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چکیده
سالمت روان و مولفههاي سازنده آن از جمله موضوعات مهمي به شمار
ميآیند که تحت تاثیر متغیرهاي روانشناختي و محیطي زیادي قرار
دارند و صنایع و سازمانهاي حرفهاي گوناگون به منظور بهرهوري
سازمان توجه ویژهاي به آن مبذول داشتهاند (بشارت .)1388 ،پژوهش
حاضر با هدف پیشبیني سالمت روان بر اساس رضایت شغلي و نشاط
معنوي صورت گرفت .طرح پژوهشي حاضر پیمایشي از نوع توصیفي-
همبستگي بود .جامعه آماري شامل کلیه کارکنان شرکت نفت مناطق
مرکزي ایران (ستاد تهران) بود که  60نفر بهعنوان نمونه بهصورت
تصادفي ساده انتخاب ،و پرسشنامههاي سالمت روان (گلدبرگ،)1972 ،
رضامندي شغلي (هرتزبرگ )1966 ،و نشاط معنوي (چپریان و افروز،
1395و افروز ،چپریان ،قاسم زاده ،علوينژاد )1397،را تکمیل کردند.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شدند .یافتههاي حاصل از
تحلیل رگرسیون حاکي از آن بود که مولفههاي رضایتمندي شغلي و
نشاط معنوي به صورت معناداري ( ،)P<0/01قادر به پیشبیني سالمت
روان ميباشند ،بدینگونه که در گام اول مولفه عوامل انگیزشي
( ،)P<0/001 ،F=38/651و در گام دوم مولفه عوامل انگیزشي و
احساس و رفتار ( )P<0/001 ،F=23/574بهصورت مثبت سالمت
روان را پیشبیني نمودند .یعني کارکنان شرکت نفت که عوامل
انگیزشي بیشتري براي رضامندي شغلي دارند و نیز آنهایي که در
احساس و رفتار خود نشاط معنوي را نشان ميدهند ،از سالمت روان
باالیي برخوردارند.
واژههای کلیدی :سالمت روان ،رضایت شغلي ،نشاط معنوي
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Abstract
The purpose of this study was to predict mental
health based on job satisfaction and spiritual
vitality. This research was a descriptivecorrelational survey. The statistical population
consisted of all employees of the Central Iranian
Oil Company (Tehran Headquarters). Sixty
individuals were randomly selected and Mental
Health Questionnaire (MHI-38), Herzberg's Job
Satisfaction (1966), and Spiritual Freshness of
Afroz (1395) Completed. Data were analyzed by
SPSS software using descriptive statistics (mean
and standard deviation) and inferential statistics
(Pearson correlation coefficient and multiple
regression analysis). The findings indicated that
there is a significant positive correlation
between mental health and the component of
psychological distress and psychological wellbeing with job satisfaction and its components,
as well as spiritual vitality and its components
(P <0.001). The results of regression analysis
showed that the components of job satisfaction
)and spiritual vitality were significantly (P <0.05
predictive of mental health.
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مقدمه
کار یکي از عوامل اساسي پیشرفت جامعه انساني ،زندگي اجتماعي و در نتیجه ،حیات انساني است .انسان از
هنگامي که پا در عرصه طبیعت ميگذارد ،حق استفاده کامل از منابع طبیعي را دارا ميباشد و در تکاپوي استفاده
از این منابع ،کار و فعالیت او محرک اصلي تولید بهشمار ميآید (یعقوب پور و فاطمي نژاد .)1396 ،از طرفي
شرایط مناسب کار تأثیر مستقیم بر افزایش سالمت روان 1دارد .سالمت روان در محیط شغلي مستلزم باال بردن
مولفههاي سازگاري شغلي ،انگیزش شغلي ،موفقیت شغلي ،تعهد شغلي و کاهش مولفههاي استرس شغلي،
فرسودگي شغلي و نوروزهاي شغلي است (الو ،)2010 ،و نیز مقولهاي واحد و مستقل نیست ،بلکه تحت تاثیر
متغیرهاي روانشناختي و محیطي زیادي قرار دارد (جاللیان ،گرامي پور و برجعلي .)1395 ،بررسيهاي داخل کشور
نشان ميدهد که یکي از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سالمت روان ،اشتغال و کیفیت آن است (بشارت.)1388 ،
تاکنون تعاریف متنوعي از سالمت روان ارائه شدهاند ،مانند فقدان بیماري ،داشتن تعادل عاطفي ،برخورداري از
سازش اجتماعي ،احساس راحتي و آسایش ،یکپارچگي شخصیت شناخت خود و محیط .یکي از تعاریف سالمت
روان که مقبولیت و کاربرد وسیعي دارد بیان ميدارد ،افرادي از نظر رواني بهنجارند که با خود و محیط خود
هماهنگ هستند؛ با مقتضیات فرهنگي و اجتماعي خود ميسازند و اگر اختالل پزشکي داشته باشند ،این مشکل
موجب تخریب استدالل ،توانایي عقلي و قدرت سازگاري شخصي و اجتماعي آنها نميشود (سادوک و سادوک،
 .)1395از آنجا که ،شخصیت انسان از ابعاد شناختي ،جسماني و اجتماعي تشکیل شده است ،سالمت روان و جسم
وي در گرو رشد همه جانبه و هماهنگ این ابعاد است (وود .)2016 ،یکي از متغیرهایي که در یک سازمان نقش
اساسي در سالمت روان بازي ميکند و از اهمیت ویژهاي برخوردار است ،رضایتمندي شغلي2است .این اهمیت از
یک سو به دلیل نقشي است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سالمت نیروي کار دارد و
از دیگر سو ،به علت آن است که رضایت شغلي عالوه بر تعاریف و مفهوم پردازيهاي متعدد و گاه پیچیده ،محل
تالقي بسیاري از حوزههاي علمي مانند آموزش و پرورش ،روانشناسي ،مدیریت ،جامعهشناسي ،اقتصاد و حتي
سیاست بوده است (سي ،کو و پرایز .)2004 ،فلدمن و آرنولند( ،1999 3نقل از سي ،کو و پرایز ،)2004 4،رضایت
شغلي را مجموعه تمایالت مثبت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند ،تعریف مينمایند .زماني که
یک فرد رضایت شغلي باالیي دارد ،به این معناست که به میزان زیادي شغل خود را دوست دارد و از طریق آن
نیازهاي خود را ارضاء مي نماید و در نتیجه احساسات مثبتي دارد .بهطور کلي ،رضایت شغلي مجموعه احساسات و
عواطفي است که افراد درباره شغل شان دارند و این رضایت شغلي داراي پتانسیلي است که بر طیف وسیعي از
رفتارها در سازمان تأثیر ميگذارد و به تندرستي و سالمت کارکنان کمک ميکند (ویلیامز ،بالنز و جانج.)2007 ،
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ازکمپ ،1996(1نقل از شرفي و بهار )1395 ،نوعي تقسیم بندي ارائه کرده است .طبق این تقسیم بندي ميتوان
عواملي را که بر رضایت شغلي تاثیر دارد ،به دو طبقه عمده عوامل محتوایي دروني و زمینهاي بیروني تقسیم کرد.
عوامل محتوایي دروني جزء ذات کار به حساب ميآیند و در برگیرنده کار ،کاربرد مهارت و مانند آن است .در حالي
که ،عوامل زمینه اي بیروني ،شرایط کاري غیرشخصي (دستمزد ،ایمني شغلي ،شرایط مادي کار ،عوامل محیطي) و
روابط شخصي (روابط با همکاران ،سرپرستي و مشارکت در تصمیمگیري) را پوشش ميدهد .یافتههاي تجربي
حاکي از این است که رضایت شغلي تعیین کننده اصلي پیامدهاي مهم سازماني از قبیل پویایي بازار کار ،حفظ
کارکنان ،فرسودگي و ترک خدمت و رفتارهاي کنارهگیرانه از قبیل تاخیر و استعمال مواد مخدر است؛ بنابراین مي-
توان استنباط نمود که رضایت شغلي پایین موجب عملکرد ضعیف ،بهرهوري پایین و ترک خدمت باالي کارکنان را
دارد (پاچکو و وبر .)2016 ،رضایت شغلي به قصد ترک خدمت ارتباط داده شده است .کارکناني که در شغلشان
راضي هستند ،احتمال ترک خدمت کمتري دارند تا کارکناني که ناراضي هستند (رودز و توگوت .)2016 ،یکي دیگر
از متغیرهایي که با سالمت روان رابطه تنگاتنگ دارد ،نشاط معنوي است .نشاط معنوي 2،رضایت عمیق و لذتي
است که در زیر همه امواج سطحي زندگي روزمره وجود دارد .این همان ایمان و شکري است که از درون نشات
ميگیرد .رشد یافتن از خالل پستي و بلنديهاي زندگي است (جانیس .)2010 ،نشاط معنوي صرفاً راه بخصوصي
براي نگاه کردن یا عمل نیست .شما نميتوانید در مورد کسي که بهطور معنوي با نشاط هست یا نیست ،صرفآ از
روي ظاهر نظر دهید .براي مثال نشاط معنوي به این معنا نیست که همیشه لبخند روي لبتان باشد یا اینکه با یک
موسیقي باال و پائین بپرید .اگر چه هیچ اشکالي ندارد که شما بخندید یا برقصید .گر چه نشاط معنوي تمایل دارد
که از طریق چهره و سبک زندگي و کیفیت زندگي منعکس شود ،بهطور معنوي با نشاط بودن لزوماً به این معنا
نیست که همه اشخاص بدانند که شما خوشحال هستید .براي مثال اگر شما یک معلم تازه کار مدرسه و از لحاظ
معنوي با نشاط باشید ،ممکن است بعضي اوقات به خاطر ضرورت کنترل کالس و یا یاددهي برخي مسائل ،تند و
خشن به نظر برسید .دلیل دیگر براي اینکه ممکن است گاهي شما نشاط معنوي را انتخاب کنید و بشناسید آگاهانه
با دستانتان کف بزنید و آن را نشان بدهید ،ممکن است به خاطر پاسخهایي باشد که شما هنگام ابراز شادکامي
دریافت کرده باشید (کانزال و پالیوال .)2012 ،افراد ممکن است خوشبختي و نشاط شما را بهعنوان حماقت تلقي
کنند .دیگران ممکن است با حسادت به نشاط شما پاسخ دهند یا ممکن است آن را با دالیل شخصیشان توجیه
کنند .انسانها موجودات جالبي هستند! .در واقع افرادي هستند که در حاليکه دیگر فرد را در حال نشاط ميبینند،
او را ميآزمایند و تالش ميکنند تا آن زن یا مرد با نشاط را به حالتي که خیلي بانشاط نبود ،پائین بیاورند .حالتي
مثل بقیه مردم .بنابراین ،براي آنکه بانشاط باشید الزم نیست خیلي خوشحال به نظر برسید (جانیس.)2010 ،
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منابع انساني نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعهاي هستند ،بلکه اهرم مؤثري در پیشبرد اهداف توسعه
اقتصادي و اجتماعي نیز ميباشند .بنابراین ،جامعهاي که قصد دارد در مسیر توسعه گام بردارد ،باید بتواند از نیروي
انساني خود به نحو احسن استفاده نماید ،زیرا مهمترین عاملي که سرعت رشد و توسعه اجتماعي را تعیین ميکند،
منابع انساني آن جامعه است (فلینت ،هیلي ،مک نالي .)2013 ،بدیهي است که سالمت روان منابع انساني از جمله
موضوعات مهمي به شمار ميآید که نظامهاي بهداشتي کشورهاي گوناگون بسته به میزان توسعه یافتگي ،توجه
ویژه اي به آن دارند (جاللیان و همکاران .)1395 ،لذا با توجه به اهمیت موضوع سالمت روان و هزینههایي که
این پدیده براي افراد ،خانوادهها و جامعه دارد ،و همچنین اثرات منفي که بر روي افراد ميگذارد و نقشي که در
بروز دیگر بیماريهاي رواني همچون نارضایتي شغلي ،افسردگي و اضطراب دارد ،در پژوهش حاضر سعي شده
است که سالمت روان توسط مولفههاي رضایتمندي شغلي و نشاط معنوي مورد بررسي قرار گیرد .در این راستا،
فرضیههاي پژوهش عبارتند از:
مولفههاي رضایت شغلي قادر به پیشبیني سالمت روان کارکنان شرکت نفت ميباشد.
.1
مولفههاي نشاط معنوي قادر به پیشبیني سالمت روان کارکنان شرکت نفت ميباشد.
.2
روش
روش پژوهش حاضر ،پیمایشي از نوع توصیفي -همبستگي است ،جامعه آماري شامل کلیه کارکنان شرکت نفت
مناطق مرکزي ایران ( 1200نفر) بودند که در  6ماهه اول سال  1394در این شرکت (ستاد تهران) شاغل بودند.
نمونهاي مشتمل بر  60کارمند به شیوه نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب ،و مورد پژوهش قرار گرفتند .در خصوص
وضعیت تاهل آزمودنيها ،یافتهها نشان داد  21/7درصد یعني  13نفر از آنها مجرد و  78/3درصد یعني  47نفر
متاهل بودند .در خصوص سن آزمودنيهاي  58/3درصد یعني  35نفر بین  20تا  30سال بودند؛  28/3درصد یعني
 17نفر بین  30تا  40سال و  13/3درصد یعني  8نفر بین  40تا  50سال بودند .در خصوص تحصیالت یافتهها
نشان داد که  6/7درصد یعني  4نفر از شرکت کنندگان دیپلم بودند؛  16/7درصد یعني  10نفر از شرکت کنندگان
فوق دیپلم؛  60درصد یعني  36نفر لیسانس و  16/7درصد یعني  10نفر فوق لیسانس و باالتر بودند .در خصوص
سابقه خدمت نیز  50درصد یعني  30نفر از آنها زیر ده سال سابقه خدمت 36/7 ،درصد یعني  22نفر بین ده تا
بیست سال و  13/3درصد یعني  8نفر بین بیست تا سي سال سابقه خدمت دارند.
ابزار
پرسشنامه سالمت روان ( :)MHI1-38این پرسشنامه نخستین بار در سال  1972توسط گلدبرگ تنظیم
شده است و یک آزمون  28سوالي است که  14سوال آن بهزیستي روانشناختي و  14سوال آن درماندگي
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روانشناختي را در اندازههاي پنج درجهاي لیکرت از نمره ( 1کامالً مخالف) تا نمره ( 5کامالً موافق) ميسنجد
(بشارت .)1388 ،نمره برش این پرسشنامه  22است .در ایران حساسیت این آزمون بین  83تا  88درصد ،ویژگي
آن بین  69تا  93/8درصد ،کارایي آن  76درصد ،ضریب اعتبار با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/88تا  0/92درصد و
میزان اشتباه کلي طبقه بندي  2/8تا تا  19درصد گزارش شده است .در این ابزار افزایش نمره با بدتر شدن
وضعیت سالمت روان همراه است .نتایج پژوهش بشارت ( )1388در خصوص پایایي و روایي یابي این مقیاس
نشان داد که پایایي بازآزمایي مقیاس سالمت روان بر حسب نتایج دو بار اجراي آزمون و همساني دروني مقیاس
برحسب ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفته است .ضرایب آلفاي کرونباخ براي بهزیستي و
درماندگي روانشناختي در نمونههاي بیمار و بهنجار از  0/89تا  0/94محاسبه شد .ضرایب پایایي بازآزمایي نیز به
همین ترتیب از  0/85تا  0/91به دست آمد .همه ضرایب در سطح  0/001معنادار بودند .روایي همزمان مقیاس
سالمت رواني برحسب ضرایب همبستگي زیرمقیاسهاي این ابزار با نمره کلي پرسشنامه سالمت عمومي بررسي
شد .این ضرایب براي بهزیستي روانشناختي  -0/87و براي درماندگي روانشناختي  0/88محاسبه و در سطح
 0/001تایید شد.
مقیاس رضایتمندی شغلی هرتزبرگ :به منظور سنجش رضایت شغلي از پرسشنامه  20سوالي رضایت
شغلي هرزبرگ (1966؛ به نقل از لشگرآرا و محرمي )1389 ،استفاده شد .محور سواالت این پرسشنامه ،عامل
انگیزشي یا برانگیزاننده ميباشد که نگرش افراد را در مورد شغل آنها اندازه ميگیرد .گزینهها از "کامال موافق" تا
"کامال مخالف" تنظیم شدهاند .نمرهگذاري بدین صورت است که در سواالت  16،4،2به گزینه الف ،نمره  5و
گزینههاي ب،ج،د،ه به ترتیب نمرات  1،2،3،4تعلق ميگیرد .نمرهگذاري بقیه سواالت بر عکس ميباشد .این
پرسشنامه شاخصهاي نفس کار ،رشد یا پیشرفت ،قدرشناسي ،موفقیت و مسئولیت را که از شاخصهاي رضایت
شغلي است ،اندازه ميگیرید .تعیین روایي صوري پرسشنامه توسط دو تن از استادان روانشناسي مورد تایید قرار
گرفت .براي به دست آوردن پایایي پرسشنامه ،از ضریب الفاي کرونباخ استفاده شد .پرسشنامه بین  30نفر از
کارکنان و مدیران توزیع ،و پس از تصحیح پایاني هر گروه از سواالت از طریق آلفاي کرونباخ بدست امد که
ضریب پایاني آن برابر با  ./78بود که نشان دهنده پایایي باالي پرسشنامه ميباشد (لشگرآرا و محرمي.)1389 ،
مقیاس نشاط معنوی افروز :پرسشنامه نشاط معنوي در سال  1395توسط افروز تهیه و تنظیم شده است که
شامل  60پرسش ميباشد .کسب نمره باالي  160نشانگر میزان باالي نشاط معنوي ،و کمتر از  60نمره نشاط
معنوي پایین در فرد ميباشد .آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر  0/77محاسبه شد .براي تعیین روایي
از همبستگي نمره کل با تک تک سؤالهاي تشکیل دهنده پرسشنامه استفاده شد .دامنه ضریب همبستگي بدست
آمده از  0/45تا  0/83بود که در سطح ( )p>0/05معنادار بود .روایي محتوایي این پرسشنامه زیر نظر چند
کارشناس تایید شده است (چپریان و افروز1395 ،و افروز ،چپریان ،قاسم زاده ،علوي نژاد.)1397،
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اجرا
به منظور اجراي پژوهش حاضر در نیمسال اول  ،1394پژوهشگر پس از تدارک پرسشنامههاي مورد نیاز با مراجعه
به شرکت نفت مناطق مرکزي ایران (ستاد تهران)  60کارمند را بهصورت تصادفي ساده انتخاب ،و مورد بررسي
قرار داد .در ضمن پیش از اجراي پژوهش ،بهمنظور همکاري کامل و صداقت در گفتار شرکت کنندگان ،با تاکید بر
محرمانه بودن و رازداري و عدم نیاز به نوشتن نام و نام خانوادگي اعتماد آنان جلب گردید .همچنین به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو در دو بخش آمار توصیفي (محاسبه فراواني ،درصد فراواني ،کمینه،
بیشینه ،میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (رگرسیون گام به گام) استفاده گردید.
یافتهها
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

M

SD

1

2

 .1سالمت روان (نمره کل)

124/58

7/61

-

 .2پریشاني رواني

77/40

4/89

**0/76

-

 .3بهزیستي روانشناختي

47/18

5/01

**0/46

-0/11

 .4رضایتمندي شغلي

60/83

6/33

**0/35

**-0/46

**0/39

 .5عوامل بهداشتي

45/56

4/89

**

**

**

0/60

-0/65

4

3

5

6

7

8

0/41

**

0/77

-

 .6عوامل انگیزشي

14/91

1/81

**0/63

**-0/61

**0/38

**0/56

**0/70

-

 .7نشاط معنوي (نمره کلي)

144/06

9/02

*0/23

**-0/39

**0/43

**0/34

**0/50

**0/51

-

 .8باورها

51/21

4/08

**0/46

**-0/56

**0/38

**0/54

**0/57

**0/54

**0/73

-

 .9احساس و رفتار

92/85

5/01

**0/47

**-0/44

**0/45

**0/40

**0/56

**0/42

**0/60

**0/59

جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگي متغیرهاي پژوهش را نشان ميدهد .چنانچه مشاهده ميشود ،بین
سالمت روان و مولفه پریشاني رواني و بهزیستي روانشناختي با نشاط معنوي و مولفههاي باورها و احساس و رفتار رابطه
مستقیم معنادار ( )P<0/001وجود دارد .همچنین بین سالمت روان و مولفه پریشاني رواني و بهزیستي روانشناختي با
رضایتمندي شغلي و مولفههاي عوامل بهداشتي و عوامل انگیزشي رابطه مثبت معنادار ( )P<0/001وجود دارد.
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جدول  .2همبستگی بین رضایتمندی شغلی و نشاط معنوی و مولفههای آنها با سالمت روان
سالمت روان (نمره کل)
نشاط معنوي (نمره کل)
باورها
احساس و رفتار
رضایتمندي شغلي (نمره کل)
عوامل بهداشتي
عوامل انگیزشي

پریشاني رواني

بهزیستي روانشناختي

R
0/33

P
0/010

R
0/39

P
0/002

R
0/43

P
0/001

0/46
0/47
0/35
0/60
0/63

0/001
0/001
0/005
0/001
0/001

0/56
0/44
0/46
0/65
0/61

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/38
0/45
0/39
0/41
0/38

0/003
0/001
0/002
0/001
0/003

جدول  2همبستگي بین رضایتمندي شغلي و نشاط معنوي و مولفههاي آنها با سالمت روان را نشان ميدهد .چنانچه
مشاهده مي گردد ،بین سالمت روان و مولفه پریشاني رواني و بهزیستي روانشناختي با نشاط معنوي و مولفههاي باورها و
احساس و رفتار رابطه مستقیم معنادار ( )P<0/001وجود دارد .همچنین بین سالمت روان و مولفه پریشاني رواني و بهزیستي
روانشناختي با رضایتمندي شغلي و مولفههاي عوامل بهداشتي و عوامل انگیزشي رابطه مثبت معنادار ( )P<0/001وجود دارد.
جدول  .3بررسی استقالل متغیرهای پیش بین
متغیر

آزمون دوربین واتسون

عوامل بهداشتي

1/945

عوامل انگیزشي

2/211

باور

2/009

احساس و رفتار

2/136

جدول  3نتایج بررسي استقالل متغیرهاي مستقل را نشان ميدهد .اگر مقدار آمارهي این آزمون بین  1/5الي  2/5قرار داشته
باشد ،مي توان استقالل مشاهدات را پذیرفت و تحلیل را دنبال کرد .مقدار این آماره در پژوهش حاضر ،در متغیرهاي پیشبین
نشان دهنده تأیید استقالل مشاهدات است.
همانگونه که در جدول  4مشاهده ميگردد ،فرض صفر براي نرمال بودن توزیع نمرات در متغیرهاي بخشودگي ،کیفیت
زندگي ،استرس ادراک شده و مولفههاي آنها تایید ميشود .به عبارت دیگر ،پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات برقرار مي-
باشد:
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جدول  .4بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها
کلموگروف -اسمیرنف

شاپیرو -ویلک

df =60

df =60

متغیرها

عوامل بهداشتي

آماره
0/12

Sig
0/2

آماره
0/95

Sig
0/16

عوامل انگیزشي

0/15

0/06

0/96

0/36

باور

0/07

0/2

0/98

0/4

احساس و رفتار

0/13

0/18

0/97

0/63

پریشاني رواني

1/5

0/18

0/73

0/66

بهزیستي روانشناختي

1/37

0/24

0/84

0/57

جدول  .5بررسی مفروضه هم خطی
متغیر

آماره تحمل

عوامل بهداشتي

0/451

عوامل انگیزشي

0/475

باور

0/506

احساس و رفتار

0/622

چنانچه در جدول فوق مشاهده ميشود ،مفروضه همخطي بین متغیرهاي پیشبین پذیرفته شده است.
جدول  . 6خالصه نتایج مدل رگرسیون گام به گام سالمت روان بر اساس رضامندی شغلی و نشاط
معنوی
گام

متغیرها

F

R

R2

2

ΔR

β

t

گام
اول

عوامل انگیزشي

38/651

0/632

0/40

0/39

0/632

6/217

گام
دوم

عوامل انگیزشي

23/574

0/673

0/453

0/43

0/524

4/840

0/254

2/345

احساس و رفتار (نشاط
معنوي)
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همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود ،طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام ،از میان
متغیرهاي پیش بینِ رضامندي شغلي (عوامل بهداشتي و عوامل انگیزشي) و نشاط معنوي (باورها و احساس و
رفتار) فقط دو مولفه عوامل انگیزشي و احساس و رفتار توانستند سالمت رواني را پیشبیني کنند.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر پیشبیني سالمت روان بر اساس رضایتمندي شغلي و نشاط معنوي در کانون توجه قرار گرفت.
یافتههاي پژوهش نشان داد ،بین سالمت روان و مولفههاي آن با رضایتمندي شغلي و مولفههاي آن رابطه مثبت
معنادار ( )P<0/001وجود دارد و مولفه رضایتمندي شغلي (عوامل انگیزشي) توانست واریانس سالمت روان را
بهطور معناداري تبیین کنند .همچنین یافتهها حاکي از آن است که بین سالمت روان و مولفههاي آن با نشاط
معنوي و مولفههاي آن رابطه مثبت معنادار ( )P<0/001وجود دارد و مولفههاي نشاط معنوي (مولفه احساس و
رفتار) نیز توانست واریانس سالمت روان را به طور معناداري تبیین نمایند .رضایتمندي شغلي موجب ميشود که
افراد در محیط کار با عالقه به انجام مسئولیت هایشان بپردازند و از کارشان لذت برند .این امر درسیستم خودکار
عصبي یک نوع آرامش و دوري از تنشها و برانگیختگي را به دنبال دارد و به همین جهت ،اینگونه افراد از
استرس شغلي کمتري برخوردارند و نداشتن استرس خود به سالمت رواني کمک ميکند .در حالي که ،افرادي که
از شغل خود رضایت ندارند ،دچار استرسهاي رواني و تنیدگي شده ،و این تنیدگي در نهایت به اضطراب و
بیماریهاي سایکوسوماتیک منجر ميشود .این یافته با نتایج پژوهشهاي جاللیان و همکاران ( )1395با عنوان
نقش واسطهاي سالمت روان در رابطه میان باورهاي مذهبي و سالمت سازماني؛ پیربلوطي ،احمدي ،علوي
اشکفتي و علوي اشکفتي ( )1393مبني بر بررسي رابطه هوش هیجاني و رضایت شغلي با سالمت روان؛ کاهه و
هیودي ( )1390مبني بر رضایت شغلي و سالمت روان؛ تري )1993( 1با عنوان تاثیر استرس کاري بر سالمت
رواني و رضایت شغلي؛ زمان زاده ،راشدي و فروغان ( )1396مبني بر تعیین همبستگي سبکهاي رهبري با
رضایت شغلي و میزان شادکامي؛ خرمي مارکاني ،مختاري ،حبیب پور ،غفاري ،زینالي ،سخایي و متعارفي ()1396
مبني بر نقش سالمت معنوي در رضایت شغلي کارکنان نظام سالمت؛ سلطاني ،جباري و یزدان ستا ( )1395تحت
عنوان بررسي میزان تأثیر معنویت بر رضایت شغلي کارکنان ادارات دولتي؛ چپریان ،افروز ،قاسم زاده و علوينژاد
( )1396مبني بر رابطه باورهاي دیني با خالقیت و نشاط معنوي؛ و پژوهش جویباري ،نوملي ،ثناگو و تقوي کیش
( )1394مبني بر بررسي تجربه نشاط معنوي دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکي گلستان هماهنگ و همسو است.
در تبیین این یافته ميتوان اذعان نمود که کارکنان سازمانها و شرکتها بسته به نوع ،ماهیت و ویژگي
شغلي ،همچون بعد مکاني و زماني ،عاملهاي محیطي و فیزیکي ،سختي کار و نیز برخي عوامل مداخلهگر و
تأثیرگذار دیگر چون عاملهاي فردي و سازماني ،ممکن است در معرض آسیب هاي اجتماعي و رواني خاصي قرار

1

- Terri
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گیرند و منشاء آسیبهاي اجتماعي و رواني افراد در سازمانها متنوع و متفاوت است .بدیهي است که سالمت
رواني و جسمي ،نیاز و خواسته همه انسانها است و همه ما تالش ميکنیم که براي برقراري ارتباطات سالم،
شخصیتهاي سالمي در زندگي انساني پیدا کنیم .که رضایت شغلي ميتواند به سالمت روان کارکنان کمک نماید
و یکي از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآیي و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش ميباشد .رضایت
شغلي مفهومي پیچیده و چندبعدي است که با عوامل رواني ،اجتماعي و جسماني ارتباط دارد .تنها یک عامل
موجب رضایت شغلي نميشود و ترکیب معیني از مجموعه عوامل گوناگون سبب ميگردد که فرد شاغل در لحظه
معیني از زمان از شغل خود احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغل خود راضي است و از آن لذت مي-
برد .فرد با تاکیدي که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد ،ارزش اجتماعي شغل ،شرایط محیط کار و اشتغال
در زمانهاي متفاوت دارد ،به طرق گوناگون از شغل خود احساس رضایت ميکند .احساس رضایت آرمان هر
موسسه و سازمان است و شرکتهاي بزرگ و گستردهاي همچون شرکت نفت نیز از این مسئله مستثني نیست و
حتي از اهمیت بیشتري برخوردار است که کارایي سازمان را باالتر ببرد .لذا پرواضح است که کارکناني که به طرق
مختلف از شغل و حرفه خود رضایتمندي داشته باشند ،از سالمت رواني ،جسمي ،عاطفي و اجتماعي باالیي
برخوردار خواهند بود .این بدان دلیل است که کارمند رضایتمند ،واقعاً شغلش را دوست دارد ،احساسات خوبي
درباره کارش دارد و براي شغلش ارزش زیادي قائل است ،احساسات و عواطفي مثبتي درباره شغل خود دارد و این
رضایت شغلي داراي پتانسیلي است که بر طیف وسیعي از رفتارها در سازمان تأثیرگذار است و به تندرستي و
سالمت روان آنها کمک ميکند .از طرف دیگر ،کارمنداني که رضایت شغلي دارند از میزان دستمزد و مزایاي خود
راضي هستند ،ایمني شغلي دارند که آنها را به اطمینان خاطر ميرساند ،از نحوه ترفیع و ارتقا و زمان آن رضایت
دارند ،با همکاران و سرپرست یا مدیر حوزه خود احساس راحتي دارند ،از خط مشي سازمان ،و شرایط محیطي کار
خود خرسند هستند .تمام این موارد ميتواند رضایتمندي کلي آنها را رقم زند و رضایت حاصله به سالمت آنها
منجر شود .سالمتي که با آرامش درون یا قدرت آرام زیستن ،آگاهي از درون و احساسات خویشتن ،قدرت تصمیم-
گیري در بحرانها و مقابله موفق با فشارهاي رواني همراه است .بدیهي است که کارمند راضي ،ضمن سازگاري به
لحاظ هیجاني و رفتاري داراي ثبات نسبي و حدي از اعتدال است و از زندگي خود و از بودن با دیگران احساس
لذت و رضایت دارد ،از کار و زندگي رضایت دارد و از وقت خود استفاده مفید ميکند .چنین فردي ميتواند دوست
بدارد ،محبت بپذیرد و حقایق را قبول کرده و خود را با آنها وفق دهد و با اجتماع سازش کند .کاهه و هیودي
( )1390در پژوهشي نشان دادند سالمت روان با مؤلفههاي «رضایت کلي از شغل ،رضایت از محیط فرهنگي و
رضایت از رفتار فرهنگي» ،داراي ارتباط معنادار است و افرادي که رضایت بیشتري را ابراز داشتند ،از سالمت
روان بهتري نیز برخوردار بودند .همچنین نشان دادند درآمد افراد ،سالمت روان آنها را تحت تأثیر قرار نميدهد،
اما رضایت شغلي ،عاملي تأثیرگذار بر سالمت روان است .پیربلوطي و همکاران ( )1393نیز در پژوهشي نشان
دادند بین رضایت شغلي و سالمت روان کارکنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و رضایت شغلي به صورت
معناداري سالمت روان را پیشبیني مينماید.
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در تبیین رابطه سالمت روان با نشاط معنوي نیز قابل توجه است که نشاط معنوي موجب امیدواري و معنا و
افزایش معنا در زندگي شده و از این طریق در سالمت رواني تاثیر دارد و اضطراب و افسردگي را کاهش مي دهد و
در نتیجه سالمت روان را به همراه دارد .همچنین احساس آرامش ،مهرورزي و امیدبخشي یا وارستگي و
بخشایشگري و برخورداري از طراوت و زاللي درون و باور قلبي به خالق هستي (افروز .)1395 ،نشاط یکي از ابعاد
اصلي تجربه بوده و معموالً در پي ایجاد پاسخهاي مطلوب است که کارکرد مناسبي به جاي ميگذارند .نشاط
معنوي در حفظ کنترل و هوشیاري در موقعیتهاي مختلف ،کنترل احساسات و عواطف ،حفظ آرامش دروني در
موقعیتهاي استرسزا ،باالبردن سطح آگاهي از واقعیتهاي محیط اطراف ،حفظ آرامش ظاهري و دروني ،ارتقاء
سطح معنوي و دینداري ،اهتمام در انجام اعمال ،مناسک و واجبات دیني و توجه و پايبندي به آداب و سنن و
مراسم مذهبي در مراحل مختلف زندگي ،توسعه صداقت و درستکاري در اعمال ،رفتار و گفتار ،مثبتنگري و توجه
به نکات مثبت و مشترک در راستاي حفظ ارتباط با دیگران و توجه به تمام ابعاد رفتارها و گفتارهاي دیگران
تاثیرگذار است .فرد با نشاط معنوي باال وقتي به جاودانگي خود یقین ميباید ،سعي ميکند فردي مفید براي زندگي
خود و دیگران باشد و مشکالت را به بهترین شیوه حل کند .قابل پیشبیني است که کارکنان داراي احساس و
رفتار باال در نشاط معنوي از سالمت روان باالتري برخوردار باشند .بدیهي است که این افراد در سطح معقول و
آگاه عمل ميکنند ،از قید و بندهاي گذشته آزاد هستند و از نیروهایي که آنها را هدایت مي کنند ،کامال آگاه هستند
و ميتوانند بر آنها چیره شوند .راهنماي اشخاص داراي سالمت روان ،زمان حال ،هدفها و انتظارهایي است که از
آینده دارند .جنبه اساسي و ریشهاي شخصیت انسان را مقاصد سنجیده و آگاهانه ،امیدها و آرزوهاي وي تشکیل
ميدهند .این اهداف در واقع انگیزه شخصیت سالم قرار ميگیرند و بهترین راهنما براي فهم رفتار کنوني انسان
هستند .در تبیین این یافته همچنین کامالً روشن است که انسانهاي سالم نیاز مداومي به تنوع ،احساس و
درگیري تازه دارند .کارهاي روزمره و عادي را کنار ميگذارند و در جست و جوي تجربههاي تازه هستند .آنها
ماجراجو هستند ،خطر ميکنند و چیزهاي تازه کشف ميکنند .همه این فعالیتها ایجاد تنش ميکند و در هر
صورت تنها از راه تجربهها و خطرهاي تنش زا است که بشر ميتواند احساس بالندگي کند و بدیهي است افراد
داراي نشاط معنوي بهتر و موثرتر ميتوانند به معیارهاي سالمت روان دست یابند و نیز سالمت خود را حفظ
نمایند .جاللیان و همکاران ( )1395در پژوهشي نشان دادند ،نه تنها بین باورهاي مذهبي و سالمت سازماني
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،بلکه باورهاي مذهبي با تأثیرگذاري بر سالمت روان افراد به صورت
غیرمستقیم نیز با سالمت سازماني و مؤلفههاي آن مرتبط هستند .جویباري و همکاران ( )1394نیز در پژوهش
خود نشان دادند که تقرب به خدا ،احساس شادابي و نشاط ،احساس آرامش ،فعالیت هاي مؤثر بر نشاط معنوي و
نشاط واقعي و پایدار از مضامین اصلي نشاط معنوي از دیدگاه نمونه مورد پژوهش بوده است .همچنین فالحي و
اسدي ( )1395در پژوهشي نشان داد که مثبت اندیشي و و دعا ،میزان اضطراب و افسردگي را کاهش مي دهد.
نظر به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ،پیشنهاد ميشود براي اطمینان از نتایج بدست آمده مطالعات
بیشتري در این زمینه صورت گیرد و این پژوهش در نمونه و جامعههاي مختلف و سازمانها و ارگانهاي متفاوت
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 همچنین پیشنهاد. اجرا و نتایج مقایسه گردد،که رضایتمندي شغلي و سالمت روان متغیرهاي تاثیرگذار است
 بهخصوص روشهاي،ميشود که در پژوهشهاي آتي در کنار پرسشنامه از سایر روشهاي جمعآوري اطالعات
، فرسودگي شغلي: و نیز سالمت روان به واسطه دیگر عوامل فردي و میان فردي دیگر مانند،کیفي استفاده گردد
. مورد بررسي قرار گیرد، انگیزش شغلي که در یک سازمان موثرند، کیفیت زندگي، بهرهوري سازماني،تنش شغلي
 ارگانهاي: نظیر،در نهایت پیشنهاد ميگردد که در سازمانها و شرکتهایي که با نیروي انساني سروکار دارند
 کارگاهها و دورههاي آموزشي در زمینه متغیرهاي مورد بحث براي بهبود سالمت، نیمه دولتي و خصوصي،دولتي
 به علت کمبود. رضایت شغلي و نشاط معنوي کارکنان و نیز بهبود عملکرد و بهره وري سازمان برگزار گردد،روان
. الزم است احتیاط بهعمل آید،نمونه در تعمیم داده هاي این پژوهش
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