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چکیده
مقدمــه: عجیــن شــدن باشــغل مســتقیم و غیرمســتقیم بــر بهــره وری پرســتاران تاثیرگــذار اســت. در ایــن 
میــان تجربــه معنــوی حاصــل از محیــط کار معنــوی نقــش بســزایی در عجیــن شــدن پرســتاران بــا شــغل 
شــان دارد. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تاثیــر معنویــت در محیــط کار بــر عجیــن شــدن باشــغل بــا 

میانجــی گــری بهزیســتی پرســتاران بیمارســتان پاســارگاد اســت.
مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی – پیمایشــی اســت. جامعــه آمــاری شــامل 195 نفــر از 
پرســتاران بیمارســتان پاســارگاد مــی شــود. از بیــن جامعــه آمــاری 130 نفــر براســاس رابطــه کوکــران بــا 
خطــای 5 درصــد بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند و داده ها از پرسشــنامه اســتاندارد 
مبتنــی بــر طیــف لیکــرت گــردآوری شــد. پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ در محــدوده 
)0/81 تــا 0/93( بدســت آمــده اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای تحقیــق از مدلســازی معــادالت 

ســاختاری بــا بهــره گیــری از نــرم افــزار  SMART- PLS  اســتفاده شــد.
یافتــه هــا:  نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه تاثیــر مثبتــی بیــن مولفــه هــای معنویــت در محیــط کار و 
عجیــن شــدن باشــغل پرســتاران بیمارســتان پاســارگاد وجــود دارد کــه در ایــن میــان مولفــه هــای معنویــت 
در محیــط کار، حــس همبســتگی )ضریــب بتــا= 0/922( بیشــترین تاثیــر را دارا اســت و همچنیــن رابطــه 
مولفــه هــای معنویــت در محیــط کار بــر عجیــن شــدن بــا شــغل بــا میانجــی گــری بهزیســتی پرســتاران 

بیمارســتان پاســارگاد، مثبــت و معنــادار بــود.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش، مــی تــوان بــا ایجــاد محیــط کار معنــوی و ارتقــای 
ــش داده و از  ــان را افزای ــغل آن ــا ش ــدن ب ــن ش ــده، عجی ــری ش ــه کارگی ــازه ب ــتاران ت ــتی در پرس بهزیس
ایــن طریــق بــر بهــره وری ســرمایه هــای انســانی افــزود. ارائــه برنامــه هــای عملیاتــی توســط مدیــران 

پرســتاری جهــت اهمیــت دهــی بیشــتر بــه ســال هــای ابتدایــی خدمــت پرســتاران ضــروری اســت.
کلمات کلیدی: معنویت در محیط کار، عجین شدن با شغل، بهزیستی پرستاران.
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تأثیر معنویت در محیط کار بر عجین شدن 

47 فصلنامه مدیریت پرستاری  سال هشتم، دوره هشتم، شماره دوم تابستان 1398

مقدمه
یکــی از مزیــت هــا و برتــری هــای ســازمان هــا در هــزاره ســوم بحــث 
ــعه  ــورهای توس ــروت در کش ــد ث ــترین تولی ــت. بیش ــانی اس ــع انس مناب
ــر  ــل دیگ ــد عوام ــه و درص ــورت گرفت ــانی ص ــع انس ــط مناب ــه توس یافت
ــده  ــا و پیچی ــای پوی ــت )1(. در دنی ــم اس ــیار ک ــی بس ــع طبیع ــد مناب مانن
امــروز، کارکنــان برجســته مــی تواننــد پایــه ی ضــروری بــرای موفقیــت 
هــای رقابتــی پایــدار ســازمان هــا باشــند )2(. پرســتاران نیــز بــه عنــوان 
بزرگتریــن و مهمتریــن ســرمایه انســانی ســازمان هــای مراقبت بهداشــتی و 
درمانــی، اهمیــت بســزایی در ارتقــای ســامت جامعــه دارنــد، بطــوری کــه 
ســازمانهای مراقبــت بهداشــتی و درمانــی بــدون نیــروی کارآمــد پرســتاری 
نمــی تواننــد بــه موفقیتــی دســت یابنــد )3(. ســازمان هــای امــروزی بــه 
افــرادی نیازمندنــد کــه بــا هنجارهــای موجــود هــم آوردی نماینــد، افــرادی 
کــه مســئولیت اقدامــات خــود را پذیرفتــه و بــا شــغل شــان عجیــن شــده 

ــد )4(.   ان
مفهــوم عجیــن شــدن بــا شــغل یکــی از مفاهیــم رفتــار ســازمانی مثبــت 
اســت، کــه در دهــه هــای اخیــر ظهــور کــرده اســت )5(. عجیــن شــدن بــا 
شــغل، شــامل تعهــد بــه کار در ســازمان اســت و مــی توانــد برای ســازمانها 
مزیــت رقابتــی ایجــاد کنــد )6(. عجیــن شــدن بــا شــغل تاثیــر بــه ســزایی 
ــای  ــاخص ه ــوان ش ــه عن ــدت ب ــازمان دارد و در درازم ــی س ــر اثربخش ب
اصلــی ســامت ســازمانی و اثــر بخشــی مدیریــت منابــع انســانی شــناخته 
شــده اســت )7(. افــرادی کــه بــا کارشــان عجیــن نیســتند و بــا آن بیگانــه 
ــد )8(. بررســی هــای انجــام  ــت مــی گذرانن ــه بطال ــت خــود را ب ــد، وق ان
شــده حاکــی از ایــن اســت کــه تنهــا بخــش کمــی از کارکنــان بــا شــغل 
شــان عجیــن هســتند. براســاس پژوهــش انجــام شــده در یــک شــرکت، 
تنهــا 20درصــد از کارکنــان دارای عجیــن شــدگی شــغلی مــی باشــند کــه 
ایــن نقصــان مــی توانــد ســازمان هــا را دچــار چالــش هایــی نمایــد )9(. 

کارکنانــی کــه بــا کار و شــغل خــود عجیــن ش دهانــد، کارکنانــی شــاداب، 
ــتای  ــراوان در راس ــاش و کوشــش ف ــه ت ــه ب ــد ک ــره ورن ــرژی و به پران
اهــداف کاری و ســازمانی تمایــل زیــادی دارنــد.  عجیــن شــدن بــا شــغل 
وضعیــت احساســی اســت کــه محیــط کاری حمایتی ایجــاد کــرده و موجب 
خروجــی هایــی ماننــد اثربخشــی بیشــتر، کاهش فشــارهای عصبــی در کار، 
تعهــد و دلبســتگی بیشــتر بــه اهــداف بــروز مــی کنــد. کارکنــان نیــز از رها 
ــه جــای  ــد ک ــرا احســاس مــی کنن ــد. زی ــت مــی کاهن ــردن کار و غیب ک
ــتر  ــی بیش ــا کامیاب ــش ب ــد و در کار خوی ــرای کار دارن ــی ب ــده و خوب برازن
روبــه رو هســتند )10(. کارکنانــی کــه بــا شغل-شــان عجیــن شــده انــد، 
ــورت  ــرد کاری، بص ــا و عملک ــت ه ــان را در فعالی ــرژی خودش ــرو و ان نی
ــرادی  ــد. اف ــر میکنن ــی، درگی ــن شــدگی فیزیکــی، شــناختی و عاطف عجی
ــد، تمــام توجــه،  ــا شــغل شــان عجیــن شــده ان کــه بصــورت شــناختی ب
احســاس، اتصــال، تمرکــز و یکپارچگــی را در نقشــهای  عملکــردی شــان 

ــد )11(.  دارن

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع عجین شــدن بــا شــغل در پرســتاران مســاله 
اصلــی تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان موجــب ارتقــا 
عجیــن شــدن بــا شــغل در پرســتاران بــه عنــوان ســرمایه هــای انســانی 
بیمارســتانها و ســایر ســازمانهای خدماتــی شــد. بــا توجــه بــه بررســی های 
بعمــل آمــده دانشــمندان اشــاره مــی کننــد کــه محیــط معنــوی مــی توانــد 
موجــب عجیــن شــدگی شــغلی گــردد. از اواخــر قــرن بیســتم، محققــان و 
ــد؛  ــت در ســازمان توجــه کردن ــه موضــوع معنوی ــت ب اندیشــمندان مدیری
بطــوری کــه در حــدود ســال 1992 افزایــش ناگهانــی همایشــها و کارگاه 
هــای مربــوط بــه معنویــت در کار و مقــاالت و کتــاب هــای فــراوان در ایــن 
زمینــه مشــاهده مــی شــود )12(. حتــی صاحــب نظــران معنویــت در محیط 
ــد و بیــان داشــتند کــه  کار، اصطــاح »نهضــت معنــوی« را مطــرح کردن
امــروزه ســازمانها بــه ایجــاد زمینــه هایــی بــرای ابعــاد معنــوی در ســازمان 

کــه بیشــتر مــر تبــط بــا معنــا و هــدف هســتند، توجــه مــی کننــد )13(. 
ــل  ــی از قبی ــا و منافع ــوی دارای مزای ــط کار معن ــد، محی ــان معتقدن محقق
ــخصی )15(،  ــل ش ــس تکام ــش ح ــازمانی )14(، افزای ــد س ــش تعه افزای
افزایــش صداقــت و اعتمــاد )16(، عجیــن شــدن بــا شــغل و نیــز کاهــش 
تمایــل بــه تــرک محیــط کار )17( اســت. معنویــت در محیــط کار میتوانــد 
ــان  ــا شــغل خــود عجیــن شــده و اثربخشــی آن ــان ب موجــب شــود کارکن
افزایــش یابــد. براســاس پژوهــش هــای دانشــمندان، معنویــت در محیــط 
ــای کار )18( و نگــرش کاری  ــد در معن ــه بینشــی جدی ــوان ارائ ــه عن کار ب
کارکنــان اســت )19(. افــراد در محیــط کاری بــه دنبــال احســاس ارتبــاط 
ــا همــکاران، کار بامعنــا و هدفمنــد  عضویــت و روابــط اجتماعــی مثبــت ب
مــی باشــند )20(. نیــاز بــه معنویــت نیــز هماننــد نیازهــای احساســی، ذهنی 
و فیزیکــی یکــی از نیازهــای عمــده انســان اســت. فــرد تمــام ایــن نیازها را 
بــا خــود بــه محیــط کار مــی آورد )21(. معنویــت در محیــط کار بــه تجربــه 
معنــوی کارمنــدان در محیــط کار اشــاره دارد )22(. تجربــه معنــوی در کار 
ــه  ــن دو جنب ــت )23(. ای ــت در کار اس ــه از معنوی ــاع در کار دو جنب و اجتم
کارمنــد را بــرای رســیدن منافــع بزرگتــری کمــک مــی کننــد. مشــخصه 
ایــن دو جنبــه »اشــتراک گــذاری، تعهــد و تعهــد دوجانبــه« اســت. معنویت 
ــه معنــوی کارکنــان  ــه وجــود آوردن تجرب ــا ب ــد ب در محیــط کار مــی توان
ــا  ــان ب ــدن کارکن ــن ش ــردن کار موجــب عجی ــوم ک ــا مفه ــن ب و همچنی

کارشــان گــردد )24(.
معنویــت در محیــط کار بــه عنــوان مشــارکت بیشــتر، اخاقیات، مســئولیت 
بیشــتر، همــکاری بیشــتر و در نتیجــه خاقیــت بیشــتر، تعریــف مــی شــود. 
ــناختی  ــو روانش ــوان ج ــه عن ــط کار ب ــت در محی ــردی معنوی ــطح ف در س
ــه  ــی داری را در جامع ــا معن ــی ب ــی درون ــه زندگ ــت ک ــی اس در کارکنان
خواســتارند )25(. در ســال 2003 میلیمــن و همکارانــش ســه بعــد از هفــت 
بعــدی را کــه اُچمــز و دوچــن )2002( بــرای ســنجش معنویــت در محیــط 
ــا  ــی آنه ــی تجرب ــد و در تحقیق ــاب کردن ــد، انتخ ــرده بودن ــرح ک کار مط
ــردی،  ــه ســطح ف ــا س ــر ب ــه متناظ ــد ک ــه بع ــن س ــد. ای ــه کار گرفتن را ب
گروهــی و ســازمانی اســت، عبارتنــد از کار معنــادار در ســطح فــردی، حــس 
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عظیم حمزئیان و همکاران

فصلنامه مدیریت پرستاری      سال هشتم، دوره هشتم، شماره دوم تابستان 481398

ــازمان در  ــای س ــا ارزش ه ــازگاری ب ــی و س ــطح گروه ــتگی در س همبس
ســطح ســازمانی. معنویــت، تــاش بــرای جســتجو و یافتــن هــدف نهایــی 
در فــرد بــرای ارتقــای زندگــی کاری، بــه منظــور برقــراری ارتبــاط قــوی 
بیــن فــرد، همــکاران و دیگــر افــرادی کــه بــه نحــوی در کار او مشــارکت 
دارنــد و ســازگاری باورهــای اساســی یــک فــرد بــا ارزش هــای ســازمانی 
اســت. کســی کــه معنویــت بیشــتری بر اســاس ایــن شــاخصه دارد، بیشــتر 
بــا شــغل خــود عجیــن مــی شــود. ایــن عجیــن شــدن خــود را بصــورت 
هــای فیزیکــی، شــناختی و عاطفــی نمایــش مــی دهــد و موجــب میشــود 
ــرای انجــام کار خــود داشــته  باشــد.  ــرد شــور و شــوق بیشــتری ب کــه ف
ــه فیزیکــی، شــناختی و  ــاد ســه گان ــا وجــود ابع عجینــش دگــی شــغلی ب
ــت در  ــه معنوی ــی ک ــط اجتماعــی مثبت ــد در ســایه رواب ــی مــی توان عاطف
محیــط کار ایجــاد مــی کنــد، ارتقــا یافتــه و ایــن عجیــن شــدن بــا شــغل 
را افزایــش دهــد. از ســویی دیگــر، بهزیســتی پرســتاران نیــز بــه کیفیــت 

ــان و تجــارب ســازمان اشــاره دارد )26(.  عملکــرد کارکن
بهزیســتی پرســتاران یکــی از ویژگــی هــای ســازمان هــای ســالم اســت 
ــی  ــوع مهم ــه موض ــه آن را ب ــازمان دارد ک ــترده ای در س ــع گس و مناف
در ســازمان تبدیــل کــرده اســت. محققــان نیــز بــه تازگــی توجــه دقیقــی 
نســبت بــه ایــن موضــوع پیــدا کــرده انــد. بــا ایجــاد محیــط کار معنــوی، 
مــی تــوان بــر بهزیســتی پرســتاران تاثیــر گذاشــت )27(. بهزیســتی را مــی 
ــی  ــدف در زندگ ــا و ه ــتن معن ــران، داش ــا دیگ ــاط ب ــی از ارتب ــوان حس ت
دانســت. بهزیســتی مفهومــی اســت کــه در ابعــاد عینــی، اجتماعــی، معنوی 
و ذهنــی تعریــف مــی شــود. در گذشــته بیشــتر بــر بعــد عینــی مثل داشــتن 
شــغل و درآمــد و...، بــه تنهایــی بــه عنــوان تامیــن کننــده بهزیســتی افــراد 
اهمیــت داده مــی شــد ولــی بعدهــا دریافتنــد کــه ایــن عامــل بیــان کننــده 
بهزیســتی بــه تنهایــی نیســت )28(. توجــه بــه بهزیســتی ذهنــی از قبیــل 
امنیــت، رضایــت شــغلی، احســاس آرامــش. بــه علــت تاثیــر مســتقیم آن بر 

کیفیــت زندگــی انســان اهمیــت ویــژه ای یافتــه اســت )29(. 
تامیــن بهزیســتی و ارتقــای آن در جامعــه، از وظایــف مهمــی اســت کــه 
ســازمان بهداشــت جهانــی آن را بــر عهــده دولــت هــا گذاشــته و بــا توجــه 
ــد. شــیپ  ــه اهمیــت موضــوع، ســال 2001 را ســال بهداشــت روان نامی ب
)2006( اشــاره مــی کنــد کــه معنویــت در محیــط کار«رابطــه بالقــوه قــوی 
بــا بهزیســتی افــراد، ســازمان و جوامــع دارد« و بطــور بالقــوه مــی توانــد بــه 
ســازمان هــا در برخــورد بــا کیفیــت زندگــی کارکنــان کمــک کنــد )27(. 
ــه همیــن ترتیــب کاراکاس )2010( نیــز بیــان مــی کنــد، کــه معنویــت  ب
موجــب افزایــش بهزیســتی پرســتاران مــی شــود و براســاس بررســی هــای 
بعمــل آمــده، مــی تــوان گفــت کــه اعمــال روحیــه روحانــی در کار مــی 
توانــد جنبــه هایــی نظیــر روحیــه کارکنــان را ارتقــا و اســترس و فرســودگی 
را کاهــش دهــد )30(. مکــی و همکارانــش )2011( نیــز اشــکال مختلــف 
ــوی را مــورد  بهزیســتی اعــم از روان شــناختی، عاطفــی، اجتماعــی و معن
بررســی قــرار دادنــد. دیــدگاه هــای مختلــف و ماحظــات تجربــی بطــور 
کلــی نشــان مــی دهنــد کــه معنویــت در محیــط کار مــی توانــد صــورت 

ــتی  ــد )31(. بهزیس ــود بخش ــتاران را بهب ــتی پرس ــف بهزیس ــای مختل ه
ــل از  ــازگاری حاص ــادی و س ــت ش ــاس مثب ــه احس ــش ود ک ــب می موج
ــه ســمت عجیــن شــدن  ــت روان شــناختی بهزیســتی، پرســتاران را ب حال

بــا کارشــان ســوق دهــد.
ــای  ــازگاری ارزش ه ــتگی و س ــس همبس ــغل، ح ــاداری ش ــاس معن احس
ســازمانی حاصــل از محیــط کار معنــوی می تواند شــاخص هـــاي کیفیـــت 
زنـــدگي، دامنـــة رضایــت، رضایــت از زندگــي، شــادکامي، احســاس منفي و 
احســاس مثبــت را براي بهزیســتی ذهنـــي افزایــش داده و موجــب درگیری 
ــکاران  ــل  و هم ــردد. بینیفی ــان گ ــا شغلش ــان ب ــی کارکن ــی و عاطف ذهن
)2014( نیــز مشــاهده کردنــد کــه معنویــت در محیــط کار بینــش جدیــدی 
در نگــرش کارکنــان ایجــاد مــی کنــد و درک کاملــی از واقعیــت ســازمانی 

و ماهیــت معنــوی افــراد اســت )32(. 
ایجــاد بقــا و پایــداری ســازمان هــای خدماتــی چــون بیمارســتان ها بســیار 
اهمیــت دارد چــرا کــه ایــن ســازمان هــا قــادر بــه جــذب ســرمایه¬های 
ــت  ــه مراقب ــت ارائ ــا در جه ــت آنه ــه و هدای ــده در جامع ــدود و پراکن مح
هــای بهداشــتی هســتند )33( بــه همیــن دلیــل عملکــرد پرســتاران نقــش 
بســزایی دارد و در ایــن میــان عجیــن شــدن بــا شــغل در آنهــا حیاتی اســت. 
مــی تــوان از بررســی مطالعــات انجــام گرفتــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
عجیــن شــدن بــا شــغل در پرســتاران در حــد مطلوبــی نیســت و تحقیقــات 
چندانــی جهــت افزایــش و ارتقــای ایــن عامــل مهــم در عملکــرد پرســتاران 
صــورت نگرفتــه اســت. بــا توجــه بــه مطالبــی کــه گذشــت مــی تــوان بیان 
نمــود، معنویــت در محیــط کار مــی توانــد موجــب عجین شــدن با شــغل در 
پرســتاران گــردد. کــه ایــن عجیــن شــدن بصــورت هــای فیزیکــی، عاطفی 
و شــناختی بــروز مــی یابــد. بهزیســتی پرســتاران نیــز بــا توجــه بــه مفاهیم 
بررســی شــده مــی توانــد بــر ایــن رابطــه تاثیرگــذار باشــد و عجیــن شــدن 
بــا شــغل در پرســتاران را افزایــش دهــد. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی 
تاثیــر معنویــت در محیــط کار و عجیــن شــدن بــا شــغل بــا میانجــی گــری 
بهزیســتی پرســتاران بیمارســتان پاســارگاد شــهر تهــران اســت. شــکل )1( 

بیانگــر مــدل مفهومــی پژوهــش مــی باشــد.

معنویت در محیط کار  عجین شدن با شغل

فيزيكي 

عاطفي

شناختي 

بهزیستي 
حس همبستگيپرستاران 

تطايق با ارزشهاي 
سازماني

معناداري شغلي

 
شکل1: مدل مفهومی پژوهش

مواد و روش ها
ــش  ــاری پژوه ــه آم ــت. جامع ــی اس ــی- پیمایش ــر توصیف ــش حاض پژوه
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تأثیر معنویت در محیط کار بر عجین شدن 

49 فصلنامه مدیریت پرستاری  سال هشتم، دوره هشتم، شماره دوم تابستان 1398

حاضــر را 195 نفــر از پرســتاران بیمارســتان پاســارگاد شــهر تهران تشــکیل 
مــی دهنــد. حجــم نمونــه بــا توجــه بــه رابطــه کوکــران در ســطح خطــای 

5 درصــد 130 نفــر محاســبه شــد. 

روش نمونــه گیــری بــکار گرفتــه شــده در ایــن پژوهــش تصادفــی ســاده 
ــام  ــتان و انج ــوز از بیمارس ــذ مج ــس از اخ ــور، پ ــن منظ ــرای ای ــت. ب اس
ــر بصــورت  هماهنگــی هــای الزم و براســاس لیســت پرســتاران، 130 نف
ــه  ــان مراجع ــه آن ــی انتخــاب و ب ــداد تصادف ــدول اع ــیله ج ــی بوس تصادف
شــد کــه از ایــن تعــداد 120 عــدد از پرسشــنامه هــا کامــل و خوانــا بودنــد. 
ابــزار جمــع آوری داده هــای مــورد نیــاز پژوهــش، شــامل پرسشــنامه ســه 
ــرای پاســخ  ــود. در قســمت اول پرسشــنامه، هــدف پژوهــش ب قســمتی ب
ــت  ــای جمعی ــامل ویژگیه ــمت دوم ش ــد، قس ــرح داده ش ــدگان ش دهن
شــناختی و قســمت ســوم ابــزار، شــامل پرسشــنامه عجیــن شــدن بــا شــغل 
ــی،  ــدگی فیزیک ــن ش ــد عجی ــه دارای 3 بع ــکاران )2010( ک ــچ و هم ری
شــناختی و عاطفــی و  12 گویــه  اســت، پرسشــنامه معنویــت در محیــط کار 
میلیمــن )2003( کــه دارای ســه بعــد معنــی داری شــغل، حــس همبســتگی 
ــه  ــوع دارای 12 گوی ــه در مجم ــازمان ک ــای س ــا ارزش ه ــازگاری ب و س

ــه  ــو )2015( ک ــن ایکولوگ اســت و پرسشــنامه بهزیســتی پرســتاران وایوی
ــف لیکــرت 5 درجــه ای  ــر اســاس طی ــا ب ــه اســت. پاســخ ه دارای 6گوی
ــرای )همیشــه( نمــره گــذاری شــده اســت. در  ــا 5 ب ــرای )هرگــز( ت از 1 ب
ــای  ــا از روش آلف ــنامه ه ــی پرسش ــن پایای ــت تعیی ــر جه ــش حاض پژوه
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه بــه ترتیــب آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه 
ــا شــغل 0/93، پرسشــنامه معنویــت در محیــط کار 0/89  عجیــن شــدن ب
ــرای  و پرسشــنامه بهزیســتی پرســتاران 0/81 اســت. در مطالعــه حاضــر ب
ــاتید  ــتفاده از اس ــا اس ــوا  ب ــی محت ــا از روای ــنامه ه ــی پرسش ــن روای تعیی
ــای  ــایر بررســی ه ــده اســت. س ــتفاده ش ــران اس دانشــگاه و صاحــب نظ
بعمــل آمــده دربــاره ابــزار پژوهــش در قســمت تجزیــه و تحلیــل داده هــا 

ارائــه شــده اســت.
تجزیه و تحلیل داده ها

در ابتــدا بــا شــاخصهای موجــود بــه توصیــف متغیرهــای جمعیــت شــناختی 
ــت  ــه جه ــدول1( و در ادام ــده اســت )ج ــه ش ــی پرداخت ــای اصل و متغیره
آزمــون فرضیــات مطــرح شــده از مدلســازی معــادالت ســاختاری اســتفاده 

شــده اســت.
ــوط  ــی مرب ــت فراوان ــه اکثری ــق حاکــی از آن اســت ک ــه هــای تحقی یافت
بــه گــروه ســنی 25 تــا 35 ســال، ســابقه کاری 1 تــا 5 ســال، تحصیــات 
لیســانس و جنســیت زن مــی باشــد. در )جــدول2( بــا اســتفاده از شــاخص 
هــای مرکــزی و پراکندگــی بــه توصیــف متغیرهــای اصلــی پرداختــه شــده 

اســت.

جدول1: توصیف متغیرهای جمعیت شناختی افراد موجود در نمونه آماری پژوهش

درصد فراوانیجنسیتدرصد فراوانیتحصیاتدرصد فراوانیسابقه کاردرصد فراوانیسن
زیر 25 سال

25 تا 35 سال
36 تا 45 سال

بیشتر از 45 سال

20/8
42/3
30/8
6/2

1 تا 5 سال
6 تا 10 سال
11 تا 15 سال

بیشتر از 15 سال

42/3
15/4
23/8
18/5

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس

6/9
23/1
54/6
15/4

زن

مرد

56/9

43/1

جدول2: شاخص های توصیفی و آزمون نرمالیتی متغیرهای مورد مطالعه

ابعادمتغیرهای پژوهش
آزمون نرمالیتی داده هاشاخصهای پراکندگیشاخصهای مرکزی

کشیدگیچولگیانحراف معیارواریانسمیانهمیانگین

معنویت در محیط 
کار

معنی داری شغلی
حس همبستگی

تطابق با ارزشهای 
سازمانی

معنویت در محیط 
کار

4/14
3/68
3/40
3/74

4/25
3/75
3/50
3/83

0/44
0/80
0/71
0/51

0/66
0/89
0/84
0/71

-1/30
-0/95
-0/34
-1/01

1/72
0/87
-0/16
1/55

1/041/95-3/503/500/560/74بهزیستی بهزیستی

عجین شدن با 
شغل

عجین شدن فیزیکی
عجین شدن عاطفی
عجین شدن شناختی
عجین شدن با شغل

4/21
3/94
4/04
4/06

4/66
4/25

4
4/30

1/14
1/08
0/74
0/79

1/06
1/04
0/86
0/89

-1/65
-1/28
-0/51
-1/36

1/99
0/95
-0/56
1/42
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ــای  ــن متغیره ــود میانگی ــی ش ــه م ــدول2( ماحظ ــه در )ج ــور ک همانط
ــن  ــتاران )3/50( و عجی ــتی پرس ــط کار )3/74(، بهزیس ــت در محی معنوی
شــدن بــا شــغل )4/06( محاســبه شــده اســت و ایــن نشــان مــی دهــد که 
ایــن متغیرهــا در ســطح بــاالی متوســط قــرار دارنــد بعبارتــی دیگــر جدول 
فــوق نشــان مــی دهــد کــه اکثــر افــراد گزینــه هــای بــاالی پرسشــنامه 
را انتخــاب کــرده انــد. همچنیــن ضرایــب چولگــی و کشــیدگی متغیرهــای 
مــورد مطالعــه در بــازه امــن )2+ و 2-( قــرار دارد. لــذا اینگونــه اســتنباط 
مــی شــود کــه توزیــع داده هــا نرمــال بــوده و داده هــای مشــکل ســازی 

در بیــن داده هــای گــردآوری شــده وجــود نــدارد.

 )SEM( جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش معــادالت ســاختاری
بــا رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــي  و نــرم افــزار smartpls2 اســتفاده 
شــده اســت. تحلیــل مــدل مســتخرج از مدل ســازي معــادالت ســاختاري 
ــری،  ــدل اندازه گی ــرازش م ــرد: 1( ب ــی پذی ــام م ــه انج ــه مرحل در س
بررســی روابــط بیــن ســؤاالت و متغیرهــای مکنــون مربوطــه؛ 2( بــرازش 
مــدل ســاختاری، بررســی روابــط بیــن متغیرهــای مکنــون؛ و 3( بــرازش 
ــاختاری اســتخراجی  ــادالت س ــدل مع ــر م ــی. شــکل )2( بیانگ ــدل کل م

پژوهــش بــا ضرایــب اســتاندارد شــده بــار عاملــی مــی باشــد.

شکل2: مدل پژوهش با ضرایب استاندارد شده بار عاملی

همچنیــن مــدل مســتخرج معــادالت ســاختاری در فرمــت T-Values در 
)شــکل3( بــه نمایــش درآمــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود، 

ایــن مــدل مــی توانــد وضعیــت معنــاداری روابــط بیــن متغیرهــای مکنــون، 
و همچنیــن متغیرهــای مکنــون و آشــکار را مشــخص نمایــد.

T-Values شکل3: مدل پژوهش با ضرایب
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اولیــن معیــار بــرازش در مــدل مرتبــط بــا بارهــای عاملــی بیــن گویــه هــا و 
متغیرهــای مکنــون مربــوط بــه خــود اســت کــه در )شــکل3( ارائــه گردیده 
انــد. مقــدار مــاک بــرای مناســب بــودن ضرایــب بارهــای عاملــی و مقــدار 
ــه در )شــکلهای 2 و  ــب 0/7 و 1/96 اســت. همانطــور ک ــی بترتی ــاره ت آم
ــن  ــي بی ــاره ت ــب آم ــي و ضرای ــار عامل ــر ب 3( مشــاهده مــی شــود، مقادی
ســواالت و متغیرهــاي مکنــون مربــوط بــه خودشــان بترتیــب بیشــتر از 0/7 
و 1/96 اســت کــه ســواالت دارای بــار عاملــی کمتــر از0/7 حــذف گردیدند، 
کــه شــامل ســواالت 1و 12 پرسشــنامه طردشــدگی در محیــط کار و 
ــاداري  ــد. معن ــتاران بودن ــنامه بهزیســتی پرس ــواالت 23 و 25 در پرسش س
روابــط بیــن هــر ســوال را بــا متغیــر مربــوط بــه خــودش تاییــد مــی تــوان 

کــرد.  همانطــور کــه در )جــدول3( ماحظــه مــي شــود، مقــدار ضریــب 
پایایــي ترکیبــي ، آلفــاي کرونبــاخ ، میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده و 
شــاخص کیفیــت مــدل انــدازه گیــری )CV COM( بــراي تمامــي ســازه 
هــاي تحقیــق محاســبه شــده اســت و مشــخص اســت کــه مقادیــر پایایــی 
ترکیبــی و آلفــای کرونبــاخ بــرای همــه متغیرهــا بیشــتر از 0/7 مــي باشــد 
کــه پایایــي مناســب متغیرهــای مــدل را نشــان مــي دهــد. جهــت بررســي 
 )AVE( ــته ــتراک گذاش ــه اش ــس ب ــن واریان ــرا از میانگی ــی همگ روای
اســتفاده شــده اســت. مقــدار بــاالي 0/5 نشــان از کافــي بــودن و مناســب 
بــودن ایــن معیــار اســت. همانگونــه کــه در )جــدول3( ماحظــه مــي  شــود 

مقــدار AVE بــراي تمامــي ســازه هــا  مناســب و  بــاالي 0/5 اســت.

جدول3: نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا

AVEپایایی ترکیبیآلفای کرونباخمتغیرها

عجین شدن با شغل
عجین شدن فیزیکی
عجین شدن عاطفی
عجین شدن شناختی
بهزیستی کارکنان

معنویت در محیط کار
معنی داری شغلی
حس همبستگی

تطابق با ارزش های 
سازمانی

0/93
0/92
0/91
0/74
0/80
0/89
0/78
0/80
0/77

0/94
0/95
0/93
0/85
0/87
0/91
0/87
0/87
0/87

0/808
0/87
0/79
0/66
0/63
0/766
0/70
0/67
0/69

ــر  ــل و الرک ــط فورن ــه توس ــس ک ــرا از ماتری ــي واگ ــي روای ــت بررس جه
)1981( ابــداع شــده، اســتفاده شــده اســت. مقــدار جــذر AVE متغیرهــای 
ــاي  ــه ه ــایر خان ــرار دارد و س ــس ق ــن ماتری ــي ای ــر اصل ــون در قط مکن
ــون اســت. همانطــور  ــاي مکن ــن متغیره ــزان همبســتگي بی ــس می ماتری
ــذر AVE از  ــر ج ــون مقادی ــود چ ــي ش ــه م ــدول 4( ماحظ ــه در )ج ک

مقادیــر موجــود در خانــه هــاي زیریــن و راســت قطــر اصلــي بیشــتر اســت                            
ــا  ــون بیشــتر ب ــوان گفــت کــه در مــدل پژوهــش متغیرهــاي مکن مــي ت
ــا ســازه هــاي دیگــر.  ــا ب ــد ت ــه خودشــان تعامــل دارن ــوط ب ســواالت مرب
ــي واگــراي مــدل را نشــان                      ــت روای ــن جــدول مطلوبی ــر، ای ــان بهت ــه بی ب

مــي دهــد.

جدول4: نتایج روایی واگرا )فورنل و الکر(

عجین شدن سازه های پژوهش
فیزیکی

عجین شدن 
عاطفی

عجین شدن 
شناختی

بهزیستی 
پرستاران

معنی داری 
شغلی

حس 
همبستگی

تطابق با ارزش 
های سازمانی

عجین شدن فیزیکی
عجین شدن عاطفی
عجین شدن شناختی
بهزیستی پرستاران
معنی داری شغلی
حس همبستگی

تطابق با ارزش های سازمانی

0/93
0/72
0/60
0/52
0/62
0/57
0/53

0/89
0/73
0/55
0/64
0/63
0/50

0/82
0/46
0/53
0/41
0/38

0/79
0/37
0/41
0/31

0/84
0/63
0/54

0/79
0/69./83

ــا( و  ــیر )بت ــب مس ــای، ضرای ــاخص ه ــتفاده از ش ــا اس ــد ب ــه بع در مرحل
معنــاداری آن )مقادیــر t-value(، ضریــب تعییــن )R2( متغیرهــای 
مکنــون درون  زا، ارتبــاط پیش بیــن )Q2(، و انــدازه اثــر )F2(؛ بــه بررســی 
بــرازش مــدل ســاختاری مســتخرج پرداختــه خواهــد شــد. مــدل ســاختاری 

تنهــا متغیرهــای پنهــان را بــه همــراه روابــط میــان آنهــا بررســی مــی کند. 
ــدل  ــی م ــرازش کل ــرازش GOF ب ــاخص ب ــتفاده از ش ــا اس ــن ب همچنی

بررســی شــده اســت.
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مقــدار ضریــب تــي بیــن متغیرهــاي مکنــون کــه در )شــکل 2( آورده شــده 
اســت، همگــی  بیشــتر از 1/96 بــوده و معنــادار بــودن ایــن مســیرها و در 
نتیجــه مناســب بــودن مــدل ســاختاري را نشــان مــي دهــد. R2 معیــاري 
اســت کــه میــزان تاثیــر یــک یــا چنــد متغیــر بــرون زا را بــر روي یــک 
متغیــر درون زا را نشــان مــي دهــد. همانطــور کــه در )جــدول5( مشــاهده 
ــا شــغل و بهزیســتی  مــی شــود، مقــدار ضریــب تعییــن عجیــن شــدن ب
ــر 0/547 و 0/178محاســبه شــده اســت و نشــان  ــب براب پرســتاران بترتی
ــده  ــی کنن ــش بین ــد پی ــط کار مــی توان ــت در محی ــه معنوی مــی دهــد ک
17/8 درصــد از تغییــرات بهزیســتی پرســتاران اســت. همچنیــن معنویــت 
در محیــط کار و بهزیســتی پرســتاران بــا همــکاری یکدیگــر توانســته انــد 
54/7 از تغییــرات عجیــن شــدن بــا شــغل را بــرآورد کننــد. معیــار f2 شــدت 
رابطــه بیــن ســازه هــا را مشــخص مــي کنــد. هــر چــه ایــن معیــار بیشــتر 

باشــد نشــان از شــدت بــاالي تاثیــر اســت. شــدت تاثیــر معنویــت در محیط 
کار و بهزیســتی پرســتاران بــر عجیــن شــدن بــا شــغل بترتیب برابــر0/32و 
 Q2  0/19 اســت. همانطــور کــه در )جــدول5( مشــاهده  مــی شــود، مقــدار
بــرای ســازه هــای درون زای عجیــن شــدن بــا شــغل )0/346( وبهزیســتی 
ــرازش پیــش  ــرار دارد و نشــان از ب پرســتاران )0/106( در حــد مناســبی ق
ــه  ــا توجــه ب ــا اســت. ب ــن ســازه ه ــدل در خصــوص ای ــی مناســب م بین
)جــدول5( مقــدار معیــار GOF معــادل 0/68 بدســت آمــد کــه بــا توجــه 
بــه دســته بنــدي گفتــه شــده نشــان از بــرازش قــوی مــدل کلــي تحقیــق 
اســت. پــس از بررســی مــدل هــای انــدازه گیــری، ســاختاری و کلــی بــه 
ــج )جــدول6(  ــه شــده اســت. نتای ــات مطــرح شــده پرداخت بررســی فرضی
نشــان مــي دهــد کــه بــراي هــر دو مســیر موجــود مقــدار تــي بیشــتر از 

1/96 اســت.

جدول 5: نتایج معیارهاي برازش مدل های ساختاري و کلي

جهت رابطهβT_valueمسیر
R2

متغیر وابسته

Q2

متغیر وابسته
f2

معنویت در محیط کار عجین شدن با شغل
معنویت در محیط کار  بهزیستی کارکنان
بهزیستی کارکنان عجین شدن با شغل

0/511
0/422
0/360

7/236
4/759
4/523

مثبت
مثبت
مثبت

0/547
0/178
0/547

0/346
0/109
0/346

0/32
-

0/19

سه مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 برای  به ترتیب به عنوان مقدار ماک براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي
سه مقدار 0/02، ، 0/15و 0/35 برای به ترتیب قدرت پیشبیني کم، متوسط و قوي

سه مقدار 0/02، 0/15 و 0/35 برای  به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ
سه مقدار 0/01 ، 0/25 و 0/36 برای GOF بترتیب برازش ضعیف، متوسط و قوي

جدول6.: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

میزان مسیرفرضیه
نتیجه آزمونآماره tتاثیر

H1
H2
H3

معنویت در محیط کار عجین شدن با شغل
معنویت در محیط کار بهزیستی کارکنان
بهزیستی کارکنان عجین شدن با شغل

0/511
0/422
0/360

7/236
4/759
4/523

تایید شد
تایید شد
تایید شد

شکل3: مراحل بررسی و  تایید مدل میانجی گر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 13

https://ijnv.ir/article-1-572-en.html


تأثیر معنویت در محیط کار بر عجین شدن 

53 فصلنامه مدیریت پرستاری  سال هشتم، دوره هشتم، شماره دوم تابستان 1398

بــا توجــه بــه مــدل مفهومــی پژوهــش مــي تــوان عــاوه بــر تاثیر مســتقیم 
معنویــت در محیــط کار بــر عجیــن شــدن بــا شــغل، تاثیــر غیــر مســتقیم 
آن بــه وســیله متغیــر میانجیگــری بهزیســتی پرســتاران را نیــز بدســت آورد. 
بــارون و کنــی )1986( اظهــار مــی دارنــد هنگامــی مــی تــوان از رابطــه ی 
میــان یــک متغیــر میانجــی گــر بــا متغیــر مســتقل و وابســته ســخن گفــت 

کــه شــروط زیــر را رعایــت نماینــد.
ــر وابســته رابطــه ی  ــا متغّی ــر مســتقل ب ــه متغّی ــن اســت ک شــرط اول ای

.)c ــیر ــی مس ــد )یعن ــته باش ــادار داش معن
شــرط دّوم ایــن اســت کــه معنــاداری رابطــه ی بیــن متغّیرهــای مســتقل و 

.)a واســط تأییــد شــود )مســیر
شــرط ســّوم نیــز تأییــد معنــاداری رابطــه ی بیــن متغّیــر واســط و وابســته 

.)b ــیر ــد )مس می باش
ــادالت  ــر وارد مع ــر میانجی گ ــی متغی ــه وقت ــن اســت ک ــارم ای ــرط چه ش
رگرســیونی می شــود، رابطــه ی بیــن متغیــر مســتقل و وابســته غیرمعنــادار 
شــود کــه در ایــن حالــت متغیــر مــورد نظــر، میانجی گــر کامــل اســت و 
یــا اینکــه ایــن رابطــه در حضــور متغیــر میانجی گــر کاهــش یابــد )حداقــل 
ــش  ــت نق ــن حال ــه در ای ــد، ک ــی بمان ــادار باق ــان معن ــی همچن 0/10( ول

.)c ــود )مســیر ــی خواهــد ب ــر، جزئ ــر میانجی گ متغی

گام های روش متغیر وابستهمتغیر مستقلوضعیت مدل
بارون و کنی

ضریب مسیر 
استاندارد 

شده
آزمون سوبلمقدار آماره تی

بدون حضور 
میانجیگر

با حضور 
میانجیگر

معنویت در 
محیط کار

معنویت در 
محیط کار

معنویت در 
محیط کار
بهزیستی 
کارکنان

عجین شدن با 
شغل

عجین شدن با 
شغل

بهزیستی 
کارکنان

عجین شدن با 
شغل

)c( گام اول

)’c( گام چهارم

)a( گام دوم

)b( گام سوم

0/661

0/511

0/422

0/360

11/48

7/236

4/759

4/523

سطح معناداریمقدار آماره

2/9530/003

همانگونــه کــه در جــدول فــوق نشــان داده شــده اســت، رابطــه بیــن متغیــر 
مســتقل بــا میانجــی، رابطــه بیــن متغیــر میانجــی و وابســته و همچنیــن 
ــادار اســت. در  ــر مســتقل و وابســته بلحــاظ آمــاری معن رابطــه بیــن متغی
واقــع ایــن معنــاداری حاکــی از تاییــد ســه گام اول در روش بــارون و کنــی 
مــی باشــد. بــا ورود متغیــر میانجــی بهزیســتی پرســتاران در رابطــه بیــن 
معنویــت در محیــط کار و عجیــن شــدن بــا شــغل شــاهد آن هســتیم کــه 
ــه 0/661 تغییــر  مقــدار ضریــب بتــای بیــن دو متغیــر مذکــور از 0/511 ب
ــی داری  ــی 11/48 معن ــاره ت ــدار آم ــا مق ــال ب ــن ح ــرده و در عی ــدا ک پی
خــود را حفــظ کــرده اســت. لــذا ایــن گونــه اســتنباط  مــی شــود کــه نــوع 

میانجــی گــری بهزیســتی پرســتاران در ایــن پژوهــش از نــوع جزئی اســت. 
همچنیــن جهــت تکمیــل فرآینــد تحقیــق از آزمــون ســوبل نیــز اســتفاده 
شــده اســت. در روش ســوبل اگــر مقــدار آمــاره آزمــون بیشــتر از 1/96 و 
ســطح معنــاداری آزمــون کمتــر از ســطح خطــای 0/05 بدســت آیــد نتیجــه 
ــج )جــدول7(  ــه نتای ــری اســت. همانطــور ک ــد نقــش میانجــی گ آن تایی
نشــان مــی دهــد، نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ســطح معنــاداری آزمــون 
ســوبل  بــا مقــدار آمــاره 2/953 کمتــر از 0.05 بــوده و رابطــه میانجــی گری 

تاییــد مــی شــود.
 

شکل 4: مدل پژوهش با ضرایب استاندارد شده بار عاملی )گام چهارم(
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شکل 5: مدل پژوهش با  ضرایب  T-Values)گام چهارم(

بحث 
ــا  ــن شــدن ب ــر عجی ــط کار ب ــت در محی ــر معنوی در پژوهــش حاضــر تاثی
شــغل بــا میانجــی گــری بهزیســتی پرســتاران بیمارســتان پاســارگاد مــورد 
ــارکت  ــناختی مش ــت ش ــل جمعی ــاس تحلی ــت. براس ــرار گرف ــه ق مطالع
کننــدگان در پژوهــش، جنســیت زن بیشــترین مشــارکت را داشــتند. 56/9 
از پرســتاران مشــارکت کننــده زن بودنــد. بیشــترین گــروه ســنی مشــارکت 
کننــده نیــز گــروه ســنی 25-35 ســال و ســابقه 1-5 ســال مــی باشــند کــه 
ــه پژوهــش مــی باشــد. بنابرایــن  ــودن نمون ــازه کار ب حاکــی از جــوان و ت
مــی تــوان بیــان نمــود، بیشــتر مشــارکت کننــدگان در ســال هــای ابتدایــی 

خدمــت پرســتاری هســتند. 
بیــن مولفــه هــای معنویــت در محیــط کار کــه حس همبســتگی، معنــاداری 
ــه هــای عجیــن  ــد و مولف ــا ارزش هــای ســازمان بودن ــق ب شــغل و تطاب
ــا شــغل کــه عجیــن شــدن فیزیکــی، عجیــن شــدن عاطفــی و  شــدن ب
عجیــن شــدن شــناختی مــی باشــند بــا میانجی گــری بهزیســتی پرســتاران 
ــود دارد.  ــاداری وج ــت و معن ــه مثب ــد رابط ــاداری 95 درص ــطح معن در س
بدیــن صــورت کــه بــا افزایــش مولفــه هــای معنویــت در محیــط کار مــی 
توانیــم شــاهد افزایــش عجیــن شــدن بــا شــغل در صــورت هــای مختلــف 
آن باشــیم کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج مطالعــات میلیمــن )19( و ففــر )20( 
مطابقــت دارد. محیــط کار معنــوی مــی توانــد موجــب ســازگاری و معنــی 
داری شــغل شــده و حــس همبســتگی را در پرســتاران افزایــش دهــد و  بــه 
ایــن ترتیــب شــاهد عجیــن شــدن پرســتاران بــا شــغل شــان شــویم کــه 
براســاس مولفــه هــای عجیــن شــدن بــا شــغل بصــورت عجیــن شــدگی 
فیزیکــی، عجیــن شــدگی عاطفــی و عجین شــدگی شــناختی خود را نشــان 

مــی دهــد. 

ــر  ــد دیگ ــتر از دو بع ــتگی بیش ــس همبس ــش ح ــج پژوه ــاس نتای براس
ــس  ــد ح ــه ش ــه گفت ــور ک ــت. همانط ــذار اس ــدگی تاثیرگ ــن ش ــر عجی ب
همبســتگی در ســطح گروهــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه نمونــه پژوهش 
بیشــتر از گــروه ســنی جــوان و کــم ســابقه بودنــد، مــی تــوان گفــت کــه 
بواســطه ایــن گــروه ســنی و تجربــه کــم آنهــا حــس همبســتگی در نمونــه 
پژوهــش بیشــتر از دیگــر عوامــل بــر عجیــن شــدن موثــر اســت. بیشــترین 
ظهــور و بــروز ایــن حــس همبســتگی نیــز در عجیــن شــدن عاطفــی باشــد 
کــه نشــان دهنــده ایجــاد درگیــری عاطفــی پرســتاران در شــغل شــان مــی 
باشــد. ایــن مفهــوم پیوســتگی و ارتباطــات اجتماعی بــا همــکاران در محیط 
ــاور همبســتگی را در هویــت درونــی هــر  کار را بیــان مــی کنــد و ایــن ب
فــردی و میــان فــردی ایجــاد مــی کنــد کــه موجــب ارتبــاط ذهنی، حســی 

و روحــی بهتــری میــان همــکاران در محیــط کار مــی گــردد.
معنویــت در محیــط کار بیانگــر فضایــی اســت که طــی آن پرســتاران ارزش 
هــای کاری و شــغلی را بیشــتر مدنظــر قــرار مــی دهنــد، کمــک بــه هــم 
نوعــان، کمــک بــه جامعــه و کمــک بــه همــکاران خــود را ســرلوحه خــود 
ــه شــغل خــود اهمیــت  ــا ب ــن عامــل موجــب مــی شــود ت ــرار داده و ای ق
بیشــتری دهنــد و هرچــه بیشــتر بــا آن درگیــر شــوند، کــه ایــن درگیــری 

موجــب عجیــن شــدگی بیشــتر باشــغل شــان گــردد. 
ــش  ــز افزای ــتاران نی ــط کار، بهزیســتی پرس ــت در محی ــش معنوی ــا افزای ب
ــاوار )23(،  ــیپ )27(، پ ــات ش ــا مطالع ــم ب ــن نتیجــه ه ــت. ای ــد یاف خواه
کاراکاس )30( و مکــی و همــکاران )31( همســو اســت. معنویــت در محیــط 
کار مــی توانــد موجــب افزایــش ص ورتهــای مختلــف بهزیســتی پرســتاران 
ــج  ــاس نتای ــر اس ــردد. ب ــناختی گ ــی و ش ــی، روان ــوی، عاطف ــی معن یعن
ــازگاری را  ــادی و س ــت ش ــاس مثب ــتاران احس ــتی پرس ــش بهزیس پژوه
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ــا  ــا کارشــان ســوق دهــد کــه ایــن مطلــب ب بــه ســمت عجیــن شــدن ب
پژوهــش بنیفیــل )32( ســازگاری دارد. ایــن نتیجــه پژوهــش را مــی تــوان 
ایــن گونــه تفســیر نمــود کــه بهزیســتی در صــورت هــای مختلــف خــود 
مــی توانــد موجــب دلبســتگی بیشــتر پرســتاران بــه شــغل شــان شــود و 
آنــان میتواننــد ایــن حــس دلبســتگی را در صــورت هــای مختلــف عجیــن 
شــدن بــا شــغل بــه نمایــش گذارنــد. عجیــن شــدن بــا شــغل مــی توانــد 
ــازمانی و  ــد س ــانی، تعه ــای انس ــرمایه ه ــره وری س ــش به ــب افزای موج
ــب  ــغل موج ــا ش ــدن ب ــن ش ــود. عجی ــازمان ش ــدن در س ــه مان ــل ب تمای
ــد  ــودن و هدفمن ــان و احســاس اجتماعــی ب ــی کارکن ــزه ذات افزایــش انگی

ــط کار مــی شــود.  ــودن در محی ب
ــن  ــر عجی ــط کار ب ــت در محی ــر معنوی ــری بهزیســتی در تاثی میانجــی گ
ــای  ــل داده¬ه ــه تحلی ــه ب ــا توج ــتاران ب ــان پرس ــغل در می ــا ش ــدن ب ش
ــای  ــب بت ــرا بهزیســتی ضری ــی اســت، زی ــوع میانجــی جزئ پژوهــش از ن
مســیر معنویــت در محیــط کار بــر عجیــن شــدن بــا شــغل را از 0/661 بــه 
0/511 تغییــر داده و در عیــن حــال بــا توجــه بــه آمــاره تــی 7/236 معنــادار 
باقــی مانــده اســت. بــر ایــن اســاس مــی تــوان بیــان نمــود کــه محیــط 
کار معنــوی، بــا ایجــاد تجربــه معنــوی و حــس اجتماعــی شــدن موجــب 
ــال  ــه دنب ــروز ب ــتاران ام ــود. پرس ــی ش ــد در کار م ــذاری تعه ــتراک گ اش
ــا معنــا و مفهــوم هســتند کــه ایــن مهــم مــی  بهزیســتی، ســعادت، کار ب
توانــد در پرتــو محیــط کار معنــوی شــکل گیــرد. توســعه معنــوی، موجــب 
توســعه فــردی و حــس ویــژه ای از رضامنــدی و بهزیســتی در پرســتاران 
مــی شــود، کــه ایــن توســعه معنــوی و رضامنــدی در آنــان بوســیله عجیــن 
ــا شغلشــان نمایــان مــی گــردد. معنویــت در محیــط کار در بیــن  شــدن ب
پرســتاران موجــب رابطــه درونــی بــا خــود، احســاس انســجام و ســازگاری 
بیــن هــدف و ارزش هــای زندگــی بــا ارزش هــای شــغلی آنــان مــی گردد. 
ــا اهــداف و ارزش هــای شــغلی پرســتاران موجــب  ایــن ارتبــاط درونــی ب
بهزیســتی و رضامنــدی آنــان از شــغل خــود مــی شــود و تحمــل ســختی 
هــای شــغل پرســتاری را آســان تــر مــی نمایــد و موجــب عجیــن شــدن 
ــران در  ــردد. مدی ــه مــی گ ــت ماموریت ــف و انجــام باکیفی ــا وظای بیشــتر ب
صورتــی مــی تواننــد انتظــار ارتقــای عملکرد پرســتاران را داشــته باشــند که 
شــرایط بهزیســتی و عجیــن شــدن باشــغل آنــان را در پرتــو محیــط معنوی 

و مبتنــی بــر ارزشــهای اخاقــی فراهــم آورنــد. 

نتیجه گیری
ــط  ــت در محی ــه معنوی ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ــارگاد                                       ــتان پاس ــتاران بیمارس ــغل پرس ــا ش ــدن ب ــن ش ــب عجی کار موج
ــط کار حــس همبســتگی  ــت در محی ــای معنوی ــه ه ــردد. در مولف ــی گ م
ــاداری کار در  ــه معن ــبت ب ــتری نس ــهم بیش ــی دارای س ــطح گروه در س

ــازمانی  ــطح س ــازمانی در س ــهای س ــا ارزش ــازگاری ب ــردی و س ــطح ف س
دارد. تقویــت کار گروهــی و ایجــاد فضــای همــکاری هــای تعاملــی مــی 
توانــد حــس اجتماعــی بــودن و همبســتگی را در پرســتاران تقویــت کنــد 
و معنویــت در محیــط کار را ارتقــا دهــد. بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق مــی 
تــوان خاطــر نشــان کــرد کــه جهت ایجــاد حــس همبســتگی در پرســتاران 
ســالهای اولیــه فعالیــت ایشــان در بیمارســتان از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
اســت و ســالهای اولیــه همــکاری بــا ســایرین مــی توانــد موجــب عجیــن 
شــدن پرســتاران در شــغل شــان و همچنیــن بهزیســتی در تمــام حــاالت 
ــه براســاس  ــردد. البت ــی گ ــوی و اجتماع ــی، معن ــی، عاطف ــم از روان آن اع
نتایــج بهزیســتی پرســتاران نیــز در عجیــن شــدن آنــان در شغلشــان موثــر 
ــا مشــارکت دادن پرســتاران در تصمیــم گیــری هــای ســازمانی،  اســت. ب
ــوان  ــی ت ــازمانی م ــداف س ــا و اه ــا، خــط مشــی ه ــن چشــم اندازه تعیی
ــه  ــان نســبت ب ــق بیشــتر آن ــات همبســتگی بیشــتر و احســاس تعل موجب
ســازمان و ماموریــت هــای آن شــد کــه مدیــران بیمارســتان و سرپرســتان 
پرســتاری بــا عنایــت بــه ایــن مــواردی کــه گذشــت مــی توانند بهــره وری 
کارکنــان و ســازمان را فراهــم آورنــد. ایجــاد روحیــه کار تیمــی مــی توانــد 
احســاس همبســتگی بیشــتری در بیــن پرســتاران ایجــاد کنــد. برگــزاری 
دوره هــای اخــاق حرفــه ای مــی تــو انــد ارزش هــای شــغلی پرســتاران 
را در آنهــا درونــی کنــد. تعییــن شــعارهای شــاخص برخواســته از اهمیــت 
و مفهــوم شــغل پرســتاری و نهادینــه ســازی آنهــا در بیــن پرســتاران مــی 
توانــد اهمیــت و مفهــوم ماموریــت هــای پرســتاری را بــه آنــان یــادآوری 
کنــد. یــادآوری ارزشــهای معنــوی و نقــش مهــم آن در شــغل پرســتاران و 
ارتقــای عــزت نفــس و جایــگاه اجتماعــی پرســتاران در ســازمان و ســاختار 
بیمارســتان نیــز مــی توانــد نقــش بســزایی در عملکــرد آنــان داشــته کــه در 
مناســبت هــای مختلــف بایــد نهایــت اســتفاده را جهــت تقدیــر از زحمــات 
ــه تاییــد  ــا توجــه ب ــان، کــرد. ب پرســتاران و یــادآوری ارزشــهای شــغلی آن
رابطــه معنویــت در محیــط کار بــا عجیــن شــدن بــا شــغل مــی تــوان در 
پژوهــش هــای آتــی بــر ســازوکارهای ارتقــای معنویــت در پرســتاران تاکید 
کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه درصــد قابــل توجهــی از مشــارکت کننــدگان از 
جوانــان و پرســتاران بــا ســابقه کــم مــی باشــند، در تعمیــم آن بایــد کمــی 
ــا  ــنی و ب ــی س ــع دارای گوناگون ــرار پژوهــش در جوام ــرد و تک ــاط ک احتی
ســوابق شــغلی باالتــر مــی تــوان از اعتبــار نتایــج در تمامــی گــروه هــای 

ســنی و ســوابق متفــاوت اطمینــان بیشــتری حاصــل کــرد.

تشکر و قدردانی
نویســندگان ایــن مقالــه از مدیریــت بیمارســتان پاســارگاد تهــران و کلیــه 
پرســتاران دلســوز و زحمتکــش آن کــه بــدون مســاعدت آنان ایــن پژوهش 

بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســید، کمــال تشــکر و قدردانــی را دارنــد.
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Introduction: Work Engagement with direct and indirect jobs 
influences nurses' productivity. In the meantime, spiritual experience 
from the spiritual workplace can play a significant role in nurse job 
engagement. The purpose of this study was to investigate the effect of 
spirituality workplace on the work engagement with the mediation of 
will- being nurses in Pasargad Hospital nurses.
Material & Methods: The research method is descriptive- survey. The 
statistical population consisted of 195 nurses of Pasargad Hospital. 
Among the statistical population, 130 people were selected by random 
sampling method based on Cochran's correlation with 5% error and 
the Likert spectrum questionnaire was collected. The reliability of 
the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha in the range 
of (0.811-0.935). To analyze the research data, structural equation 
modeling using SMART-PLS software was used.
Results: The results of the research show that there is a positive 
effect between the components of spirituality workplace and the Work 
engagement of nurses of Pasargad Hospital. Among the components 
of spirituality in the workplace, the sense of community (coefficient 
β = 0/922) has the greatest impact. Also, among the components of 
spirituality workplace, through the mediation of nurses will-being, 
there was a positive effect on Work engagement of nurses' occupations 
in Pasargad Hospital.
Conclusion: According to the findings of the research, by creating a 
spiritual workplace and spiritual experience in newly employed nurses, 
it is possible to increase their engagement jobs, thereby increasing the 
efficiency of human capital. Providing operational programs by nursing 
managers is essential to make careful attention to nursing years of 
primary care.
Keywords: Spiritual workplace, Work engagement, will-being nurses.
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