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چکیده
تحقیق حاضر می کوشد تا رابطه معنیداری بین رابطه بین معنویت در محیط کار و رضاایت شاللی کارکناا باا
توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی را در بین کارکنا بانک مهر اقتصاد استا گیال مورد بررسی قرار دهد.
روش تحقیق از نظر نوع تحقیق ،توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش کارکنا بانک مهر اقتصاد اساتا گایال
میباشد .نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت و حجم نموناه  101نفار از کارکناا اسات ،ابازار
سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه اساتاندارد باوده و جهات بررسای روائای پرسشانامه از نظار
متخصصین و صاحبنظرا استفاده گردید .برای برآورد ضریب پایایی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباا و
جهت آزمو فرضیهها از روش رگرسیو استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمو مدل نشاا داد کاه معنویات
در محیط کار و استرس شللی عواملی هستند که رابطه معنیداری با رضایت شاللی کارکناا دارناد .و اساترس
شللی رابطه بین معنویت در محیط کار و رضایت شللی کارکنا را تعدیل میکنند.
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با توجه به نقش تعدیلگری استرس شغلی
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مقدمه
رضایت شللی به عنوا یكی از متلیرهای مهم در رفتار سازمانی همواره مورد توجه محققا بوده است و نقش موثری در راستای
تحقق اهداف سازما دارد .بنابراین همواره مدیرا به دنبال یافتن راههایی برای افزایش رضایت کارکنا خود بودهاند و تالش
داشته اند عوامل مؤثر بر رضایت شللی را شناسایی کرده تا با تقویت این عوامل ،اهداف سازما را محقق کنند .معنویت در کار،
یک تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل در میا افرادی است که در یک فرایند کاری مشارکت میکنند که از طریق خوش بینی و
حسن نیت فردی ایجاد می شود و به ایجاد فرهنگ سازمانی انگیزشی و افزایش عملكرد کلی می انجامد که در نهایت تعالی
سازمانی پایدار را به همراه دارد .از سوی دیگر یكی از معضالت اساسی که در طی چند دهه اخیر و با روی آورد تدریجی
جوامع به سمت زندگی به سبک مدر گریبانگیر جوامع بشری شده است ،پدیده استرس است ،که در سازما ها به صورت
استرس شللی نمود پیدا می کند .لذا با توجه به ح ساسیت مساله ،تحقیق حاضر بر آ است تا به بررسی رابطه بین معنویت در
محیط کار و رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی بپردازد.
بیان مساله
محققا بیا میکنند تشویق معنویت در محیط کار به مزایا و منافعی از قبیل افزایش تعهد سازمانی ،افزایش حس تكامل
شخصی ،افزایش خالقیت ،افزایش صداقت و اعتماد ،بهبود نگرشهای شللی کارکنا مانند افزایش رضایت شللی ،مشارکت
شللی و نیز کاهش تمایل به ترک محیط کار ،افزایش اخالق و وجدا کاری ،انگیزش بیشتر ،منجر میشود و همهی اینها به
طور مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملكرد ،سودآوری و اثربخشی سازمانی میشود (احدی شعار و همكارا .)1131 ،
معنویت در کار ،به معنی رفتار به طریقی است که فرد سعی دارد استانداردهای کار را در تمام ابعاد رعایت کند و نوعی
همبستگی روحی بین فرد و کار وی برقرار می شود ( افسر و همكارا . )2012،
از سوی دیگر یكی از عمدهترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تالشهای نظری و بنیادی بسیاری را به
خود معطوف ساخته و از سوی دیگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازما ها اهمیت زیادی پیدا کرده ،رضایت
شللی است (دوست کام و روح اللهی .)1131،به طور کلّی ،رضایت شللی یک حالت عاطفی لذت بخش یا مثبت ناشی از ارزیابی
از کار و یا شلل است (آکدول و آریكبوقا  ،2011ص  .)212به بیانی دیگر رضایت شللی نشا دهنده¬ی حدی است که افراد
از شلل خود راضی هستند و آ را دوست میدارند .رضایت شللی واکنشی است که فرد به صورت کلی در ارتباط با عوامل
مرتبط با شللش نشا میدهد و از جمله متلیرهای مهم در خروجیهای عملكردی یک سازما محسوب میگردد .با توجه به
عواقب منفی نارضایتی کارکنا  ،تحلیلی از عوامل تعین کنندهی رضایت یا نارضایتی مورد عالقه و توجه بسیاری از مدیرا در
سازما ها است .چنین تحلیلهایی میتواند در بهبود و تسهیل ایجاد برنامه هایی برای افزایش رضایت شللی و در نتیجه کاهش
رفتارهای منفی مؤثر باشد (افخمی اردکانی و همكارا .)1131 ،
توجه به این نكته ضروری است که وقتی معنویت در محیط کار حاکم نباشد ،میتواند پدیده بیگانگی از کار شلل باشد .مفهوم
بیگانگی از کار ،جدا شد شخص از سایر اجزای محیط خویش است وشامل احساس بیگانگی و قطع ارتباط با کار و محتوای کار
و باخود است که باعث کاهش رضایت شللی کارکنا خواهد شدو در بهرهوری کل سازما تاثیر گذار خواهد بود ( حسن و
همكارا  )2012 ،استرس روی سازما ها و افراد موجود در آ تأثیر میگذارد .تأثیر استرس سازمانی با افزایش میزا کارگریزی،
تعویض زود هنگام کارکنا  ،ارتباط نامناسب با ارباب رجوع  ،کاهش میزا امنیت شللی ،عدم سالمت محیط کار ،کنترل ضعیف
کیفیت محصوالت و غیره ارتباط دارد .به بیا دیگر هر چه میزا استرس سازمانی باالتر باشد  ،عوامل ذکر شده از فراوانی
بیشتری برخوردارند .استرس باعث فشارهای روانی بسیاری بر روی فرد می شود که این فشارها به شكلهای مختلف در رفتار
فرد در محیط کاری خود را نشا می دهد (خنیفر.)1111 ،
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ادبیات پژوهش
رضایت شغلی
2

1

از نظر بابن و بولز رضایت شللی واکنش فرد به تجربیات شللی است (زورلو و باستمور  ،2012 ،ص .) 20در یک تعریف
کالسیک ،رضایت شللی موقعیتی مناسب و لذت بخش است که از ارزیابی شلل یک شخص یا تجربه شللی فرد حاصل میشود.
به طور کلی رضایت شللی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شلل خود در سازما است که با کار
مناسب ،بیا استعدادها ،میزا موفقیتها در شلل ،تأمین نیازهای منطقی ،شكوفایی استعدادها ،پیشرفت شللی ،تجربههای
موفق و جو سازمانی ارتباط دارد .رضایت شللی نتیجه درک و احساس یک کارمند میباشد که شلل موردنظر تا چه اندازه موارد
ضروری را برای وی فراهم میکند (محمدی ،باقری و صفریا  .)1131 ،به نظرالمبرت 1شناسایی پیشایندها و همچنین اثرات
رضایت شللی مهم است .از دیدگاه اسپكتور ،4رضایت شللی به عنوا حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده است که از ارزیابی،
واکنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شلل ناشی می شود .رضایت شللی به لذت برد از کار ،انجام بهتر کار ،اشتیاق و شادمانی
در خصوص کار و پاداش مناسب گرفتن به خاطر تالشهای فرد اشاره میکند (نصیری و عمادی .)1134 ،ویس 1بیا می کند
که ما باید گرایش هایی به سوی شلل خود ایجاد کنیم و این به وسیله اهمیت داد به احساسات ،اعتقادات و رفتارها میسر می
شود.
معنویت در محیط کار
پارادایم معنویت در محیط کار برگرفته از علوم سایبرنتیک ،علوم آشوب ،علوم شناختی ،مذاهب و آیینهای شرقی و غربی
می باشد ،و در واقع عكس العملی به پارادایم خشک و مكانیستی مدر است .به واقع در دهههای اخیر توجه به معنویت در
سازما ها و منافع حاصل از آ برای افراد ،گروهها و سازما ها روندی رو به افزایش داشته است و میتواند به عنوا یک سازه در
حال ظهور در بافت گسترده تر معنویت در محیط کار دیده شود (اباذری محمود آباد و امیریا زاده.)1131 ،
به نظر میتروف و دنتو  2معنویت در کار ،تالش برای جستجو و یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری ،به منظور
برقراری ارتباط قوی بین فرد و همكارا و دیگر افرادی که به نحوی در کارش مشارکت دارند و همچنین سازگاری و یگانگی بین
باورهای اساسی یک فرد با ارزشهای سازمانش می باشد .معنویت در کار درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فرد است
که درونی و قابل پرورش می باشد و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی اجتماعی پرورش مییابد .معنویت در کار ،وضعیت
ویژه ای است که دارای ابعاد روحی ،عاطفیو شامل کار جذاب است که از ویژگیهای آ  ،احساس مطلوب بهروزی ،و اعتقاد به
انجام کار معناداری است که هدف واالیی را دنبال میکند ،و همسویی ارزشها ،اعتقادات کاری فرد و احساس استقالل با این
ویژگی که با چیزی باالتر از خود ،پیوند و ارتباط معنوی یافته ،و احساس همبستگی که هما احساس ارتباط با دیگرا و هدف
مشترک است .معنویت در کار شامل تالش جهت یافتن هدف نهایی فرد در زندگی ،برقراری ارتباط قوی با همكارا و سایر افراد
مرتبط با کار و سازگاری میا باورهای شخصی و ارزشهای سازمانی میباشد (اباذری محمود آباد و امیریا زاده.)1131 ،
استرس شغلی
1

مطالعه استرس شللی با هانس سلیه در سال  1321شروع شد .از میا استرس های گوناگو که افراد تجربه می کنند ،استرس
شللی جایگاه مهمی دارد (کریمی ،کیمیایی و مهدیا  ،1131 ،ص .)41ماهیت کار ،به طور قابل توجهی در بسیاری از بخشهای
صنعت طی دهه های گذشته تلییر کرده است .سازما های مدر  ،استرس شللی کارکنا خود را به عنوا یک مسئله مهم در
محل کار مورد توجه قرار داده اند .بر اساس مطالعات اخیر ،استرس شللی منجر به از دست رفتن  10یا  20درصد روزهای کاری
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می شود .استرس مرتبط به کار ،هنگامی مضر تلقی می شود که پاسخ های فیزیكی و عاطفی ر داده ،ناشی از یک عدم تطابق
بین الزامات کار و توانایی ها ،منابع ،و یا نیازهای کارکنا باشد .بسیاری از محققا در خصوص اینکه عوامل محیط کار می
توانند باعث فشارها و استرس های شللی در بین کارکنا شوند ،اتفاق نظر دارند (هوبوبی .)2011 ،1بر اساس تعریف موسسه
ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای  ) NIOSH(2فرد زمانی با استرس شللی مواجه می شود که بین نیازهای شللی با توانایی ها،
قابلیتها و خواسته های وی هماهنگی موجود نباشد .در این تعریف ضمن تأکید بر عدم هماهنگی با توانایی ها و قابلیتهای فرد،
به خواسته های فردی نیز توجه شده است .کندال و همكارانش 1استرس را یک تجربه طبیعی و قابل پیش بینی در روند زندگی
و کار معرفی کرده و تأکید داشته اند که همه نتایج استرس منفی نیستند و گاه استرس حالت منفی و گاه نیز پیامدهای مثبتی
به همراه دارد (لطفی زاده ،نور هسیم و حبیبی.)1130 ،
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
میرزاعلی وهمكارا در سال  1134تحقیقی تحت عنوا "بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا
زندا های استا گلستا " انجام دادند .نتایج نشا داد که معنویت در کار و ابعاد آ با رضایت شللی دارای رابطه مثبت و
معنیدار بوده و نتایج حاصل از رگرسیو نشا دادکه  20/1درصد از تلییرات رضایت شللی از طریق ابعاد معنویت در کار قابل
پیش بینی است و نتایج جدول ضرایب مدل رگرسیونی نشا دهنده این بوده است که تنها مولفه کارمعنادار در مدل پیشبینی
رضایت شللی وارد میشود و دو مولفه دیگر وارد مدل نمیگردند.
عمادی و همكارا در سال  1134تحقیقی تحت عنوا "رابطه اعتماد سازمانی بارضایت شللی در بین کارکنا آموزش و پرورش
مرودشت" انجام دادند . .جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل تمامیکارکنا آموزش و پرورش شهرستا مرودشت بود و
نتایج نشا داد  :بین اعتمادسازمانی با رضایت شللی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .مولفه های اعتماد بین سازمانی و
اعتمادسیستمی با رضایت شللی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
شاهرودی در سال  1131تحقیقی تحت عنوا " بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی و استرس
شللی کارکنا آموزش و پرورش استا گلستا " انجام داد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمو همبستگی و ضریب
همبستگی پیرسو و رگرسیو چند متلیره و تحلیل واریانس چند متلیره استفاده شد.نتایج نشا داد بین معنویت در محیط
کار و ابعاد آ (معنادار بود کار ،احساس همبستگی ،همسویی با ارزش هایی سازمانی)با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و
معنیداری و با استرس شللی رابطه منفی و معنی دارد.
تحقیقات خارجی
4

حسن و همكارا ( )2012تحقیقی تحت عنوا " تاثیر معنویت در محیط کار بر رضایت شللی کارکنا  :نقش میانجی اعتماد "
در بینكارکنا بخش آموزش در کشور پاکستا ان جام دادند  .نتایج تحقیق نشا داد که معنویت در محیط کار می تواند به
صورت مثبتی بر رضایت شللی کارکنا تاثیر گذار باشد .همچنین اعتماد نیز میتواند به عنوا یک میانجی در رابطهی بین
معنویت در محیط کار و رضایت شللی کارکنا نقش داشته باشد.
روالند و همكارا ( 1)2012تحقیقی تحت عنوا "تاثیر معنویت در محیط کار بر رضایت شللی کارکنا و تعهد سازمانی"در
کشور اندونزی ودر بین کارکنا دانشگاه های خصوصی انجام دادند .نتایج تحقیق نشا داد که معنویت سازمانی هم بر رضایت
شللی و هم بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد.

1

.Hoboubi et al
. National Institute of Occupational Safety & Health
3
. Kendall et al
4
.Hasan et al, 2016
5
.Roland et al,2016
2
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پرومسری ) 1(2012تحقیقی تحت عنوا "تاثیر معنویت در محیط کار و رضایت شللی بر تمایل به ترک کار " در کشور تایلند
ودر بین کارکنا دانشگاهی دولتی انجام داد .نتایج حاکی از تاثیر منفی معنویت در محیط کار و رضایت شللی بر تمایل به ترک
کار بود .همچنین از دیگر نتایج این تحقیق رابطه مثبت بین معنویت در محیط کار و رضایت شللی بود.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا ،از نوع گرد آوری دادههای توصیفی میباشد .از
نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی بوده و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری اطالعات از نوع میدانی می باشد
و کلیۀ تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS22انجام گردیده است .و همچنین جامعه آماری تحقیقحاضر کارکنا بانک
مهر اقتصاد استا گیال است که تعداد کارکنا آ ها  212نفر می باشد .از آنجا که تعداد جامعه آماری محدود است  ،با توجه
به فرمول زیر(فرمول تعیین حجم نمونه کوکرا ) اقدام به نمونه گیری می گردد)1( .
()1

(1.96) 2.(0.380) 2.212
 108
(0.05) 2.(212)(0.05) 2  (1.96) 2.(0.380) 2





=nحجم نمونه

Z 2
2

2

= اندازة متلیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینا 

= eمیزا خطا

S2

= Xواریانس نمونه (براساس متلیر مورد بررسی)
=Nحجم جامعه
با توجه به فرمول فوق نمونه مورد نیاز  101نفرمی باشد .الزم به توضیح است که در تحقیق حاضر واحد تحلیل متلیرها ،
کارکنا بوده و نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است.
توصیف متغیر معنویت درمحیط کار
باتوجه به نمودار و جدول ( )1مشاهده میشود که متلیر معنویت در محیط کاردارای کم ترین مقدار  ،1/00بیش ترین
مقدار ،1/00میانگین  ،1/11انحراف معیار 0/21121و واریانس  0/111است.

1

. Promsri, 2016

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 5تابستان  ،7931ص 749-791
http://www.majournal.ir

جدول ( )1توصیف متلیر معنویت درمحیط کار
متغیر

تعداد

معنویت در محیط کار

101

کم

بیش

ترین

ترین

1/00

1/00

میانگین انحراف معیار
0/21121

1/11

واریانس
0/111

نمودار( )1هیستوگرام متلیر معنویت درمحیط کار

جدول ( )2توصیف ابعاد متلیر معنویت در محیط کار
متلیر

تعداد کم ترین بیش ترین میانگین انحراف معیار

واریانس

کار بامعنا

101

1/00

1/00

1/43

0/11114

0/112

احساس همبستگی

101

1/00

1/00

1/11

0/12224

0/122

همسویی ارزشها

101

1/00

1/00

1/22

0/21311

0/411

هما طور که مشاهده می شود کمترین میانگین در بین ابعاد متلیر معنویت در محیط کار مربوط به بعد کار بامعنا و بیشترین
میانگین مربوط به همسویی ارزشها است.
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نمودار( )2ابعاد متلیر معنویت در محیط کار
توصیف متغیر استرس شغلی
باتوجه به نمودار و جدول ( )1مشاهده میشود که متلیر استرس شللی دارای کم ترین مقدار  ،1/00بیشترین مقدار1/00
میانگین  ،2/10انحراف معیار  0/22110و واریانس  0/113است.
جدول ( )1توصیف متلیر استرس شللی
متلیر

تعداد

کم ترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

استرس شللی

101

1/00

1/00

2/10

0/22110

0/113

نمودار( )1هیستوگرام متلیر استرس شللی
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توصیف متغیر رضایت شغلی
باتوجه به نمودار و جدول ( )4مشاهده میشود که متلیر رضایت شللی دارای کم ترین مقدار  ،1/00بیش ترین مقدار،1/00
میانگین  ،1/22انحراف معیار  0/21203و واریانس  0/111113است.
جدول ( )4توصیف متلیر رضایت شللی
متلیر

تعداد

کم ترین

بیش ترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

رضایت شللی

101

1/00

1/00

1/22

0/21203

0/111

نمودار( )4هیستوگرام متلیر رضایت شللی
آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
در انتخاب یک آزمو باید تصمیم گرفته شود که آیا از آزمو های پارامتریک استفاده گردد یا آزمو های ناپارامتریک.یكی از
اصلیترین مالکها برای این انتخاب انجام آزمو کولموگروف-اسمیرنوف است .آزمو کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بود توزیع
دادهها را نشا میدهد .اگر دادهها دارای توزیع نرمال باشند امكا استفاده از آزمو پارامتریک وجود دارد و در غیر این صورت
باید از آزمو ناپارامتریک استفاده گردد .پس از تحلیل  spssدر خروجی آزمو کولموگروف – اسمیرنوف اگر آزمو معنی دار
بود یعنی سطح معنیداری کوچک تر از  1صدم بود ،به معنی این است که توزیع نرمال نیست و باید از آزمو ناپارامتریک
استفاده گردد .بنابراین اگر نتیجه این آزمو معنیدار نباشد امكا استفاده از آزمو های پارامتریک وجود دارد.
جدول ( )1آزمو کولموگروف -اسمیرنف برای متلیرهای تحقیق
آماره آزمو

سطح معنی داری

رضایت شللی

1/111

0/122

معنویت در محیط کار

0/241

0/131

استرس شللی

0/111

0./414
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با توجه به جدول ( )1مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری به دست آمده برای آزمو کولموگروف -اسمیرنف متلیرهای
تحقیق بیشتر از  0/01میباشد در نتیجه متلیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار میباشند ،لذا استفاده
از روشهای پارامتریک مجاز است.
آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :بین معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه معنی داری
وجود دارد.
بین معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه وجود ندارد.
بین معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه وجود دارد.

جدول ( ) 2آزمو رگرسیو

چندگانه بین معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس
شللی
مقدار
آر
)(R

مدل
اول
مدل
دوم

معنویت در /131
0
محیط کار
معنویت در
محیط کار
استرس
شللی

آماره F
مربع آر تلییرات آر ( R
(سطح
SquareChan
R
معنیدار
)ge
Squar
ی )F

سطح
معنیدار
ضرایب
ی
بتا
ضریب
بتا

0/212

/131
0
0/021

0/100 0/112

22/112
()0/000

واتسو

0/000

0/000 0/412
/424
-0

آماره
دوربی

1/22

0/000

با توجه به جدول( )2مشاهده می شود که در مرحله اول مدل شامل متلیرهای معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا
است ،که مقدار سطح معنی داری بتا متناظر با متلیر معنویت در محیط کار کمتر از پنج صدم میباشد ،و می توا گفت که
معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا رابطه معنیداری دارد که میزا این رابطه برابر 0/131است .با ورود متلیر
استرس شللی مدل دوم ح اصل می شود؛ ورود متلیر استرس شللی در مدل باعث ایجاد تلییر در میزا ارتباط متلیرها
میگردد به طوری که میزا آ از  0/131به  0/112می رسد و هم چنین میزا تلییرات ضریب تعیین در حدود  2/1درصد می
باشد و تلییرات ضریب تعیین با توجه به سطح معنیداری آماره  Fمعنیدار است .بررسی سطوح معنیداری ضرایب بتا در مدل
دوم نشا می دهد که معنویت در محیط کار دارای میزا سطح معنیداری کمتر از  0/01بوده و سطح معنیداری بتا برای
متلیر استرس شللی نیز معنی داری است .این بدا معنا است که استرس شللی نقش تعدیل کننده بین دو متلیر بین معنویت
در محیط کار با رضایت شللی کارکنا دارد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
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فرضیه فرعی:
 .1بین کار بامعنا از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه معنیداری
وجود دارد.
بین کار بامعنا از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه وجود
ندارد.
بین کار بامعنا از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه وجود
دارد.
جدول ( )1آزمو رگرسیو

مدل
اول
مدل
دوم

چندگانه بین کار بامعنا از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش
تعدیلگری استرس شللی

کار بامعنا
کار بامعنا
استرس شللی

مقدار
آر )(R

آماره F
مربع
آر تلییرات آر ( R
(سطح
)
SquareChan R
معنی
)ge
(Square
داری )F

سطح
معنی
ضرایب
داری
بتا
ضریب
بتا

/210
0

0/443

0/000 0/210

/103
0

0/214

20/2

22/011
()0/000

/211
0
0/210
-

0/001

آماره
دوربی
واتسو

1/23

0/000

با توجه به جدول ( )1مشاهده می شود که در مرحله اول مدل شامل متلیرهای کار بامعنا با رضایت شللی کارکنا است ،که
مقدار سطح معنی داری بتا متناظر با متلیر کار بامعنا کمتر از پنج صدم می باشد ،و می توا گفت که کار بامعنا با رضایت
شللی کارکنا رابطه معنیداری دارد که میزا این رابطه برابر 0/210است .با ورود متلیر استرس شللی مدل دوم حاصل می
شود؛ ورود متلیر استرس شللی در مدل باعث ایجاد تلییر در میزا ارتباط متلیرها میگردد به طوری که میزا آ از 0/210
به  0/103می رسد و همچنین میزا تلییرات ضریب تعیین در حدود  20/2درصد میباشد و تلییرات ضریب تعیین با توجه به
سطح معنیداری آماره  Fمعنیدار است .بررسی سطوح معنیداری ضرایب بتا در مدل دوم نشا میدهد که کار بامعنا دارای
میزا سطح معنیداری کمتر از  0/01بوده و سطح معنیداری بتا برای متلیر استرس شللی نیز معنیداری است .این بدا معنا
است که استرس شللی نقش تعدیل کننده بین دو متلیر بین کار بامعنا با رضایت شللی کارکنا دارد و فرضیه تحقیق پذیرفته
می شود.
. 2بین احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه
معنیداری وجود دارد.
بین احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه
وجود ندارد.
بین احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه
وجود دارد.
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جدول ( )1آزمو رگرسیو

چندگانه بین احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه
به نقش تعدیلگری استرس شللی
سطح
معنی
مربع آر تلییرات آر (  Rآماره F
ضرایب
مقدار آر
داری
( SquareCha Rسطح معنی
(
بتا
)(R
)nge )Square
ضریب
داری )F
بتا

مدل
اول
مدل
دوم

احساس
همبستگی
احساس
همبستگی
استرس
شللی

0/141

/141
0

0/112
12/1

0/124

0/213

41/220
()0/000

آماره
دوربی
واتسو

0/000

1/11 0/0200 0/142
/114
-0

0/000

با توجه به جدول( )1مشاهده می شود که در مرحله اول مدل شامل متلیرهای احساس هبستگی با رضایت شللی کارکنا است،
که مقدار سطح معنیداری بتا متناظر با متلیر احساس هبستگی کمتر از پنج صدم میباشد ،و می توا گفت که احساس
هبستگی با رضایت شللی کارکنا رابطه معنی داری دارد که میزا این رابطه برابر 0/141است .با ورود متلیر استرس شللی
مدل دوم حاصل می شود؛ ورود متلیر استرس شللی در مدل باعث ایجاد تلییر در میزا ارتباط متلیرها می گردد به طوری که
میزا آ از  0/141به  0/124می رسد و همچنین میزا تلییرات ضریب تعیین در حدود  12/1درصد می باشد و تلییرات
ضریب تعیین با توجه به سطح معنیداری آماره  Fمعنیدار است .بررسی سطوح معنیداری ضرایب بتا در مدل دوم نشا می
دهد که احساس هبستگی دارای میزا سطح معنی داری کمتر از  0/01بوده و سطح معنیداری بتا برای متلیر استرس شللی
نیز معنی داری است .این بدا معنا است که استرس شللی نقش تعدیل کننده بین دو متلیر بین احساس هبستگی با رضایت
شللی کارکنا دارد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
.1بین همسویی ارزش ها از ابعاد مع نویت در محیط کار با رضایت شللی با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه معنی
داری وجود دارد.
بین همسویی ارزش ها از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه
وجود ندارد.
بین همسویی ارزش ها از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی رابطه
وجود دارد.
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جدول ( ) 3آزمو رگرسیو

مدل
اول
مدل
دوم

چندگانه بین همسویی ارزش ها از ابعاد معنویت در محیط کار با رضایت شللی کارکنا با توجه به
نقش تعدیلگری استرس شللی
مقدار
آر
)(R
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با توجه به جدول( ) 3مشاهده می شود که در مرحله اول مدل شامل متلیرهای همسویی ارزش ها با رضایت شللی کارکنا
است ،که مقدار سطح معنی داری بتا متناظر با متلیر همسویی ارزش ها کمتر از پنج صدم میباشد ،و میتوا گفت که
همسویی ارزش ها با رضایت شللی کارکنا رابطه معنیداری دارد که میزا این رابطه برابر 0/101است .با ورود متلیر استرس
شللی مدل دوم حاصل می شود؛ ورود متلیر استرس شللی در مدل باعث ایجاد تلییر در میزا ارتباط متلیرها میگردد به
طوری که میزا آ از  0/101به  0/120می رسد و همچنین میزا تلییرات ضریب تعیین در حدود  11/1درصد می باشد و
تلییرات ضریب تعیین با توجه به سطح معنیداری آماره  Fمعنیدار است .بررسی سطوح معنیداری ضرایب بتا در مدل دوم
نشا میدهد که همسویی ارزش ها دارای میزا سطح معنیداری کمتر از  0/01بوده و سطح معنیداری بتا برای متلیر استرس
شللی نیز معنی داری است .این بدا معنا است که استرس شللی نقش تعدیل کننده بین دو متلیر بین همسویی ارزش ها با
رضایت شللی کارکنا دارد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
نتیجه گیری
مجموع نتایج آمار توصیفی نشا می دهد که متلیر های معنویت در محیط کار و رضایت شللی در سطح باالی میانگین دربین
پاسخ دهندگا وجود دارد و استرس شللی دارای میانگین کمتراز متوسط است و بانک مهر اقتصاد استا گیال باید در حفظ و
بهبود وضعیت فعلی تالش نماید .در فرضیه اصلی به بررسی" نقش تعدیلگری استرس شللی در رابطه بین معنویت در محیط
کار با رضایت شللی کارکنا " پرداخته شد .نتایج نشا داد که معنویت در محیط کار با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی
با رضایت شللی کارکنا رابطه معنی داری دارد .به طوری که ورود متلیر استرس شللی در رابطه معنویت در محیط کار با
رضایت شللی کارکنا در مجموع به میزا  2/1درصد باعث بهبود قدرت پیش بینی مدل می گردد .به این ترتیب می توا
نتیجه گیری نمود که معنویت در محیط کار در کنار کاهش استرس شللی می تواند موجب بهبود رضایت شللی کارکنا
گردد.در فرضیه فرعی اول به بررسی" نقش تعدیلگری استرس ش للی در رابطه بین کار بامعنا از ابعاد معنویت در محیط کار با
رضایت شللی " پرداخته شد .نتایج نشا داد کار بامعنا از ابعاد معنویت در محیط کار با توجه به نقش تعدیلگری استرس شللی
با رضایت شللی کارکنا رابطه معنی داری دارد .به طوری که ورود متلیر استرس شللی در رابطه کار بامعنا با رضایت شللی
کارکنا در مجموع به میزا  20/2درصد باعث بهبود قدرت پیش بینی مدل می گردد .به این ترتیب می توا نتیجه گیری
نمود که کار بامعنا در کنار کاهش استرس شللی میتواند موجب بهبود رضایت شللی کارکنا گردد.
در فرضیه فرعی دوم به بررسی" نقش تعدیلگری استرس شللی در رابطه بین احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با
رضایت شللی " پرداخته شد .نتایج نشا داد احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با توجه به نقش تعدیلگری استرس
شللی با رضایت شللی کارکنا رابطه معنی داری دارد .به طوری که ورود متلیر استرس شللی در رابطه احساس هبستگی با
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رضایت شللی کارکنا در مجموع به میزا  12/1درصد باعث بهبود قدرت پیش بینی مدل می گردد .به این ترتیب می توا
نتیجه گیری نمود که احساس هبستگی در کنار کاهش استرس شللی می تواند موجب بهبود رضایت شللی کارکنا گردد.
در فرضیه فرعی دوم به بررسی" نقش تعدیلگری استرس شللی در رابطه بین احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با
رضایت شللی " پرداخته شد .نتایج نشا داد احساس هبستگی از ابعاد معنویت در محیط کار با توجه به نقش تعدیل گری
استرس شللی با رضایت شللی کارکنا رابطه معنی داری دارد .به طوری که ورود متلیر استرس شللی در رابطه احساس
هبستگی با رضایت شللی کارکنا در مجموع به میزا  20/2درصد باعث بهبود قدرت پیش بینی مدل می گردد .به این ترتیب
می توا نتیجه گیری نمود که احساس هبستگی در کنار کاهش استرس شللی می تواند موجب بهبود رضایت شللی کارکنا
گردد.
در فرضیه فرعی سوم به بررسی" نقش تعدیلگری استرس شللی در رابطه بین همسویی ارزش ها از ابعاد معنویت در محیط کار
با رضایت شللی " پرداخته شد .نتایج نشا داد همسویی ارزش ها از ابعاد معنویت در محیط کار با توجه به نقش تعدیلگری
استرس شللی با رضایت شل لی کارکنا رابطه معنی داری دارد .به طوری که ورود متلیر استرس شللی در رابطه همسویی
ارزش ها با رضایت شللی کارکنا در مجموع به میزا  11/1درصد باعث بهبود قدرت پیش بینی مدل می گردد .به این ترتیب
می توا نتیجه گیری نمود که همسویی ارزشها در کنار کاهش استرس شللی می تواند موجب بهبود رضایت شللی کارکنا
گردد.
ارائهی پیشنهادات
پیشنهادهایی که برای پژوهشهای آینده ارائه میگردد به شرح زیر است:
.1تحقیق حاضر در جامعه آماری بزرگتری انجام بگیرد.
.2در نظر گرفتن سایر ابعاد نگرش شللی مانند تعهد سازمانی و تمایل به ترک شلل در تحقیقات آتی و توسعه مدل تحقیق
حاضر.
.1بررسی نقش تعدیلگر ساختار سازمانی در رابطه بین معنویت و رضایت شلل
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