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é Objective: The purpose of the present study was to investigate the structural relationships between 
work ethics (with an Islamic approach) and purposefulness in life with spiritual well-being through 
the mediation of work engagement. 

é Method: The type of research consisted of correlational with structural equations. The statistical 
population of the present study was all junior and senior high school teachers of West Azarbaijan 
province (N=26000). A sample (n= 450) was selected using multistage cluster sampling. In order to 
collect data, Paloutzian and Ellison (1982) spiritual well-being questionnaires, Ryff’s psychological 
well-being (1989), Ali’s Islamic work ethic (1988) and Utrecht Work Engagement Scale of 
Schaufeli et al. (2002) were used. The data were analyzed through structural equation modeling 
using Smart PLS software. 

é Findings: The results showed that Islamic work ethics and purposefulness in life have a positive 
effect on spiritual well-being directly and indirectly by mediation of work engagement.

 é Conclusion: In this way, it is concluded that by improving Islamic work ethics and giving more 
importance to purposefulness in life, engagement at work and, as a result, the spiritual well-being 
of teachers will be reinforced. 

 Keywords:  Work ethics, purposefulness in life, spiritual well-being, work engagement, junior 
and senior high school teachers, Urmia.
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چکیده: 
é هدف: پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری اخالق كاری )با رویكرد اسالمی( و هدفمندی در 

زندگی با بهزیستی معنوی با ميانجی گری درگيری در كار بود. 
é روش: نوع پژوهش همبستگی به شــيوه معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 
كليه معلمان دوره متوســطه اول و دوم شهر استان آذربایجان غربی )N=26000( بود. نمونه ای 
اندازه 450 نفر با استفاده از نمونه گيری مرحله ای خوشه ای تعيين شد. جهت گردآوری داده ها  به 
از پرسشنامه های بهزیستي معنوي (Ellison & Paloutzian, 1982) ؛ بهزیستی روانشناختی 
(Ryff, 1989)؛ اخـالق كـاری اسـالمی (Ali, 1988) ؛ و درگـيری كـاری Utrecht تدوین شدة  
 Schaufeli et al  (2002) استفـاده شـد. داده هـا به شـيوه مـدل سازی معـادالت سـاختـاری

با استفاده از نرم افزار SmartPls تحليل شدند. 
é یافته ها: نتایج نشــان دادند كه اخالق كاری اسالمی و هدفمندی در زندگی به طور مستقيم و 
به طور غيرمستقيم با ميانجی گری درگيری در كار بر بهزیستی معنوی به صورت مثبت اثر دارند. 
é نتيجه گيری: به این ترتيب نتيجه می شود كه با بهبود اخالق كاری اسالمی و اهميت دادن هر چه 
بيشتر به هدفمندی در زندگی، درگيری دركار و درنتيجه آن بهزیستی معنوی معلمان تقویت 

می شود. 

واژگان کلیدی:  اخالق كاری اسالمی، هدفمندی در زندگی، بهزیستی معنوی، درگيری در كار، 
معلمان دوره اول و دوم متوسطه، اروميه
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مقدمه
اسالم به عنوان دينی كه هدف غايی انسان را رسيدن به تعالی و دستيابی به رستگاری 
می داند، اهميت ويژه ای برای نيازها و ســالمت معنوی انسان قائل است. از منظر منابع 
اســالمی بهزيستی و سالمت چندبعدی است و همه ابعاد آن مانند بعد روانی، جسمانی، 
اجتماعی و معنوی حائز اهميت می باشــند )اسماعيلی، فاتی و كرمخانی، 1395(. اما از 
آنجايی كه سالمت معنوي عملكرد ساير ابعاد زيستي، روانشناختی و اجتماعی فــرد و رشد 
بهينه هر يک از آن ها را متأثر می كند و كيفيت زندگی فرد (Ross, 1995) و معناداری 
زندگی (Sahebalzamani, Farahani, Abasi, & Talebi, 2013) را تحت الشعاع قرار 
می دهد، توجه بيشــتری را به خود جلب كرده اســت. به طوری كه اهميت جايگاه بعد 
معنوی در وجوه مختلف زندگی، بهداشــت و سالمت جسمی، روانی و همچنين گرايش 
مردم جهان به تأمين نيازهای معنوی در مقايســه با خواسته های مادی رشد روزافزونی 
داشــته و متخصصان و پژوهشگران در سطح جهان، از جمله متخصصان حوزه سالمت و 
بهزيستی روانی و روانشناسی را به تمركز بر مطالعه معنويت و بعد معنوی سالمت سوق 
داده است )دهشيری، سهرابی اسمرود، جعفری، و نجفی، 1387(. مفهوم سالمت معنوی، 
 نخستين بار در ســال 1971 ميالدی توسط Moberg و تحت عنوان بهزيستی معنوی

 مطرح )به نقل از محمودی، 1401( و در سال 1997 به تعريف سازمان بهداشت جهانی 
از مفهوم سالمت افزوده شد (Kirmani, 2015). اين امر موجب شد مسير مطالعه علمی 
اين مفهوم بيش از پيش هموار گردد و پژوهشــگران در حوزه های متنوع و از ديدگاه های 

مختلف اين مفهوم را مورد مطالعه قرار دهند. 
از ديدگاه قرآن كريم بهزيستی يا سالمت معنوی عبارت اســت از: اصالح رابطه بين 
خود با: خدا، خويشتن،  ديگران و طبيعت در حوزه انديشــه و بينش/ عواطف و تمايالت/ 
رفتار و عملكرد )فيروزي، اســماعيلي و معتمدي، 1392(. يافته های پژوهش اسماعيلی 
و همكاران )1395( نيز حاكی از اين است كه سالمت معنوی در اسالم مبتنی بر افكار و 
انديشــه سالم، عواطف سالم و رفتاری مبتنی بر عواطف و انديشه سالم است. اين مفهوم 
شامل همه ابعاد غيرمادی انسان از جملــه ابعاد عاطفی، عقالنی، روحی، روانی، اعتقادی 
 و عبادی و به عبارتی ســالمت در باورها، عقايد، ارزش های اخالقی و عمل و مناســكی
 كه الزمـه ايـن باورهـا و الـتزام به اين ارزش هـا است می شود )معارف و اسدی، 1396(.
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بــه لحاظ نظري در رويكردهاي مطرح در بهزيســتي معنوي، اين پديــده به رفتارها و 
انتظارات معنوي و مذهبي محدود نگشــته است؛ بلكه برمبناي رويكردهاي تحت نفوذ 
باورهاي عاميانــه، نوعي اميدواري در زندگي مبتني بر رابطه با خود، ديگران، طبيعت و 
خدا را در بر مي گيرد (Fisher, 2011; Fisher, 2012). يـكی از مـدل های مطرح بـرای 
بهزيســتی معنوی، مدلی است كه شامل مؤلفه های شــخص گرا، جمع گرا، محيط گرا و 
تعالي گرا است (Fisher, 2011).  بهزيستي معنوي شخص گرا نتيجه سازگاری و انسجام 
بين معنا، هدف و ارزش هاي زندگي خود در يک رابطه درون رواني با خود و خالق هستي 
اســت. بهزيســتي معنوي جمع گرا يا اجتماعي به نحوه ارتباط وي با ديگران برمی گردد 
به طوری كه بر عشق، عدالت، اميدواري و ارزش گذاري براي انسانيت در روابط بين فردي 
بين شــخص و ديگران تأكيد می كند (Chowdhury  & Fernando, 2010). بهزيستي 
معنوي محيط گرا در رابطه با لذت، مراقبت و پرورش محيط طبيعي اطراف و به طور كلی 
احساس يگانگي با طبيعت و نگراني درباره آن می باشد. بهزيستي متعالي با تعالي يافتگي 
ارتباطات روانشــناختي فرد با نيرويي فرافردي به ويژه خداي متعال پيوند خورده اســت 
 (Fisher, 2011). از ديدگاه های ديگر در اين رابـــطه، يـــک مـدل دو بعدی است كـه

به آن بهزيستی معنوی شامل مؤلفه های روانـی- اجتمـاعی يـا وجـودی و مذهبی است  بنا
(Ellison, 1991) هر دو بعد شامل تعالی و حركت فراتر از خود می باشند. بعد بهزيستی 

 مذهبی ما را در رســيدن به خدا هدايت می كند در حالی كه بعد بهزيستی وجودی، ما را
فراتر از خود و به سوی ديگران و محيط سوق می دهد. از آنجايی كه انسان به عنوان نظامی 
يكپارچــه عمــل می كند اين دو بعد در عين حال كه از هم جدا هســتند با هم تعامل و 
همپوشی دارند و در نتيجه انسان احساس سالمت معنوی، رضايت و هدفمندی می كند.

پژوهش ها حكايت از اين دارند كه افراد با ســطوح باالتر بهزيستی معنوی، بهزيستی 
روانی بهتر و نشــانه های كمتری از افسردگی (Bonab, 2010)، رضايت از زندگی بيشتر 
)برجعلی، نجفی، عيسی مراد و منسوبی فر، 1392( و سالمت عمومی بهتری )فاضلی كبريا، 
يداله پــور و قلی نيا آهنگر ،1400( را نشــان می دهند. همچنين، بهزيســتی معنوی در 
رويارويی با استرس های محيط كار نيز می تواند كمک رسان باشد بطوريكه رضايت شغلی 
بيشــتر )جعفری و همكاران، 1394( و فرسودگی شغلی كمتری )ميرزايی، مشرقی آذر و 

زنجانيان، 1393( را به همراه آورد.
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در مــورد عوامل تبيين كننده بهزيســتی معنوی می توان به باورهای فراشــناختی 
)بنيسی، 1398(، شادكامی، بهزيستی ذهنی و هوش معنوی )ميكاييلی منيع و آب خيز، 
1400( و هدفمنــدی در زندگی )جعفری، كمرزرين، كردميرزا، و ســيفی زاده، 1394( 
اشــاره كرد. در اين راســتا، با استناد به منابع اســالمی قرآن و روايات عوامل تأثيرگذار 
بر بهزيســتی معنوی دو دســته می باشــند: باورهای اعتقادی و اعمال عبادی. باورهای 
اعتقادی باعث می شــوند انســان با صبــر و بردباری، با تمام مشــكالت زندگی روبه رو 
شــود و با آرامش خاطر، به دنبال راه حل و چــاره جويی بگردد. انجام اعمال عبادی نيز 
به جهــت اتصال به منبع اليزال الهی، در فرد تأثيــری ماندگار و همراه با آرامش بر جای 
می گذارنــد. پايبند بــودن به ارزش های اخالقی كه از آثار ايمــان به عنوان يک مؤلفه از 
باورهای اعتقادی اســت، زمينه بهبود بهزيستی و سالمت معنوی فرد را فراهم می آورد 
 )معــارف و اســدی، 1396(.  پژوهــش نيز از رابطــه اخالق و ســازه های مرتبط با آن
 با ابعاد مختلف بهزيستی و سالمت حمايت می كند. به عنوان نمونه اخالق كاری اسالمی

 )پوزاد و نارويی نژاد، 1396( با بهزيستی روانشناختی رابطه نشان داده است. براين اساس 
می توان احتمال داد كه اخالق كاری اسالمی عاملی مرتبط با بهزيستی معنوی باشد.

 اخالق كاری مجموعه ای از باورها و نگرش های منعكس كننده ارزش های اساسي كار
است كه ريشــه در نظام ارزشــي اجتماعي، هنجارها، آداب و رسوم جامعه و همچنين 
نظام ارزش های شــخصي، باورهای ديني و تجارب گذشته دارد )محرم زاده، ابراهيم پور، 
Ali عزيزيان كهــن و دارابــي، 1398(. موضوع اخالق كار اســالمی اولين بار توســط 

در ســال 1982 مورد بررســی قرار گرفته و طی سال ها عوامل بررسی شده توسط او در 
تحقيقات مختلف مورد بحث بوده اســت )به نقل از دادخــواه و قيتانی، 1400(. مبنای 
كاری اين پژوهشــگر، برای مفهوم ســازی اخالق كاری اســالمی قرآن و تعاليم حضرت 
 Ali ،عالوه براين .(Zaman, Nas, Ahmed, Raja, & Marri, 2013) محمد)ص( است
در پرسشنامه ای كه در ســال 1988 تدوين نمود، اين ديدگاه را مدنظر قرار داد كه كار 
 انسا ن ها را قادر می سازد افزون بر استقالل، به عزت نفس، رضايت و كامروايی دست يابند

و انســان برای موفقيت در كار و حرفه،  نيازمند انجام كار به طور جدی  و تعهد شــغلی 
اســت )گل پرور و نادی، 1394(.  الزم به ذكر است كه نتايج پژوهش های اين پژوهشگر 
الهام بخش تحقيقات بعد از خود در زمينه اخالق كار اسالمی بوده است. اين مفهوم سازی 
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 و پرسشــنامه مرتبط با آن دارای بيشــترين مســتندات در ادبيات پژوهشــی اســت
(Al-Samdi, Amaran, Tengku, & Alown, 2012)

براســاس آموزه های اســالمی، كار به عنوان يک فضيلت در نظر گرفته می شــود كه 
به تعادل نيازهای فردی و اجتماعی افراد كمک می كند. لذا افراد تشويق می شوند كه به كار 
به عنوان فرصتی نگاه كنند كه به آن ها استقالل مالی، دستيابی به احساس احترام به خود 
و رضايت می دهد. در نتيجه، اخالق كار اسالمی بيان می كند كه افراد بايد اعضای فعال 
جامعه باشند و در فعاليت های اقتصادی شركت كنند، زيرا اعتقاد بر اين است كه زندگی 
بدون كار هيچ ارزشــی ندارد (Ali, 2015). اخالق كاری اسالمی به مثابه چارچوبی است 
كه ديدگاه ها و مشاركت مؤمنان را در كار شكل می دهد و بر تالش، همكاری و اجتناب 
.(Husin & Kernain, 2019) از روش هـای غـــيراخالقی مال اندروزی تأكيـد می ورزد 

اين ترتيب، اخالق كاری اسالمی به عنوان »مجموعه ای از اصول يا سيستمی از اعتقادات  به 
 در مـــورد كـار و سخـت كـوشی استـخراج شـده از قـرآن و سـنت« تـوصيف می شـود
 (Amilin, Ismail, Astuti, & Mulazid, 2018) اخـالق كـاری اسـالمی موجب می شود

فرد در سازمان با تمام وجود وظيفه اش را به خاطر خدا به خوبی انجام دهد، همان گونه كه 
 آموزه های دينی بيان كرده اند، خداوند كسی كه كارش را كامل و به درسـتی انجـام می دهد،

 بســيار دوست دارد. از ديد انســان برخوردار از اخالق كاری اسالمی، كار و فعاليت های 
مرتبط با آن يک فضيلت و الزمه برقراری تعادل در زندگی محسوب می شود و استقالل، 
عزت نفس، خودشكوفايی، رضايت و كاميابی انسان را تأمين می كند. عالوه براين از ديد 
 چنين انسانی تعهد در كار و سخت كوشی، خالقيت، رقابت و درعين حال مشاركت در كار

 .(Ali, 1988) و روابط اجتماعی حرفه ای موفقيت و پيشــرفت حرفه ای را به دنبال دارد
به نتايج پژوهش انجام گرفته توسط  Ali  در سال 1988 اخالق كار اسالمی از چهار بعد  بنا 

تشــكيل شده است: بعد تالش نشــان می دهد كه افراد بايد در كار با كيفيت و نوآورانه 
شــركت كنند. بعد كار تيمی به اين معناســت كه افراد بايد در فعاليت های حمايتی كه 
شامل همكاری و مشــورت با يكديگر است، شركت كنند. بعد اعتماد نشان می دهد كه 
افراد بدون توجه به اين كه تحت نظر هســتند يا نه، كار را همان گونه كه انتظار می رود و 
با كيفيت مطلوب انجام می دهند. به عبــارت ديگر، افراد قابل اعتماد نبايد صرفاً به دليل 
مشاهدات نيروهای خارجی )مثاًل مافوق( از رويه های كاری پيروی كنند، بلكه بايد بيشتر 
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به رفتارهای درونی كه از احســاس مسئوليت ناشی می شود، پايبند باشند. درنهايت بعد 
صداقت كه اشاره به اعمالی مانند راستگويی، راهنمايی صحيح به افرادی كه نياز به كمک 

و راهنمايی دارند، اخالص در كار و عينی بودن در قضاوت و تصميم گيری دارد. 
پـــژوهش از رابـــطه اخالق و مفاهيم مرتبط با آن با بهزيســتی و سالمت حمايت 
می كنــد. به عنوان مثــال آگاهــی از چگونگی بهره گيــری از اصول اخالقــی كلی در 
 انتخاب ارزش ها و اهداف، اعمال، فعاليت ها و رفتار و توانايی تميز درســت از نادرســت

(Cox, Bennett, Tripp, & Aquino, 2012)؛ يكپارچكــی اخالقی، تعهدات اخالقی 

 Hardy, Walker, و كســب هويتی اخالق محورتر )دوايی، حجازی و نقــش، 1396؛
 Olsen, Woodbury, & Hickman, 2014)، هوش اخالقی )ستوده، شاكری نيا، خيراتی،

 درگاهی و قاسمی جوبنه، 1395( و جو اخالقی كار )منتخب يگانه، ارشدی و نيسی، 1394(
با بهزيستی روانشناختی رابطه مثبت داشته اند. 

 يــک عامــل ديگــر مرتبــط بــا بهزيســتی معنــوی، هدفمنــدی در زندگــی
  است )چراغيان و همكاران، 1394(. با اين حال زمانی هدفمندی در زندگی فرد را به رشد

معنويت و سالمت معنوی سوق می دهد كه همه اعمال فرد در زندگي در راستاي هدفي 
واحد تنظيم شــود )ســليماني اميری، 1382(. هدفی كه باالترين استعداد انسان براي 
پيش رفتن در مراتب هستي و عالي ترين مراتب كمال انساني ممكن را نشان دهد و ساير 
اهداف در مسير حيات مقدمه و اهداف كوتاه مدت و ميان مدتی باشند كه او را در راستای 
دستيابی به هدف اصلی غايی ياری می رسانند (Neville, 2022). هدفمندی و معناداری 
ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. معناي يک عمل انساني، به هدفي بستگي دارد كه شخص 
آگاهانه آن را انتخاب كرده باشد. با اين حال، انتخاب هر هدفي به عنوان هدف غايي نيز 
به معناداري زندگي منجر نمي شــود، بلكه تنها هدفي از ظرفيت معنادار ساختن حيات 
برخوردار اســت كه مبتني بر مبنايي معقول باشد )در ادبيات قرآنی اين مبنای معقول، 
خداوند است( (Metz, 2002). بنابراين هدفمندی در زندگی، به شرطی كه هدفی اصيل 
و معقول باشــد، به معناداری زندگی و فعاليت ها می انجامــد، و اگر اين هدف نهايی در 
راســتای تعالی و كمال انسان باشد، موجب رشد معنويت و سالمت معنوی می گردد. از 
ديدگاه های روانشناختی كه بر هدفمندی در زندگی تأكيد دارد، رويكرد فضيلت گرا نسبت 
به بهزيستی است كه از نقطه نظر آن هدف زندگی شناخت و تحقق توانايی های بالقوه فرد 
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در سطحی بهينه و كامل است و رسيدن به »كمال« در بهزيستی يا كاركرد روانشناختی 
 نمود پيدا می كند (Waterman, 1993). بهزيســتی روانشناختی را تالش برای كمال

 در جهت تحقق توانايی های بالقوه واقعی بشــر تعريف كرده اند. اين ســازه شامل ابعاد 
پذيرش خود، رشد شــخصی، هدفمندی زندگی، داشتن روابط مثبت با ديگران، تسلط 
برمحيط و خودمختاری اســت. بنابراين، هدفمندی در زندگی يكی از 6 مؤلفه  مهم در 
نظريه بهزيستی روانشناختی ريف است. فرد دارای سالمت و بهزيستی احساس می كند 
جهــت و مقصودی در زندگی دارد و اهداف او راهنما و تعيين كننده روش و فعاليت های 
اوســت. برای داشتن احســاس هدفمندی و جهت در زندگی فرد بايد بتواند به حال و 
گذشته خود معنی بخشــيده، آن ها را باهم مطابقت داده و يكپارچه سازد. اين احساس 
بر تمام شــئونات زندگی فرد حاكم بوده و می توان آن را در فعاليت ها و كاركردهای وی 
مشاهده نمود (Ryff, 2014). هدف در زندگي با رضايت از زندگی كه مفهومی نزديک به 
بهزيستی ذهنی است )محموديان، صفريان، هاشم زاده واعظ، ميرمحمدتبار و رضوانی فر، 
1394؛ سليمانيان و فيروزآبادی، 1390( و بهزيستی معنوی )ميكائيلی منيع و صالحی، 

1398( رابطه مثبت نشان داده است.
متغير مورد بحث ديگر، درگيری در كار اســت. درگيری دركار به عنوان دلبســتگي، 
رضايت و احســاس  شور و شعف در محيط كار تعريف شده است، به گونه اي كه موجب 
 .(Agarwal, 2016) شــود كاركنان از شــرح وظايف و  اهداف ســازمان نيز فراتر روند
پژوهش نشان داده اســت كه نگرش  مثبت كاركنان نسبت به كار و معناي ادراك شده 
 .(Albrecht, 2013) آن ها از كار خود به شكل تنگاتنگي با درگيری دركار مرتبط است
برای يک مسلمان، كار يک دعوت الهی است زيرا در دين مبين اسالم، وظيفه اوليه بشر 
عبادت خداســت؛ همان طور كه در قرآن آمده است: »جن و انس را آفريدم تا مرا بندگی 
كنند« )ذاريات: 56(. در نتيجه برای مسلمانان درگيری دركار در راستای عبادت و قرب 
 الهی محسوب می گردد. به عبـــارت ديگر، از ديدگاه روانشناسی، مفهوم درگيری در كار

 يكی از ســازه های مهم اســت كــه متأثر از جنبش روان شناســی مثبت گــرا در حوزه 
رفتـــار سازمانی شـكل گـرفته اســـت (Schaufeli, & Salanova, 2007). بـرخی از 
پژوهشگران درگيری دركار را به عنوان يک حالت عاطفی- شناختی مرتبط با كار مثبت 
طوالنی مدت تعريف كرده اند كه با سرزندگی ، ازخودگذشتگی  و جذب  مشخص می شود 
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(Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002). سرزندگی حالتی 

است كه در آن فرد در حين انجام كار احساس انرژی زياد و انعطاف پذيری ذهنی دارد و 
با عالقه زمان و انرژی خويش را بر روی انجام كار سرمايه گذاری می كند. ازخودگذشتگی 
يعنی فرد تا حد زيادی به كار مشغول می شود، برای انجام كار اشتياق دارد و از انجام آن 
احساس افتخار می كند و كار برايش به مثابه فعاليتی معنادار، الهام بخش و چالش برانگيز 
است. جذب يعنی مقداری كه كارمند با خوشحالی در كار خود غرق می شود و به سختی 
می تواند خود را از كار جدا كند. يک كارمند با سطح باالی درگيری در كار فردی است كه 
انتظار می رود كاماًل درگير كار و در مورد شغل خود بسيار مشتاق باشد. وابستگی شديد روحی 
 نسبت به كار، تمركز بر كار، تالش بی وقفه و مقاومت در برابر سختی ها از ويژگی های چنين

 .(Vallières, McAuliffe, Hyland, Galligan, & Ghee, 2017) كاركنانی است
پژوهشگران رابطه بين درگيري در كار و اخالق كاري را نشان داده اند  (رضايی شريف، 
 كريميان پور،  مرادی  و كريميان پور،  1397؛  ابراهيم پور، 1393؛ ماليي،  مهداد   و گل پرور، 1392؛
 بهار مقدم، راجي زاده و زنگي آبادي، 1392؛ اردالن، قنبري، فيضي، سيف پناهي و زندی، 1393؛
(Farid, Iqbal, Jianhong, Mushtaq, & Memmood, 2017  شاكراردكاني و نيكنام، 1398؛ 

درگـــيري در كـار بـا سـالمـتی و بـهزيـستی روانـی نيـــز رابـطه نشـان داده اسـت  
.(Upadyaya, Vartiainen, & Salmela-Aro, 2016)

درمجموع پيشــينه پژوهشــی حاكــی از وجود روابــط بين متغيرهــای پژوهش 
اســت. همچنين عالوه بر اســتناد به پژوهش های موجود )ولو اندك( می توان به نظريه 
.(Bakker, & Demerouti, 2007) تقاضا-منابــع شغلی/شــخصی اشــاره داشــت 

در اين نظريه منابع شــخصی به جوانب روانشــناختی يا مهارت های خود  و يا در كل به 
 خودباوری های  فرد اشاره دارد كه بر ادراك فردی از توانايی  كنترل و مشاركت موفقيت آميز
 (Hobfoll, Johnson, Ennis, & Jackson , 2003) در رويدادهای محيط اثرگذار است 
مطابق با اين نظريه منابع شــخصی قادرند با ميانجی گری درگيری در كار بر پيامدهای 
 .(Demerouti, & Bakker, 2011) شغلی مانند سالمت و بهزيستی تأثيرگذار باشــند
پژوهشــگران مقاله جاری اين نظريه را قالبی برای مدل پيشــنهادی در نظر گرفتند و 
هدفمندی در زندگی و اخالق كاری اســالمی را به مثابه منابع شخصی فرد فرض كردند 

كه بر درگيری دركار اثر گذاشته و موجب بهبودی بهزيستی معنوی می شوند. 
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در بررسی پيشينه پژوهشی مشخص شــد كه به طور كل بهزيستی معنوی در كنار 
متغيرهای مورد نظر پژوهش جاری و در حوزه حرفه معلمی مطالعه نشده است. بنابراين 
اهميت پژوهش حاضر به رفع خالء دانشــی موجود برمی گــردد. عالوه براين، پژوهش 
جــاری از آن جهت كه می توان با اجــرای برنامه و كارگاه هــا، مداخالتی در متغيرهای 
پيش بينی كننده انجام داد و بهبود بهزيســتی معنوی را تسهيل نمود، به لحاظ كاربردی 
حائز اهميت است. به عنوان نمونه، پژوهش حاكی است هدفمندی در زندگی قابل آموزش 
و ارتقا اســت (Shin & Steger, 2014)، لذا اجرای برنامه های بهبود بهزيستی معنوی 
 براســاس تقويت متغيرهای پژوهش جاری امری شدنی است. از سوی ديگر، يكی از اين

ضرورت هــای اجرای پژوهش جــاری توجه به بُعد معنوی انســان به عنوان يک موجود 
چندبعدی اســت. به گونه ای كه دانشمندان، به ويژه كارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
نيز  اخيراً در تعريف سالمت انسان به بعد معنوی تأكيد كرده اند. بنابراين مطالعه عوامل 
مرتبط با بعد معنوی بهزيســتی و ســالمت افراد در حوزه های مختلف از جمله شغلی 
ضروری به نظر می رســد. اين امر در رابطه با حرفه معلمی كه با مســائل و مشكالتی از 
قبيل رابطه ضعيف معلمان با همكاران و دانش آموزان، عدم امكان ارتقاء شــغلي، شرايط 
نامطلوب كار، وضعيت نامطلوب اقتصادي و اجتماعي و تعارض نقش رويارو است ضرورت 
می يابد زيرا مســايل حرفه ای معلم به راحتي مي توانند انگيزه و اشــتياق شغلي آنان را 
 تحت تأثير خود قرار دهند و موجب استرس های شغلی و افزايش فشارهای روانی شوند

 (Bakker & Leiter, 2010). به طــور كلی مذهب و معنويت در مقابله ســالم معلمان 
با استرس زاها اثربخش بوده اســت )مانند پورسيد آقايی، 1400(. پيش تر گفته شد كه 
بهزيستی معنوی در مقابله با استرس های محيط كار سودمند واقع می شود. براين اساس 

مطالعه بهزيستی معنوی و عوامل مرتبط با آن برای معلمان ضروری می نمايد. 
در پژوهش جاری پيشــينه پژوهشی مدنظر قرار گرفته شد و  مدلی در قالب روابط 
ساختاری متغير اخالق كاری اسالمی، هدفمندی در زندگی، درگيری در كار و بهزيستی 
معنوی معلمان ارائه گرديد. پژوهش حاضر به هدف بررســی روابط ساختاری متغيرهای 
مذكور مطابق با مدل پيشنهادی شكل 1 و آزمون  فرضيه ها و سؤال  پژوهشی زير اجرا شد:

1. اخالق كاری اسالمی بر بهزيستی معنوی معلمان اثر مستقيم دارد. 2. هدفمندی در 
زندگی بر بهزيستی معنوی معلمان اثر مستقيم دارد. 3. اخالق كاری اسالمی با ميانجی گری 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

150

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 3 شمارة
ë 24 شمارة پیاپی
ë 1401  پاییز

درگيری در كار بر بهزيستی معنوی معلمان اثرغيرمستقيم دارد.  4. هدفمندی در زندگی 
با ميانجی گری درگيری در كار بر بهزيستی معنوی معلمان اثرغيرمستقيم دارد. درنهايت، 
آيا مدل روابط ساختاری اخالق كاری اسالمی، هدفمندی در زندگی و بهزيستی معنوی 
معلمان با ميانجی گری درگيری در كار با داده ها برازش دارند؟ مدل مفهومی پيشنهادی 

پژوهش در شكل 1 ارائه شده است:

 درگيری
در كار

بهزیستی 
معنوی

هدف
در زندگی

اخالق كاری 
اسالمی

شكل1. مدل نظری پيشنهادی

روش 
در اين پژوهش به بررســــی روابط ساختاری اخالق كاری اسالمی و هدفمندی در 
زندگی با بهزيستی معنوی با ميانجی گری درگيری در كار پرداخته شــد. روش تحقيق 
از نوع روش توصيفی- همبســتگی و از نوع مدل يابی معادالت ســــاختاری بود. جامعه 
آماری پژوهش حاضر كليه معلمان دوره متوسطه اول و دوم شهر استان آذربايجان غربی  
)N=26000( بود. برای تعيين حجم نمونه از  مالك های مربوط به روش آماری معادالت 
ساختاری استفاده شد. در اين روش الزمست حجم نمونه باال باشد تا تمام خطاهای اندازه 
گيری و شاخص های برازش به درستی برآورد شود. بر اين اساس كف نمونه نبايد كمتر از 
300 نفر باشد و هر قدر تعداد نمونه بيشتر و به 500 نزديک تر باشد ميزان خطاها كاهش 
 (Goodwin, & Goodwin, 2016) يافته و مدل صحيح به درســتی برازش خواهد شد
بر اين اساس با استفاده از نمونه گيری خوشه ای تعداد 500 پرسشنامه بين معلمان توزيع 
گرديد و در نهايت با حذف پرسشــنامه های مخدوش و پرسشنامه های عودت داده شده، 

داده های 450 پرسشنامه وارد تحليل شدند. 
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در پژوهش جاری از ابزارهای زير استفاده شد:

 :(SWBS)1پرسشنامه بهزیستي معنوي 
پالوتزين و اليســون اين پرســش نامة 20 ســؤالی دو بعدی را در سال1982 
طراحی كرده اند (Paloutzian & Ellison, 1982). دامنه پاسخدهی در مقياس 
6 درجــه ای ليكرت )كاماًل موافقم = 1 تا كاماًل مخالفم = 6( می باشــد. گويه های 
فرد آزمون مربوط به خرده مقياس بهزيســتي مذهبي است و سؤاالت زوج مربوط 
 به خرده مقياس بهزيســتي وجودي اســت. ضريب آلفاي كرونباخ كل مقيـــاس

در پژوهش اين پژوهشــگران  برابر با  0/93  و در پژوهش نمونه ايرانی ضـــريب 
پايـايي بازآزمايي مقياس برابـر بـا 0/85 گزارش شده است )دهشيری و همكاران، 
1387(. در بررســی حاضر آلفای كرونباخ برای نمره كل يعنی بهزيستی معنوی 

برابر با 0/90 شد. 

:)PWB(مقياس بهزیستی روانشناختی2ـ  نسخه 18 سؤالی 
اين مقياس خـــودگزارشی توسط  Ryff در سـال 1989 تدوين شده است و 
18 گويه دارد كه شش مؤلفة پذيرش خود، روابط مثبت با ديگران، خودمختاری، 
تســلط بر محيط، زندگی هدفمند و رشد فردی را در مقياس 6 درجه ای ليكرت 
)كامــاًل موافقم = 1 تا كاماًل مخالفم = 6( می ســنجد و يک نمرة كل به دســت 
می دهد (Singer & Ryff, 2003). جهت سنجش هدف در زندگی از سؤاالت بعد 
هدفمندی در زندگی مقياس بهزيستی روانشناختی (Ryff, 1989) يعنی سؤاالت  
5 ، 14 و 16 استفاده شد. در پژوهش خانجانی، شهيدی، فتح آبادی، مظاهری و 
شكری )1393( و مطالعه حاضر آلفای كرونباخ بدست آمده برای مؤلفه  هدفمندی 

در زندگی به ترتيب برابر با 0/52 و 0/65 به دست آمده است.

 اخالق كاری اسالمی3 :
برای ســنجش اخالق كاری اسالمی از پرسشنامه 17 ســؤالی و تک عاملی 
 Ali  در سال 1988 كه توسط (Ali, & Al-Kazemi, 2007)  ارائه شـده است،

1. Spiritual Well-Being Scale
2. Psychology Well-Being Scale
3. Islamic Work Ethics Scale
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 استفاده شد. اين پرسشــنامه بر مقياس پنج درجه ای )كاماًل صحيح است = 5 تا
كاماًل صحيح نيســت = 1( پاســخ داده می شــود. گل پرور و نادی )1394( برای 
 اوليــن بار در ايران اين پرسشــنامه را بــرای معلمان مورد اســتفاده قرار دادند.

آلفای كرونباخ كل پرسشنامه در پژوهش (Ali, & Al-Kazemi, 2007)، گل پرور 
و نادی )1394( و پژوهش جاری  به ترتيب برابر با 0/85 ، 0/83 و 0/84 شد.

 مقياس درگيری كاری اوترخت1: 
اين مقياس توســط (Schaufeli et al, 2002) ســاخته شــده اســت. اين 
 مقياس ســه بعد را اندازه گيری می كند: سرزندگی، ازخودگذشتگی و جذب. پاسخ

در مقياس ليكرت 7 درجه ای )از 0 = هرگز تا 6 = هميشه( داده می شود. در پژوهش 
 جاری از نسخه 17 سؤالی و نـــيز تنهـا نـمره كـــل استفـاده شد. آلفای كرونباخ 
در پژوهش قنبری، اردالن، زندی، و سيف پناهی )1394( و پژوهش حاضر به ترتيب  

0/87 و 0/81 به دست آمده است.

تحلیل داده ها
در تحقيقاتی كــه هدف، آزمون مدل خاصی از رابطة بين متغيرهاســت، از تحليل 
مدل سازی معادالت ساختاری استفاده می شود. اين مدل يک رويكرد جامع برای آزمون 
فرضيات درباره روابط متغيرهای مشاهده شــده و مكنون اســت. يكــی از تكنيک های 
مدل سازی معادالت ســاختاری كمترين مربعات بخشی PLS است كه بر واريانس بين 
سازه ها تمركز كرده است. در PLS پارامترهای ساختاری و اندازه گيری از طريق يک رويه 
 تكراری تخمين زده می شوند كه رگرسيون ساده و چندگانه را با كمترين مربعات معمولی

تركيب می كند، بنابراين، از هرگونه فرض هم توزيعی متغيرهای مشاهده شــده اجتناب 
می ورزد. اين تكنيک ارزيابی همزمان روايی و پايايی ابراز اندازه گيری سازه های تئوريكی را 
فراهم می سازد. از PLS برای ارزيابی مدلهای سنجش و ساختاری با سازه های چندشاخصی 
 با اثرات مســتقيم و غيرمســتقيم نيز اســتفاده می شود. براين اســاس در اين پژوهش

برای بررســی مسيرهای پژوهشی و برازش مدل نظری از نرم افزار Smart PLS استفاده 
شــد. اين نرم افزار از روش بوت استرپ برای برررسی روابط و بررسی نقش ميانجی گری 

1. Utrecht Work Engagement Scale (UWES)
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و تعديل گری متغيرها اســتفاده می كند. برای بررســی مدل، ابتدا برای سنجش روابط 
 متغيرهای پنهان با گويه های سنجش آن ها از مدل بيرونی استفاده شده است. مدل بيرونی،

ارتباط گويه ها را با ســازه ها بررســی می كند. در واقع تا ثابت نشود سؤاالت پرسشنامه، 
متغيرهای پنهان را به خوبی اندازه گيری كرده اند، نمی توان روابط را آزمود. برای سنجش 
پايايی پرسشنامه ها، پايايی تركيبی (CR) و آلفای كرونباخ محاسبه شد. پايايی تركيبی 
يک معيار ارزيابی برازش درونی مدل اســت و بر اساس ميزان سازگاری سؤاالت مربوط 
به ســنجش هر عامل )متغير مكنون( قابل محاسبه است. ازمون فورنل- الركر1 به منظور 
بررســی روايی واگرا و ميانگين واريانس اســتخراج شــده (AVE) برای بررسی روايی 
 AVE همگرای ابزارها به كار رفت. روايی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است كه ميزان
برای هر ســازه بيشتر از واريانس اشتراكی بين آن ســازه و سازه های ديگر )يعنی مربع 
مقدار ضرايب همبســتگی بين سازه ها( در مدل باشد. در روش حداقل مربعات جزئی و 
مدل يابی معادالت ساختاری، اين امر به وسيله يک ماتريس صورت می گيرد كه خانه های 
اين ماتريس حاوی مقادير ضرايب همبســتگی بين ســازه ها و قطر اصلی ماتريس جذر 
مقادير AVE مربوط به هر سازه است. واريانس استخراج شده )AVE( مربوط به سازه ها، 
بيانگر اعتبار مناســب ابزارهای اندازه گيری است، و مقدار مورد قابل قبول آن 0/5 است. 
اين بدين معناست كه متغير پنهان مورد نظر حداقل 50 درصد واريانس مشاهده پذيرهای 
خود را تبيين می كند. به منظور بررســی روايی ســازه و برازش مدل اندازه گيری نيز از 
روش تحليل عاملی تأييدی استفاده شد. در نرم افزار PLS برای اندازه گيری صحت مدل، 
f )، مقادير صحت پيش بينی3   ضريب تعيين )R2(2، معنی داری ضرايب مسير، اندازه اثر (2
 (GOF) و مقدار برازش مدل كلی (Q2 values) 4مقاديــر ارتباط پيش بينی  ،)cv.com(
محاســبه می گردد (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017). شاخص ضريب تعيين 
)R2( متغيرهای مكنون درون زا يكی از مهم ترين شــاخص های ارزيابی الگوی ساختاری 
اســت و نشــان دهنده تأثير يک متغير برون زا بر يک متغير درون زا است كه سه مقدار 
0/19، 0/33 و 0/67 به عنوان مقدار مالك براي مقادير ضعيف، متوســط و قوي در نظر 

1. Fornell–Larcker test
2. R-squared
3. predictive accuracy
4. predictive relevance
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گرفته مي شوند. ضريب تعيين برای هر متغير برون زا و نقش تعيين كنندگی آن در متغير 
درون زای مكنون نشان داده می شود. شــاخص ارتباط پيشبين Q2 (Cv. Red) دومين 
معيار بررسي مدل ساختاري، شاخص ارتباط پيشبين است. اين معيار قدرت پيش بينی 
مدل در متغيرهاي وابســته را مشــخص مي كند. مقدار Q2  و cv.com در مورد تمامي 
 سازه هاي درون زا، سه مقدار 0/02، 0/15 و 0/35 را به عنوان قدرت پيش بينی كم، متوسط

و قوي تعيين می كند. 

یافته ها
مشــخصات جمعيت شناختی در نمونه 450 نفری بررسی شــد. نتايج در جدول 1 

گزارش شده است.
جدول 1. مشخصات جمعيت شناختی پژوهش

درصد فراوانی جمعيت شناختی درصد فراوانی جمعيت شناختی

1/5 7 دیپلم

ميزان 
تحصيالت

56/4 254 زن
جنسيت

14/2 64 فوق دیپلم 43/6 196 مرد

66/2 298 ليسانس 12/7 57 25-20

سن
17/6 79 فوق ليسانس 7/3 33 30-26

0/4 2 دكتری 14/4 65 35-31

20/7 93 مجرد
تأهل

56/6 295 باالی 35

79/3 357 متأهل 38/5 173 10-1

سابقه 
77/1خدمت 347 رسمی

استخدام
28/7 129 20-11

22/9 103 قراردادی 32/8 148 34-21

ماتريس همبســتگی متغيرهای پژوهش و شاخص های توصيفی مربوط به ميانگين، 
انحراف معيار، چولگی و كشيدگی آن ها در جدول 2 مورد بررسی قرار گرفته است. 
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جدول 2.  ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش و آماره های توصيفی متغيرها

4 3 2 1 متغير ردیف

1 هدفمندی در زندگی 1

1 0/58** اخالق كاری اسالمی 2

1 0/31** 0/51** درگيری شغلی 3

1 0/44** 0/46** 0/46** بهزیستی معنوی 4

4/03

)0/54(

3/38

)0/48(

3/52

)0/60(

3/45

)0/66(
ميانگين )انحراف معيار(

-0/87 0/27 -0/42 -0/11 چولگی

0/43 0/15 -0/05 -0/50 كشيدگی

** سطح خطای 0/01
 

جدول 2 نشان می دهد كه ضرايب همبستگی بين متغيرها در سطح P<0/01 معنادار 
 اسـت. همـچنين ميانگـين تمـام متغيرهـا از مقـدار متوسط 3 بيشتر است. افزون براين،
 با توجه به اين كه بـازه اعـداد چـولگي )3 و 3 -( و بـرای كشيدگی )10 و 10 –( مي باشد

در نتيجه فرض نرمال بودن داده ها مورد تأييد است.
جدول 3 نتايح تحليل عاملی تأييدی را برای متغيرهای اصلی مدل نشــان می دهد. 
ســؤاالتی كه بار عاملی آن ها كمتر از 0/4 است، حذف می شوند. مطابق با نتايج گزارش 
شده در جدول 3 مقدار بار عاملی در سؤاالت 5 ، 8 و 12 از اخالق كاری اسالمی، سؤاالت 
7 و 11 از بهزيســتی معنوی و ســؤاالت 15 و 16 از درگيری در كار كمتر از 0/4 بود و 
مقدار آماره t مربوط به آن ها نيز، كمتر از 1/96 بودند، لذا مدل اندازه گيری از نظر روايی 
مورد تأييد قرار نگرفت و محققان در تحليل الگوی ساختاری سؤال مدنظر را از متغيرها 
حذف كرده و آن را با در نظر گرفتن ديگر شاخصها مورد تحليل قرار دادند. بارهای عاملی 
بقيه ســؤاالت باالی 0/4 و آماره t باالتر از 1/96 بود، يعنی اين ســؤاالت در حد زيادی 

می توانند مدل پژوهش را مورد سنجش قرار دهند.



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

156

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 3 شمارة
ë 24 شمارة پیاپی
ë 1401  پاییز

جدول 3. نتایج تحليل عاملی تأیيدی را برای متغيرهای اصلی مدل نظری پيشنهادی

Tبار عاملینشانگرمتغيرTبار عاملینشانگرمتغيرTبار عاملینشانگرمتغير

گی
ند

ر ز
ی د

ند
فم

هد

H10/6026

می
سال

ی ا
كار

الق 
اخ

A70/7137
دی

جو
ی و

ست
زی

به
B140/8259

H20/6927A80/298B150/8359

H30/6228A90/699B160/7419

H40/6628A100/6020B170/8252

H50/7039A110/65816B180/8253

H60/6330A120/1240B180/6217

H70/6632A130/5519B200/6122

H80/6833A140/7423

گی
ند

رز
س

D10/7847

H90/7836A150/6829D20/8158

H100/7247A160/6713D30/8045

H110/7037A170/4513D40/7250

H120/4110

بی
ذه

ی م
ست

زی
به

B10/7343D50/5113

H130/6126B20/8368D60/459

H140/5821B30/7441

گی
شت

گذ
ود

 خ
از

D70/736

H150/7031B40/6725D80/808

H160/5622B50/8368D90/668
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جدول 4. شاخص های مدل اندازه گيری و مدل ساختاری برای مدل مفهومی پيشنهادی

4 3 2 1 متغير ردیف

0/65 هدفمندی در زندگی 1

آزمون 
فورنل-الكر

ری
گي

زه 
دا

ل ان
مد

ت 
في

كي

0/66 0/60 اخالق كاری اسالمی 2

0/65 0/41 0/56 درگيری شغلی 3

0/70 0/55 0/48 0/49 بهزیستی معنوی 4

0/91 0/75 0/86 0/92 آلفای كرونباخ

0/92 0/81 0/88 0/93 پایایی تركيبی

0/48 0/42 0/43 0/42 AVE

0/39 0/32 - - R Square

ری
ختا

سا
ل 

مد
ت 

في
كي

0/35 0/37 0/32 0/42 Cv. Red

0/49 0/45 0/39 0/42 Cv. Com

با توجه به نتايج جــدول 4 برای كيفيت مدل اندازه گيری، می توان مناســب بودن 
وضعيــت پايايی، روايی همگرا و واگــرا را تأييد نمود. در اين جــدول مطابق با مقادير 
شــاخص های R2 و Q2 می توان اظهار نظر كرد كه كه قدرت پيش بينی مدل در خصوص 

متغيرهای درون زاد مكنون در حد مطلوبی است. 
 معيار GOF: مقــدار GOF )برازش مدل كلی( هر دو بخش مــدل اندازه گيری و 

ساختاری را كنترل می كند. اين معيار از طريق فرمول زير محاسبه می گردد: 

( ) ( )GOF averrage AVE averrage R

GOF / / /

2

0 438 0 356 0 395

= ×

= × =

با توجه به مقدار به دست آمده برای GOF به ميزان 0/395، در پاسخ به سؤال پژوهشی، 
می توان گفت كه برازش بسيار مناسب و قوی مدل كلی تأييد می شود.  

در ادامه شكل 2 ضرايب مسيرهای مدل مفهومی پيشنهادی و شكل 3 سطح معناداری 
ضرايب اين مدل را نشان می دهد.
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Smart PLS شكل 2. مدل ساختاری پژوهش با نمایش ضرایب مسير در نرم افزار

Smart PLS شكل 3. مدل ساختاری پژوهش با نمایش سطح معناداری در نرم افزار
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نتايج ضرايب مسير برای مســيرهای مدل مفهومی پيشنهادی در جدول 5 گزارش 
شده است. 

جدول 5. نتایج ضرایب مسير در مدل پژوهشی

نتيجه
)t-value( سطح معناداري )β( ضریب مسير

مسيرهای مدل پژوهشی
غيرمستقيم مستقيم غيرمستقيم مستقيم

معنادار - 6/99 - 0/25 é تأثير اخالق كاری بر بهزیستی معنوی

معنادار - 3/42 - 0/13 é تأثير هدفمندی در زندگی بر بهزیستی 
معنوی

معنادار 10/62 2/29 0/37 0/12 é تأثير اخالق كاری اسالمی بر بهزیستی 
معنوی با نقش ميانجی درگيری در كار

معنادار 10/62 14/12 0/37 0/50 é تأثير هدفمندی در زندگی بر بهزیستی 
معنوی با نقش ميانجی درگيری در كار

معنادار - 14/12 - 0/50 é تأثير هدفمندی در زندگی بر درگيری 
در كار

معنادار - 2/29 - 0/12 é تأثير اخالق كاری اسالمی بر درگيری 
در كار

معنادار - 10/62 - 0/37 بهزیستی  بر  كار  در  درگيری  تأثير   é
معنوی

نتايج معناداري ضرايب بر اساس مقدار آماره t گزارش شده است؛ به طوري كه اگر مقدار 
آماره t از 1/96 بيشــتر باشد، مسير رسم شده از متغير برون زا به متغير درون زا معنادار 
اســت. طبق  جدول5، تمام مسيرهای مدل پژوهشــی به لحاظ آماری معنادار می باشند

و فرضيه های پژوهشــی تأييد می شوند؛ بر اين اساس اخالق كاری اسالمی و  هدفمندی 
در زندگی بر بهزيستی معنوی اثر مستقيم دارند، به ترتيب:

(β = .25 , t = 6.99 >1.96 , P< .01;  β =.13, t = 3.42 >1.96 , P< .01)

افزون براين، اخالق كاری اسالمی و هدفمندی در زندگی به واسطه درگيری در كار 
بر بهزيستی معنوی اثر غيرمستقيم دارند، به ترتيب: 

(β =.37 , t =10.62 >1.96 , P< 0.1 ; β =.37, t = 14.12 >1.96 , P< 0.1) 
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بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
هدف پژوهش حاضر بررســی روابط ساختاری اخالق كاری اسالمی و هدفمندی در 
زندگی با بهزيســتی معنوی معلمان با ميانجی گری درگيــری در كار بود. نتايج حاكی 
از ايــن بود كه اخالق كاری اســالمی و هدفمندی در زندگی به طور مســتقيم و به طور 
غيرمستقيم با ميانجی گری درگيری در كار بر بهزيستی معنوی اثر مثبت دارند. به عبارت 
ديگر با بهبود اخالق كاری اسالمی و اهميت دادن هر چه بيشتر به هدفمندی در زندگی 
بهزيســتی معنوی معلمان تقويت می شود. از سوی ديگر درگيری در كار متغيری است 
كه قادر است مكانيزم زيربنايی اين ارتباط تقويت كننده را توجيه كند؛ بدين صورت كه با 
بهتر شدن اخالق كاری اسالمی و تمركز بيشتر بر هدفمندی در زندگی، معلمان در كار 
خود بيشتر درگير می شــوند و اين درگيری بيشتر در كار موجب ارتقاء بهزيستی آن ها 
به لحاظ معنوی می گردد. در ادامه نتايج حاضر با بررسی ساير پژوهش های مرتبط مورد 

بحث قرار می گيرند.
نتايج حاكی از تأييد فرضيه اول بود و اخالق كاری اســالمی بر بهزيســتی معنوی 
معلمان اثر مســتقيم معنادار نشــان داد. جهت مقايســه نتيجه پژوهش حاضر با نتايج 
پژوهش های ديگر، پژوهشی كه اخالق كاری اسالمی را با بهزيستی معنوی مطالعه كرده 
باشــد يافت نشــد. می توان به پژوهش پوزاد و نارويی نژاد )1396( كه رابطه بين اخالق 
كار اسالمی و بهزيستی روانشناختی معلمان را نشان دادند به عنوان يک پژوهش همسو 
 اشــاره كرد. عالوه براين، پيشينه پژوهشــی حاكی از رابطه متغيرهای مرتبط با اخالق

با بهزيســتی می باشد. به عنوان مثال، جو اخالقی كار )منتخب يگانه و همكاران، 1394( ؛ 
هوش اخالقی )ستوده و همكاران، 1395(، آگاهی از چگونگی بهره گيری از اصول اخالقی 
كلــی در انتخــاب ارزش ها و اهداف، اعمال، فعاليت ها و رفتار و توانايی تميز درســت از 
نادرســت (Cox et al., 2012) و يكپارچكی اخالقی، تعهدات اخالقی و كســب هويتی 
اخالق محورتر (دوايی و همكاران، 1396؛ Hardy et al., 2014) با بهزيستی روانشناختی 
رابطه مثبت داشــته اند. در تبيين اين يافته می توان به ماهيت اخالق كاری در اسالم و 
 تأثير آن در نگرش فرد نســبت به كار، نحوه انجام آن و پيامدهای حاصل اشــاره نمود.

در حالــت كلی اخالق كاری بازنمايی نگرش و باور فرد نســبت به ارزش اساســی كار 
است (Meriac, Woehr, Gorman, & Thomas, 2013). به طوری كه كاركنان با سطح 
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اخالق كاری باال نگرش مثبت نسبت به كار دارند و عالوه بر اين كه از خود ذات كار لذت 
می برند، آن را ابزار رشد فردی و اجتماعی و راهی برای ياری رساندن به ديگران می دانند 
كه در نتيجه آن روابط انسانی مثبت و رضايت بخشی ايجاد می شود )ابراهيم پور، 1393(. 
از سوی ديگر، از منظر اسالم كار كردن يک دعوت الهی است. در نتيجه، مسلمانان همواره 
فعاليت هــای حوزه كاری خود را مطابق با ارزش آموزه های اســالمی يعنی اخالق كاری 
اسالمی انجام می دهند (Ali, 1988) و اين ارزش همه جنبه های زندگی اعم از جسمانی، 
 روحــی، اخالقی و يا حتی دنيوی مانند فكری، عاطفی، فردی و جمعی را دربر می گيرد

 (Yaken, 2006). به نظر می رســد اخالق كاری اســالمی به فعاليت های حرفه ای معنا 
 می بخشــد و اجرای وظايــف مرتبط با كار برای فرد هدفمند می گــردد و اين فرايند بر 

بعد شخصی بهزيستی معنوی تأثير مثبت می گذارد. 
افــزون براين، اخالق كاری اســالمی تعــاون و روابطی بر پايه عدالــت و انصاف و 
انسان دوســتی با ديگران را ترغيب می كند؛ به عبارتی بعد اجتماعی بهزيستی معنوی را 
تقويت می كند. به اين ترتيب اخالق كاری اســالمی با رشد ابعاد شخص گرا و جمع گرای 
بهزيســتی معنوی مطابق با مدل چهاربعدی (Fisher, 2011) زمينه بهبود بهزيســتی 
معنوی را فراهم می نمايد. می توان گفت كه فردی كه در ســطح بااليی از اخالق كاری 
اسالمی باشد، تالش خواهد كرد با تمام قوای ذهنی، روانی و جسمانی به انديشه جمعی 
 متعهد باشد تا توان و استعداد خود و جمع در راستای پيشرفت حرفه ای به كار گرفته شود.

چنيــن فردی به لحاظ اخالقی متعهد بوده از تنبلی، كاهلی و اهمال كاری و فريب كاری 
اجتناب ورزيده و با انجام فعاليت های مشــروع و خداپســندانه با تمركز بر درستی كار 
لحاظ اخالقی، و با تأكيد بر انسان دوســتی، برای بهزيستی خود و جامعه تقال می كند.  به 
عــالوه براين، چنين فردی مطابق با آموزه های اخالق كاری اســالمی برآمده از قرآن و 
سنت پيامبر )ص( رابطه خويش را با خدا، خود، ديگران و طبيعت در حوزه های مختلف 
ذهنی، رفتاری و عملكردی بهبود می بخشــد و اصالح می كند و بنا به نتيجه پژوهشــی 

فيروزی و همكاران )1392(، بهزيستی معنوی خود را ارتقا می دهد. 
يافته ديگر اين بود كه هدفمندی در زندگی بر بهزيستی معنوی معلمان اثر مستقيم 
معنــادار دارد. نتيجه پژوهش چراغيان و همــكاران )1394( و ميكائيلی منيع و صالحی 
)1398( همراســتا با اين يافته پژوهشــی بود. پيشينه پژوهشی و نظری حاكی از رابطه 
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هدفمندی با بهزيســتی و مفاهيم مرتبط مانند رضايت از زندگی اســت. به عنوان مثال، 
هدف در زندگي با افزايش رضايت از زندگی )محموديان و همكاران، 1394( مرتبط است. 
در ديدگاه فضيلت گرا نسبت به بهزيستی، جستجوی هدف و معنا در زندگی، و هدفمندی 
در زندگی (Seligman, 2010) از ابعاد و جوانب محوری بهزيســتی روانشناختی است. 
اهداف حس مأموريت داشــتن در زندگی ايجاد می كنند، به فعاليت های مســير زندگی 
معنا و جهت می بخشــند و توانايی عامليت انسانی را در تأثير گذاشتن بر شرايط زندگی 
 و بهزيســتی، القاء می كنند و اين شــرايط باعث می شــود كه فرد احساسی خوشايند

يا بهزيســتی ذهنی را تجربه كند (Lent, 2004). انســان هدفمند در زندگی با جهت 
 دادن فعاليت ها در راســتای اهداف تعيين شده از سرگردانی و بيهودگی رهايی می يابد،

از آنجايی كه تالش های او در جهت مشــخصی ســازمان يافته اند و به مديريت زمان نيز 
اهميــت می دهد از اتالف زمان و انرژی جلوگيــری می كند و خودتنظيم عمل می كند. 
مطابق با پژوهش، رضايت و خوشــايندی حاصل از انجام فعاليت در فرد اين احســاس 
 را ايجاد می كند كه هدفمند اســت، بر امور كنترل و برای انجام آن ها انگيزه كافی دارد.

در نتيجه شادكامی و بهزيستی روانشناختی تجربه می شود )قربانی و فوالدچنگ، 1394(. 
اين فعاليت ها در مجموع فرد را به رشد شخصی، موفقيت، احساس كارآمدی، شايستگی، 
خشــنودی و رضايت و در نهايت به تجربه بهزيســتی ســوق می دهد. با بررســی مدل 
چهاربعدی (Fisher, 2011) و مدل دو بعدی (Ellison, 1991) می توان گفت هدفمندی 
در زندگی به ترتيب بر بعد شــخصی بهزيستی معنوی و  بهزيستی وجودی اثرگذار بوده 
با اين حســاب می توان انتظار داشت كه هدفمندی در زندگی بر بهبود بهزيستی معنوی 
تأثير مثبت داشــته باشد.  عالوه براين، با بررســی منابع اسالمی معلوم می گردد زمانی 
هدفمندی در زندگی فرد را به رشــد معنويت و ســالمت معنوی سوق می دهد كه همه 
اعمال فرد در زندگي در راســتاي هدفي واحد تنظيم شــود )سليماني اميری، 1382(، 
هدفی كه اصيل و معقول باشد، يعنی پايه معقولی داشته باشد و دستيابی به آن به نهايت 
 كمال انسانی منجر شود. در ادبيات قرآني منظور از معناي معقول برای هدف نهايی، فقط

خداوند اســت و اوست كه مبداء و منشاء همه كماالت و نزديک شدن به او هدف اصلي 
آفرينش انســان اســت. براين اســاس در مكتب اســالم هدف غايي از حركت، تالش، 
 فعاليت و منظور از عالي ترين كمال انساني نيز قرب به اوست )مرزبند و زكوی، 1391(. 
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چنين هدفی موجب می شود زندگی و فعاليت های مسير زندگی فرد معنا و ارزش معنوی 
 بگيرد و سالمت معنوی فرد را ارتقا دهد.  از آنجايی كه پژوهش در بستر يک جامعه اسالمی

صــورت گرفته اســت اتخاذ چنيــن ديدگاهی بــرای هدفمندی در زندگــی از جانب 
شركت كنندگان در پژوهش دور از انتظار نيست به ويژه  اين كه هدفمندی سنجيده شده 
براساس نظريه روانشــناختی ريف كه بنيانش بر پايه رشد بهينه و كمال و تعالی انسان 

نهاده شده است، می باشد. 
يافته پژوهشــی ديگر، معناداری اثرغيرمســتقيم اخالق كاری اسالمی بر بهزيستی 
معنوی با ميانجی گری درگيری در كار بود. پژوهش مشابهی كه رابطه بين اين متغيرها 
را با هم بررسی كرده باشد يافت نشد تا بتوان نتيجه را به لحاظ همسو بودن يا ناهمسو 
بودن با ساير پژوهش ها مقايسه كرد. با اين حال، پيشينه پژوهشی حاكی از آن است كه 
 در حالت كلی اخالق كاری با درگيری در كار رابطه مثبت دارد و پژوهش هايی با اين يافته

همســو هســتند )ماليي و همكاران، 1392؛ بهار مقدم و همكاران، 1392؛ ابراهيم پور، 
  Farid et al., 2017 1393؛ رضايی شريف و همكاران، 1397؛ اردالن و همكاران،1393؛
و شاكراردكاني و نيكنام، 1398(. از طرفی درگيری در كار نيز با بهزيستی مرتبط است 
(Upadyaya et al., 2016).  يكی از خصوصيات افراد با اخالق كاری پشــتكار، عالقه و 

دلبستگی به كار و مسئوليت پذيری (Gonzalez, & Grazzo, 2006) است. از نگاه اسالم 
 مسئوليت پذيری امری محوری است به طوری كه يكی از تأكيدهای حضرت محمد )ص(
.(Aldulaimi, 2016) بــر انجام مســئوالنه كارهــا و وظايف در هر پســتی می باشــد 

براين اســاس مسلمانان مسئوليت را به مثابه يک تكليف شرعی می پذيرند و هر كارگری 
كار خود را صادقانه، صميمانه، منصفانه و سپاســگزارانه انجام می دهد. اين در راســتای 
فرموده پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله اســت: »بهترين مردم كسانی هستند كه بيشترين 
سود را برای همنوعان دارند« (Aldulaimi, 2016). زمانی كه افراد اين ارزش های اخالقی 
اسالمی را در همه زمينه ها و حوزه های مربوط به شغل خود بسط می دهند، نگرش مثبتی 
نســبت به خود، نقش خــود و در نتيجه وظايف و تكاليف كاری خود خواهند داشــت 
 به طوری كــه كار كردن را يک ارزش تلقی می كنند كه جدا از جنبه مادی، ارزش معنوی

نيــز دارد. كار برای اين افراد اموری جذاب بوده و درنتيجه تا حد امكان خود را وقف آن 
می كننــد. به عبارت ديگر حضور  اخالق كاری اســالمی در اين افراد موجب جذابيت كار
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 در نظــر آن ها شــده و افراد انــرژی خود را با اشــتياق صرف وظايــف كاری می كنند 
و نسبت به انجام وظايف كاری خود را توانمند و نيرومند درك می كنند، يعنی اين افراد 
با اشــتياق خود را در كار درگير می كنند. مطابق بــا پژوهش كاركناني كه در كار خود 
درگير هســتند، سطح باالتری از سالمت روانشناختي و آرامش ذهني را تجربه می كنند 
(Bakker  & Demerouti, 2009). به نظر می رســد هر زمان كه انسان خود را به مثابة 

مخلوق و عبد خداوند و داراي دو بعد مادي و روحی و با اصالت روحی بشناسد، اين باور 
در او شكل می گيرد كه مسئوليت، وظايف و هر آنچه مربوط به زندگی شخصی و حرفه ای 
است، امانت الهی محسوب شده و در برابر آن پاسخگو خواهند بود. باورهايی مانند اعتقاد 
به آخرت، عبادت بودن كار، انجام كار به قصد قربت، وجدان اخالقی، مسئوليت پذيري و 
پايبندي به تعهدات خود نسبت به سازمان موجب می گردد كه با انرژی و ذهنی مثبت، 
فعاليت های حرفه ای را با شــور وشــوق انجام دهد به طوری كه در آن ها غرق شــود و با 
كار احســاس يكپارچكی كند )خوبرو و همــكاران، 1395(. حال از آنجايی كه همه اين 
فعاليت ها رنگ معنوی به خود گرفته اســت و برپايه معنويت پيش می رود، بهزيســتی 

معنوی فرد رشد می كند. 
 يكی ديگر از يافته ها حاكی از تأييد فرضيه چهارم بود و هدفمندی در زندگی با ميانجی گری

درگيری دركار اثر غيرمستقيم بر بهزيستی معنوی معلمان داشت. پژوهش مشابهی كه 
رابطه بين اين متغيرها را با هم  بررسی كرده باشد يافت نشد تا بتوان نتيجه را به لحاظ 
 همســو بودن يا ناهمسو بودن با ساير پژوهش ها مقايســه كرد. با اين حال هدفمندی، 
 معناداری زندگی و معناداری روانشناختی اثر مثبت و تقويت كننده ای بر درگيری در كار  (مانند
 van Tuin, Schaufeli, Van den Broeck ؛Geldenhuys, Taba, & Venter, 2014

 van Rhenen, 2020 &؛ Kaur, & Mittal, 2020) و درگيــری در كار رابطــه مثبتی

با بهزيستی (Upadyaya et al., 2016)  نشان داده اند. به نظر می رسد آنچه منشاء درگير 
شدن فرد در فعاليت هاست هـدف غايی  باشـد. هـدف غايی به فعاليت هايی كه به منظور 
ســازماندهی اهداف كوتاه مدت و حركت در راستـــای دستيابی به آن ها انجام می گيرد، 
جهــت می دهد، رفتار فرد را مديريت، كنترل و تنظيم می كند، و تصميمات روزانه را نيز 
تعيين می كند (McKnight & Kashdan, 2009). به عبارت ديگر هدف غايی با جهت 
دادن به كارها، به آن ها معنا و ارزش می دهد و فرد با عالقه در فعاليت ها درگير می شود. 
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 بــا اين حال، نه همه اهداف كوتاه مدت و نزديک بلكه آن هايی كه خودمنطبق هســتند
بــه هدف غايی ختم می شــوند. يعنی اهدافی كه با خود1 يكپارچه شــده و بر عاليق و 
ارزش های ثابت شخص داللت می كنند. به عنوان مثال، عمل مطالعه برای نمره خوب در 
صورتی كه برای فرد رضايت بخش و لذت بخش باشد، يک هدف خودمنطبق است و منتج 
به هدف غايی می شود اما اگر فرد اين عمل را نه در راستای اعتقاد راسخ شخصی و يا عالقه  
عميق، و  تنها برای اجتناب از هيجان های منفی مانند اضطراب، احساس گناه، به دست 
آوردن پاداش بيرونی مانند جايگاه اجتماعی و پول، يا برآوردن آرزوهای افراد ديگر مانند  
انتظارات والدين انجام دهد، يک هدف خودمنطبق نبوده و به هدف غايی منجر نمی شود  
(Shin, & Steger, 2014). تنها اهدافی كه منتج به هدف غايی باشند موجب هدفمندی 

در زندگی و معناداری زندگی می گردنــد (Steger, Oishi & Kashdan, 2009). معنا 
در زندگی كه حاصل هدفمندی اســت، به افراد اجازه می دهد كه از طريق ارتقای روابط 
اجتماعی مثبت و يا اتصال به يک قدرت برتر در راســتای هدف بر محدوديت ها و موانع 
.(Seligman , 2002) فائق آيند و ســخت گيرانه تر در انجــام فعاليت ها درگير شــوند 
 از ديدگاه قرآن كه در آيات مختلف بر هدفمندی حيات، معناداری آن و رابطه اين دو مفهوم

پرداخته اســت )آيه 19 سوره آل عمران؛ آيه 173 ســوره اعراف؛ آيات 16 و 17 سوره 
انبياء؛ آيات 37 و 38 سوره دخان؛ ايه 36 سوره قيامت(، تنها هدفي كه مبتني بر مبنايي 
معقول باشد)در ادبيات قرآنی اين مبنای معقول، خداوند است( از ظرفيت معنادار ساختن 
حيات برخوردار است (Metz, 2002) و زمانی كه همه اعمال فرد در زندگي در راستاي 
هدفي واحد با معنای معقول و در راســتای تعالی و كمال انسان تنظيم شود هدفمندی 
در زندگی به رشــد معنويت و ســالمت معنوی منتج می شود )سليماني اميری ،1382(.

از ســوی ديگر، كاركنان هدفمند در زندگی فعاليت های جهت دار و ارزشــمند و با معنا 
 را در راســتای اهداف شخصی و رشد و پيشرفت شخصی خود در اولويت قرار می دهند.
 يكی از آن اهداف می تواند رشــد و پيشــرفت در حوزه شــغلی باشــد. فــرد هدفمند

در فعاليت های هدف محور خويش و مسايل و مشكالت مرتبط با آن معنا و ارزش می يابد. 
 لذا جذب فعاليت های شــغلی و وقف در كار شــدن و در كل درگيری در كار مشــخصه

اين افراد خواهد بود. درگيری در كار به عنوان يک منبع مطلوب می تواند منجر به آثار مثبتی 

1.  self
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 بر ســالمت شود زيرا در طی آن سعی می شود وظايف شغلی محوله درست انجام  گيرد،
دلبســتگی نسبت به شــغل خود و در كل ســازمان ايجاد گردد و روابط رضايت بخشی 
در محيط كار برقرار شــود و همه اين موارد زمينه بهبودی ســالمت را فراهم می سازد 
)كريميان پور و مرادی، 1396(. حال درصورتی كه همه فعاليت ها در راستای يک هدف 
غايی مرتبط با كمال و تعالی و معنويت انجام گيرد، بعد معنوی سالمت نيز بهبود می يابد. 
همچنين، می توان دريافت كه هدفمندی زندگی موجب معناداری و ارزشمندی فعاليت ها 
شده و فرد را به درگير شدن بيشتر در كار و تقويت ابعاد شخصی و اجتماعی بهزيستی  

و در نهايت بهزيستی معنوی سوق می دهد. 
در نهايت، در بررسی برازش كل مدل مشخص شد كه روابط ساختاری اخالق كاری 
اسالمی و هدفمندی در زندگی با بهزيستی معنوی، با ميانجی گری درگيری در كار برازش 
مطلوبی با داده های پژوهشــی دارد. به اين معنی كه می توان بهزيستی معنوی معلمان 
 را در قالــب چنين مدل مفهومی تبيين كرد. پژوهشــی كه متغيرهای پژوهش جاری را

با هم و يا در قالب يک مدل مفهومی بررسی كرده باشد يافت نشد. پژوهش هايی هستند 
كه نشــان داده اند اخالق كاری اسالمی با احساس خشــنودی و رضايت در محيط كار 
)كيوان لو، رحيمی پردنجانی و محمدزاده ابراهيمی، 1394(، آداب و رسوم اجتماعی، نوع 
 دوســتی، آگاهی شغلی، هماهنگی متقابل فردی، حفاظت از منابع سازمانی، جوانمردی

و ادب (Mohabati, Pouria Hedayati, Bagheri, & Mohabati, 2014) رابطه دارد. 
می توان دريافت كه اخالق كاری اســالمی بر معناداری و ارزشمندی كار بر مبنای اصول 
اسالمی تمركز دارد به گونه ای كه فرد انجام كار و فعاليت را خدمتی برای خدا می داند و  برای 
 برقراری و حفظ روابط مثبت عادالنه با ديگران تالش می كند و اين فعاليت های هدفمند

و معنادار زمينه بهبودی و ارتقاء بهزيســتی معنوی او را فراهم می ســازد. از سوی ديگر 
هدفمندی در زندگی با معنادادن به فعاليت ها موجب می گردد فرد با اشــتياق و شور و 
شــعف به سرمايه گذاری بيشــتری به لحاظ نيروی روانی و انرژی بر انجام كارها بپردازد 
و چون انجام كارها برايش ارزشــمند اســت و هدف غايی را در چشم انداز خود در نظر 
دارد، جذب كار می گردد. در يک جمع بندی می توان دريافت كه اخالق كاری اسالمی و 
 هدفمندی در زندگی بر نگرش معلمان نسبت به حرفه خود و روابط انسانی و اجتماعی

با دانش آموزان و همكاران اثر مثبتی داشته و موجب می گردد كه بيشتر به درگير شدن در 
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كار اهميت دهند. كاركنان درگير در كار، كاركنان فعالی هستند كه در فعاليت های فوق 
 برنامه مرتبط با كار  نيز مشاركت می كنند و اگر آن ها احساس خستگی كنند، با يادآوری

دســتيابی به اهداف و كاميابی، احساس خستگی به عنوان يک حالت خوشايند توصيف 
 (Schaufeli, Taris, Le Blanc, Peters, Bakker, & De Jonge, 2001) می شــود
 بنابراين درصورتی كه درگير شــدن در كار در بســتری معنوی و مذهبی صورت بگيرد

بعد معنوی بهزيستی رشد خواهد كرد. 
از آنجايی كه پژوهش حاضر در نمونه معلمان اروميه  اجرا شــده است و برازش مدل
 با داده های اين نمونه نشــان داده شــده اســت بنابراين الزم است در تعميم دهی نتايج

به ساير مناطق جغرافيايی احتياط شود و پيشنهاد می شود پژوهش در منطقه جغرافيايی 
متفاوت اجرا شــود. با توجه به يافته های پژوهش می توان بــا ارائه برنامه هايی همچون 
برنامه های مذهبی، ارائه متون و كتاب هـــا و دوره های آموزشی مرتبط با اخالق كاری و 
هدفمندی در زندگی، افزون بـــر تقويـت اخـالق اسـالمی درگيری در كار و بهزيستی 
معنوی را بهبود داد تا براساس پيشينه پژوهشی نقش مثبت بهزيستی معنوی و معنويت 

در محيط كار در شرايط استرس زا مقابله بهتری با استرس زاهای شغلی انجام گيرد. 

تشّکر و قدردانی
بدینوسیلهازتماممعلمانشرکتکنندهدرپژوهشتشّکروقدردانیمیشود.
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كار اسالمی با درگيری شغلی. اخالق زيستی. 4)13(: 75-95. 
ابراهيم پور، حـبيب )1393(. بررسي رابطه اخالق كاري بـا رفتـار كناره گـيرانه. فصلنامه اخالق در علوم و 

فناوری. 9)1(: 23-35. 
 بنيسی، پريناز )1398(. پيش بينی سالمت معنوی بر اساس شادكامی، باورهای فراشناختی و بهزيستی ذهنی

در دانشجويان پزشكی. مجله دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد. 62)1-4(: 242-251.
بهار مقدم، مهدي؛ راجي زاده، سپيده و زنگي آبادي، حجت اهلل )1392(. اخالق كاري، رضايت شغلي و عوامل 

جمعيت شناختي مرتبط با آنها. فصلنامه اخالق در علوم و فناوري. 9)3(: 100-114.
برجعلی، محمود؛ نجـفی، محمود؛ عـيسی مـراد، ابوالقاسم و منسوبی فر، حسن )1392(. نقش بهزيستی 
معنوي و اميدواري در پيش بينی رضايت از زندگی دانشجويان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 92)15(: 

.119-136
پورسيد اقايی، زهرا سادات )1400(. اثربخشی آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شيوه گروهی بر مهارت 

حل مساله دبيران. مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمی. 6 )4( : 7-30.
پوزاد، نواكرم و نارويی نژاد، قاسم )1396(. رابطه بين اخالق اسالمی كار و بهزيستی روان شناختی معلمان، 

همايش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهكارهای ارتقاء كيفيت در آموزش و پرورش.
جعفری، عيسی؛ كمرزرين، حميد؛ كردميرزا، عزت اهلل و سيفی زاده، ولی )1394(. نقش بهزيستی معنوی و 
راهبردهای مقابله با استرس در پـيش بينی رضايـت شـغلی پرستاران. مجله بالينی پرستاری و مامايی. 

 .50-58 :)1( 4
چراغيان، حديث؛ خانی، محمدحسين؛ زارعی توپخانه، محمد و مراديان گيزه رود، سيده خديجه )1394(. 
 رابطه بهزيستی معـنوی بـا هوش اخـالقی و هـدف در زنـدگی. اسالم و پژوهش های روان شناختی. 1)2(:

 .107-120
خانجانی، مهدی؛ شهيدی، شهريار؛ فتح آبادی، جـليل؛ مظاهـری، محمد علی و شـكری، اميد )1393(. 
 ساختار عاملی و ويژگی های روان سنجی فرم كوتاه )18 سؤالی( مقياس بهزيستی روان شناختی ريف

در دانشجويان دختر و پسر. انديشه و رفتار در روان شناسی بالينی. 9)32(: 27-36.
خوبرو، محمدتقی؛ سعيـدي، حبيب اهلل؛ صـفري، علی و سيـدجـوادين، سيد رضا )1395(. رهبري معنوي، 
سرماية اجتماعی و تعلق خاطر كاري؛ مطالعه اي با كاربست تأثير مؤلفه هاي اسالمی. مديريت اسالمی. 

.109-136 :)4(24
دادخواه، عليرضا و قيتانی، البرز. )1400(. نقش تعهد سازمانی، اخالق اسالمی كار و بيگانگی كاری در 
رابطه رضايت از شغل و سازمان با احتمال قانون شكنی كاركنان. فصلنامه علمی نظارت و بازرسی ناجا، 

.101-131 :)55(15
دهشيری، غالمرضا؛ سهرابی اسمرود، فرامرز؛ جعفری، عيسی و نجفی، محمود )1387(. بررسی خصوصيات 

روانسنجی مقياس بهزيستی معنوی در ميان دانشجويان. مطالعات روان شناختی. 4)3(: 144-129. 
دوايی، سوده؛ حجازی، الهه و نقش، زهرا )1396(. رابطه  باورهای اساسی و بهزيستی ذهنی: نقش واسطه ای 

هويت اخالقی در اواخر نوجوانی و ظهور بزرگسالی. تازه های علوم شناختی. 19)4(: 70-83.
رضايی شريف، علی؛ كريميان پور، غفار؛ مرادی، گل نما و كريميان پور، ابراهيم )1397(. بررسی رابطه بين 
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اخالق كاری و تعهد به تغيير با ميانجی گری اشتياق شغلی در بين معلمان مقطع ابتدايی. مشاوره شغلی 
و سازمانی. 10)34(: 79-64. 

سليماني اميري، عسكري )1382(. خدا و معناي زندگي، فصلنامه نقد و نظر. 8)31- 30(: 95-142.
 (EPOS) سليمانيان، علی اكبر و فيروزآبادی، عباس )1390(. اثربخشی روش تفصيل دورنماهای مثبت

مبتنی بر كاهش تعارض اهداف بر رضايت از زندگی. پژوهش های روانشناختی. 6)22(: 57-70.
ستوده، حافظ؛ شاكری نيا، ايرج؛ خيراتی، مريم؛ درگاهی، شهريار و قاسمی جوبنه، رضا )1395(. رابطه بين 
هوش معنوی و هوش اخالقی با بهزيستی روان شناختی پرستاران. اخالق و تاريخ پزشكی ايران. 9 )1(: 

.63-73
شاكراردكاني، محمد و نيكنام، منصور )1398(. تأثير مديريت منابع انساني اسالمی بر پيامدهای رفتاری 
كاركنان ادارات دولتي با تمركز بر نقش ميانجي اخالق كار اسالمی. مديريت اسالمی. 27)2(: 95-123.

فيروزي، رضا؛ اسماعيلي، مصطفي و معتمدي، عبداهلل )1392(. مفهوم شناسي سالمت از ديدگاه قرآن و 
حديث. فصلنامه فقه پزشكي. 16)5(: 66-45.

فاضلی كبريا، مهناز؛ يداله پور، محمدهادی و قلی نيا آهنگر، همت )1400(. رابطه هوش معنوی و سالمت 
عمومی با نقش ميانجی بهزيستی معنوی در دانشجويان. دين و سالمت. 9)1(: 37-45.

قنبری، سيروس؛ اردالن، محمدرضا؛ زندی، خليل و سيف پناهی حامد )1394(. روايی و پايايی فرم كوتاه 
شده مقياس درگيری شغلی اوترخت (UWES-9). فرايند مديريت و توسعه. 28 )2(: 181-197.

قربانی، رقيه و فوالدچنگ، محبوبه )1394(. ارتباط خودتنظيمی و تسلط جمعی با بهزيستی روانشناختی. 
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش در يادگيری آموزشی و مجازی. 2)8(: 42-31.

كيوان لو، ليال؛ رحيمی پردنجانی، طيبه و محمدزاده ابراهيمی، علی )1394(. نقش ميانجی انگيزش درونی 
در رابطه بين اخالق كار اسالمی با رضايت شغلی و تعهد سازمانی. مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشكی. 

 .69-82 :)6(8
كريميان پور، غفار  و مرادی، مسعود )1396(. بررسی رابطه بين مديريت دانش و اشتياق شغلی با سكوت 

سازمانی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی. فصلنامه علمی - پژوهشی طب و تزكيه. 26)4(: 310-322.
گل پرور، محسن و نادی، محمدعلی. )1394(. رابطه اخالق كاری اسالمی، انصاف و عالقه به پول با رضايت 

شغلی معلمان. رهيافتی نو در مديريت آموزشی. 6)3(: 22-1. 
محمودی، سيروس )1401(. جايگاه سالمت معنوی در كتاب های هديه های آسمانی دوره ابتدايی. مسائل 

كاربردي تعليم و تربيت اسالمی.  7 )1( : 151-177.
محموديان، حسن؛ صفريان، هادی؛ هاشم زاده واعظ، حسين؛ ميرمحمد تبار، سيد عبداهلل و رضوانی فر، شيرين 
)1394(. بررسی رابطة جهت  گيری زندگی و اهداف پيـشرفت بـا رضايت از زندگی دانشجويان. فصلنامه 

روان شناسی تربيتی. 11)35(: 123-135. 
ماليي، مريم؛ مهداد، علي و گل پرور، محسن )1392(. رابطه معنويت در كار، انگيزه دروني و اشتياق شغلي 

با عملكرد شغلي. دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي. 15)2(: 47-56.
ميرزايی، عادل؛ مشرقی آذر، زهره و زنجانيان، ساناز )1393(. رابطة بين بهزيستی معنوی با فرسودگی شغلی 

معلمان تربيت بدنی. مديريت و رفتار سازمانی در ورزش. 3)1(: 11-17.
مرزبند، رحمت اهلل و زكوی، علی اصغر )1391(. شاخص هاي سالمت معنوي از منظر آموزه هاي وحياني. 

فصلنامه اخالق پزشكي. 6)20(: 69-99. 
ميكائيلی منيع، فرزانه و صالحی، شبنم )1398(. بررسی رابطه هدف در زندگی با تكيه بر اسالم با بهزيستی 
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معنوی در دانشجويان دانشگاه اروميه. اولين كنفرانس بين المللی دين,معنويت و كيفيت زندگی.
ميكائيلی منيع، فرزانه و آب خيز، شلر )1400(. بررسی رابطه شادكامی، بهزيستی ذهنی و هوش معنوی با 

بهزيستی معنوی در جوانان، هشتمين همايش ملی تازه های روانشناسی مثبت.
معارف، مجيد و اسدی، فرزانه )1396(. عوامل دستيابی به سالمت معنوی از منظر قرآن و حديث. بصيرت 

و تربيت اسالمی. 14)41(: 9-40.
 منتخب يـگانـه، محمـد؛ ارشـدی، نسـريـن و نيـسی، عبدالكاظم )1394(. رابطة جو اخالقی سازمانی با

روانشناختی، تعهـد سـازمانی، اسـترس شـغلی و قصـد ترك شـغل: نقـش تعـديل كـننده  بهزيستی 
ارزشيابی های  محوری. اخالق در علوم و فناوری. 10)1(: 9-18. خود 

محرم زاده، مهرداد؛ ابراهيم پور، حبيب؛ عزيزيان كهن، نسرين و دارابي، مسعود )1398(. نقش هوش معنوی و 
اخالق كاری در پيش بيني رفتار شهروندی سازماني كاركنان. اخالق در علوم و فّناوری. 14)2(: 99-107. 
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