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 چکیده
شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه  مجانو سرمایه معنوي اسالمی براي فرسودگی هیجانی ا ازمرگ پساین پژوهش با هدف بررسی نقش باور به زندگی 

براي الوصول (در دسترس) انتخاب شدند.  شیوه سهل به وچهل نفر سازي در اصفهان بودند که از میان آنها دویست آماري کارکنان یک کارخانه کاشی
ها با استفاده  و پرسشنامه فرسودگی هیجانی استفاده شد. داده ازمرگ پسها از سه پرسشنامه سرمایه معنوي اسالمی، پرسشنامه باور به زندگی  آوري داده جمع

اسالمی با فرسودگی هیجانی  ) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه معنويزمان همیوه ش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به
). p>05/0دست آمد ( و فرسودگی هیجانی رابطه منفی و معناداري به ازمرگ پس بین باور به زندگیِ همچنین ؛)p>01/0رابطه منفی و معناداري وجود دارد (

). p>01/0فرسودگی هیجانی هستند ( زمان همینی ب و سرمایه معنوي اسالمی داراي توان پیش ازمرگ پسنتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باور به زندگی 
 کاهش فرسودگی هیجانی شوند. سببتوانند  و سرمایه معنوي اسالمی می ازمرگ پس نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که باور به زندگیِ
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 مقدمه
شناختی، توجه بشـر بـه معنویـت برخاسـته از      از بعد معرفت
گـراي وي و تـالش بـراي یـافتن      جو و تعـالی  فطرت حقیقت

پاسخی درخور بـه سـؤاالتی معطـوف بـه اهـداف خلقـت و       
 ,Curlin & et al) حیاتش بـر روي کـره خـاکی بـوده اسـت     

همواره البته برخالف فراز و فرودهاي فراوان، ؛ (634 - 629 :2005
در مقاطع مختلف تاریخ زندگی بشر شاهــد تجــدید حیات توجه 

ــه ــتیم  وي ب ـــویت هس -Kelso؛- Akbari,2013: 328 336( معن

Wright,2012: 42(. 
در دین مبین اسالم نیز هدف خلقت انسان، طی مسیر تعـالی  

ها و رفتارهایی فراتر از رفتارهاي خودخواهانه و  و تکامل ویژگی
هـا و رفتارهـایی هماهنـگ و همسـو بـا       ویژگیسوي  شخصی به

بدیل و حکیم مطلق هسـتی آنهـا را    هایی است که خالق بی آموزه
). 3: 1393پـرور و جوادیـان،    فراروي بشر قرار داده اسـت (گـل  

هـاي   اهللا، از راه اندیشیدن به مسیر تعالی و شکوفایی منتهی به لقاء
زد. یکـی از ایـن   نمایـان سـا    تواند خود را در انسـان  گوناگون می
هـا در قالـب مفـاهیمی ارزنـده و      تر شـدن اندیشـه   نمودها، کامل

اسـت.   1عنـوان سـرمایه معنـوي    بخش نظیر تلقی معنویت به الهام
اي همپــوش بــا رفتارهــا و  معنویــت در دیــن اســالم، پدیــده

(اعـم از واجـب و مسـتحب) برداشـت شـده      باورهاي مذهبی 
به لطف و مدد بیکـران   است که بر پایه دلبستگی، توکل و امید

بـه معنـایی دیگـر     .)Yusuf, 2011: 23-40( گیرد الهی شکل می
معنویت در بین مسلمانان از راه پایبندي به آداب و شـعائر دینـی   

و تـالش پیگیـر و    (ص)هاي پیـامبر مکـرم اسـالم    مطرح در آموزه
مستمر براي دلبستگی و پیوند روانی و شناختی بـا خـالق هسـتی    

هـاي   یابد (همان). در تعریفی همسو با آموزه نمود یافته و معنا می
اسالمی معطوف به دلبستگی و پایبندي به خداونـد و دسـتورات   

توان گفت سرمایه معنـوي   گر حکیم بخایشگر هستی، می هدایت
بستن به نیروي مافوق بشـري   فوذ حاصل از دلنیرو و ن 2اسالمی

گرایـی   یعنی خداوند متعـال اسـت کـه موجـب آرامـش، ارزش     
گــرا) و  معنــوي، تأثیرگــذاري معنــوي، تــالش هدفمنــد (تعــالی 

 ).4: 1393پرور و جوادیان،  گردد (گل می 3نگر امیدواري غایت

1. spiritual capital 
2. Islamic spiritual capital 
3. futurism hope 

براساس تعریف ارائه شده، منبـع الیـزال الهـی در پیونـد بـا      
پایـان را بـه انسـان     و رفتارهاي انسان، نیرویی عظیم و بـی باورها 
کند کـه فراتـر از سـرمایه مـادي، مـاهیتی زاینـده، پویـا،         عطا می
: 1393پرور، دارایـی و خیاطـان،    (گلکننده دارد  گر و تنظیم هدایت

169.( 
سان هر سرمایه  در نگاه دین مبین اسالم سرمایه معنوي به

دیگر، بستري براي اطمینان، آرامش و تـالش هدفمنـد بـراي    
ــی  ــوب م ــان محس ــود  انس . )Farooqi, 2006: 113-125(ش

بـدیل او   درحقیقت دلبستگی به خداوند متعال و حکمت بـی 
شـود تـا از آن    منجر به ایجاد پایگاهی امـن بـراي انسـان مـی    

سـوي   انه بهنگر کار براي اهدافی غایت طریق با تالش و پشت
حیاتی جاودان، سرشـار از آرامـش و صـلح حرکـت نماینـد      

)Hamdani & Eatzaz, 2002: 607-626(دلیل تسلط  همین . به
بر توجه دائمی به خداونـد آفریـدگار    یک فضاي معنوي مبتنی

اي گرانبهـا و ارزشـمند، یـا     تـوان سـرمایه   جهان هستی را می
مدي و جوادیان، پرور، اح همان سرمایه معنوي تلقی کرد (گل

1393 :34.( 
اي نظیـر   تـوان پدیـده   بر پایه تعریف ارائه شـده، زمـانی مـی   
بندي کـرد کـه بسـان     معنویت را در قالب سرمایه معنوي صورت

گـر عمـل کنـد؛ الـزام و پایبنـدي بـه صـداقت،         یک منبع هدایت
گـر و   را پدید آورد تا ماهیت هـدایت  درستکاري و تکریم انسان 

گرایـی مبتنـی باشـد؛ بـر      باشـد؛ بـر حکمـت    بخش داشـته  انرژي
هاي معنوي نظیر اعتماد، ارزشمندي و کرامت انسان مبتنـی   ارزش

باشد، بـه تأثیرگـذاري معنـوي در محـیط اطـراف بینجامـد و بـا        
وجودآوردن فرصت خلوت با خدا و راز و نیـاز بـا وي تقویـت    

 & Palmer؛34: 1393پـرور، احمـدي و جوادیـان،      شـود (گـل  

Wong, 2013: 1-20 ؛Liu, 2011: 14؛.Schwartz, 2010: 1-6( 
مثابـه سـرمایه معنـوي،     در حمایت از رویکرد معنویت بـه 

شواهد پژوهشی در دسترس نشان از آن دارد کـه معنویـت و   
گرایی، عاملی مهم و اساسی براي بخشـش، گفتـار و    معنویت

کردار نیک، سـالمتی و بهزیسـتی، صـبر و پشـتکار، اعتمـاد،      
مشکالتی اسـت کـه انسـان     و عاملی جهت غلبه بر دوستی نوع

ــه  ــا آن روب ــدگی خــود ب ــرور  شــود (گــل رو مــی در مســیر زن پ
 :Hämmerli,2011؛Yusuf, 2011: 23 - 40؛1393:4وجوادیـان، 

 Waetford, 2007:57 Baker&Smith, 2010: 1- 10.) ؛195-210
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معنوي اسالمی، حقیقتی که باید بـه  از معرفی سرمایه  پس
صـورت خودآگـاه و    بـه  آن توجه داشت این است که انسـان 

عنــوان  ناخوداگــاه اغلــب از تمــام تــوان و نیــروي خــود بــه 
بـا   رویـارویی هـاي روانـی و معنـوي بـراي مقابلـه و       پشتوانه

معنـاي   کنـد. بـه   استفاده می ،شود می رو هروبشرایطی که با آن 
رویکـرد سـرمایه معنـوي اسـالمی      وسـیلۀ  بـه  تر، انسـان  دقیق

تواند بر بسـیاري   اي، می سرمایه بخشِ یک منبع انرژي همچون
 ند.کها و نامالیمات زندگی خود غلبه  از دشواري

طورمستقیم یـا   تواند به هایی که به احتمال زیاد می یکی از پدیده
در قالب تأثیرات تعاملی پیچیده سرمایه معنوي با متغیرهـاي دیگـر   

اسـت. فرسـودگی    1تحت تـأثیر قـرار گیـرد، فرسـودگی هیجـانی     
هیجانی، یکی از سـه عنصـر اصـلی فرسـودگی شـغلی از دیـدگاه       

 و نظـري  لحاظ از باثباتی طور م) به1981( 3»جکسون«و  2»مسلش«
 بـراي عوامـل   پیامـد  تـرین  مطـرح  صـورت  بـه  پژوهشـی  لحاظ از

ـ  است (گل شده مطرح کار محیط آور استرس و مهـداد،  ري پرور، نی
 .)Maslach & Jackson, 1981: 99 - 113 ؛22: 1387

فرسودگی هیجـانی بـه لحـاظ تعریـف، احسـاس تخلیـه       

هیجانی دربرابر وظایف شغلی و کاري (فرسـودگی هیجـانی)   

 .)Wang & et al, 2012: 232 - 240(است 

دهد معنویت در  نسبت درخور توجهی نشان می شواهد به
مستتر در فرسـودگی هیجـانی رابطـه    محیط کار با احساسات 

: 1392منفی دارد (آزاد مرزآبـادي، هوشـمندجا و پورخلیـل،    
بــراي  ؛)66: 1393؛ زارعــی محمودآبــادي و سدرپوشــان، 43

م) در پژوهشی به بررسی رابطه بـین  2010( 4»کاپتاري«نمونه 
برد آگاهی  معنویت در محیط کار با فرسودگی پرداخت و پی 

از شش عنصر معنویـت در محـیط کـار،     ثباتی دو عنصر و بی
بینـی   % از واریانس فرسودگی در محیط کار را پیش31قادرند 

 .)Captari, 2010: 1-60(کنند 
ــل« ــر روي   م2012( 5»گایگ ــروري ب ــی م ــک بررس ) در ی

ــار، بخــش اعظمــی از   ــدهاي آن در محــیط ک معنویــت و پیام

1. job stress 
2. Maslach 
3. Jackson 
4. Captari  
5. Geigle 

هـاي آن را مـرور کـرده و     مطالعات حوزه معنویـت و همبسـته  
نشان داده است که بین معنویت با استرس شغلی و فرسـودگی،  

 ).Geigle, 2012: 14-27رابطه منفی و معناداري وجود دارد (
فراتر از توان سرمایه معنوي اسالمی براي کاهش فرسـودگی  

گرفتن عوامل روانی، اجتماعی و زیستیِ دیگر کـه   هیجانی، نادیده
ه معنـوي اسـالمی موجـب    توانند در کنار سـرمای  طور بالقوه می به

کاهش فرسـودگی هیجـانی شـوند، موجـب غفلـت از حقـایقی       
 شود. ارزشمند می

در نگاهی بـه عوامـل مختلـف روانـی، بـاور بـه زنـدگی        
ازمرگ یکی از عوامل بااهمیت است که کمـایش ردپـاي    پس

توان در همه رفتارهاي مشهود و نامشهود انسان دید.  آن را می
شناسی دینی و مذهبی، باور  معرفت از نگاه اندیشمندان حوزه

ازمرگ، توان بالقوه بسیاري در تأثیرگـذاري بـر    به زندگی پس
ویـژه هنگـامی کـه     حاالت و رفتارهاي مختلف انسان دارد؛ به

این نوع باورها در کنار سـرمایه معنـوي اسـالمی وارد عمـل     
افزا توان سرمایه معنوي اسالمی را  شوند ازطریق اثرات هم می

هش پدیـدهایی ماننـد فرسـودگی هیجـانی افـزایش      براي کـا 
ازمرگ از زمره باورهاي شـایع و   دهند. باور به زندگی پس می

 ,Flannelly & et al)فراگیر پیروان ادیـان یکتاپرسـت اسـت    

2008: 94 -103; Carr & Sharp, 2013: 103-112(. 
دهد که بـاور بـه    م) نشان می2008بررسی فالنلی و همکاران (

ــدگی  ــدوها (و   پــسزن ــان، مســیحیان، هن ــان یهودی ازمــرگ در می
هـاي نظـري و اعتقـادي روشـنی دارد.      بودائیان) و مسـمانان، بنیـان  

ازمرگ در میان مسلمانان و بر پایه تأکیـد قـران کـریم،     زندگی پس
شامل دو مرحله بـراي تجدیـد حیـات و داوري ازسـوي خداونـد      

زمـرگ را زنـدگی   ا درباره اعمال انسان است. مسمانان، زندگی پس
ازمـرگ بـر پایـه     دانند و بر اینکه انسـان در زنـدگی پـس    قطعی می
ـ که از عملکرد و رفتارشان در دوره زندگی خـاکی ثبـت    شواهدي

ـ مورد داوري و تعیین جایگـاه قـرار خواهـد گرفـت،      و ضبط شده
 اند (همان). اي کرده تأکید ویژه
یی کـه در  هاي احتمالی بین نوع باورها نظر از تفاوت صرف

ازمـرگ وجـود دارد،    میان ملل مختلف در مـورد زنـدگی پـس   
بر سعادت یا فالکـت   ازمرگ مبتنی مایه باور به زندگی پس درون

در دوره حیات، مرتکـب شـده     بر پایه اعمالی است که خود او
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ازمرگ بـراي انسـان    به این معنی که کیفیت زندگی پساست؛  
تجارب در دوره حیـاتش   موجود به عملکرد وبر پایه باورهاي 

 ؛Flannelly & et al, 2006: 524 - 529( وابسـتگی تـام دارد  

Flannelly & et al, 2012: 651 - 662 .(   بـه  این وابسته شـدن
بـه اعمـال و رفتارهـا در زنـدگی      از مرگ پس کیفیت زندگیِ

ها و کارکردهایی را در سطح روانـی   نقش براي انسان،کنونی 
باور به زندگی  ۀمای که درواقع درون آورد می در پیو رفتاري 

براسـاس شـواهد پژوهشـی در    دهـد.   را شکل مـی  ازمرگ پس
هـاي   ازمـرگ بـا معنویـت و سـازه     دسترس، باور به زندگی پـس 

مذهبی دیگر (نظیر تعهد مذهبی و پایبنـدي رفتـاري بـه آداب و    
هـاي مـذهبی و معنـوي     ه لحاظ مضامین و آموزهشعائر مذهبی) ب

معطوف به رسالت انسان در زنـدگی روي کـره زمـین، ارتبـاطی     
 Carr & Sharp, 2013: 103-112)؛کنــد  معنــادار پیــدا مــی

Flannelly & et al, 2006: 524-529 (. 
هـاي   بـا شـاخص   ازمرگ پسبر این، باور به زندگی  افزون

. از زمـره  درابطه مثبت دار ،مختلف بهزیستی و سالمتی روانی
هاي سالمت روانی که تـاکنون بـا بـاور بـه      ین شاخصتر مهم

گزارش شـده، شـکایات    آن رابطه معنادار ازمرگ، پسزندگی 
انی، هـراس و  ظن و بدگم جسمانی، اضطراب، افسردگی، سوء

  ؛Flannelly & et al, 2006: 524-529(نگرانی اجتماعی است 

Flannelly & et al, 2012: 651-662.( 
هاي باور به زنـدگی   ین همبستهتر مهمنگاهی به برخی از 

، ازجملـه اضـطراب و شـکایات جسـمانی نشـان      ازمرگ پس
در کنـار سـرمایه معنـوي     ازمـرگ  پسدهد باور به زندگی  می

 قادر است تا با فرسودگی هیجانی رابطه برقرار سازد.

ازمرگ در کنار سـرمایه   افزاي باور به زندگی پس توان هم
معنوي اسالمی براي کاهش فرسودگی هیجانی، مبانی نظـري  
چندي دارد که به آنها اشاره خواهد شد. درواقع وقتـی افـراد   

ازمرگ باشند، همۀ اعمال، حاالت و  داراي باور به زندگی پس
شـود.   مـی احساساتشان در عمل بر پایه ایـن باورهـا وابسـته    

افـزاي بـاور بـه     همین دلیل در پژوهش حاضر، بر نقش هم به
ازمـرگ در کنـار سـرمایه معنـوي اسـالمی بـراي        زندگی پس

لحـاظ نظـري تـوان     فرسودگی هیجانی تمرکز شده اسـت. بـه  
ازمرگ در کنـار سـرمایه معنـوي     افزاي باور به زندگی پس هم

اسـبه  اسالمی براي کاهش فرسودگی هیجانی، در تمایل به مح
و توجه به آثار اعمال و سطح تحملـی نهفتـه اسـت کـه ایـن      

آورند. درواقع، افراد  باورها در زندگی براي افراد به ارمغان می
ل      باورمند به زندگیِ پس ازمرگ، تمـایلی بنیـادین بـراي تحمـ

نامالیمات دارند؛ چراکه خالق بخشایشگر، براي آخرت آنـان  
اي بـه   در نگـاه سـرمایه   دیگر، پاداش وعده داده است. ازطرف

گـراي   معنویـت (سـرمایه معنـوي) در دیـن پرفـروغ و صـلح      
اسالم، نیرو و انرژي مورد نیاز براي زندگی با توکل و توسـلِ  

پـرور و   شـود (گـل   پیوسته به خـداي متعـال، وام گرفتـه مـی    
لحـاظ بـاور بـه زنـدگیِ      ). وقتـی فـرد بـه   4: 1393جوادیان، 

ل نامالیمـات بـه   ازمرگ، تمایل بسیاري بـراي ت  پس دلیـل   حمـ
شدة خـالق هسـتی آمـادگی داشـته      دریافت پاداشِ وعده داده

تر به کاهش فرسودگی هیجانی  باشد، سرمایه معنويِ وي ساده
شود بـاور بـه زنـدگیِ     بینی می منجر خواهد شد. بنابراین پیش

بـر   ازمرگ، بتواند در کنار سرمایه معنـوي اسـالمیِ مبتنـی    پس
یگانـه خـالق هسـتی موجـب کـاهش      توکل و دلبسـتگی بـه   

فرسودگی هیجانی شود. بر همین مبنا، مـدل نظـري پـژوهش    
 هاي مربوطه همچون شکل زیر است. حاضر و فرضیه

 
 

 مدل نظري و مفهومی پژوهش حاضر .1شکل 

 
 ها فرضیه
: سرمایه معنوي با فرسودگی هیجانی رابطه نخستفرضیه 

 .دمنفی و معناداري دار
بـا فرسـودگی    ازمـرگ  پـس  فرضیه دوم: باور بـه زنـدگیِ  

 .درابطه منفی و معناداري دار ،هیجانی
فرضیه سـوم: سـرمایه معنـوي اسـالمی و بـاور بـه زنـدگی        

 فرسودگی هیجانی، رابطه ترکیبی دارد. ازمرگ با پس
 

 روش
هـاي همبسـتگی اسـت. جامعـه      این پژوهش از نوع پـژوهش 

 سرمایه معنوي

باور به زندگی 
 ازمرگ پس

 فرسودگی هیجانی

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flannelly%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22565398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silton%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22565398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flannelly%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22565398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silton%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22565398
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سازي در شهر اصفهان  آماري پژوهش کارکنان کارخانه کاشی
نفر بودند؛ که از میـان آنهـا بـا     400تعداد  1394در بهار سال 

نفـر   250الوصول (در دسـترس)،   گیري سهل استفاده از نمونه
نفـري بـا    250براي این پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه 

حداقل براي  3/0 به باال و اندازه اثر باالي 95/0توجه به توان 
 & Kelley(بین انتخـاب شـده اسـت     یکی از متغیرهاي پیش

Maxwell, 2003: 305-321آوري  از توزیــع و جمــع ). پــس
هـاي   دلیـل پاسـخ   %) بـه 4ها، ده پرسشنامه (معـادل   پرسشنامه

هاي نهایی کنار گذاشته شد؛ بنـابراین، گـروه    ناقص، از تحلیل
%). 96(نرخ بازگشت نفر کاهش یافت  240نمونه پژوهش به 

تا تحصـیالت    %)3/48نفر (معادل  116  از کل اعضاي نمونه،
دیـپلم و   %) تحصـیالت فـوق  7/51نفر (معـادل   124دیپلم و 

%) 2/84نفر (معـادل   202باالتر داشتند. از کل اعضاي نمونه، 
نفـري کـه    236%) زن بودنـد. از  8/15نفر (معـادل   38مرد و 

نفـر مجـرد (معـادل     33شتند، وضعیت تأهل خود را اعالم دا
%) بودنـد. میـانگین   5/84نفر متأهـل (معـادل    203%) و 8/13

) و 64/5سال (بـا انحـراف معیـار     53/32سنی اعضاي نمونه 
) 03/5سال (با انحراف معیـار   48/9میانگین سابقه شغلی آنها 

 بود.

 ابزارهاي پژوهش
 بیست سؤال براي سنجش دارد کـه  ؛1سرمایه معنوي  پرسشنامه

اند و شـامل چهـار بخـش     ) ساخته1393پرور و جوادیان ( گل
گرایـی   سـؤال)، ارزش  8خرده مقیاس دلبستگی به خداونـد ( 

سـؤال) و رابطـه    4سـؤال)، تأثیرگـذاري معنـوي (    4معنوي (
سـؤال) اسـت. ایـن بیسـت سـؤال       4گراي با خداونـد (  تعالی
 بر تعاریف ارائه شده، از سرمایه معنوي در متون علمـی  مبتنی

 ).1: 1393پرور و جوادیان،  ساخته شده است (گل
مقیـاس پاسـخگویی ایـن پرسشــنامه در ایـن پـژوهشِ پــنج      

پرور و جوادیان  ) بود. گل5تا بسیارزیاد=  1اي (بسیار کم=  درجه
) روایی سازه ایـن پرسشـنامه را بـا روش تحلیـل عـاملی      1393(

ه انـد کـه خــرد   اکتشـافی و تأییـدي مسـتند ســاخته و نشـان داده    
هاي این پرسشـنامه از پایـایی درخـور قبـولی برخـوردار       مقیاس

1. Spiritual Capital Questionnaire 

ترتیـب   دست آمده براي این پرسشنامه، به است. آلفاي کرونباخ به
گرایـی معنـوي، تأثیرگـذاري     براي دلبستگی بـه خداونـد، ارزش  

و  65/0، 76/0، 9/0گراي با خداوند برابر با  معنوي و رابطه تعالی
). در 10ـ9: 1393ر و جوادیان، پرو گزارش شده است (گل 83/0

پژوهش حاضر، آلفاي کرونباخِ کـلِ پرسشـنامه سـرمایه معنـوي،     
 دست آمد. به 74/0برابر با 

پنج سؤال براي سنجش دارد کـه   پرسشنامه استرس شغلی؛
انـد بـا    معرفـی کـرده   2م)2012پرور، کامکار و جوادیـان (  گل

کـامالً   تا 1اي (کامالً مخالفم=  مقیاس پاسخگویی شش درجه
) استفاده شد. این پرسشنامه، سطح کلی فشـارهاي  6موافقم= 

کند که بر افراد در حین انجام کارشان در  کاري را سنجش می
) م2012پـرور و همکـاران (   شود. گـل  سازمان به آنها وارد می

روایی سازه این پرسشنامه را براساس تحلیل عاملی اکتشـافی  
را بـراي ایـن    7/0مستند ساخته و آلفـاي کرونبـاخ برابـر بـا     

پـرور و همکـاران    اند. در پژوهش گـل  پرسشنامه گزارش داده
م)، تحلیل عاملی اکتشافی مجدد تک عاملی بودن ایـن  2014(

اخ را برابـر بـا   پرسشنامه را دوباره تأیید کرده و آلفـاي کرونبـ  
گزارش کرده است. در پژوهش حاضر، آلفاي کرونبـاخ   72/0

 ,Golparvar( آمـد دسـت   بـه  43/0ایـن پرسشـنامه برابـر بـا     

Dehghan & Mehdad, 2014: 285-296(. 
ده سؤال بـراي سـنجش    ازمرگ؛ پرسشنامه باور به زندگیِ پس

گــویی  م) دارد. مقیــاس پاســخ1973( 3»تــاتز«و » اوســارچاك«از 
اي (کـامالً   راي ایـن پرسشـنامه، در ایـن پـژوهش شـش درجـه      ب

) است و شواهد مربوط به روایـی و  6تا کامالً موافقم= 1مخالفم=
م)، 2002( 4»برینــگ«پایــایی ایــن پرسشــنامه براســاس گــزارش 

دهـد کـه    مطلوب و مناسب است؛ براي نمونه شواهد نشـان مـی  
م) 1973ازمرگ اوسارچاك و تـاتز (  پرسشنامه باور به زندگیِ پس

ازمـرگ، داراي روایـی    هاي باور به زندگی پس با دیگر پرسشنامه
همگراي معناداري اسـت. همچنـین آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن       

 ,Beringارش شـده اسـت (  گـز  89/0پرسشنامه در یک مطالعه، 

). در پژوهش حاضر براي بررسی روایی سـازه  308- 263 :2002
ایــن پرسشــنامه، تحلیــل عــاملی اکتشــافی بــا چــرخش از نــوع  

2. Golparvar, Kamkar & Javadian (2012) 
3. Osarchuk & Tatz 
4. Bering 
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 واریماکس انجام گرفت.
نتایج این تحلیل نشان داد که سؤاالت این پرسشـنامه بـا بـار    

قابل تجمیع بر یک واحـد اسـت. همچنـین در     4/0عاملی باالي 
 67/0ش حاضر، آلفاي کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه، برابـر بـا      پژوه

هـاي پـژوهش بـا     هـاي حاصـل از پرسشـنامه    دست آمـد. داده  به
ضــریب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون  اســتفاده از

افزار آماري بـراي   زمان) با استفاده از نرم شیوه هم چندگانه (به
 د.) تحلیل شSPSS( 1علوم اجتماعی

 

 ها یافته
ن درونی بـی  ، میانگین، انحراف معیار و همبستگی1جدول ر د

 متغیرهاي پژوهش ارائه شده است.
، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهاي میانگین .1جدول 

 پژوهش
 

 M SD 1 2 متغیرهاي پژوهش

  - 59/0 91/3 ازمرگ باور به زندگی پس

 - 09/0 41/0 13/3 سرمایه معنوي اسالمی

 -45/0** -14/0* 54/0 62/3 هیجانیفرسودگی 

05/0*p<   01/0**p< 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Statistical Package for Social Science  

شـود، سـرمایه معنـوي     ده میدی 1که در جدول  طور انهم
اسالمی با فرسودگی هیجـانی داراي رابطـه منفـی و معنـادار     

ازمـرگ، رابطـه    )؛ ولی با باور به زنـدگی پـس  >01/0pاست (
ازمـرگ   زندگی پس). همچنین باور به <05/0pمعنادار ندارد (

). >05/0pبا فرسودگی هیجانی، رابطه منفی و معناداري دارد (
، فرضیه اول و دوم پژوهش، 1بنابر نتایج ارائه شده در جدول 

بـر اینکـه سـرمایه معنـوي اسـالمی و بـاور بـه زنـدگی          مبنی
ازمرگ با فرسـودگی هیجـانی، رابطـه منفـی و معنـاداري       پس

، نتـایج تحلیـل رگرسـیون    2شـود. در جـدول    دارد، تأیید می
بینی فرسودگی هیجانی از  زمان براي پیش شیوه هم چندگانه به

ازمـرگ   طریق سرمایه معنوي اسالمی و باور به زنـدگی پـس  
 ارائه شده است.

شـود، سـرمایه معنـوي     مـی مشاهده  2که در جدول  طورهمان
)01/0p< ،46/0-  =β   ازمــرگ  ) و بــاور بــه زنــدگی پــس
)01/0p< ،18/0-  =βکننـده فرسـودگی هیجـانی     بینـی  ) پیش

% از واریانس این متغیر را تبیین کنـد؛  4/23اند  بوده و توانسته
بر اینکه بین سرمایه معنـوي و بـاور    بنابراین فرضیه سوم مبنی

سـودگی هیجـانی رابطـه ترکیبـی     ازمرگ بـا فر  به زندگی پس
 گیرد. (معنادار) وجود دارد، مورد تأیید قرار می

 ازمرگ بینی فرسودگی هیجانی از طریق سرمایه معنوي اسالمی و باور به زندگی پس نتایج تحلیل چندگانه براي پیش. 2جدول 

 

F R2 R p t β SE B ردیف بین مقدار ثابت و متغیرهاي پیش 

*19/36 234/0 484/0 

 1 مقدار ثابت 62/3 03/0 - 39/118 001/0

 2 سرمایه معنوي -61/0 07/0 -46/0 -14/8 001/0

 3 ازمرگ باور به زندگی پس -16/0 05/0 -18/0 -17/3 002/0

*p< 01/0  
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 بحث
 ازمـرگ  پساین پژوهش با هدف بررسی نقش باور به زندگی 

شـد   مجـا نو سرمایه معنوي اسالمی براي فرسودگی هیجانی ا

در کنـار سـرمایه    ازمـرگ  پسد باور به زندگی شوتا مشخص 

ــراي فرســودگی   معنــوي اســالمی داراي چــه کارکردهــایی ب

نتـایج پـژوهش نشـان داد     نخسـت، هیجانی هستند. در نگـاه  

رابطـه معنـادار    ازمـرگ،  پـس سرمایه معنوي با باور به زندگی 

و سـرمایه معنـوي    ازمـرگ  پـس ولی باور بـه زنـدگی    ندارد؛

 د.دارادار رابطه منفی و معن ،اسالمی با فرسودگی هیجانی

رابطه منفی بین سرمایه معنوي اسالمی و باور به زنـدگی  

با فرسودگی هیجانی براساس مبانی نظري مطـرح   ازمرگ پس

 ازمـرگ  پـس براي سرمایه معنوي اسالمی و باور بـه زنـدگی   

 شد. تأییدشد که در این پژوهش نیز  بینی می پیش

 دست آمده بین سرمایه معنـوي اسـالمی بـا    رابطه منفی به

هـاي گـزارش شـده     طور ضمنی با یافتـه  فرسودگی هیجانی به

دربارة رابطه مثبت بین سرمایه معنوي با بهزیسـتی معنـوي و   

) 41: 1393پــرور، احمــدي و جوادیــان،  شــناختی (گــل روان

باتوجه به اینکه فرسودگی هیجانی عـاملی تهدیدکننـده بـراي    

 بهزیستی افراد است، همسویی دارد.

ل رابطـه منفـی بـین سـرمایه معنـوي      از بعد نظـري، دلیـ  

اي،  ـ سـرمایه  اسالمی با فرسودگی هیجانی در ماهیت حمایتی

شـود. افـزودن واژه    به سـرمایه معنـوي اسـالمی مربـوط مـی     

از واژة معنویــت در اصـطالح ســرمایه معنــوي   سـرمایه پــیش 

طورکه با قیاس بـین   اسالمی، به این دلیل است که افراد همان

گذاري و صرف هزینه  توانند براي سرمایه سرمایه اقتصادي می

از آن برداشت کنند و امور اقتصادي و مالی خود را بـه پـیش   

سان منبعی معرفی کنـیم کـه    ببرند؛ خواستیم معنویت را نیز به

ـ  تواننـد از آن برداشـت روانـی    افراد در لحظات مختلـف مـی  

معنوي کنند و امور و مشـکالت زنـدگی اجتمـاعی و فـردي     

نوع  بر این سرمایه معنوي، مانند هر ش ببرند. افزونخود را پی

گذاري زمانی،  سرمایه دیگر، توان افزایشی و زایشی با سرمایه

پــرور، دارایــی و  بــه امــور دینــی و معنــوي توجــه دارد (گــل

دلیـل، دلبسـتگی بـه خداونـد،      همین ). به182: 1393خیاطان، 

گـراي   یگرایی معنوي، تأثیرگذاري معنوي و رابطه تعـال  ارزش

با خداوند، عناصر اصلی سـرمایه معنـوي و اسـالمی منـابعی     

ــه  ــا احســاس  معنــوي هســتند کــه در لحظــه روب رو شــدن ب

توانند از آنها وام گرفته و استفاده کننـد. از   فرسودگی افراد می

کـه انسـان احسـاس کنـد بـا نیرویـی         بعد عملی نیز، هنگامی

داي یگانـه در  چیز یعنی خ جا و همه فرافردي و محیط بر همه

ارتباط است، بسیاري از مشـکالت خـود را نیـز بـا توکـل و      

توسل به این نیروي فرافردي برطرف خواهد کرد. برآیند همه 

 این موارد، احساس فرسودگی هیجانی را کاهش خواهد داد.

بر آنچه درباره رابطـه سـرمایه معنـوي اسـالمی بـا       افزون

ازمرگ با  دگی پسفرسودگی هیجانی گفته شد، بین باور به زن

دسـت آمـد.    فرسودگی هیجانی نیز رابطه منفی و معناداري به

) م2006و فالنلـی و همکـاران (   1)م2013» (شـارپ «و » کار«

ازمـرگ بـا    هاي خود بـین بـاور بـه زنـدگی پـس      در پژوهش

هـاي مـذهبی دیگـر (نظیـر تعهـد مـذهبی و        معنویت و سازه

طه معنـاداري را  پایبندي رفتاري به آداب و شعائر مذهبی) راب

رسـد رابطـه معنـادار بـین      نظر می اند؛ بنابراین به گزارش کرده

ـ کـه در ایـن    ازمرگ با فرسودگی هیجانی باور به زندگی پس

ـ با نتایج پـژوهش کـار و شـارپ     دست آمده است پژوهش به

ــاران (م2013( ــی و همک ــهم2006) و فالنل ــمنی  ) ب ــور ض ط

که فالنلی و  گونه گ آنازمر همسویی دارد. باور به زندگی پس

انـد، در اغلـب ادیـان، بـاور بـه       ) بیان کردهم2006همکاران (

جهانی فراتر و واالتر از جهان خاکی است که اکنون انسان در 

ویـژه   ازمـرگ و بـه   دهد. جهان پـس  آن به بقاي خود ادامه می

اند  ازمرگ و باور به آن با باورهایی دیگر درآمیخته حیات پس

1. Carr & Sharp (2013)  
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هـا را بـراي    هـا و سـختی   سطح تحمل رنـج  نوعی و هریک به

ازمـرگ،   دهند. در متن باور به زنـدگی پـس   افزایش می  انسان

ل و صـبر دربرابـر          این باور نهفتـه اسـت کـه انسـان بـا تحمـ

ازمـرگ مهیـا    ها، شرایطی را براي خود در حیات پـس  سختی

ها را خواهد  خواهد ساخت که جبران همه مصائب و بردباري

چنین باوري بـه   ).Flannelly & et al,2006: 524-529( نمود

ازمرگ و باورهاي  عقوبتی خوشایند که در باور به زندگی پس

توانـد سـبب شـود افـراد در      وابسته بـه آن نهفتـه اسـت، مـی    

احساس فرسودگی هیجانی تحمل و مقاومت بیشـتري نشـان   

ترتیب، از سطح فرسودگی هیجانی آنهـا کاسـته    این دهند و به

 شود.

دست آمد، این بود که  اي که در این پژوهش به آخرین یافته

ازمرگ در کنار سرمایه معنـوي اسـالمی بـا     باور به زندگی پس

اي است  قوت، موجب کاهش فرسودگی هیجانی شد. این یافته

ــت    ــابهی در جس ــه مش ــیچ نمون ــه ه ــیار در   ک ــاي بس وجوه

هـاي دیگـر پژوهشـگران بـراي آن یافـت نشـد. ایـده         پژوهش

ــاره نقــش هــمزیربنــ ــاور بــه زنــدگی  ایی مطــرح درب افــزاي ب

ازمرگ و سرمایه معنوي اسالمی بـراي کـاهش فرسـودگی     پس

تـوان تـابع    ازمرگ را می هیجانی این بود که باور به زندگی پس

گرا دانست کـه در آن   شناسی آخرت نوعی ایدئولوژي و معرفت

اي از اعمـال نیـک    خداي برحق و عادل، وعده رسیدگی به ذره

گـراي   این بنیان معرفتی و ایدئولوژیک آخـرت  بد داده است. و

کـه نیرومنـد    ازمـرگ، درصـورتی   مستتر در باور به زندگی پـس 

باشد در کنار سرمایه معنوي اسالمی موجب کاهش فرسـودگی  

معنـاي دیگـر وقتـی فـرد بـاور دارد       هیجانی خواهـد شـد. بـه   

رگ ازاین زندگی در کره خاکی، مراحل بعدي زندگی بـا مـ   پس

پایـان   وي آغاز خواهد شد، زنـدگی دنیـایی را جاویـدان و بـی    

نخواهد نگریست. این امر حتـی اگـر ماهیـت ناخودآگـاه هـم      

شود نیرو و توان  داشته باشد، در سطح روانی و ذهنی سبب می

حاصل از سرمایه معنوي اسالمی، احساسات مستتر فرسـودگی  

هش دهـد.  هیجانی این دنیاي فناپذیر را با شـدت بیشـتري کـا   

شناختی و مـذهبی بـاور    هاي مشترك معرفت دیگر بنیان ازطرف

ازمرگ و سرمایه معنوي اسالمی، ایـن امکـان را    به زندگی پس

سازد تا سرمایه معنـوي اسـالمی و بـاور بـه زنـدگی       فراهم می

افزا، تأثیرات یکدیگر  ازمرگ ازطریق نوعی فرایند اثرات هم پس

قویـت کنـد (یعنـی یکـی     بر فرسودگی هیجـانی را تشـدید و ت  

 کند). شدت افزایش داده و تقویت می اثرات دیگري را به

 

 گیري نتیجهبحث و 

ــدگی    ــه زن ــاور ب ــژوهش نشــان داد ب ــن پ ــایج ای در مجمــوع نت

افزا در کنـار سـرمایه معنـوي     صورت هم ازمرگ قادر است به پس

اسالمی بسترسـاز کـاهش فرسـودگی هیجـانی شـود. در سـطح       

هاي این پژوهش شاید بتوان به افراد توصیه  یافتهکاربردي بر پایه 

ــدگیِ    ــق زن ــل تحق ــی و قاب ــاور حقیق ــت ب کــرد در حــین تقوی

ازمرگ، مسیرهاي تقویت سرمایه معنـوي خـود را در سـطح     پس

گـرا بـا خداونـد) و     ارتباطی (دلبستگی به خداوند و رابطه تعـالی 

نظـر   گرایی و تأثیرگذاري معنـوي) همـواره مطمـح    عملی (ارزش

وسـیله بتواننـد سـطح     رار داده و از آنها غفلـت نکننـد تـا بـدان    ق

همچنین تقویت باور بـه   ؛فرسودگی هیجانی خود را کاهش دهند

توانـد بسترسـاز    ازمرگ در سطح مجـامع کـاري مـی    زندگی پس

تقویت تأثیرات کاهنده سرمایه معنوي اسـالمی بـراي فرسـودگی    

ر بـه زنـدگی   کـه سـرمایه معنـوي و بـاو     هیجانی شود. ازآنجـایی 

شـمار   بندي نظري رو به تکامل معنویـت بـه   ازمرگ، صورت پس

منـد توصـیه    آید؛ ازنظر پژوهشی نیـز بـه پژوهشـگران عالقـه     می

ها و کارکردهـاي ایـن    صورتی عمیق و محتوایی، نقش شود به می

ها در میان اقشار مختلف جامعه را بررسی کرده و بسـتر را   پدیده

اهللا فـراهم   ر حرکـت در مسـیر لقـاء   منظـو  براي یاري همنوعان به

آورند. در پایان نیز الزم است در تعمیم نتـایج ایـن پـژوهش بـه     

هایی نظیر تفسیرنکردن علت و معلول نتایج و محـدود   محدویت

بودن نمونه، به کارکنان یک مجموعـه تولیـدي و صـنعتی توجـه     
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