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 فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 1395بهار / بيستم و يک/ شماره هفتمسال 

 

  
 

 يادارات دولت يانسان يروين يشغل تيبر رضا تيمعنو ريتأث

  يغرب جانيجنوب استان آذربا
 

 3ستا زدانيفاروق  -2يغالم جبار -1يشاروخ سلطان

  
 

 چکيده
جن و    يکارکنان ادارات دولت   يانسان يروين يشغل تيبر رضا تيمعنو ريتأث زانيم يهدف پژوهش حاضر بررس      

جن و  اس تان    ينف ر ا  کارکن ان ادارات دولت     1500ش ام    قي  تحق يباشد. جامع   آم ار   يم يغرب جانياستان آذربا

و همک اران و   منيل  يک ار م  طيمح تيمعنو ندارداستاهاي  پرسشنام  قيداده ها ا  طر ياست. گرد آور يغرب جانيآذربا

نفر صورت گرفت؛ ک  با استفاده ا  فرمول کوکران بدست آم د. اتتا ار    306ا   نيکندال و هال ت،ياسم يشغل تيرضا

بدس ت آم ده ا     يه ا  داده  ي  و تحل  ي  ش ده اس ت. ب   من  ور تجز     ديي  تأ يادي    ق ات يتحق ل يابزار سنجش ب  وس

 يک   ب را   بي  ترت نياستفاده شده اس ت. ب د   يو استنااط يفيتوص يآمار يها شده ا  روش يرآو جمع يها نام  پرسش

مربوط ب     يها و درصد پاسخ يفراوان عيا  جداول تو  قيتحق يها نام  داده شده ب  سوأالت پرسش يها پاسخ فيتوص

  ي  و تحل يهماس ت   م ون ا  آ  قي  تحق يه ا   يآ م ون فرض    يبرا يا  سوأالت استفاده شد. در سطح استنااط کيهر 

 کن د،  يم   يري  گ وابس ت  را ان دا ه   ري  مستق  بر متغ ريمتغ ريک  سنجش تأث ها  يآ مون فرض يساده برا يخط ونيرگرس

ادارات  يانس ان  يروي  ن يشغل تيو ابعاد آن بر رضا يکار طيمح تينشان داد ک  معنو قيتحق جياستفاده شده است. نتا

 دارد. ريتأث يغرب انجيجنو  استان آذربا يدولت

 يشغل تيکار، رضا طيمح تيمعنو ت،يمعنو واژگان كليدي:

 

 

 

                                                 
  رانيا ن،يقزو ،يدانش اه آ اد اسالم ن،يواحد قزو ،يدولت تيريگروه مد ،يدکتر يدانشجو 1
 )مسئول مکاتاات( رانيکرمان، ا ،يواحد کرمان، دانش اه آ اد اسالم ،يدولت تيريگروه مد ،يدکتر يدانشجو 2
 رانيسقز، ا ،يواحد سقز، دانش اه آ اد اسالم ت،يريگروه مد ار،ياستاد 3

 7/12/94تاريخ دريافت: 
 14/4/95تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه

رگذار يک  امرو ه ب  تنوان تام  تأث يا  توامل کيي

سا مان مورد توج  قرار گرفت  و اقاال بر تملکرد 

است ک  در سطوح مختلف  1تيمعنو افت ،ي يفراوان

و ب  انحاء مختلف، تملکرد  يو سا مان ي، گروهيفرد

ر خود قرار يتأث تًا سا مان را تحتيها و نها افراد، گروه

ها  ت در سا ماني اه معنوير، جايان اخيدهد. در سال يم

ران، کارکنان و يمد يا  سو يا ندهيب  طور فزا

را تصور يپژوهش ران مورد توج  قرار گرفت  است  

تعام  سا مان با کارکنان،  يت براين است ک  معنويبر ا

  برخوردار است يت خاصيان و جامع  ا  اهميمشتر

  (.2 :1391و حسن پور،  ي)صانع

 ترينزبران ي جنجال شايد و ترين تمده ا  يكي

 ب  را بنيادي و ن ري هاي تالش يكسو ا  ك  مفاهيمي

 سطوح تماميدر   سو دي ر ا  و ساخت  معطوف خود

  يادي اهميت ها سا مان انساني نيروي منابع و مديريت

  شغلي رضايت كرده، پيدا
 سو يك ا  اهميت اين ست.2

 بهاود و پيشرفت در سا ه اين ك  است نقشي دلي  ب 

 ا  و دارد كار نيروي سالمت و بهداشت نيز و سا مان

 بر تالوه شغلي رضايت ك  است آن ب  تلت سو، دي ر

 مح  پيچيده، گاه و متعدد هاي مفهوم پردا ي و تعاريف

 تلميهاي  حو ه ا  بسياري مشترك سا ه نيز و تالقي

ت، جامع  يريروانشناسي، مد پرورش، و آمو ش مانند

و  ي)داوود   است بوده استيس ي، اقتصاد و حتيشناس

ش ا  هفتاد کتا  در يرًا بياخ (.128 :1391همکاران، 

ت و ين معنويچن ت و هميريت و مديرابط  با معنو

شتر ير در آمده است. بيب  رشت  تحر يسا مان ي ندگ

 يداشت  و چ ون  يت تجربيها ماه ن کتا يا

ط کار را يمختلف در مح يمعنو يها سنت يريکارگ ب 

 يا ل يت را ب  تنوان وسين متون، معنوياند. ا شرح داده

اند. ب   نموده يت معرفيريب  اهداف مد يابيجهت دست

ت ي، معنويمعنو يو رهار ياريطور خاص، متون خود

و  يفرد ياثربخش يارتقا يبالقوه برا يرا ب  تنوان مناع

و  يي)دتا اند  در ن ر گرفت  يبهاود تملکرد سا مان

(. در صد سال گذشت  تلم ا  32: 1391، يزيتز

کم ما يست و يا  آنجا ک  در قرن بت جدا بود؛ يمعنو

ع رو ب  رو يرات سرييثاات و با تغ ين م، ب يب ييايبا دن

 يهم  سواالت جواب يتواند برا ي ر نميم، تلم ديهست

م ک  يشو يوارد م يا ج  ما ب  دورهيفراهم کند؛ در نت

ت ياند. معنو ت در هم ادغام شدهيتلم و منطق با معنو

ستم يا  انسان است ک  اغلب در س يبخش مهم

ده ياست و  مان آن رس  ده گرفت  شدهيناد يسا مان

ر يک  در آن اس يانسان را ا   ندان ياست ک  بعد معنو

(. 23: 1389، يو اشجع ياني)پورک  ميم، آ اد کنيا کرده

ط کار يت محيانجام شده در خصوص معنو يها مطالع 

بر رفتار  يتوجه ت است ک  آثار قاب ين واقعيا يايگو

رات ساب شده ين تأثيها دارد؛ ا کارکنان در سا مان

جنو   يدر ادارات دولت يتر قيدق ياست تا بررس

د. لذا باتوج  ب  يب  تم  آ يجان غربياستان آذربا

ک  در  ين مدل مفهوميمطالب اشاره شده و هم چن

ن پژوهش ي( نشان داده شده است، هدف ا1شک  )

 يت شغليط کار بر رضايمحت ير معنويتأث يبررس

جنو  استان  يکارکنان ادارات دولت يانسان يروين

 باشد. يم يجان غربيآذربا

 

 

 

 

 

 

 قيتحق ي(: مدل مفهوم1شک  )

 شغليرضايت 

 معنادار بودن کار

 های سازمان همسويي با ارزش

 احساس همبستگي
در  معنويت 

 محیط کار
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 تيمعنو

 در ييجا يماد فرا موضوتات ک  ن اه نيا امرو ه

 سا مان ک  ييتا آنجا کرده رييتغ ندارند، تلوم ي ط يح

 ب  انسان، وجودي ابعاد فيتعر در يجهان بهداشت

 کند يم اشاره معنوي و ي، اجتماتيروان ،يابعاد جسمان

 تکام  و رشد در زين را تيمعنو يعني چهارم بعد و

ا ي ي ندگ نقش معناي ب  تيمعنو سا د.يم انسان مطرح

 ا  افتني يآگاه با ک  است و تجرب   کردن« روش بودن»

قاب   هاي ار ش و ديآيم وجود ب  يماد ريغ بعد کي

نژاد وهمکاران،  ي) رسول سا د يم نيمع را آن صيتشخ

ش  توج  انسان را يت، همي(. موضوع معنو120: 1393

و  ياخالق يها ب  خود جلب کرده است. با ظهور بحران

ش يش ا  پيت بيد بر معنويدر سراسر جهان تأک يتيهو

ب   يا  بشر امرو يرسد ن يآشکار شده است. ب  ن ر م

شعار و  ي)احد  ت  استش ا   مان گذشيت بيمعنو

ر ا  يناپذ ييجدا يت بخشي(. معنو42: 1393همکاران، 

کتاپرست يان ياست و در اد يانسان يها اخالق و ار ش

شتر ا  آن يت بين اهميدارد. ا ييار بااليت بسياهم

ن ب  ياديبن يليتما يجهت است ک  فطرت انسان

مثات و مطلو  دارد. هرگاه بشر در ترص   يها ار ش

غفلت  يو اخالق يمعنو يها ا  ار ش يتلوم و فناور

ر شدن يفراگ ين  را براينموده، ب  اشکال مختلف  م

فراهم ساخت  است. ب   يو اخالق يانسان ريغ يرفتارها

شمندان و يب ب  اتفاق اندي  ب  باور اکثر قرين دليهم

ن يا  مهمتر يکيت، ينوصاحان ران، ترص  اخالق و مع

بشر را ب  شدت  يات انسانيآفات ک  امرو ه بشر وح

 يب  مسائ  اخالق يتوجه يد، غفلت و بينما يد ميتهد

: 1390و گ  پرور،  ياست )ناد يمعنو يها و ار ش

ق ا  يف دقيک تعري يمحققان تا کنون بر رو(. 3

اند. مطالعات مختلف تالش داشت   افت يت دست نيمعنو

 يف برايک تعريا ب  ي ياتيف تمليک تعرياست تا ب  

ن يابد. با وجود ايالقول باشد دست  ت ک  متفقيمعنو

ت ب  کار يف خودشان را ا  معنويمحققان تاکنون تعار

ک  معمواًل بر اساس فهم و درک  يفياند؛ تعار برده

، 3کي)هاد ت شک  گرفت  است يخودشان ا  معنو

دارند  يان مي( ب2011انگ و همکاران )ي(. 228: 2011

ت است ک  اشاره دارد ب  يا  انسان يا ت جنا يک  معنو

کنند و  يک  افراد معنا و هدف را جست و جو م يراه

کنند ارتااط و اتصالشان با  يها تجرب  م ک  آن يريمس

 يزيعت و با آن چي ران، با طايها را، با خود، با د لح  

 ا مقدس است.يمان با ار ش و يک  برا

ن يو تأم يتلمهاي  شرفتيجاد پين در اينو يايدن

موفق بوده است، اما آنچ  نتوانست   يآدم يرفاه نسا

باشد. با توج  ب   يشارد اخالق بشر ميانجام دهد، پ

ز يو ن يدر جوامع امرو  يو اخالق يباطن يها خأل

، طرح ي ندگ يت ب  معنايبشر يش يهم يمشغول دل

است ک  امرو ه  ين موضوتاتيتر ا  مهم يکيت يمعنو

 يايو دن يسنت يايدن يها ان ار شيوند ميجاد پيا يبرا

مختلف مورد توج  قرار گرفت   يها ن در حو هينو

ها ب  تنوان وج  غالب جوامع امرو ،  است. سا مان

رًا يباشند ک  اخ يم ييها ن حو هيتر ا  گسترده يکي

ها  در آن يمعنو يکردهايتوسع  رو و يريگ شاهد شک 

 (.17: 1388فرد،  يفر و الماس يناصح م )يباش يم

 

 ط كاريت محيمعنو

دهد ك  ضرورت  ها نشان مي شماري ا  پژوهش

ارائ  پاراديم جديدي براي كار در سا مان با رويكرد 

تلفيق  ندگي شخصي و  ندگي كاري رو ب  افزايش 

ما در  (.102 :1386و رست ار،  يجعفر ياست )تابد

م، يکن يم ير  ندگين  يسابق  و ب يب يک دوره  ماني

ر است. ييا ب  سرتت در حال تغيک  در آن دن يا دوره

ع يم ک   مان بلوغ وتکام  سريا  ما معتقد هست ياريبس

و  يقيحق ده است )ياو فرا رس يانسان و رشد معنو

مهم در کسب و  يآور ي(. رو133: 1391همکاران، 

ت يمعنو يکم تمرکز بر رويست و يکار در قرن ب

 اه ير، جايان اخيط کار است. در ساليکارکنان در مح

 يا  سو يا ندهيها ب  طور فزا ت در سا مانيمعنو

ران، کارکنان و پژوهش ران مورد توج  قرار گرفت  يمد
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تعام   يت براين است ک  معنويرا تصور بر اياست  

 يت خاصيان و جامع  ا  اهميرکنان، مشترسا مان با کا

 (.2: 1391و حسن پور،  يبرخوردار است )صانع

 يرا در حال کار کردن سپر ياديا  ما  مان   ياريبس

م خدا را در آن يآور خواهد بود اگر نتوان م، شرميکن يم

قت، يرس در حقيپ ي ورين جمل  گريم. ايدا کنيجا پ

در سا مان و ت را ي اه گفتمان معنويضرورت و جا

فر  يسا د )ناصح يآشکار م يب  خوب يکار يها طيمح

مهم در کسب  يآور ي(. رو20 :1388فرد،  يو الماس

ت يمعنو يکم تمرکز بر رويست و يو کار در قرن ب

. (93: 2011، 4اهي)آداوط کار است يکارکنان در مح

رات يتأث يرو يقات تجربيمحققان معتقدند ک  تحق

ت دارد ياهم يشغل يها ن رش يط کار رويت محيمعنو

ت و يبا توج  ب  اهم .(93: 2013، 5و  اره ييايپر )

ن ب  يدر سا مان دارد و همچن يانسان يرويک  ن ينقش

رًا يانسان دارد، اخ يت در  ندگيک  معنو يتي  اهميدل

سوق داده  يکار يها طيت ب  سمت محيتوج  ب  معنو

است و  جيار رايط کار بسيت در محيشده و بحث معنو

انجام شده تا ب   يها دارد. پژوهش يا ژهيار ش و

ت يق معنوينک  تشويرا در خصوص ا يامرو ، شواهد

سا مان ب  همراه  يبرا يفراوان يايدر مح  کار، مزا

 يور تواند بهره يها م دارد، ک  سا مان با استفاده ا  آن

 يش دهد، ارئ  نموده است؛ برايو تملکرد خود را افزا

را  يشتريب يط کار، کارگروهيدر مح يد معنومثال افرا

تر  تر و تادالن  مهربان ،آورند يش در ميا  خود ب  نما

ر کارکنان يسا يا هايکنند، نسات ب  ن يرفتار م

  ب  خروج يدهند، ا  م يب  خرج م يشتريت بيحساس

ن يبرخوردار بوده، در ا يباالتر يت شغليکمتر و رضا

نسات ب   يشتريب يور بهرهت و يش خالقيافراد افزا

 ير رفتارهايشتر درگين مشاهده شده و بيريسا

و همکاران،  ييشوند )مال يم يسا مان يشهروند

1393 :48.) 

در سا مان  يط کار ب  موضوع مهميت محيمعنو

مطالع  . (2011:57، 6وانگ و هو)   شده استيتاد

سا مان و  يط کار در تئوريت در محيمعنو

)  گردد يش با  مياًا ب  دو ده  پيتقر يرفتارسا مان

ط کار ا  يت محيمعنو (.2012:12، 7پ و فارمنيش

، 8) مارسچک  و همکارانجاد شده است يا 1990اواخر 

 ک  است ينينو قاتده سا مان، در تيمعنو .(33: 2009

 ب  افراد ي ندگ براي را ژرف و قدرتمند ييروين تواند يم

 حاص  خواهد ي مان قدرتمند، رويين نيا آورد. ارمغان

 ونديپ کارکنان معنوي ي ندگ با کاري، ي ندگ ک  شد

 ساتت هزار صد با يحت کارکنان ،ييروين نيچن با .ابدي

 معنادار و تر متوا ن تر، بخش لذت کاري توانند يم کاري،

 ي ندگ با تيمعنو سا ي کپارچ ي باشند.  داشت  تر

 ا  شترييب تيرضا افراد، ک  شود يم باتث ما کاري

 يم خارج کاري طيمح ا  يوقت و داشت  باشند کارشان

  ريکدي ا  زيگر جاي ب  اند، شده قانع ک يحال در شوند،

 ق،يو تلف يکپارچ ي نيا  يدل ب   شتابند. يم هم اريي ب 

 ب  سا مان مولدتر، و تر ياخالق افراد با است ممکن

 در تيمعنو ن،يا بر افزون .ابدي دست شترييب سودآوري

 براي و تيانسان ها، براي سا مان تواند يم کاري طيمح

 ارمغان ب  تيمسئول ط،يمح براي و تيفعال اجتماع،

 ما يکنون جامع  ک  است اي ف يوظ نيمهمتر نيا آورد. 

 يعيروب  روست ) رف آن با ديجد هزاره ده  نينخست در

 (.158: 1393و همکاران، 

 

 يت شغليرضا

فرد  يرا ن رش کل يت شغلي( رضا1991نز )يراب 

 يکند. امرو ه در هر کشور يف مينسات ب  شغلش تعر

ها  ب  آن يصدها شغ  و حرف  وجود دارد و افراد

خود را اداره  يها  ندگ ق آنياشتغال دارند و ا  طر

شناسان و  کنند آن چ  همواره مورد توج  روان يم

افراد و  يت شغليبوده رضا يشمندان تلوم اجتماتياند

کارشان  يها و با ده   آنيت در روحيرضا نيآثار ا

شناسان  (. مطالع  روان50 :1391، يمانيباشد )ا يم

ت ياهم يط کار دارايآشکار کرده است ک  شغ  و مح

. (47: 2014، 9آن الچ  )است  يهر فرد يبرا يفراوان
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ار مهم يبس يت شغليگاپتا و جاش موافقند ک  رضا

شان را  يا   ندگ يشتر مردم بخش ات ميرا بياست  

: 2014و همکاران،  ي) تلگذرانند  يدر مح  کارشان م

را ب  تنوان  يت شغلي( رضا2006لوا و رادان )يس .(47

رد يگ يط کار  نشأت ميک  ا  مح ياحساس خشنود

 . (886: 2012و همکاران،  10نتاني) ااند  ف کردهيتعر

ک ن رش ي يت شغليکند ک  رضا يان ميوچ بيانسيا

ها  افراد درباره شغلشان دارند؛ آن ا  ادراک آناست ک  

و همکاران،  11نيدي) آ شود يمنتج م نسات ب  شغلشان

2012 :356.) 

رضايت شغلي، ن رشي فردي نسات ب  شغ  بوده 

کي ا  توام  مهم در موفقيت شغلي است ك  يو 

باتث افزايش كارآيي، برو  خالقيت و احساس 

(. 391 :1389، يوديگردد )کاه  و ه رضايت فردي مي

، 12) باتااست  يچند بعد ي، ن رشيت شغليرضا

کارکنان  يدارد ک  برخ ينس اظهار ميمال .(635: 2013

ت يشغلشان رضا يها ا  جنا  يممکن است ا  برخ

کنند  يتيها احساس نارضا  ر جنا يداشت  باشند و ا  د

توان  يم ي. ب  طور کل(886: 2012نتان و همکاران، ي)ا

است ک  با  يچند بعد يمفهوم يشغلت يگفت رضا

ارتااط دارد.  يو اقتصاد ي، اجتماتيتوام  روان

ا  توام  مختلف ساب  يا ب مجموت ين ترکيا بنابر

ا  شغلش احساس  ينيشود فرد شاغ  در لح   مع يم

 (.164 :1389ت کند )بهلول و همکاران، يرضا

ک مفهوم يب  تنوان  يب  طور کل يت شغليرضا

شود ک  احساس کارکنان را  يم يياشناس يچندبعد

شغ  در بر  يرونيو ب يدرون يها درباره هر دو تام 

  و يسن .(47: 2014و همکاران،  يتل )رد يگ يم

 يروين يت شغلياند ک  رضا ق کردهيبوهلندر تصد

ژه يت سا مان، ب  ويک تام  است ک  ب  موفقي يانسان

همکاران، نتان و ي) اکند  يکمک م يدر اداره منابع انسان

باشد،  يک شخص ا  شغلش راضياگر  .(886: 2012

 يداشت  باشد ا  مفهوم يد سطح قاب  قاولين او باياربناب

 اده و  نيحس)شود  يده مينام« يت شغليرضا»ک  

تواند  ين احساس مثات مي. ا(832: 2013همکاران، 

در  مردم و يو روان يکيزيکمک کند ب  سالمت ف

را  يخوب يتواند جو سا مان يم يدگاه سا مانيد

تواند کارکنان را ب  سمت سا مان  يمنعکس کند و م

ت ي. رضا(15529: 2013فر و همکاران، ي) خن بکشاند

نسات ب   انک  کارکن ييها ب  مجموع ن رش يشغل

: 2013، 13) راس و ساندوشغلش دارد اشاره دارد 

ک احساس ي يت شغليان رضايطاق ن ر کرا .(815

کند تا ب  دست  يم يک کارمند سعيکام  است ک  

رانش، همکارانش و سا مان يق کارش، مدياورد ا  طريب

ب   يت شغليرضا .(356: 2012ن و همکاران، يدي) آ

ک شخص در يک   ين انت اراتيتنوان نقط  اشتراک ب

ت ا  کار ب  يارتااط با کارش دارد با آن چ  در واقع

. (635: 2013) باتا، شود  يم يسا  آورد مفهوم يدست م

تفاوت  يت شغليج  شده است ک  رضايقات نتيا  تحق

ن آن چ  را ک  مردم ا  کارشان انت ار دارند و آن چ  يب

)  سا د يروشن م را آورند يت ب  دست ميک  در واقع

. الک  رضايت شغلي را (125: 2014و ناگندرا،  يفاروق

كند ك  تدم رضايت  حالت تاطفي مثاتي توصيف مي

تواند  درك فرد ا  شرايط كاري است ا  شغ  مينتيج  

 مين  سا  بخشي ا  شكايات، كاركرد ناچيز، توليد 

ان يزشي و  هاي ناشي ا  بي كاالي نامرغو ، دشواري

 (.33 :1392و همکاران،  يدي ر مشكالت باشد )دهقان

ک  مردم  يجور» را ب  تنوان يت شغليکتور رضايسپ

 متفاوت متعلق ب  آن يها درباره مح  کارشان و جنا 

، 14) آن الچ ف کرده است يتعر« کنند  ياحساس م

ک يرا ب  تنوان  يت شغليرضا يکران .(47: 2014

ک فرد نسات ب  شغ  ي( يجانيا هي) يواکنش تاطف

ا   يناش ين واکنش تاطفيکند. ا يف ميخود تعر

الت )انت ارات، يبا تما يواقع يامدهايس  پيمقا

و همکاران،  يباشد )راور ي( کارمند ميها خواست 

ن ک  يدر ارتااط است با ا يت شغلي(. رضا62 :1391

ج در کار، يک کارمند با نتايانت ارات  يتا چ  حد

 (81: 2013وهمکاران،  15هماني) رمطابقت دارد 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ستا زدانيفاروق  - يغالم جاار - يشاروخ سلطان/  78

ل 
سا

هفت
ره 

ما
 ش

م/
ت

يس
ب

 
ک

و ي
/ 

ار
به

 
13

95
 

شر و هاتا رضايت شغلي را تام  رواني قلمداد يف

كنند و آن را نوتي سا گاري تاطفي با شغ  و  مي

ان ارند، ب  اين صورت ك  شغ   اشتغال ميشرايط 

كند و  مورد ن ر لذت مطلو  را براي فرد تأمين مي

فرد ا  شغلش راضي است. در مقاب  چنانچ  شغ  

مورد ن ر رضايت و لذت مطلو  را ب  فرد ندهد، فرد 

نمايد و درصدد تغيير  شروع ب  مذمت شغ  خويش مي

س يپرا (.33 :1392و همکاران،  يآيد )دهقان آن بر مي

کارکنان،  يريگ را ب  تنوان جهت يت شغليز رضاين

نتان و همکاران، ي) اکند  يف مينسات ب  شغلشان تعر

را ب  تنوان ادراک  يت شغليتس رضايب .(886: 2012

ف کرده است. او يشغ  تعر يل  متصديا  شغ  ب  وس

و  يکيزيف يا هايرا بر اساس ن يت شغليسطح رضا

بر  .(47: 2014و همکاران،  ي) تلکند  ين مييتع يروان

فرد  يف کمپ  ک  بر جنا  شناخت و آگاهياساس تعر

ف ين شک  تعريبد يت شغليکند، رضا يد ميز تأکين

ا حاالت ي  يش، تماي، گرايت شغليرضا»شود:  يم

کننده  يابيار  يها العم  تکس يشخص برا يدرون

ن ک  با احساس مطاوع و يمع ينسات ب  موضوت

« ع فرد نسات ب  آن موضوع )شغ ( همراه استنامطاو

 يت شغلي(. رضا93 :1391)سپاه منصور و همکاران، 

، کاهش در نرخ ي، تملکرد رقابتيور بهره يبر رو

) ر مثات دارد يکارکنان و ترک خدمت تأث ييجابجا

 يشاخص يت شغليرضا (.2241: 2013و ارده،  يتااس

و ا   مره  يو کار يفرد يا  بهداشت و سالمت

است ک   يا و حرف  يشغل يها ن ابعاد ن رشيتر مهم

دارد )گ  پرور و  يو تاطف ي، شناختيرفتار يتيماه

ک يتواند  يم يت شغلي(. رضا34 :1391همکاران، 

احساس کارکنان درباره  يشاخص مهم چ ون 

  رفتار يا  قا ييهارکننده رفتا ينيب شيشغلشان و پ

  و يوسي) باشد  ييجابجاات و ي، غيسا مان يشهروند

شان  . گاپتا و جاش در مطالع (1599: 2012، 16بکتاس

ک ابزار مهم ي يت شغليکردند ک  رضا يريگ ج ينت

تر  زش کارکنان است تا سختيمورد استفاده جهت ان 

. کارکنان (47: 2014و همکاران،  ي) تلکار کنند 

 ياق هستند تا براياشت زه و پريا  کارشان، با ان  يراض

: 2014و همکاران،  17اسالن کار کنند ) سا مانشان

155). 

ت ب  ابعاد يابعاد شغ  کدامند؟ کندال و اسم

ن يتر ن ابعاد مهمياند؛ ا اشاره کرده يگان  شغل پنج

ت کار، يدهد: ماه يهر شغ  را نشان م يها يژگيو

و  ي، همکاران شغليوه سرپرستيحقوق و دستمزد، ش

 ارتقا. يها فرصت

ک  در  ييها يژگيات و ويب  خصوص ت کار:يماه

ن جا يفرد وجود دارد، اشاره دارد. در ا يف شغليوظا

است ک  کارگر انجام  يشتر معطوف ب  نوع کاريتوج  ب

صفات و  ياست ک  هر شغ  دارا يهيدهد. بد يم

ر يتأث ف کارکنان را تحتياست ک  وظا ييها يژگيو

شود  يباتث م يها ب  طور کل يژگين ويدهد. ا يقرار م

ت يا تدم رضايت يک  افراد در آن شغ ، احساس رضا

ف، يت، تنوع وظايزان مسئوليمث  م ياتيکنند. خصوص

زان يف( و ميت وظاي)اهم يمرتا  و شأن سا مان

است ک  شغ  را ذاتًا ارضاء  ييها يژگياستقالل، و

 د.ينما يکننده م

ن تام  يشک، نخست يحقوق و دستمزد: پول، ب

کس،  چيم هييبدون آن اگر ن و رايزش است،  يان 

 يسر کار حاضر خواهد شد؛ ول يد کمتر کسيترد يب

ش تملکرد در حد يافزا يش  برايو هم ييپول ب  تنها

  يست. در ن رين ي، کافيت شغليجاد رضايباال و ا

 يا با وين باره ک  آيقضاوت در ا ي، فرد برايبرابر

با مقدار زان حقوقش را ير، ميا خيشود  يرفتار تادالن  م

  آن صرف کرده يتحص يا آن چ  را ک  برايکوشش 

 ران در مشاغ  مشاب  يک  د يبا حقوق ياست ]وحت

ک   يکند و در صورت يس  ميکنند[ مقا يافت ميدر

تر ا  آن است، ا  شغ   نييپا يو يافتياحساس کند در

 خواهد شد. يخود ناراض

ک  فرصت شرکت  ي: در مشاغلين ارت و سرپرست

کار ب  افراد داده  ياست کليها و س ين خط مشييدر تع
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گردد.  يا  کار حاص  م يشتريت خاطر بيشود، رضا يم

 يکارگر يها  يندگان اتحاديا  نما يا   پارهين دليب  هم

 يکوشش در باال بردن مزد کارگران سع يب  جا

کارخان   يها ين خط مشييکنند امکان شرکت در تع يم

ک  افراد احساس  يهن امند. يآنان کسب نما يرا برا

کار دخالت دارند، دو نوع  ين خط مشييکنند ک  در تع

دانند  يشود: اواًل، م يها حاص  م آن يبرا يمند تيرضا

را يت است  ياهم ين دارايمسئول يک  وجودشان برا

ًا، يمات متخذه موثر است. ثانيدشان در تصميآرا و تقا

را ي  ا  نائ  خواهند شديق ب  کسب امتين طريا  ا

رد يگ يمنافع آنان ا  طرف گروه مورد توج  قرار م

 (.205 :1390کزاد، ي)ن

  روابط ين ر ين تنصر اصليگروه همکاران: دوم

کار بود.  يها گروه ياجتمات يها د بر جنا ي، تأکيانسان

 ير رسميقات، سا مان غي  بر اساس تحقين ن ريدر ا

د، يآ يب  وجود م يک  در خالل ساختار سا مان رسم

 ي ر روابط انسانيد قرار گرفت. ب  تاارت دييمورد تأ

سا مان  ين کارکنان ک  در ساختار رسميموجود ب

  يد فراوان قرار گرفت. ن ريشود، مورد تأک يمشاهده نم

ا  فرد ب  کنش و واکنش در داخ  يب  ن يروابط انسان

  تعام  يا  قا يور د. توامل يد ميتأک يکار يها گروه

 يدرون گروه يارتااطات، مشارکت و همکار، يگروه

 يشغل يو خشنود ييزان کارايزه، ميان  يدر اتتال

مورد قاول  يا  فرد برايموثر است. تالوه بر آن، ن

گروه،  يها ت ا  هنجايهمکاران واقع شدن و تاع

دارد )همان  يماد يها نسات ب  پاداش يشتريت بياهم

  (.205 :مناع

دارند ک   يان مي( ب1391و حسن پور) يصانع

ط کار است. يت محيا  منافع معنو يت شغليرضا

» دارند ک   يان مي( ب1389ان )يو تااس يمحمد

 ينحوه ن رش و روبرو شدن با جهان هست« تيمعنو

ت يسا د با آرامش و رضا يرا قادر م ياست ک  شخص

ان يز بي( ن1389کند. سالجق  و فرح بخش) ي ندگ

ت در يج معنويترو يايا  مزا يت شغلياند رضا کرده

ان ي( ب1391و همکاران) يقيط کار است. حقيمح

ت در يدهد ک  معنو يها نشان م دارند ک  پژوهش يم

و  ييايپردارد.  يت شغليبا رضا يسا مان ارتااط مثات

ت در کار، در يدارند ک  معنو يان مي( ب2013) اره 

و  يفراشود.  يرا ساب م يت شغليرضا يسطح فرد

در دست  يکنند ک  شواهد يان مي( ب2011) همکاران

، يط کار )کار با معنيت محيمعنو يها است ک  برنام 

با اهداف سا مان(  ييدر کار، همسو ياحساس هماست 

 يزيو تز ييدارد. دتا يت شغليبا رضا يارتااط مثات

(، 2003من و همکاران)يليدارند ک  م يان مي( ب1391)

هاي  در کار و ن رش تيمعنو» با تنوان  يا در مطالع 

دانشجو صورت  200 يک  بر رو« کارکنان يکار

ان ابعاد کار معنا دار، احساس يگرفت نشان دادند ک  م

موجود در سا ه  يها و انطااق ار ش يهماست 

، يتعهد سا مان ين رش يامدهايت در کار و پيمعنو

، يو خودباور يت شغلي  ب  ترک سا مان، رضايتما

ن مقا  با ترض و يچن وجود دارد. همدار  يمعن يا رابط 

من و يليدارند ک  م يان ميز بي( ن1388) نژاد يهادو

 يک  با هدف بررس ي(،در پژوهش2003همکارانش )

در س  سطح فرد، گروه و  -يت سا مانيرابط  معنو

نفر ا   167 يکارکنان، رو يها و ن رش -سا مان

انجام االت متحده يا يها ا  دانش اه يکيان يدانشجو

ن هر س  سطح يب يدادند، مشخص شد رابط  معنادار

ا  پنج  ير ن رشيو حداق  دو متغ يت سا مانيمعنو

، يت شغلي، رضاير مورد آ مون)تعهد سا مانيمتغ

اد و ي  ب  ترک سا مان، اتتماد ب  نفس سا مان بنيتما

  ن شدن با شغ ( وجود دارد.يتج

ن ينباتوج  ب  مطالب اشاره شده در باال و همچ

 ق:ين  تحقيشيات و پيادب

ق حاضر تاارت است ا : يدر تحق ي  اصليفرض 

 يانسان يروين يت شغليط کار بر رضايت محيمعنو

ر دارد. يتأث يجان غربيجنو  استان آذربا يادارات دولت

ت در يز باتوج  ب  ابعاد معنويق نيتحق يفرت يها  يفرض
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مورد ر يب  ي  و ب  ترتيط کار در قالب س  فرضيمح

 بحث قرار گرفت  است:

ت ياول: معنا دار بودن کار بر رضا ي  فرتيفرض

جنو  استان  يادارات دولت يانسان يروين يشغل

 ر دارد.يتأث يجان غربيآذربا

ت يبر رضا يدوم: احساس هماست  ي  فرتيفرض

جنو  استان  يادارات دولت يانسان يروين يشغل

 ر دارد.يتأث يجان غربيآذربا

ت يها بر رضا با ار ش ييسوم: همسو ي  فرتيفرض

جنو  استان  يادارات دولت يانسان يروين يشغل

 ر دارد. يتأث يجان غربيآذربا

 

 قيتحق يروش شناس 

و روش انجام  يق ب  لحاظ هدف، کاربردين تحقيا

ن پژوهش را يا يباشد. جامع  آمار يم يفيتوص آن،

 يجان غربيجنو  استان آذربا يکارکنان ادارات دولت

 ياند. حجم نمون  آمار   دادهينفر تشک1500 ب  تعداد 

آورد شد. ا   نفر بر 306بر اساس جدول مورگان حدود 

نفر(  ن،  108درصد)3/35نفر، 306ن يان ايم

پلم و ينفر(د37درصد)1/12نفر(مرد، 198درصد)7/64

درصد 7/47پلم، ينفر( فوق د 98درصد )32پلم،ير دي 

. 7سانس، يل نفر( فوق 23درصد) 5/7سانس، ينفر(ل146)

سال،  30ر ينفر(   96) 4/31، ينفر( دکتر 2درصد)

 23درصد ) 5/7سال،  50تا  30نفر( 187درصد ) 1/61

 5نفر( کمتر ا   71درصد )2/23سال،  50شتر ا  ينفر( ب

سال  10تا  5نفر(  89درصد)1/29سال سابق  خدمت، 

سال  15تا  10نفر(  112درصد) 6/36سابق  خدمت، 

شتر يسال و ب 15نفر(  34درصد )1/11سابق  خدمت، 

 سابق  داشتند.

ها ا  دو پرسشنام  استفاده شده  داده يگردآور يبرا

 و استفاده با كار، در معنويت ب  مربوط پرسشنام است: 

 و ميليمن كار محيط در معنويت پرسشنام  ا  اقتااس

 س  پرسشنام  .است شده طراحي  (2003)همكاران

 7 ياحساس هماست (،)گوي  6 معناداربودن کار(بعد

 را  ) يگو 7سا مان  يها با ار ش ييهمسو( و  (يگو

ابزار ا   ييايپا يبررس ين پرسشنام  برايدر ا .سنجد مي

 يقيده است. حقيکرونااخ استفاده گرد يب آلفايضر

شاخص  .بدست آورده است 87/0زان آن را ي( م1388)

ت کندال ين بار توسط اسمينخست  JDIف شغ  يتوص

ن شده يکا تدوي( در دانش اه کرن  آمر1969ن )يوليو ه

مختلف مورد استفاده  ياست و ا  آن پس در کشورها

بعد را شام  است:  5ن پرسشنام  يا قرار گرفت  است.

،  (يگو 9)  ، بعد دوم: پرداخت (يگو 7)  بعد اول:کار

 9)  ، بعد چهارم: ارتقا (يگو 18)  بعد سوم: سرپرست

 . (يگو 18)  ت ا  همکاري، بعد پنجم: رضا (يگو

ن يوليت، کندال و هيمطالعات انجام شده توسط اسم

آن  ييايب پاي( ضر1972ن )يولي(، کندال و ه1969)

خرده آ مون ها در مطالع  اول  يو برا 89/0تا 62/0را

 93/0تا  62/0و در مطالع  دوم  92/0تا  59/0ن يب

و  ين بار ارشدياول يران برايگزارش نموده اند. در ا

کارکنان  ي( در پژوهش خود بر رو1369همکاران )

خرده  يو برا 71/0ک  را  ييايصنعت نفت جنو  پا

و  ييروا گزارش نمودند. 85/0تا 73/0ن يآ مون ها ب

 يقات متعدد داخليدر تحق يرين ابزار اندا ه گيا ييايپا

نمون   يد قرار گرفت  است. براييتأ مورد يو خارج

تا  1977هاي  ن ساليسد ک  تنها بينو ي( م1381طالاان )

کا بر اساس يق در اروپا و آمريتحق 454، يالديم 1987

 (.207 :1390کزاد، ين شاخص انجام شده است )نيهم

 نرم ا  قيتحق نيا پرسشنام  در ييايپا نييتع براي

 92/0کرونااخ  يآلفاب ياستفاده شد ک  ضر spssافزار

 يب آلفايط کار، و ضريت محيپرسشنام  معنو يبرا

بدست  يت شغليپرسشنام  رضا يبرا 89/0کرونااخ 

استفاده  يها پرسشنام  يباال ييايدهنده پا آمد، ک  نشان

 ق است. يشده در تحق

 

 پژوهش يها افتهيها و  ل دادهيتحل

پژوهش ا   يو فرت ياصل يها  يآ مون فرض يبرا

 ساده استفاده شده است. يون خطي  رگرسيآ مون تحل
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 يونيب رگرسيضرا :(1) جدول

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 74.784 9.979  7.494 .000 

Manaviat 2.951 .164 .719 18.021 .000 

a. Dependent Variable: RezayateShoghli 

 

 يت شغليبر رضا يط کاريت محيمعنو: ية اصليفرض

 ر دارد.   يتأث يانسان يروين

معادلة خط  يونيب رگرسيبا استفاده ا  برآورد ضرا

 يب  خروجم. با توج  يآوريرا ب  دست م يونيرگرس

ب ي، ضرايونيب رگرسينرم افزار جدول ضرا

هر  يدار ين آ مون معنياستاندارد و همچن يونيرگرس

 .آمده است 1شماره ب در جدول يکدام ا  ضرا

 يعنيداست مقدار بتا ي( پ1همچنانک  ا  جدول)

بدست  719/0استاندارد شده برابر  يونيب رگرسيضر

با استفاده ا  آن  يونيخط رگرس آمده است ک  معادل 

 ر خواهد بود.يب  صورت  

 
 يعني

 يت شغلي= رضا 719/0ط کار * يت محيمعنو

 يانسان يروين

ط کار يت محيش ا  معنويک واحد افزاين يبنابرا

را ب  دناال  يانسان يروين يت شغليواحد رضا 719/0

 خواهد داشت.

آ مون مربوط  برابر  يداريا  آنجا ک  سطح معن

ن ادتا يتوان چنيباشد لذا مي%( م1ک  کمتر ا  ) 000/0

دار ي%( معن99نان )يفوق در سطح اطم کرد ک  آ مون

ک  تاارتست ا   نييب تعيدر ضمن ضر باشد.يم

ح داده يتوض xر يتوسط متغک   yر يرات متغيينسات تغ

 7/51 يعنيب  دست آمده است.  517/0شود، برابر يم

 يروين يت شغلير وابست  )رضايرات متغيدرصد ا  تغ

ت ير مستق  )معنويرات در متغيي( توسط تغيانسان

   است. ي( قاب  توجيط کاريمح

 

 :اول  ية فرعيفرض

 يروين يت شغليمعنادار بودن کار  بر رضا

 ر دارد.   يتأث يانسان

 :داستي( پ2آنچنانک  ا  جدول )

استاندارد شده  يونيب رگرسيضر يعنيمقدار بتا 

خط  بدست آمده است ک  معادل  520/0برابر 

 ر خواهد بود.يبا استفاده ا  آن ب  صورت   يونيرگرس

 
 يعني

 يت شغلي= رضا 52/0ط کار * يمعنادار بودن مح

 يانسان يروين

ط يش ا  معنادار بودن محيک واحد افزاين يبنابرا

را ب   يانسان يروين يت شغليواحد رضا 520/0کار 

 دناال خواهد داشت.

 

 يونيب رگرسي( ضرا2جدول )

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 127.144 11.937  10.651 .000 

ManadarBoodan 6.200 .584 .520 10.623 .000 

a. Dependent Variable: RezayateShoghli 
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 يونيب رگرسي( ضرا3جدول)

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 128.486 9.378  13.701 .000 

EhsaseHambastegi 5.183 .385 .611 13.458 .000 

a. Dependent Variable: RezayateShoghli 

 

آ مون مربوط  برابر  يداريا  آنجا ک  سطح معن

ن ادتا يتوان چنيباشد لذا مي%( م1ک  کمتر ا  ) 000/0

دار ي%( معن99نان )يفوق در سطح اطم کرد ک  آ مون

ک  تاارتست ا   نييب تعيضمن ضر باشد. دريم

ح داده يتوض xر يتوسط متغک   yر يرات متغيينسات تغ

 1/27 يعنيب  دست آمده است.  271/0شود، برابر يم

 يروين يت شغلير وابست  )رضايرات متغيدرصد ا  تغ

ر مستق  )معنادار بودن يرات در متغيي( توسط تغيانسان

   است.ي( قاب  توج يط کاريمح

 

 دوم:  يفرع ةيفرض

 يانسان يروين يت شغليبر رضا ياحساس هماست 

 ر دارد.   يتأث

 :داستي( پ3همچنانک  ا  جدول )

استاندارد شده  يونيب رگرسيضر يعنيمقدار بتا 

خط  بدست آمده است ک  معادل  611/0برابر 

 ر خواهد بود.يبا استفاده ا  آن ب  صورت   يونيرگرس

 
 يعني

 يت شغلي= رضا 611/0*  ياحساس هماست 

 يانسان يروين

 يش ا  احساس هماست يک واحد افزاين يبنابرا

را ب  دناال  يانسان يروين يت شغليواحد رضا 611/0

 خواهد داشت.

آ مون مربوط  برابر  يداريا  آنجا ک  سطح معن

ن ادتا يتوان چنيباشد لذا مي%( م1ک  کمتر ا  ) 000/0

دار ي%( معن99نان )يفوق در سطح اطم کرد ک  آ مون

ک  تاارتست ا   نييب تعيباشد. در ضمن ضريم

ح داده يتوض xر يتوسط متغک   yر يرات متغيينسات تغ

 1/27 يعنيب  دست آمده است.  271/0شود، برابر يم

 يروين يت شغلير وابست  )رضايرات متغيدرصد ا  تغ

)احساس ر مستق  يرات در متغيي( توسط تغيانسان

   است.ي( قاب  توجيهماست 

 

 :سوم يه فرعيفرض

سا مان بر  يهابا ار ش ييهمسو

 ر دارد.      يتأث يانسان يروين يت شغليرضا

 يونيب رگرسي( ضرا4جدول)

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 128.745 7.946  16.202 .000 

Hamsooyi 7.667 .481 .674 15.924 .000 

a. Dependent Variable: RezayateShoghli 
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 :داستي( پ4همچنانک  ا  جدول)

استاندارد شده  يونيب رگرسيضر يعنيمقدار بتا 

خط  بدست آمده است ک  معادل  674/0برابر 

 ر خواهد بود.يبا استفاده ا  آن ب  صورت   يونيرگرس

 
 يعني

=  674/0سا مان  * هاي  با ار ش ييهمسو

 يانسان يروين يت شغليرضا

 يبا ار شها ييش ا  همسويک واحد افزاين يبنابرا

را  يانسان يروين يت شغليواحد رضا 674/0سا مان 

 ب  دناال خواهد داشت.

آ مون مربوط  برابر  يداريا  آنجا ک  سطح معن

ن ادتا يتوان چنيباشد لذا مي%( م1ک  کمتر ا  ) 000/0

دار ي%( معن99نان )يفوق در سطح اطم کرد ک  آ مون

ک  تاارتست ا   نييب تعيباشد. در ضمن ضريم

داده ح يتوض xر يتوسط متغک   yر يرات متغيينسات تغ

 1/27 يعنيب  دست آمده است.  271/0شود، برابر يم

 يروين يت شغلير وابست  )رضايرات متغييدرصد ا  تغ

با  يير مستق  )همسويرات در متغيي( توسط تغيانسان

   است.  يسا مان( قاب  توجهاي  ار ش

 

 يريگ جهينت

ن است ک  هر س  يان ر ايق بيج تحقيجداول و نتا

کار )معنادار بودن، احساس ط يت در محيبعد معنو

سا مان( بر  يها با ار ش ييو همسو يهماست 

ز نشان يج در ک  نيرگذار است. نتايتأث يت شغليرضا

ثر ؤم يت شغليبر رضا يط کاريت محيداد ک  معنو

ت کار و ير در ماهييگذشت  شاهد تغ يها در ده است. 

جاد يرات منجر ب  ايين تغيم. ايا بوده يط کاريمح

و  ينيب شير قاب  پيشده اند ک  غ يکار يها طيمح

و  يسا  د در کوچکيجد ينامطمئن هستند. روندها

  و يبر روح يرات منفيها، تأث مجدد سا مان يساختارده

ا  کارکنان  ياريکارکنان گذاشت  است و بس يوفادار

دهنده  کنند و مطالعات نشان ينان مياحساس تدم اطم

 يکار يها طيکارکنان در مح يت شغليکاهش رضا

ها،  ، ادغاميکسب و کار دگرگون يم کنونياست. پارادا

شتر نشأت گرفت  ا  يب ييها و کارا ن يکاهش هز

را  يا ندهيو اضطرا  فزا ي، دلواپسياقتصاد يفشارها

ا   ياريجاد نموده است. بسيان کارکنان و رهاران ايم

 يها طيکردن ا  مح يافراد در حال اجتنا  و دور

ا   يکين، يا  مدرن هستند. بنابراپر اضطر يکار

ط کار، رونق و رواج مجدد يمح يواقع يها چالش

ت در يباشد. احتمااًل معنو يکارکنان م يمند تيرضا

ن چالش يپاسخ ب  ا يبرا يمناسا ي ط کار، سا هيمح

توانند با ب   يها م ران و رهاران سا مانيمدهاست. 

 يريگ و بهره يکار يها طيت در محيوجود آوردن معنو

ر معصومان  در يرت و تدبي، بصير ماديغ يا  ابزارها

ن احساس را در آنان ب  وجود آورند ي، ايانسان يروين

ز است و يدار و چالش بران  ک  کارشان با معنا و هدف

سا مان ب  ارمغان  يشرفت را براين  رشد و پيها  م نيا

ت در ين با بوجود آوردن معنويخواهد آورد. همچن

ن احساس را در آنان ب  وجود يا يکار يها طيمح

 يا  سا مان و واحد کار يآورند ک  خود را تضو

د در سا مان ا  ين ک  کارکنان باياحساس کنند و ا

ت کنند و خود را با اهداف سا مان و ي ر حمايهمد

ط ين شراين کنند، و کارکنان با ايآن تج يها تيمامور

دست  يت شغليب  رضا يکار يها طين محيو در ا

  ابند.ي

بر  ين پژوهش مانيج حاص  ا  ايبا توج  ب  نتا

 يت شغليط کار بر رضايت در محيمعنو يگذار ريتأث

شود  يشنهاد مينده پي، ب  پژوهش ران آيانسان يروين

 ر يط کار بر ديت محيآثار معنو يک  ب  بررس

ده ياهتمام ور  يکار يها طيدر مح يشغل يها ن رش

 شود.

 

  منابع

، يدرضا. گ  وردي، حميرانيد. ايد مجيشعار، س ياحد

 يبررس(. 1393د محمدباقر )ي، سي. جعفريمهد
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من و يليدگاه ميط كار از ديت در محيرابطه معنو

ت فرهنگ يري. فصلنام  مدر شدن در كاريدرگ

 1، شماره 12، دوره يسا مان

 يها ن رابطه مهارتييتب(. 1391، جواد )يمانيا

ت يمدارس و رضا يسازمانران با جو يمد يتيريمد

. فصلنام  تلوم دگاه معلمانيمعلمان از د يشغل

  17، سال پنجم، شماره يتيترب

زان يم يبررس(. 1389) ي، تليجها  .ديبهلول، مهش

 ييكاركنان سازمان تعاون روستا يت شغليرضا

. فصلنام  تلوم استان اصفهان و عوامل موثر بر آن

  3و  2تعاون و روستا، سال دوم، شماره  ياجتمات

ت يمعنو(. 1389، احمد )ي، مسعود.  اشجعيانيپورک

 220ر، شماره ي. مجل  تدبامروز يها گمشده سازمان

، معصوم  ي، فائزه.  کاظميدري. حي، محمدتليقيحق

چشم اندا   ط كار.يو مح يت، شاديمعنو(. 1391)

 10، شماره يت دولتيريمد

د ي، سير اجانيم .، فرشاديبهار  .ني، حسيداوود

زش يو انگ يرابطه فرهنگ سازمان(. 1391) يمرتض

ت ي. فصلنام  رضامعلمان يت شغليبا رضا يشغل

 13، دوره چهارم، شماره يو سا مان يشغل

 ي(. بررس1391) ي، مرتضيزيب اهلل. تزي، حاييدتا
 يسازمان يت در كار بر رفتار شهروندير معنويتأث

پژوهش نام   .ينقش واسط تعهد سازماند بر يبا تأك

 8ت تحول، شماره يريمد

، يتهران يم اهر .ي، مصطفيدهقان .وسفي، يدهقان

و  يت شغليت با رضايارتباط خالق(. 1392فاطم  )

قات ي  مرکز تحقي. نشرسالمت روان در زنان پرستار

تهران،  يدانش اه تلوم پزشک يپرستار يمراقاتها

 81، شماره 26دوره 

، جعفر ين. محرمي، حسيااني. شينژاد، مرتض يرسول

ت با تعهد و احساس يرابطه معنو(. 1393)

، فرهنگ در دانش اه انيت در دانشجويمسئول

 ، سال چهارم، شماره اولياسالم

د تماد. ي، سيني، احمد. فر ان، فر ام. حسيعيرف

ت يرابطه معنو يبررس(. 1393) ينژاد، مهد يمحمد

. نيران ورزش قزويمد يبر تعهد سازمان يسازمان
، سال يو رفتار حرکت يت ور شيريپژوهش نام  مد

 کميست و يا دهم، شماره بي

، منصوره و ياحمد ياريشهر .سپاه منصور، مژگان

، يت زندگيفين كيرابطه ب"(. 1391د )ي، ناهيشهام

، سال "معلمان يشغل يو فرسودگ يت شغليرضا

 سوم، شماره سوم

ت يمعنو(. 1389ما )يسالجق ، سنجر. فرح بخش، ش

 23. مجل  راهارد، شماره يوتعهد سازمان

 يراهکارها(. 1391و حسن پور، اکار ) ي، مهديصانع

فصلنام   ت در سازمان ها.يپرورش معنو ياساس

  2، سال هفتم، شماره ياخالق در تلوم و فناور

(. 1386) ي، حسن و رست ار، تااسعليجعفر يتابد

ت يريفصلنام  تلوم مد. ت در سازمانهايظهور معنو

  5ران، سال دوم، شماره  يا

و  يت شغليرضا(. 1389ا  )ي، طيوديکاه ، داوود و ه

ا دهم، شماره يش، سال ي. فصلنام  پاسالمت روان

 سوم 

 . ،  هراياياد. ان،  هرايجواد .گ  پرور، محسن

رابطه (. 1391، اکرم )ياحمد .، محمد رضايمصاحا

فه با يبا ترک خدمت و عملکرد وظ ياسترس شغل

دو ماهنام   .يت شغليرضا يتوجه به نقش واسطه ا

 1، شماره 10ران، دوره يسالمت کار ا

(. 1393. گ  پرور، محسن )يم. مهداد، تلي، مرييمال

و  يزه درونيط كار، انگيت در محيرابطه معنو

. دانش و پژوهش در فهيبا عملکرد وظ ياق شغلياشت

 ياپي، پ2، سال پانزدهم، شماره يکاربرد يروان شناس

56 

(. 1388) ينژاد، مصطف يمقا  با ترض، تااس. هادو

 يو رفتار شهروند ياست سازمانيرابطه ادراک س
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، شهر تهران يدولتهاي  در دانشگاه يسازمان

 2، شماره 15ران، دوره يت در ايريمدهاي  پژوهش

روابط (. 1390. گ  پرور، محسن )ي، محمد تليناد

در  يت با وفاداريمعنوهاي  مولفه يبيساده و ترك

، سال ي. فصلنام  اخالق در تلوم و فناورط كاريمح

 2ششم، شماره 

گاه يجا(. 1388فرد، محمد ) يالماس .ديفر، وح يناصح

فصلنام   امروز. يدر جامعه سازمان يت كاريمعنو

هاي  ، سال چهارم، شمارهياخالق در تلوم و فناور

 4و3

زنان  يت شغليزان رضايم(. 1390کزاد، احمد )ين
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