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Abstract 

Calling is a call to a transcendent summons for special mission in the life and shows the 

meaning of work. Calling has Religious Roots However, as it extends to the world of work, 

organizational researchers find it highly relevant to important professional behaviors and 

concerns. The purpose of this study is to investigate the relationship between religiosity and 

psychological capital on calling with work meaning mediation. This study was conducted 

with an applied purpose and descriptive-correlation method. The statistical population of 

the study is the staff of the Department of Sports and Youth of Tehran Province, which can 

be done by random sampling; 120 of them were selected. To measure job mission variables, 

Debreu and Tosti-Kharas (2011) questionnaire, psychological capital, Lutans questionnaire 

(2007), work meaning, Litman-Ovadia and Stiger questionnaire (2010) and Gorsuch and 
McPherson (1989) religiosity questionnaire were used. SMART_PLS software was 

reviewed to help model mining. Findings showed that religious and psychological capital 

have a significant relationship with the calling of employees and also these two variables 

have a significant relationship with the calling through the work meaning. 
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 چکیده
داربدود  ادار را نندا      زندگیی اسدت و می دی    موریتی ویژه درأبرای انجام م دعوتی ماوراییرسالت شغلی، 

حال، ازآنجااه به دنیای اار نیز یسترش یافته است، محققا  سازمانی آ   بااین ؛دارد دی یرینه  ،دهگ. رسالت می
بررسی رابطه دی گاری و  ،گ. هگف پژوهش حاضر ا ای مرتبط میهای مهم حرفهرا به بسیاری از رفتارها و نگرش

داری اار است. ایدن مطالیده بدا هدگف اداربردی و بدا        یری می یمیانجی و  رسالت شغلی اختی بش ا سرمایه روا 
اارا ا  اداره ورزش و جوانا  استا  تهدرا    ،همبستگی انجام شگه است. جامیه آماری پژوهش -روش توصیفی

لت شدغلی از  از آندا  انتاداش شدگنگ. بدرای سد جش متغیرهدای رسدا        966ییری تصادفی؛ اه با روش نمونه است
ی ادار از  دار( می دا 6662) شد اختی از پرسند امه لوتدانز    (، سرمایه روا 6699خاراس) -پرسن امه دوبرو و توستی

( استفاده شدگ و در  9191) ( و دی گاری پرسن امه یورساچ و مک فرسو 6696) اوادیا و استیگر -لیتمن پرسن امه
های پدژوهش نندا     به امک الگویابی میادالت ساختاری مورد بررسی قرار یرفت. یافته SMART_PLSافزار  نرم
 داری با رسالت شغلی اارا ا  دارندگ و همن دین ایدن دو متغیدر     ش اختی رابطه می ی دی گاری و سرمایه روا  ،داد

 داری دارنگ. رابطه می ی ،ی اار نیز با رسالت شغلیدارازطریق می ا

 

ره کل ورزش ؛ کارکنان؛ ادارسالت شغلیر؛ داری کا معنی ؛شناختی سرمایه روان؛ دینداری: کلیدواژه
 و جوانان استان تهران
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 مقدمه

)طهماسبی و  امکانات باشگ، به اارا ا  سازما  وابسته استوابسته آنکه  از ها بیشعملکرد بهی ه سازما 

حدال پیگیدری سدازمانی هسدت گ اده ف دای       طدور مدگاوم در   ه( و اارا ا  دنیای امروز، ب25:9619همکارا ، 

(. رسدالت  595: 6666، 9)جفدری و آبیدگ   ا گ تا بتوان گ به رسالت خود پاسخ ده دگ حمایتی برای آنها فراهم 

( و داشتن رسالت در شغل 569: 6696، 6)دافی و دیک یذار استتأثیرشغلی هر فرد بر عملکرد شغلی وی 

رسالت شدغلی بدر ایدن بداور اشداره دارد اده       . ا گرا دچار تغییر میتوجهی می ا و مفهوم زنگیی  طور قابل هب

اسانی اه مسیر شغلی خود را رسالت زندگیی   .باش اصلی هگف و می ای زنگیی اوست ،مسیر شغلی فرد

و سالمتی بینتری دارنگ و نگرانی امتری  بودهمتفاوت  اامالً ،بر این باور نیست گ ی اهافرادبا دان گ خود می

 (. 416: 6662، 6)دافی و سگالک مرتبط با آ  دارنگ های چالشی گه شغلی و نسبت به آ

د بدا  (. افدرا 5،6661) بانگرسو  و تامسدو   رسالت شغلی با ش اخت قوی از اار و حرفه فرد، ارتباط دارد

. نمای گع وا  باش ااملی از خودشا  و ع صر بیرونی زنگیی ااری تلقی می رسالت شغلی، اار خود را به

 9(، بیدوا  و بوسدا  6692) 2(، یاپ6692) 2(، اویو و اونینی6692)4های ژاو و تریسییج تحلیل پژوهشنتا

( ننا  داد اه افراد دارای رسالت شغلی، اشتیاق بینتری در انجدام  6692) 1( و خی، خیا، خین و زاهو6696)

دعدوتی   ع دوا   بده رسدالت شدغلی   همن دین   ا  دگ.  وظیفه دارنگ و از شغل خود رضایت بینتری احسداس مدی  

، 99خدگمت بده سدایرین اسدت )دیدک و دافدی       محدور آ  شود اده  می ا توصیف میبا برای شغلی  96ماورایی

، 96مواانگاندگو ها  )راسدمن و  زندگیی و می دای   هگف در زنگیی ع وا  بهچ ین افرادی اار خود را  .(6661

یاب دگ اده   رسدالت درمدی   دارایی . افدراد دان گ ( می6664و همکارا ، 96)سلرز (، اشتیاق و استیگادیابی6696
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برای بازدهی مالی یا توسیه مسیر شغلی ادار   ،جگاسازی اار آنها از بقیه زنگیی سات است. فرد با رسالت

دهدگ. دراصدل، ادار    ادارارد  بده شداو هویدت مدی     پدردازد اده    بلکه به تکمیل این تیهدگ مدی   ،ا گنمی

تیهدگ عمیدق حدین ادار اسدت. ایدن افدراد ادار         آورد   دسدت  هخود هگف نیست. هگف این افراد، ب ودیخ به

صدورت   هتوانگ ب (. رسالت شغلی می6666)ورژنسکی،  ا  گ تا جها  براینا  یه مکا  بهتری تبگیل شود می

 ها، خدانواده و سرنوشدت بدروز نمایدگ     صورت بیرونی از فرصت هها ناشی شود یا بدرونی از توانایی یا ارزش

 (.6694، 9)پارسکوا، یریگ و هوود

رسالت شغلی در جامیه امروزی انورما  مفهومی جگیگ و تازه است. در این مفهوم،  ،از جهاتی دیگر

دلیدل   ای بده ا  گه خود درونی فرد است. مفهدوم رسدالت شدغل در زندگیی حرفده      داری م یک  می یاار با 

ئل توسیه، میا  سدایر مسدا  ای و مگیریت ش اسی حرفه در روا  اًدارد، اخیر اهمیتی اه در ت ظیم و رفاه فردی

در انورما  انجام ننگه است و  های زیادیه وز در این زمی ه پژوهش ،حال اهمیت زیادی یافته است. بااین

لت درک رسابه اهمیت متغیرها و راوبط بین آنها بررسی بینتر بین روابط آنها الزم و ضروری است.  باتوجه

رینه در باورهدای برخواسدته    ،ت زنگیی دانست. این درکاساس درک دی ی از تجربیاتوا  برشغلی را می

ناشدی از انتصداش خگاوندگ     قبدول اخالقدی   وا  اظهار ارد اه همه مندالل قابدل  ت می .از مذاهب ماتلف دارد

 (. 62: 6692، 6)ااپار توا  در خگمت خگا بودطریق اار در جامیه میاست و از

بدر ایدن    گتواند مدی  شد اختی  روا ابیداد سدرمایه   ییری شغلی است، نوعی جهت ،اه رسالت شغلیزآنجاا

)جفدری و   بسزایی دارنگ تأثیرثر باشگ. این ابیاد بر یرایش اارا ا  در محیط اار ؤم ،ییری و درک جهت

یذار بدوده و بدا   تأثیرتوان گ بر رسالت شغلی می ش اختی روا دی گاری و سرمایه ،(. ب ابراین599: 6666آبیگ، 

صدورت هماه د     هارتباط این متغیرها بقرار ده گ.  تأثیری نیز این متغیر شغلی را تحت دار می یایجاد ح  

بده اهمیدت    است و ازطرفدی باتوجده   حال در هیچ پژوهنی مورد بررسی قرار نگرفته هقالب یک مگل تا بو در

سدازمانی  توانگ در بهبود عملکرد، رضایت شغلی و تیهدگ  رسالت شغلی بین اارا ا ، نتایج این پژوهش می

دی دگاری و   تدأثیر دنبدال بررسدی    پدژوهش حاضدر بده   هدای شدغلی را نیدز اداهش دهدگ.      مفیگ بدوده و اسدترس  

 .استی دار می یطریق تأثیر آنا  ازبر رسالت شغلی اارا ا  و همن ین بررسی  ش اختی روا  سرمایه
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مبانی نظری

 رسالت شغلی

ندوعی از ادار اده     البتده  ؛اسدت  ادار رفتده   می ای شدغل و پینده بده    در زبا  انگلیسی یاه به Callingواژه 

قوله دانست. انبیدا،  توا  پیامبرا  و اولیای الهی را بهترین مصگاق این مطور یقین می همی ای رسالت است. ب به

اسدی نگاشدت گ.    تدوقیی از  ،دندگ دامقابدل اداری اده انجدام مدی      اجدر و مدزد داشدت گ و در    همگی تدالش بدی  

موجدب افدزایش    ارد  می ا و مفهوم در ادار دارد. پیگااز هر عاملی فرد را به تکاپو وامی داشتن بیش رسالت

از ادار خدود   دان دگ،  شدا  مدی   زندگیی سالت ر راافرادی اه شغل خود د. شوانگیزه در اارا ا  می رلبت و

  (.66: 9615)بیگی،  گامتری دارناسترس  و برنگبینتر لذت می

نمای گ. تجربه می 6یا رسالت 6، مسیر شغلی9شغل ع وا  بهلحاظ ذه ی به سه روش متمایز، اار را  مردم به

توانگ توسط شغل شکل بر اار می ییری مبت یهای فردی هست گ و جهتها، فراتر از دیگیاهییریاین جهت

(. هدر  5،6666)ورژنسدکی  ا دگ ییری اار تقابل بین شاو و شغل را میرفی مدی جهت ،نتیجهشود. در داده

گداه  ییدری شدغلی نسدبت بده ادار ن     افرادی اه بدا جهدت   ییری اار به ساختار هگف مرتبط است. مثالًجهت

عدو   بلکده در  ،خدود هدگف نیسدت    خدودی  بده  ،دنبال فوایگ مادی هست گ. اار ا  گ، نسبت به اار فقط به می

شدود.  ا  است اه در شغل صرف مدی داری از زمبرنیاز برای بهرهم ابع مورد آورد  دست ههایی برای بروش

ییدری  ییدری شدغلی دارد، درآمگسدازی اسدت. افدرادی اده جهدت       اصل، هگف اصلی فردی اده جهدت  در

طریدق  ت هدا از  ود داشته و دستاوردهای خود را نهتری در اار خیذاری فردی عمیقمسیرشغلی دارنگ، سرمایه

این دسدتاوردها، موقییدت اجتمداعی     اًآورنگ. لالبدست می هطریق توسیه در ساختار شغل بکه ازبازده مالی بل

دهگ. هگف افرادی اده ادار خدود را    نف  باالتری را ارائه می به فزایش توا  فردی در شغل و اعتمادباالتر، ا

)مرزبدا ،   برد  درآمگ، موقییت اجتماعی، قگرت و وجاهدت شدغلی اسدت   دان گ، باالع وا  مسیر شغلی می به

توا  بیا  نمود اه اده  نظر بگیریم، میع وا  رسالت در بهایر اار را  ،مقابلدر(. 9612وشا ، عابگی و نیلفر
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و  9)چدن  دهدگ ما را به سدمت رفداه اجتمداعی سدوق مدی      ،سرنوشت و وظیفه ماست و رسالت شغلی ،رسالت

خود فرد آ  فراتر از وجود  أهاست اه م نموریتأفراخونی برای انجام م ،(. رسالت شغلی6691همکارا ، 

 (.6661)دیک و دافی،  ای در زنگیی داردنقش ویژه ،است و فرد در آ 

 

 دینداری و رسالت شغلی

طدور سد تی، در درک    به الهی است. یمحصول ،مذهبی است. رسالت رینه طور خاص دارای هرسالت ب

خگا به انجام اخالقی و اجتماعی اار اعتقاد دارنگ. جا  ادالوین   رایرینه رسالت می توا  یفت اه مردم ب

یجده هریونده   نتدر آ  دارندگ. در  یاده افدراد وظیفده و مسدئولیت     داندگ یک فرما  الهی مدی  ع وا  بهرسالت را 

و ارزشدم گ اسدت و عدگم انجدام آ       شدگه   نظدر یرفتده  شدود بدرای خدگمت بده خدگا در      فیالیتی اه انجام مدی 

 ،نتیجده در ودهدگ اده رسدالت از جاندب خگاوندگ ندازل شدگه        شود. این دیگیاه ننا  میمی تلقیلیراخالقی 

(. 62: 9615)بیگدی،  داندگ  مدی  از درو  خدود فدرد  برخواسدته  آ  را و  نمدوده بیدا   مذهبی  یتالش را، رسالت

الش بینتری توان گ انگیزه بینتر برای دریافت رسالت شغلی خود داشته و تاارا ا  دی گار می ،دیگر بیانی به

(. زیدرا آندا  درک   946: 6694، 6)هورواث برای ایفای نقش در رسالت شغلی خود در سازما  داشته باش گ

واسطه باورهای دی ی خود دارنگ. براساس تیریف دیدک و دافدی نیدز از رسدالت شدغلی،       هبهتری از رسالت ب

سدت و هدر   هاآ  فراتر از افدراد اسدت و براسداس ارزش    أاست اه م ن شغلی دعوتی ماورایی و برتررسالت 

نقنی ویژه اه بایگ در آ  بازی ا گ و این نقش برخواسته از باورهای دی دی   ؛فردی نقنی در این عالم دارد

 توا  فرضیه اول پژوهش را به این شکل بیا  نمود:به این مطالب می باتوجهو الهی است. 

 ی دارد.دار می یشغلی آنا  ارتباط  دی گاری اارا ا  با رسالت .5فرضیه

 

 شناختی و رسالت شغلی سرمایه روان

باشدگ و اسدترس   بهترین ابزار بدرای اداهش اسدترس مدی     ،ش اختی روا ا  گ اه سرمایه محققا  ادعا می

شد اختی   های سرمایه روا لفهؤم برد باال(. 6669و همکارا ،  6)فری  ای از طردشگیی باشگتوانگ ننانه می
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د. سدرمایه  شدو های ناشدی از آ  مدی  موجب ااهش بگبی ی سازمانی و مانع از آسیب ،اارا ا  طردشگه میا 

 ع دوا   بده ادگام  و هر است 5و خوداارآمگی 6آوری ، تاش6بی ی ، خوش9دارای چهار سازه امیگ ش اختی روا 

طدور   هو بد  ندگ میتبرییدری  هسدت گ و دارای مقیداس اندگازه   سدازما   میا  اارا دا    یمثبت ش اختی روا ظرفیت 

شداو بدرای    مهدارت  ؛(. امیدگ 6662و همکدارا ،  4با پیامگهای عملکردی ارتباط دارنگ )لوتدانز  توجهی قابل

نقداط  جهت رسیگ  بده  به اهگاف و داشتن انگیزه الزم دررسیگ   جهتمسیرهای الزم  درکیذاری، هگف

ا  دگ و انتظدار نتیجده    را تبیدین مدی  مثبت و م فدی   هایموقییتافراد حالتی است اه  ؛بی یاست. خوش هگف

در شدرایط مثبدت و م فدی اسدت و     یی حتی شکوفا یی ووگپاساجهت ظرفیت فرد  ؛آوریمثبت دارنگ. تاش

خاص دارنگ، اشداره   وظایفخود برای انجام  هایاستیگادها و مهارتخوداارآمگی به اطمی انی اه افراد به 

شدود  طدور میمدول موجدب مدی     هارآمدگی در اارا دا  بد   (. افدزایش خودا 6662)لوتانز و همکارا ، ا گمی

را بپذیرنگ و حدگااثر تدالش بدرای     ها و چالش ها اهگاف باالتر را تییین ا  گ و برای رسیگ  به آنا  دشواری

تواندگ بده توسدیه فدردی     وضییتی است اه می ،آوری (. تاش6695، 2)هاک دستیابی به اهگاف را انجام ده گ

نمایدگ و حتدی در حدوادث مثبدت موجدب      هدا را آسدا  مدی   هدا و درییدری  کسدت م جر شود اه مقابلده بدا ش  

بدین در مواجهده بدا    (. افدراد خدوش  6696، 2)اراداتلو و چفدرا   دشدو هدای بدزر    های بینتر و موفقیدت  تالش

ا  گ. امیگ نیاز تمایل به موفقیت و هویت، وضوح و تیقیب مسیرهای دستیابی بده  تر عمل میها موفقشکست

 (.6695، 9)هاک باشگهگف می

هدای اارا دا  مان دگ رضدایت     همن ین برای ش اسایی داشتن روابط قوی با نگرش ش اختی روا سرمایه 

و همکدارا ،   1)نداواز  شدغلی و شدهرونگی سدازمانی دارد   شغلی، رشگ در محل اار، تیهگ سدازمانی، یدردش  

ییدری، اخدالق،   رهبدری، تصدمیم  هدای اداری،   نف ، نگدرش  به . خوداارآمگی اارا ا  با اعتماد(6: 6699

(. اارا دانی اده خوداارآمدگی    664: 6662، 96)لوتدانز و یوسدف   خالقیت و اارآفری ی، رابطده قدوی دارد  

                                                                                                                                             

1. Hope 

2. Optimism 

3. Resiliency 

4. Self- efficacy 

5. Luthans 

6. Haq 

7. Erkutlu and Chafra 

8. Haq 

9. Nawaz 

10. Youssef 



 (و همکاران رستگار) داری شغل گری معنی میانجی با کارکنان رسالت شغلیبر شناختی  بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان

23 

( 45: 6696، 9تیهگ بینتری خواه گ داشت )هیرشی و هیرمن، ایر اارشا  را رسالتنا  بگان گ ،باالتری دارنگ

طور منابه  ه(. ب5: 6666، 6)تجیگین و مارتین نا  خواه گ بودتر در سازمانتر و خالقنتیجه آنها نوآورانهو در

بی دی   مان گ رفتار شدهرونگی. خدوش   ؛مگار استبی ی نیز اطالع از روابط مثبت با عملکرد و رفتار رابطه خوش

ا دگ. ایدن ظرفیدت را بده     بازی مدی  ،هایی اه فنار زیاد وجود دارددر محیط اار نقش حیاتی را در موقییت

ییدری  باشگ. ازآنجااده رسدالت شدغلی نیدز ندوعی جهدت       اار داشتهدر  ییری پایگار هگ اه جهتدمگیر می

تدرین  اصدلی  خواهدگ یذاشدت.   تدأثیر نیدز بدر آ     شد اختی  روا ااری است، فر  بر این است اده سدرمایه   

ی آوری است. خودآیاهی تواناییذارد، خودآیاهی و تاشمی تأثیرهای شغلی اه بر رسالت شغلی توانایی

می ای ظرفیت  آوری بهیگر، تاشد . ازطرفمورد خود شاو استنظرات م اسب درییری ش اخت و شکل

(. 949: 6665، 6)هدال و چ دگلر   پدذیری اسدت   وبدیش شدبیه بده انیطداف     تغییر مت اسب با شرایط است اه ادم 

یرفدت اده آنهدا    نتیجه توا   ش اختی است، می روا آوری بانی از سرمایه  ازآنجااه خوداارآمگی و تاش

 اساس، فرضیه زیر ارائه شگه است:  ا  گه رسالت شغلی هست گ. براین بی ینیز پیش

 دارد.آنا  شغلی ی با رسالتدار می یاارا ا  رابطه  ش اختی روا سرمایه  .2فرضیه

 

 داری کار گری معنی میانجی

تددوا  یفددت ادده ؛ مددیدارنددگ دار می ددیدر یددک اددار  فیالیددترا از  بینددتریرضددایت  میمددوالً اارا ددا 

(. افدراد ممکدن    956: 6669، 5)ریدا  و دسدی   افی نیسدت اد  م گی ت هایی برای رضایت داشتن شغل به دوست

آرزوی خدود   آ  را و یا حتی داشته باش گزیادی نسبت به آ  اشتیاق  و داشته باش گدوست را  نا است شغل

را  آورتوانگ بهزیستی شادیمی تن می ا در اارداش اه یحالنگاشته باش گ؛ در م گی باالیی لی رضایتبگان گ و

 (. 6662، 4)واالس ارمغا  بیاورد رای اارا ا  بهاه فراتر از لذت است، ب

تددر. اسددت: بیروندی، دروندی و حتددی در سدطحی عمیدق     م دگی  رضدایت از سده سددط   دارای می دای ادار   

ها بدرای  م گی، مجموعه ارزش شود: احساس هگفچهار نیاز تحریک می وسیله هد برای می ا بافراجستجوی 

                                                                                                                                             

1. Hirschi & Herrmann 

2. Tajeddin & Martin 

3. Hall & Chandler  

4. Ryan & Deci 

5. Wallace 
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برای توجیده عمدل،    ایوسیله ع وا  بهنسبت به زنگیی و  مثبتنگرش و  "بود  خوش"ساختن احساس  فراهم

 احساس اارآمگی و احساس خودارزشم گی.

: احساس خوینتن، خودِ اار و ا گروشن میمی ای اار را در ( سه موضوع 6666) 9تیریف چالوفسکی

در تحقیقدات خدود بده ایدن نتیجده رسدیگنگ اده اارا دا  زمدانی          ( 6696) 6یگر و دیدک احساس تیادل. اسدت 

شدونگ اده   زمانی شکوفا مدی نیز ها سازما طور  همینو  داشته باش گ دار می ی یشونگ اه فیالیتخودشکوفا می

د می دا  دچدار امبدو   سازما اه در اارا انی  ،مثال . برایشونگ دار می یصورت منابه درییر اار  اارا ا  به

وری، سدالمت و افدزایش فرسدودیی    اهش انگیزه، بهرهدچار اا  گ و هست گ، رضایت امتری را تجربه می

 .(265: 6664، 6)دیرنگوک، یارسن و ویسر شونگمی

هدا و  ثر است و به تقویت رفتدار، نگدرش  ؤبر ادراک، عواطف و ش اخت اارا ا  م ش اختی روا سرمایه

بدرد اده در نتیجده ایدن     ها و عواطف م فی را ازبین میطور نگرش و همین شودمیعواطف در سازما  م جر 

)محرابدی و   دهدگ افدزایش مدی   دار می یبرانگیز و انگینی انگیزه اارا ا  را برای انجام اارهای چالش مثبت

( در تحقیقاتندا  نندا  دادندگ اده بدین خوداارآمدگی و       6699) استاین و همکدارا   (.59: 6696همکارا ، 

اارم گانی  ( نیز بر این باورنگ6662) ی وجود دارد. لوتانز و همکارا دار می ی ی با می ای اار رابطه بیخوش

دار اسدت.   می دی اارشدا  برایندا     ،بی  دگ خدگمت مدی   ع دوا   بده اار خدود را   ش اختی روا نظر سرمایه اه از

توانگ می ای اار را در نگداه  می اختیش  روا توا  بیا  نمود اه ابیاد سرمایه شگه می به مطالیات انجام باتوجه

ادار خدود را رسدالتی بگان دگ اده       دار به اار موجب شود تا اارا ا اارا ا  افزایش دهگ و این نگاه می ی

یددری می ددای اددار را در رابطدده سددرمایه فرضددیه میددانجی تددوا  اسددت. پدد  مددیبرعهددگه آنددا  یذاشددته شددگه

 : نمودطور بیا  و رسالت شغلی این ش اختی روا 

 تدأثیر  سالت شغلی اارا دا  را تحدت  توانگ ری اار میدار می یطریق ش اختی از روا سرمایه  .2فرضیه

 قرار دهگ.

 ودین وجه امتیاز اصلی بنر نسبت بده سدایر موجدودات اسدت. هندیاری نسدبت بده خدود         ه، سففالنظر از

: از اجا و چرا بده  تی مان گسؤاالرو ارده است، روبه هاییپرسشو  هاچالشنگری همواره انسا  را با آی گه

                                                                                                                                             

1. Chalofsky 

2. Steger & Dik 

3. Dierendonck, Garssen & Visser 
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؟ افتدگ مدی میریم و پ  از مر  چده اتفداقی برایمدا     ایم؟ می ا و هگف زنگیی ما چیست؟ چرا میدنیا آمگه

بلکه به مدر  و زندگیی   نگرانه خود هست گ، پی پاسخ به سؤاالت وجودی و آی گهدرت ها  دی گار نهاارا ا  

)آریدن،   توجه دارنگنیز  ،انگزنگیی داشتهدر ی اه ، روش و آئی به بیگ عملی زنگیی خود پ  از آ  باتوجه

 یامدور مداورا   تدأثیر قبیل نگرش ویژه بده جهدا  و هسدتی،    مقوالتی از طور خالصه شامل ه( دین ب65:  9629

 طبییت در جها ، جاودانگی انسا ؛ مفاهیم رستگاری و قانو  اخالقی، ج به عاطفی و احساسی ایما  اسدت 

تدر ادرده و حتدی جهدت     رند  می ا و مفهوم زندگیی را پر  (. دین برای فرد دی گار92: 9691 فرد،خگایاری)

روح انسانی را متیدالی ببی دگ و   هستی را در زنگیی ح  ا گ و  أدهگ. اسی اه ح ور مبگمتیالی به آ  می

تی از غل نیدز قسدم  پ  می ای متفاوتی در زنگیی خود خواهگ داشدت و شد   ،طرفی رستگاری را از او بگانگاز

های رسالت شدغلی  به ای که یکی از ج به هتوجبا اساس باورهای دی ی امری مقگس است.زنگیی است اه بر

تواندگ  طریق می ای اار نیز مدی توا  نتیجه یرفت اه دی گاری ازیم ،ا گنیز دریافت می ای اار را متبادر می

 شود:ش چ ین بیا  میاساس فرضیه چهارم پژوه ات رسالت شغلی را فراهم آورد. براینموجب

 اار بر رسالت شغلی اارا ا  اثریذار است. یدار می یطریق دی گاری از. 4فرضیه

 

 پیشینه تجربی پژوهش

( با هگف بررسی رابطه مسیر رسالت مسدیر شدغلی بدا رضدایت تحصدیلی      9611) خوانساری و نیلفروشا 

شدغلی بدا رضدایت تحصدیلی: نقدش      رابطه رسالت مسدیر  »داننجویا  داننگاه اصفها  پژوهنی تحت ع وا  

انجدام   «یری مقطع تحصدیلی پذیری مسیر شغلی و نقش تیگیلییری و انطباقمیانجی خوداارآمگی تصمیم

نفر از داننجویا  و بده روش تحلیدل ریرسدیو  چ گیانده انجدام شدگ، بیدا          666دادنگ. این پژوهش اه بین 

پدذیری مسیرشدغلی بدا    خوداارآمگی و انطباقریق شغلی مستقیم و لیرمستقیم ازطدارد اه داشتن رسالت می

 رضایت تحصیلی داننجویا  رابطه دارد.

وسدیله دی دگاری و درک رسدالت     هبی دی نتدایج اداری بد    پیش»( در پژوهنی تحت ع وا  6694هوراث )

تواندگ  ، به این نتیجده رسدیگ اده دی دگاری و درک رسدالت شدغلی مدی       شگداننجو انجام  666اه بین  «شغلی

 نظر یرفته شونگ.های نتایج ااری دربینع وا  پیش بهشغلی را افزایش داده و منارات 
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اسدتفاده از تئدوری تسدهیل هدگف بدرای توضدی        »در پژوهنی تحت ع دوا    (6692) و همکارا  9باویو

اارم گ چی دی انجدام شدگ     666اه بین  «رابطه بین رسالت شغلی و رفتار سازمانی شهرونگی و رضایت شغلی

به این نتیجه رسیگنگ اه رابطه مثبتی بین رسالت شغلی اارا ا  و رفتار شهرونگی سازمانی و رضایت شغلی 

 وجود دارد.

درک رسددالت شددغلی و بهزیسددتی: بررسددی   »در پژوهنددی تحددت ع ددوا     (6692) دافددی و همکددارا  

یدری می دای ادار و رسدالت زندگیی بدا       لیه نقدش میدانجی  به مطا« یری انگیزه و دسترسی به فرصت میانجی

یدری  های پژوهش میانجیاساس یافتهنفر از بزریساال  پرداخت گ. بر 252بهزیستی )رضایت از زنگیی( بین 

 ییگ قرار یرفت.أمی ای اار و رسالت زنگیی در مگل مفهومی پژوهش مورد ت

( در پژوهنی به بررسی پیامگها و پینای گهای رسالت شغلی پرداخت گ. ع دوا  ایدن   6666جفری و آبیگ )

باشگ. در این پژوهش، پژوهنگرا  دریافت گ اده  می «رسالت شغلی: پیامگها و پینای گها و مکانیسم»پژوهش 

ن دگ موجدب درک   تواهدای رسدالت شدغلی هسدت گ و مدی     بینیر پیش و شاصیت ا ش ش اختی روا سرمایه 

 پیامگ رسالت شغلی است. ،طرفی خودشکوفایینگ و ازشورسالت شغلی در سازما  

 

 مدل مفهومی پژوهش

 شد اختی  روا به ابیاد سدرمایه   به رسالت تغییر ا گ. اارا ا  باتوجه توانگ در نظر اارا ا مفهوم اار می

بلکه از  ،ها در سازما  نپردازنگموریتأو دی گاری نگرش شغلی را متحول نموده و فقط به انجام وظایف و م

 دار می دی افتدگ اده ادار در نظدر اارم دگ      بانی اار وقتی اتفاق می م این وظایف لذت ببرنگ و این لذتانجا

شدود. در  یدز نایدل مدی   طریق انجام وظایف و امور محوله به ارتقای روحی و سیادتم گی ند. اارم گ ازشومی

طریدق  عدواملی هسدتیم اده از   یی سدا ش ا درپی ،از م ابع ماتلف بیا  شگ قبالًاساس ادبیاتی اه این پژوهش بر

هدا، مدگل مفهدومی    بده ادبیدات و فرضدیه    جده توبا. داد افدزایش درک رسالت شغلی را بین اارا ا   بتوا  هاآن

 است.( ذار شگه9) پژوهش در شکل

                                                                                                                                             

1. Baoguo 



 (و همکاران رستگار) داری شغل گری معنی میانجی با کارکنان رسالت شغلیبر شناختی  بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان

45 

       

            
      

                     

 
 

 مدل مفهومی پژوهش .5 شکل

 

 شناسی پژوهش روش

های توصیفی پژوهش در دستهیردآوری اطالعات،  لحاظهگف، ااربردی و از حیثاز حاضرپژوهش 

جامیه آماری  یابی میادالت ساختاری است.طور مناو مگل از نوع همبستگی و بههمن ین  .ییردقرار می

ییدری  روش نمونده با استفاده از باشگ. می نفر 996 گادبه تیاارا ا  اداره ال ورزش و جوانا  استا  تهرا  

نفر نمونه انتااش شدگنگ اده پد  از توزیدع      966درصگ  4اساس رابطه اوارا  با خطای تصادفی ساده و بر

 پرسن امه برینت داده شگ.  992ها، تیگاد پرسن امه

( 6699) 6اداراس  -یو توست 9ای رسالت شغلی دوبرویویه 96برای س جش رسالت شغلی از پرسن امه 

 .«من تمراز زیادی روی اارم دارم» ،ع وا  مثال به ؛استفاده شگه است

و  6شدد اختی لوتددانز سددرمایه روا ای یویدده 65شدد اختی از پرسندد امه  سددرمایه روا مؤلفدده بدرای سدد جش  

اارهدای   را درتکدالیفم  تدوانم   مدن بدا اعتمداد اامدل مدی     »مثال  ع وا  به؛ ( استفاده شگه است6662) همکارا 

 .«جمیی میین ا م

( 6696) 5اوادیدا و اسدتیگر   -ی ادار لیدتمن  دارای می دا یویده  2ی اار از پرسند امه  داربرای س جش می ا

                                                                                                                                             

1. Dobrow 

2. Tosti-Kharas 

3. Luthans 

4. Littman-Ovadia & Steger 

 معناداری کار



 5445 بهار(، 45پیاپی شماره ) 5شماره ، دهمیازمطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

42 

یویه اه درمورد رابطده هدگف و    5است. این پرسن امه دو بیگ دارد، بیگ اول هگف اار شامل  استفاده شگه

 و بیدگ دوم درک ادار شدامل    «ا دگ برایم فراهم می اار من ح  روش ی از اهگافم»مثال  ع وا  به ؛اار است

دار  مدن شدغلم را شدغلی می دی    »مثدال   ع دوا   بده  ؛ییدرد داری اار را انگازه مدی  باشگ اه میزا  می ییویه می 6

 «.دانم می

( استفاده شدگه  9191) 9ای دی گاری یورساچ و مک فرسو یویه 2برای س جش دی گاری از پرسن امه 

 .«من اللب ح  شگیگی نسبت به ح ور خگا دارم»مثال  ع وا  به ؛است
 

 ها تحلیل استنباطی داده

ش اختی پرداخته شگ. نتدایج نندا  داد   های جمییتها، به بررسی فراوانی دادهبیگ از یردآوری پرسن امه

سدال   44 و حدگااثر  65ده دگیا   انگ. حگاقل سن پاسدخ درصگ بوده 54درصگ و زنا   44اه فراوانی مردا  

 61دست آمدگ. بیندترین سدابقه اداری      ه% ب5/96% و داتری 6/59%، اارش اسی ارشگ 9/62اارش اسی بود. 

ی سد جش  هدا  مورد متغیرهای پژوهش، از مقیداس آوری اطالعات درجهت جمع سال بود. 4سال و امترین 

سدازی میدادالت سداختاری     مدگل  وسدیله  هبد  هدا دادهتحلیل و بر مبانی نظری استفاده شگ. تجزیه مبت یاستانگارد 

از آزمدو   هدای پدژوهش   بدود  داده  بدرای بررسدی نرمدال   بدود  متغیرهدا بررسدی شدگ.      ابتگا نرمدال  .شگانجام 

داری تمدام  مقادیر سط  می ی (9) ای استفاده شگ. براساس نتایج جگولنمونه اسمیرنوف تک -المویروف 

 ها تأییگ شگ.بود  توزیع داده نرمال یهفرض ،ب ابراینبود.  64/6های پژوهش، بزریتر از مؤلفه
 

 نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف. 5جدول 

 داری سطح معنی کلموگروف ـ اسمیرنوف مقادیر متغیرهای مدل

 945/6 996/6 دی گاری

 995/6 926/6 داری ااری می ی

 624/6 692/6 ش اختی سرمایه روا 

 666/6 629/6 رسالت شغلی

                                                                                                                                             

1. Gorsuch & McPherson 
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بررسدی   بدرای د. شدو های سازه با آ  سازه محاسبه میمحاسبه مقگار همبستگی شاخوبارهای عاملی با 

نندا  داده   (6) جگول گ. ضرایب مذاور درشمگل مطالیه ابتگا ضرایب بار عاملی متغیرهای آشکار محاسبه 

 ) بداالتر  قبدول  متغیرهدا در حدگ قابدل    همده  دهگ بار عداملی اه اطالعات جگول ننا  میطور هما . شگه است

باشد گ.  مدی  12/9 قدگر مطلدق   مسداوی  و تدر  بدزر   مقدادیر  14/6در سدط  اطمی دا     T-value و (2/6از

های آشدکار در بدرآورد متغیدر پ هدا  مربدوط بده خدود از تواندایی الزم         لفهؤماه ضریب همبستگی می ا این به

  است.ییری مورد قبول این است اه پایایی مگل انگازه بیانگرنتیجه و در بودنگ برخوردار

ابتگا به برازش بیرونی و در مرحله دوم به برازش دروندی و درآخدر بده بدرازش الدی       ،بررسی مگل برای

 مگل پرداخته شگه است.

ها، ابتگا از انطباق متغیرهای پرسن امه بر مبانی نظدری اطمی دا    جهت بررسی روایی ابزار یردآوری داده

م ظدور پرسند امه    ار یرفته است. در مرحله بیگ بدگین حاصل شگه و سپ  مورد تأییگ خبریا  داننگاهی قر

پایدایی الیده متغیرهدا     .ییدری شدگ  جامیه توزیع و ضریب آلفای ارونبدا  آ  اندگازه   اارا ا نفر از  66بین 

پرسند امه   992 همده مب ای پایایی بر ،انتهادر .استپایایی م اسب پرسن امه  بیانگرباشگ اه این می 2/6باالی 

نتایج این محاسیات را نندا    (6)جگول را بیا  نمود. های س جش اعتبار باالی مقیاس شگ اهمحاسبه دوباره 

هدای میدانگین، پایدایی    مدگل از شداخو   بدود  میتبرهدای سد جش و   برای ارزیابی شاخودهگ. همن ین می

 . شگو آلفای ارونبا  استفاده  ترایبی

 
 . بارهای عاملی متغیرهای پژوهش2 جدول

 بارهای عاملی االتؤس ابعاد متغیر بارهای عاملی االتؤس متغیر

رسالت 

 شغلی

Q1 996/6 

وا 
ه ر

مای
سر

 
تی

اخ
ش 

 

 خوداارآمگی

Q1 241/6 

Q2 992/6 Q2 161/6 

Q3 969/6 Q3 961/6 

Q4 264/6 Q4 212/6 

Q5 994/6 Q5 995/6 

Q6 212/6 Q6 262/6 

Q7 264/6 
 امیگواری

Q7 959/6 

Q8 266/6 Q8 265/6 
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 بارهای عاملی االتؤس ابعاد متغیر بارهای عاملی االتؤس متغیر

Q9 966/6 Q9 996/6 

Q10 956/6 Q10 291/6 

Q11 229/6 Q11 966/6 

Q12 226/6 Q12 956/6 

 دی گاری

Q1 992/6 

 آوریتاش

Q13 225/6 

Q2 995/6 Q14 264/6 

Q3 299/6 Q15 262/6 

Q4 266/6 Q16 211/6 

Q5 291/6 Q17 296/6 

Q6 169/6 Q18 966/6 

Q7 992/6 

 بی یخوش

Q19 226/6 

Q8 959/6 Q20 296/6 

داری  می ی

 اار

Q1 224/6 Q21 212/6 

Q2 999/6 Q22 264/6 

Q3 214/6 Q23 229/6 

Q4 961/6 Q24 224/6 

Q5 292/6     

Q6 949/6     

Q7 226/6     

 
 . گزارش پایایی پژوهش2جدول 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای مدل

 425/6 299/6 229/6 دی گاری

 292/6 166/6 996/6 داری ااری می ی

 255/6 945/6 996/6 ش اختی سرمایه روا 

 499/6 969/6 296/6 رسالت شغلی
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وسدیله مداتری     هدا، بده  طه آ  سازه بدا سدایر سدازه   هایش در مقایسه رابمیزا  رابطه یک سازه با شاخو

شدونگ.   ول در مداتری  وارد مدی  شود. در این روش ت ها متغیرهای پ هدا  درجده ا  فورنل الرار ننا  داده می

 .دهگنتایج این بررسی را ننا  می (6) جگول

 
 . برگرفته از روش فورنل و الرکر4 جدول

متغیرهای 

 پژوهش

ی
ار

دو
می

ا
ی 

ور
 آ

ب
تا

ی 
د

آم
ار

دک
خو

 

ی
بین

ش 
خو

 

ار
 ک

ک
در

 

ی
ار

د
دین

ی 
شغل

ت 
سال

ر
 

یه
ما

سر
 

ن
وا

ر
 

ی
خت

شنا
 

ار
 ک

ی
عنا

م
ار 

 ک
ف

د
ه

 

          255/6 امیدواری

         296/6 299/6 آوری تاب

        222/6 292/6 295/6 خودکارآمدی

       214/6 265/6 255/6 445/6 بینی خوش

      962/6 299/6 295/6 296/6 466/6 درک کار

     246/6 269/6 964/6 411/6 495/6 522/6 دینداری

    222/6 266/6 216/6 266/6 425/6 555/6 569/6 رسالت شغلی

سرمایه 

 شناختی روان
262/6 561/6 599/6 266/6 269/6 266/6 296/6 966/6   

  969/6 419/6 261/6 459/6 462/6 411/6 659/6 612/6 512/6 معنای کار

 259/6 266/6 669/6 555/6 619/6 622/6 529/6 622/6 666/6 614/6 هدف کار

 

متغیرهای مک و  در پژوهش حاضر اه در قطدر اصدلی    AVEمحاسبه این ماتری  مقگار جذر  به جهت

هدای زیدرین و چدط قطدر اصدلی قدرار       هدا اده در خانده   انگ، از مقدگار همبسدتگی میدا  آن   هماتری  قرار یرفت

اده متغیرهدای مک دو  در مدگل تیامدل بیندتری بدا         بیدا  نمدود  تدوا   رو مدی  بایگ بینتر باشگ. ازایدن  ،انگ یرفته

 ی وایرای مگل در حگ م اسبی است.های دیگر و روایهای خود دارنگ تا با سازهشاخو
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 های برازش مدل درونی پژوهششاخص. 1جدول 

 رسالت شغلی معنای کار برازش مدل درونی

 496/6 241/6 ضریب تییین

 622/6 666/6 ا  گهبی یمییار ایفیت پیش

 46/6 49/6 مییار تغییرپذیری شاخو

 

 
 

 شده پژوهش )ضرایب مسیر( . الگوی آزمون5شکل 

 

مسدیرها   روی اعدگاد  .اسدت  شدگه  منداو  ،اسدت  رابطده  شدگت  بیانگر اه مسیر ( ضرایب6در شکل )

 اده  یتدأثیر  از مقدگار )نندا    R2زا، درو  متغیرهدا  بدرای  دوایدر  داخل اعگاد ،نمای گرا بیا  می مسیر ضریب

 بارهدای  بیدانگر  پ هدا   های متغیرهدای فلش روی اعگاد یذارنگ( و می وابسته یک متغیر بر مستقل متغیرهای

ضدرایب مسدیر و بارهدای عداملی در     ی دارابتگا می دی  PLSافزار  شگه توسط نرم آزمو در مگل  .است عاملی

 دار هست گ. اطمی ا  می یبررسی شگ اه تمام ضرایب مسیر و بارهای عاملی در این سط   14/6سط  
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 تحقیق های هنتایج بررسی فرضی

بداالتر از   tهای این پژوهش به این صورت است اده ضدرایب مسدیر مثبدت و آمداره       مالک تأییگ فرضیه

 ها ارائه شگه است:نتایج بررسی فرضیه( 4) اه در جگول است 12/9

 
 پژوهش های هفرضی بررسی .1 جدول

 نتیجه آزمون t > 33/5آماره  ضریب مسیر مسیر

 تأییگ 664/6 666/5 (H1) رسالت شغلی ←دینداری کارکنان 

 رسالت شغلی ←شناختی کارکنان  سرمایه روان

(H2) 

 تأییگ 695/9 696/6

 

 (GOFبرازش مدل کلی )معیار 

 GOF ا دگ، مییدار  ییری و ساختاری را ا تدرل مدی  برای برازش مگل الی اه هر دو باش مگل انگازه

 د:شوترتیب زیر محاسبه می به
 

42/6  =269/6 *465/6 =    √           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅̅̅  
 

 است.توا  بیا  نمود برازش مگل الی پژوهش قوی می GOFبه مقگار حاصل  باتوجه
 

 بررسی متغیر میانجی

زمدو  سدوبل بدرای    است. آ 9آزمو  سوبل ،هایکی از پرااربردترین روشر متغیر میانجی ثا مطالیه برای

 اسدتفاده بدرای اثدر مسدتقیم    همدا  نظریده اسدت باط مورد   ، بدر  abمورد ضریب اثر لیرمسدتقیم  انجام است باط در

قدرار    اه در میر  واریان  نمونه بودهاثر لیرمستقیم طریق نمونه از محاسبه abاست. اثر لیرمستقیم  وابسته

 p-valueتوا  یک  می abییری  بود  توزیع نمونه و با فر  نرمال abخطای استانگارد  یرفتنرنظردارد. با د

 .محاسبه ارد abبرای 

                                                                                                                                             

1. Sobel 
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 بررسدی مادالف   بهتوا  فرضیه صفر را در مقابل فرض خطای استانگارد اثر لیرمستقیم می یرفتندرنظربا 

را از رابطده زیدر    Z-Valueمقدگار   ،دیگر بیا  به خطای استانگارد آ . به abبرابر است با نسبت  Zارد. آماره 

 :یگآ دست می هب

 

 
 

 در این رابطه:

a متغیر مستقل و میانجیبین : ضریب مسیر 

bمتغیر میانجی و وابستهبین مسیر  : ضریب 

Saخطای استانگارد مسیر متغیر مستقل و میانجی : 

Sb  خطای استانگارد مسیر متغیر میانجی و وابسته : 

 
 های میانجی یهبررسی فرض .3 جدول

 رابطه اول یهفرض

ب
ری

ض
 

 رابطه دوم خطا

ب
ری

ض
 

 خطا

 بررسی فرض میانجی

ب
ری

ض
 

ی
عن

م
 

ی
ار

د
 

ت
عی

ض
و

 

در  می ای اار

رابطه با سرمایۀ 

ش اختی و  روا 

 رسالت شغلی

سرمایۀ 

ش اختی  روا 

 و می ای اار 

466/6 6969/6 

سرمایۀ 

ش اختی و  روا 

 رسالت شغلی

 تأییگ 426/4 625/6 6699/6 696/6

می ای اار در 

رابطه با 

دی گاری و 

 رسالت شغلی

دی گاری و 

 می ای اار
959/6 6922/6 

می ای اار بر 

 رسالت شغلی
 تأییگ 666/6 666/6 6466/6 565/6
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 گیری بحث و نتیجه

. ا دگ پدذیری در ادار ایجداد مدی    مسدئولیت برای یرایش به رسالت در شغل و حرفه، چارچوش مفیگی 

توانددگ موتددور محرادده اارا ددا  در سددازما  بددرای ایفددای م اسددب وظددایف و     درک رسددالت شددغلی مددی 
آورد و بدر می دا و هدگف در    لدذت و عالقده را فدراهم مدی    هاینا  باشگ. رسالت در افراد مدوجی از   موریتأم

داشدتن در   غلی نیز به فرد احساس می ا و هگفرسالت ش ع وا  بهای ایگ دارد. داشتن زنگیی حرفهأزنگیی ت
بررسدی عدواملی    ،مطالیده حاضدر   هدگف  ،رو ایدن ا گ. از در زنگیی را پین هاد می  طور الی، هگف هاار و ب

الت شغلی را در اارا ا  ارتقا دهگ. در این پژوهش به بررسی رابطده دی دگاری   توانگ درک رساست اه می
اسدت. براسداس تحلیدل     ی اار پرداخته شگهدار می ییری  ش اختی بر رسالت شغلی با میانجی روا و سرمایه 

 سدال، سدابقه   64الدی   64بیندترین مندارات را یدروه سد ی      پژوهش ا  گیا  در ش اختی منارات تجمیی
بدود    سابقه ا  گیانی جوا  و ام ارشگ داشت گ اه حاای از مناراتسال و تحصیالت اارش اسی 96الی  2

داری متغیرهدا و   می دی های نمونه آماری پژوهش بیانگر . تحلیل آماری دادهاستارده  حال تحصیل و درعین

ده دگه پایدایی م اسدب     ها هم نندا  پرسن امه 2/6 ارونبا  باالی . آلفایاستاالت پژوهش ؤبود  س م اسب
 .استها پرسن امه

این دو متغیر پدژوهش   دار می یدر رابطه دی گاری و رسالت شغلی ننانگر رابطه  616/6مقگار همبستگی 
( همادوانی  9615( و بیگدی ) 6694با مطالیات هوراث ) یافته. این استییگ فرضیه اول پژوهش أو همن ین ت

ا گ است اه فرد در این وضییت ح  می ، ماورایی و متیالیبرتر یدارد. رسالت شغلی تجربه درک دعوت
تواندگ  گاری و باورهدای دی دی مدی   دی د  ،رو نحواحسن آ  را انجدام دهدگ. ازایدن    موریتی ویژه دارد و بایگ بهأم

د برانگیزاندگ و فدرد را در درک   ا گ ایدن حد  و تجربده را در فدر    هایی اه در فرد ایجاد میاساس ارزشبر
 تر و رسالت شغلی خود هگایت نمایگ.بینتر و به هرچه

 شغلی در اارا ا  پرداختده شدگه  و رسالت ش اختی روا در فرضیه دوم پژوهش به بررسی رابطه سرمایه 

توا  بیا  نمود اه رشگ ابیداد سدرمایه   اساس می و براین استا  گه این فرضیه ییگأت 529/6است اه ضریب 
توانگ بده ارتقدای رسدالت    ی و خوداارآمگی( در اارا ا  میبی آوری، خوش)امیگواری، تاش ش اختی روا 

تجیدگین و مدارتین   (، 6666) جفدری و آبیدگ  آمدگه بدا مطالیدات     دسدت  هد اه نتیجه بشوشغلی اارا ا  م جر 
حالددت  شدد اختی روا سددرمایه ( همسددو اسددت. 6665ل و چ ددگلر )هددا ( و6696(، هیرشددی و هیددرمن )6666)

ادگام از ابیداد آ    ا دگ و هر نگیی در افدراد ایجداد مدی    یطفی را نسبت به زیرا و ممثبت، واقع ش اختی روا 
تدا در   آوردتکاپو درمیرا به  اارا ا دهگ. سرمایه روا  ش اختی، مثبت را افزایش می ش اختی روا ظرفیت 
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موریتی أبرآی گ اه چه اسی هست گ و در زندگیی شاصدی و سدازمانی چده وظیفده و مد       پاسخجستجوی این 
دنبال رسالت شغلی خود هست گ تا بتوان گ با درک آ  به زنگیی خود می ا و مفهوم بیندتری   رو به ازاین .گندار

 ده گ.

و رسدالت   ش اختی روا ی اار در رابطه سرمایه دار می ییری در فرضیه سوم پژوهش به بررسی میانجی

آوری شددگه از عهددای جمدد اسدداس دادهو برشددغلی پرداختدده شددگه اسددت ادده بددا اسددتفاده از روش سددوبل     

طریق ایجاد می ای ادار بدر رسدالت    توانگ ازش اختی می روا ییگ شگ. سرمایه أا  گیا  این فرضیه ت منارات

ا دگ و ایدن حد     ی ایجاد مدی دار می یدر افراد ح   ش اختی روا یذار باشگ. سرمایه تأثیرشغلی اارا ا  

عبدارتی دیگدر می دا و مفهدوم      بده  .نمایگی میی فرد را در رابطه با درک رسالت شغلی اارا ا  یاردار می ی

رسالتی برای خود ببی گ. این نتیجه بدا مطالیدات    ع وا  بهشود اه فرد شغل خود را ارد  شغل موجب میپیگا

 ( مطابقت دارد.6699( و استاین و همکارا  )6696) محرابی و همکارا 

تواندگ در ایجداد رسدالت شدغلی در     مدی ی اار نیز دار می یطریق دی گاری از ،های پژوهشبراساس یافته

دهدگ. فدرد دی دگار    ا و مفهدوم مدی  ای افراد می های دی ی به زنگیی حرفهثر باشگ. باورها و ارزشؤاارا ا  م

ن زنگیی است و های دی ی نگاه مقگسی به زنگیی دارد و ح ور در سازما  نیز بانی از ای  براساس آموزه

ا دگ  اساس م زلت شغل ارتقا پیگا می شود و براینپیگاارد  شغل می دلیل نگرش دی ی موجب مفهوم همین به

شود و رسالت فرد نیز در اجرای درست آ  خواهگ بدود. ایدن نتیجده    و شغل وسیله برای خگمت و تقرش می

 ( هماوانی دارد.9615( و بیگی )6694هوراث ) پژوهش با مطالیات

توان گ موجب شونگ تا اارا ا  شغلنا  می ش اختی روا دی گاری و سرمایه  ،های پژوهشبه یافته باتوجه

هدای  توا  با اتااذ تگابیری در سازما  زمی ه ارتقای دی گاری و رشگ ابیاد سرمایهرا رسالت خود بگان گ و می

هدا هسدت گ.   جمله ایدن روش ها و سمی ارها ازی آموزشی، ننستهارا مهیا نمود. بریزاری دوره ش اختی روا 

تدوا  از آ  در  در اارا دا  دارد اده مدی    شد اختی  روا امه آموزشدی م اسدبی بدرای رشدگ سدرمایه      لوتانز برن

تدوا   های آموزشی مدی بر فیالیت توا  عالوههای آموزشی اارا ا  بهره یرفت. در زمی ه دی گاری می دوره

بریدزاری مسدابقات   های دی ی، اختصاص زمانی برای انجام فیالیت ؛ ازجمله:های دیگر نیز بهره برداز روش

های سازما  برای بدرانگیاتن حد    راهبردماتلف، ی جانگ  عباراتی م اسب در م نور اخالقی اارا ا  و 

های استاگامی نیز ابیداد  هبتوا  در زما  انجام مصاحاین موارد می بر عالوه ها.موریتأدی ی نسبت به انجام م

 بهره برد. هاازات استاگامی از آنو دی گاری را س جیگ و در امتی ش اختی روا سرمایه 
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ولدی ایدن پدژوهش     ،حاضدر باشدگ  مطالیده  جملده نقداط قدوت    ازتواندگ  هدا مدی  داده یردآورینحوه دقیق 

اشاره ارد و ای کده جامیده    اارا ا  دسترسی به منکلتوا  به جمله می آ اه ازداشت هایی نیز محگودیت

 واضد  پر ،. ب دابراین اه اارا ا  محدگودی دارد  است و ادارات هایکی از سازما و نمونه آماری مربوط به 

. صدورت پدذیرد  احتیداط  نهایت دیگر بایگ در  ها و ادارات سازما  در است اه استفاده یا تیمیم نتایج حاضر

های  بینتر در سایر سازما  های متفاوت و منابهی با حجم نمونهمطالیات  ،آتی پژوهنگرا شود  پین هاد می

 انور انجام ده گ.
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