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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.
Keywords: Religiosity; Psychological Capital; Work Meaning; Calling; Employees;
General Department of Sports and Youth of Tehran Province.
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چکیده
رسالت شغلی ،دعوتی ماورایی برای انجام مأموریتی ویژه در زندگیی اسدت و می دیداربدود ادار را نندا
میدهگ .رسالت ،رینه دی ی دارد؛ بااین حال ،ازآنجااه به دنیای اار نیز یسترش یافته است ،محققا سازمانی آ
را به بسیاری از رفتارها و نگرشهای مهم حرفهای مرتبط میا گ .هگف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه دی گاری و
سرمایه روا ش اختی با رسالت شغلی و میانجییری می ی داری اار است .ایدن مطالیده بدا هدگف اداربردی و بدا
روش توصیفی  -همبستگی انجام شگه است .جامیه آماری پژوهش ،اارا ا اداره ورزش و جوانا استا تهدرا
است اه با روش نمونهییری تصادفی؛  966از آندا انتاداش شدگنگ .بدرای سد جش متغیرهدای رسدالت شدغلی از
پرسن امه دوبرو و توستی  -خاراس( ،)6699سرمایه روا شد اختی از پرسند امه لوتدانز ( )6662می داداری ادار از
پرسن امه لیتمن  -اوادیا و استیگر ( )6696و دی گاری پرسن امه یورساچ و مک فرسو ( )9191استفاده شدگ و در
نرمافزار  SMART_PLSبه امک الگویابی میادالت ساختاری مورد بررسی قرار یرفت .یافتههای پدژوهش نندا
داد ،دی گاری و سرمایه روا ش اختی رابطه می ی داری با رسالت شغلی اارا ا دارندگ و همن دین ایدن دو متغیدر
ازطریق می اداری اار نیز با رسالت شغلی ،رابطه می یداری دارنگ.
کلیدواژه :دینداری؛ سرمایه روانشناختی؛ معنیداری کار؛ رسالت شغلی؛ کارکنان؛ اداره کل ورزش
و جوانان استان تهران
 .داننیار ،داننکگه اقتصاد ،مگیریت و علوم اداری ،داننگاه سم ا  ،سم ا  ،ایرا .
 .استادیار ،داننکگه مگیریت ،داننگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا .

 .داننجوی داتری مگیریت دولتی یرایش رفتار سازمانی ،داننکگه مدگیریت ،اقتصداد و علدوم اداری ،دانندگاه سدم ا  ،سدم ا  ،ایدرا .
(نویس گۀ مسئول)
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مقدمه
عملکرد بهی ه سازما ها بیشازآنکه وابسته امکانات باشگ ،به اارا ا سازما وابسته است (طهماسبی و
همکارا  )25:9619 ،و اارا ا دنیای امروز ،بهطدور مدگاوم درحدال پیگیدری سدازمانی هسدت گ اده ف دای
حمایتی برای آنها فراهم ا گ تا بتوان گ به رسالت خود پاسخ ده دگ (جفدری و آبیدگ .)595 :6666 ،9رسدالت
شغلی هر فرد بر عملکرد شغلی وی تأثیریذار است (دافی و دیک )569 :6696 ،6و داشتن رسالت در شغل
بهطور قابلتوجهی می ا و مفهوم زنگیی را دچار تغییر میا گ .رسالت شدغلی بدر ایدن بداور اشداره دارد اده
مسیر شغلی فرد ،باش اصلی هگف و می ای زنگیی اوست .اسانی اه مسیر شغلی خود را رسالت زندگیی
خود میدان گ با افرادی اه بر این باور نیست گ ،اامالً متفاوت بوده و سالمتی بینتری دارنگ و نگرانی امتری
نسبت به آی گه شغلی و چالشهای مرتبط با آ دارنگ (دافی و سگالک.)416 :6662 ،6
رسالت شغلی با ش اخت قوی از اار و حرفه فرد ،ارتباط دارد ( بانگرسو و تامسدو  .)6661،5افدراد بدا
رسالت شغلی ،اار خود را بهع وا باش ااملی از خودشا و ع صر بیرونی زنگیی ااری تلقی مینمای گ.
نتایج تحلیل پژوهشهای ژاو و تریسی ،)6692(4اویو و اونینی ،)6692( 2یاپ ،)6692( 2بیدوا

و بوسدا

9

( )6696و خی ،خیا ،خین و زاهو )6692( 1ننا داد اه افراد دارای رسالت شغلی ،اشتیاق بینتری در انجدام
وظیفه دارنگ و از شغل خود رضایت بینتری احسداس مدیا دگ .همن دین رسدالت شدغلی بدهع دوا دعدوتی
ماورایی 96برای شغلی با می ا توصیف میشود اده محدور آ خدگمت بده سدایرین اسدت (دیدک و دافدی،99
 .)6661چ ین افرادی اار خود را بهع وا هگف در زنگیی و می دای زندگیی (راسدمن و هامواانگاندگو،96
 ،)6696اشتیاق و استیگادیابی (سلرز 96و همکارا  )6664،میدان گ .افدرادی دارای رسدالت درمدییاب دگ اده

1. Jaffery & Abid
2. Duffy & Dik
3. Sedlacek
4. Bunderson & Thompson
5. Xu & Tracey
6. Ugwo & Onyshi
7. Yap
8. Beukes & Botha
9. Xie , Xia, Xin & Zhou
10. Transcendent summons
11. Dik & Duffy
12. Rothmann&Hamukang’andu
13. Sellers
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جگاسازی اار آنها از بقیه زنگیی سات است .فرد با رسالت ،برای بازدهی مالی یا توسیه مسیر شغلی ادار
نمیا گ ،بلکه به تکمیل این تیهدگ مدیپدردازد اده ادارارد بده شداو هویدت مدیدهدگ .دراصدل ،ادار
بهخودیخود هگف نیست .هگف این افراد ،بهدسدتآورد تیهدگ عمیدق حدین ادار اسدت .ایدن افدراد ادار
میا گ تا جها براینا یه مکا بهتری تبگیل شود (ورژنسکی .)6666 ،رسالت شغلی میتوانگ بهصدورت
درونی از توانایی یا ارزشها ناشی شود یا بهصورت بیرونی از فرصتها ،خدانواده و سرنوشدت بدروز نمایدگ
(پارسکوا ،یریگ و هوود.)6694 ،9
از جهاتی دیگر ،رسالت شغلی در جامیه امروزی انورما مفهومی جگیگ و تازه است .در این مفهوم،
اار با می یداری م یک ا گه خود درونی فرد است .مفهدوم رسدالت شدغل در زندگیی حرفدهای بدهدلیدل
اهمیتی اه در ت ظیم و رفاه فردی دارد ،اخیراً در روا ش اسی حرفهای و مگیریت توسیه ،میا سدایر مسدائل
اهمیت زیادی یافته است .بااینحال ،ه وز در این زمی ه پژوهشهای زیادی در انورما انجام ننگه است و
باتوجه به اهمیت متغیرها و راوبط بین آنها بررسی بینتر بین روابط آنها الزم و ضروری است .درک رسالت
شغلی را میتوا براساس درک دی ی از تجربیات زنگیی دانست .این درک ،رینه در باورهدای برخواسدته
از مذاهب ماتلف دارد .میتوا اظهار ارد اه همه مندالل قابدلقبدول اخالقدی ناشدی از انتصداش خگاوندگ
است و ازطریق اار در جامیه میتوا در خگمت خگا بود (ااپار.)62 :6692 ،6
ازآنجااه رسالت شغلی ،نوعی جهتییری شغلی است ،ابیداد سدرمایه روا شد اختی مدیتواندگ بدر ایدن
جهتییری و درک ،مؤ ثر باشگ .این ابیاد بر یرایش اارا ا در محیط اار تأثیر بسزایی دارنگ (جفدری و
آبیگ .)599 :6666 ،ب ابراین ،دی گاری و سرمایهروا ش اختی میتوان گ بر رسالت شغلی تأثیریذار بدوده و بدا
ایجاد ح

می یداری نیز این متغیر شغلی را تحت تأثیر قرار ده گ .ارتباط این متغیرها بهصدورت هماه د

و درقالب یک مگل تا بهحال در هیچ پژوهنی مورد بررسی قرار نگرفته است و ازطرفدی باتوجدهبده اهمیدت
رسالت شغلی بین اارا ا  ،نتایج این پژوهش میتوانگ در بهبود عملکرد ،رضایت شغلی و تیهدگ سدازمانی
مفیگ بدوده و اسدترسهدای شدغلی را نیدز اداهش دهدگ .پدژوهش حاضدر بدهدنبدال بررسدی تدأثیر دی دگاری و
سرمایهروا ش اختی بر رسالت شغلی اارا ا و همن ین بررسی تأثیر آنا ازطریق می یداری است.

1. Praskova, Creed & Hood
2. Cappar
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری
رسالت شغلی

واژه  Callingدر زبا انگلیسی یاه بهمی ای شدغل و پینده بدهادار رفتده اسدت؛ البتده ندوعی از ادار اده
بهمی ای رسالت است .بهطور یقین میتوا پیامبرا و اولیای الهی را بهترین مصگاق این مقوله دانست .انبیدا،
همگی تدالش بدیاجدر و مدزد داشدت گ و در مقابدل اداری اده انجدام مدیدادندگ ،تدوقیی از اسدی نگاشدت گ.
رسالتداشتن بیش از هر عاملی فرد را به تکاپو وامیدارد .پیگاارد می ا و مفهوم در ادار موجدب افدزایش
رلبت و انگیزه در اارا ا میشود .افرادی اه شغل خود را رسالت زندگییشدا مدیدان دگ ،از ادار خدود
بینتر لذت میبرنگ و استرس امتری دارنگ (بیگی.)66 :9615 ،
مردم بهلحاظ ذه ی به سه روش متمایز ،اار را بهع وا شغل ،9مسیر شغلی 6یا رسالت 6تجربه مینمای گ.
این جهتییریها ،فراتر از دیگیاههای فردی هست گ و جهتییری مبت یبر اار میتوانگ توسط شغل شکل
داده شود .درنتیجه ،جهتییری اار تقابل بین شاو و شغل را میرفی مدیا دگ (ورژنسدکی .)6666،5هدر
جهتییری اار به ساختار هگف مرتبط است .مثالً افرادی اه بدا جهدتییدری شدغلی نسدبت بده ادار نگداه
میا گ ،نسبت به اار فقط بهدنبال فوایگ مادی هست گ .اار ،بدهخدودیخدود هدگف نیسدت ،بلکده درعدو
روشهایی برای بهدستآورد م ابع موردنیاز برای بهرهبرداری از زما است اه در شغل صرف مدیشدود.
دراصل ،هگف اصلی فردی اده جهدت ییدری شدغلی دارد ،درآمگسدازی اسدت .افدرادی اده جهدتییدری
مسیرشغلی دارنگ ،سرمایهیذاری فردی عمیقتری در اار خود داشته و دستاوردهای خود را نهت هدا ازطریدق
بازده مالی بلکه ازطریق توسیه در ساختار شغل بهدست میآورنگ .لالباً این دسدتاوردها ،موقییدت اجتمداعی
باالتر ،افزایش توا فردی در شغل و اعتمادبهنف

باالتری را ارائه میدهگ .هگف افرادی اده ادار خدود را

به ع وا مسیر شغلی میدان گ ،باالبرد درآمگ ،موقییت اجتماعی ،قگرت و وجاهدت شدغلی اسدت (مرزبدا ،
عابگی و نیلفروشا  .)9612 ،درمقابل ،ایر اار را بهع وا رسالت درنظر بگیریم ،میتوا بیا نمود اه اده

1. Job
2. Career
3. Calling
4. Wrzesniewski
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رسالت ،سرنوشت و وظیفه ماست و رسالت شغلی ،ما را به سدمت رفداه اجتمداعی سدوق مدیدهدگ (چدن 9و
همکارا  .)6691 ،رسالت شغلی ،فراخونی برای انجام مأموریتهاست اه م نأ آ فراتر از وجود خود فرد
است و فرد در آ  ،نقش ویژهای در زنگیی دارد (دیک و دافی.)6661 ،
دینداری و رسالت شغلی

رسالت بهطور خاص دارای رینه مذهبی است .رسالت ،محصولی الهی است .بهطدور سد تی ،در درک
رینه رسالت می توا یفت اه مردم برای خگا به انجام اخالقی و اجتماعی اار اعتقاد دارنگ .جا ادالوین
رسالت را بهع وا یک فرما الهی مدیداندگ اده افدراد وظیفده و مسدئولیتی در آ دارندگ .درنتیجده هریونده
فیالیتی اه انجام مدیشدود بدرای خدگمت بده خدگا درنظدر یرفتده شدگه و ارزشدم گ اسدت و عدگم انجدام آ
لیراخالقی تلقی میشود .این دیگیاه ننا می دهدگ اده رسدالت از جاندب خگاوندگ ندازل شدگه و درنتیجده،
رسالت را ،تالشی مذهبی بیدا نمدوده و آ را برخواسدته از درو خدود فدرد مدیداندگ (بیگدی.)62 :9615 ،
بهبیانیدیگر ،اارا ا دی گار میتوان گ انگیزه بینتر برای دریافت رسالت شغلی خود داشته و تالش بینتری
برای ایفای نقش در رسالت شغلی خود در سازما داشته باش گ (هورواث .)946 :6694 ،6زیدرا آندا درک
بهتری از رسالت به واسطه باورهای دی ی خود دارنگ .براساس تیریف دیدک و دافدی نیدز از رسدالت شدغلی،
رسالت شغلی دعوتی ماورایی و برتر است اه م نأ آ فراتر از افدراد اسدت و براسداس ارزشهاسدت و هدر
فردی نقنی در این عالم دارد؛ نقنی ویژه اه بایگ در آ بازی ا گ و این نقش برخواسته از باورهای دی دی
و الهی است .باتوجهبه این مطالب میتوا فرضیه اول پژوهش را به این شکل بیا نمود:
فرضیه .5دی گاری اارا ا با رسالت شغلی آنا ارتباط می یداری دارد.
سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی

محققا ادعا میا گ اه سرمایه روا ش اختی ،بهترین ابزار بدرای اداهش اسدترس مدیباشدگ و اسدترس
میتوانگ ننانهای از طردشگیی باشگ (فری  6و همکارا  .)6669 ،باالبرد مؤلفههای سرمایه روا شد اختی
1. Chen
2. Horvath
3. Ferris
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میا اارا ا طردشگه ،موجب ااهش بگبی ی سازمانی و مانع از آسیبهای ناشدی از آ مدیشدود .سدرمایه
روا ش اختی دارای چهار سازه امیگ ،9خوشبی ی ،6تاشآوری 6و خوداارآمگی 5است و هرادگام بدهع دوا
ظرفیت روا ش اختی مثبتی میا اارا دا سدازما هسدت گ و دارای مقیداس اندگازهییدری میتبرندگ و بدهطدور
قابلتوجهی با پیامگهای عملکردی ارتباط دارنگ (لوتدانز 4و همکدارا  .)6662،امیدگ؛ مهدارت شداو بدرای
هگفیذاری ،درک مسیرهای الزم جهت رسیگ به اهگاف و داشتن انگیزه الزم درجهت رسیگ بده نقداط
هگف است .خوشبی ی؛ حالتی است اه افراد موقییتهای مثبت و م فدی را تبیدین مدیا دگ و انتظدار نتیجده
مثبت دارنگ .تاشآوری؛ ظرفیت فرد جهت پاساگویی و حتی شکوفایی در شدرایط مثبدت و م فدی اسدت و
خوداارآمگی به اطمی انی اه افراد به استیگادها و مهارتهای خود برای انجام وظایف خاص دارنگ ،اشداره
میا گ (لوتانز و همکارا  .)6662،افدزایش خوداارآمدگی در اارا دا بدهطدور میمدول موجدب مدیشدود
اهگاف باالتر را تییین ا گ و برای رسیگ به آنا دشواریها و چالشها را بپذیرنگ و حدگااثر تدالش بدرای
دستیابی به اهگاف را انجام ده گ (هاک .)6695 ،2تاشآوری ،وضییتی است اه میتواندگ بده توسدیه فدردی
م جر شود اه مقابلده بدا شکسدتهدا و درییدریهدا را آسدا مدینمایدگ و حتدی در حدوادث مثبدت موجدب
تالشهای بینتر و موفقیدتهدای بدزر

شدود (اراداتلو و چفدرا .)6696 ،2افدراد خدوشبدین در مواجهده بدا

شکستها موفقتر عمل میا گ .امیگ نیاز تمایل به موفقیت و هویت ،وضوح و تیقیب مسیرهای دستیابی بده
هگف میباشگ (هاک.)6695 ،9
سرمایه روا ش اختی همن ین برای ش اسایی داشتن روابط قوی با نگرشهدای اارا دا مان دگ رضدایت
شغلی ،رشگ در محل اار ،تیهگ سدازمانی ،یدردششدغلی و شدهرونگی سدازمانی دارد (نداواز 1و همکدارا ،
 .)6 :6699خوداارآمگی اارا ا با اعتمادبهنف  ،نگدرشهدای اداری ،رهبدری ،تصدمیمییدری ،اخدالق،
خالقیت و اارآفری ی ،رابطده قدوی دارد (لوتدانز و یوسدف .)664 :6662 ،96اارا دانی اده خوداارآمدگی
1. Hope
2. Optimism
3. Resiliency
4. Self- efficacy
5. Luthans
6. Haq
7. Erkutlu and Chafra
8. Haq
9. Nawaz
10. Youssef
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باالتری دارنگ ،ایر اارشا را رسالتنا بگان گ ،تیهگ بینتری خواه گ داشت (هیرشی و هیرمن)45 :6696 ،9
و درنتیجه آنها نوآورانهتر و خالقتر در سازماننا خواه گ بود (تجیگین و مارتین .)5 :6666 ،6بهطور منابه
خوشبی ی نیز اطالع از روابط مثبت با عملکرد و رفتار رابطهمگار است؛ مان گ رفتار شدهرونگی .خدوشبی دی
در محیط اار نقش حیاتی را در موقییتهایی اه فنار زیاد وجود دارد ،بازی مدیا دگ .ایدن ظرفیدت را بده
مگیر میدهگ اه جهتییری پایگار در اار داشته باشگ .ازآنجااده رسدالت شدغلی نیدز ندوعی جهدتییدری
ااری است ،فر

بر این است اده سدرمایه روا شد اختی نیدز بدر آ تدأثیر خواهدگ یذاشدت .اصدلیتدرین

تواناییهای شغلی اه بر رسالت شغلی تأثیر مییذارد ،خودآیاهی و تاشآوری است .خودآیاهی توانایی
ش اخت و شکلییری نظرات م اسب درمورد خود شاو است .ازطرفدیگر ،تاشآوری بهمی ای ظرفیت
تغییر مت اسب با شرایط است اه ادموبدیش شدبیه بده انیطدافپدذیری اسدت (هدال و چ دگلر.)949 :6665 ،6
ازآنجااه خوداارآمگی و تاشآوری بانی از سرمایه روا ش اختی است ،میتوا نتیجه یرفدت اده آنهدا
نیز پیشبی یا گه رسالت شغلی هست گ .برایناساس ،فرضیه زیر ارائه شگه است:
فرضیه .2سرمایه روا ش اختی اارا ا رابطه می یداری با رسالتشغلی آنا دارد.
میانجیگری معنیداری کار

اارا ددا میمددوالً رضددایت بینددتری را از فیالیددت در یددک اددار می ددیدار دارنددگ؛ مددیتددوا یفددت ادده
دوستداشتن شغل بهت هایی برای رضایتم گی ادافی نیسدت (ریدا و دسدی .) 956 :6669 ،5افدراد ممکدن
است شغلنا را دوست داشته باش گ و اشتیاق زیادی نسبت به آ داشته باش گ و یا حتی آ را آرزوی خدود
بگان گ ولی رضایتم گی باالیی نگاشته باش گ؛ درحالیاه داشتن می ا در اار میتوانگ بهزیستی شادیآور را
اه فراتر از لذت است ،برای اارا ا بهارمغا بیاورد (واالس.)6662 ،4
می دای ادار دارای سده سددط از رضدایتم دگی اسددت :بیروندی ،دروندی و حتددی در سدطحی عمیدقتددر.
جستجوی افراد برای می ا بهوسیله چهار نیاز تحریک میشود :احساس هگفم گی ،مجموعه ارزشها بدرای
1. Hirschi & Herrmann
2. Tajeddin & Martin
3. Hall & Chandler
4. Ryan & Deci
5. Wallace
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فراهمساختن احساس "خوشبود " و نگرش مثبت نسبت به زنگیی و بهع وا وسیلهای برای توجیده عمدل،
احساس اارآمگی و احساس خودارزشم گی.
تیریف چالوفسکی )6666( 9سه موضوع را در می ای اار روشن میا گ :احساس خوینتن ،خودِ اار و
احساس تیادل .اسدتیگر و دیدک )6696( 6در تحقیقدات خدود بده ایدن نتیجده رسدیگنگ اده اارا دا زمدانی
خودشکوفا میشونگ اه فیالیتی می یدار داشته باش گ و همینطور سازما ها نیز زمانی شکوفا مدیشدونگ اده
اارا ا بهصورت منابه درییر اار می یدار شونگ .برایمثال ،اارا انی اه در سازما دچدار امبدود می دا
هست گ ،رضایت امتری را تجربه میا گ و دچار ااهش انگیزه ،بهرهوری ،سدالمت و افدزایش فرسدودیی
میشونگ (دیرنگوک ،یارسن و ویسر.)265 :6664 ،6
سرمایهروا ش اختی بر ادراک ،عواطف و ش اخت اارا ا مؤثر است و به تقویت رفتدار ،نگدرشهدا و
عواطف در سازما م جر میشود و همینطور نگرشها و عواطف م فی را ازبین میبدرد اده در نتیجده ایدن
مثبتانگینی انگیزه اارا ا را برای انجام اارهای چالشبرانگیز و می یدار افدزایش مدیدهدگ (محرابدی و
همکارا  .)59 :6696 ،استاین و همکدارا ( )6699در تحقیقاتندا نندا دادندگ اده بدین خوداارآمدگی و
خوشبی ی با می ای اار رابطه می یداری وجود دارد .لوتانز و همکارا ( )6662نیز بر این باورنگ اارم گانی
اه ازنظر سرمایه روا ش اختی اار خدود را بدهع دوا خدگمت مدیبی دگ ،اارشدا برایندا می دیدار اسدت.
باتوجهبه مطالیات انجامشگه میتوا بیا نمود اه ابیاد سرمایه روا ش اختی میتوانگ می ای اار را در نگداه
اارا ا افزایش دهگ و این نگاه می یدار به اار موجب شود تا اارا ا ادار خدود را رسدالتی بگان دگ اده
برعهددگه آنددا یذاشددته شددگهاسددت .پد

مددیتددوا فرضددیه میددانجییددری می ددای اددار را در رابطدده سددرمایه

روا ش اختی و رسالت شغلی اینطور بیا نمود:
فرضیه .2سرمایه روا ش اختی ازطریق می یداری اار میتوانگ رسالت شغلی اارا دا را تحدتتدأثیر
قرار دهگ.
ازنظر فالسفه ،دین وجه امتیاز اصلی بنر نسبت بده سدایر موجدودات اسدت .هندیاری نسدبت بده خدود و
آی گهنگری همواره انسا را با چالشها و پرسشهایی روبهرو ارده است ،سؤاالتی مان گ :از اجا و چرا بده
1. Chalofsky
2. Steger & Dik
3. Dierendonck, Garssen & Visser

21

بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روانشناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجیگری معنیداری شغل (رستگار و همکاران )

دنیا آمگهایم؟ می ا و هگف زنگیی ما چیست؟ چرا میمیریم و پ

از مر

چده اتفداقی برایمدا مدیافتدگ؟

اارا ا دی گار نهت ها درپی پاسخ به سؤاالت وجودی و آی گهنگرانه خود هست گ ،بلکه به مدر
پ

و زندگیی

از آ باتوجهبه بیگ عملی زنگیی خود ،روش و آئی ی اه در زنگیی داشتهانگ ،نیز توجه دارنگ (آریدن،

 )65 : 9629دین بهطور خالصه شامل مقوالتی ازقبیل نگرش ویژه بده جهدا و هسدتی ،تدأثیر امدور مداورای
طبییت در جها  ،جاودانگی انسا ؛ مفاهیم رستگاری و قانو اخالقی ،ج به عاطفی و احساسی ایما اسدت
(خگایاریفرد .)92 :9691 ،دین برای فرد دی گار می ا و مفهوم زندگیی را پررند
متیالی به آ میدهگ .اسی اه ح ور مبگأ هستی را در زنگیی ح
ازطرفی رستگاری را از او بگانگ ،پ

تدر ادرده و حتدی جهدت

ا گ و روح انسانی را متیدالی ببی دگ و

می ای متفاوتی در زنگیی خود خواهگ داشدت و شدغل نیدز قسدمتی از

زنگیی است اه براساس باورهای دی ی امری مقگس است .باتوجهبه ای که یکی از ج بههای رسالت شدغلی
نیز دریافت می ای اار را متبادر میا گ ،میتوا نتیجه یرفت اه دی گاری ازطریق می ای اار نیز مدیتواندگ
موجبات رسالت شغلی را فراهم آورد .برایناساس فرضیه چهارم پژوهش چ ین بیا میشود:
فرضیه .4دی گاری ازطریق می یداری اار بر رسالت شغلی اارا ا اثریذار است.
پیشینه تجربی پژوهش
خوانساری و نیلفروشا ( )9611با هگف بررسی رابطه مسیر رسالت مسدیر شدغلی بدا رضدایت تحصدیلی
داننجویا داننگاه اصفها پژوهنی تحت ع وا «رابطه رسالت مسدیر شدغلی بدا رضدایت تحصدیلی :نقدش
میانجی خوداارآمگی تصمیمییری و انطباقپذیری مسیر شغلی و نقش تیگیلیری مقطع تحصدیلی» انجدام
دادنگ .این پژوهش اه بین  666نفر از داننجویا و بده روش تحلیدل ریرسدیو چ گیانده انجدام شدگ ،بیدا
میدارد اه داشتن رسالتشغلی مستقیم و لیرمستقیم ازطریق خوداارآمگی و انطباقپدذیری مسیرشدغلی بدا
رضایت تحصیلی داننجویا رابطه دارد.
هوراث ( )6694در پژوهنی تحت ع وا «پیشبی دی نتدایج اداری بدهوسدیله دی دگاری و درک رسدالت
شغلی» اه بین  666داننجو انجام شگ  ،به این نتیجده رسدیگ اده دی دگاری و درک رسدالت شدغلی مدیتواندگ
منارات شغلی را افزایش داده و بهع وا پیشبینهای نتایج ااری درنظر یرفته شونگ.
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باویو 9و همکارا ( )6692در پژوهنی تحت ع دوا «اسدتفاده از تئدوری تسدهیل هدگف بدرای توضدی
رابطه بین رسالت شغلی و رفتار سازمانی شهرونگی و رضایت شغلی» اه بین  666اارم گ چی دی انجدام شدگ
به این نتیجه رسیگنگ اه رابطه مثبتی بین رسالت شغلی اارا ا و رفتار شهرونگی سازمانی و رضایت شغلی
وجود دارد.
دافددی و همکددارا ( )6692در پژوهنددی تحددت ع ددوا «درک رسددالت شددغلی و بهزیسددتی :بررسددی
میانجییری انگیزه و دسترسی به فرصت» به مطالیه نقدش میدانجییدری می دای ادار و رسدالت زندگیی بدا
بهزیستی (رضایت از زنگیی) بین  252نفر از بزریساال پرداخت گ .براساس یافتههای پژوهش میانجییدری
می ای اار و رسالت زنگیی در مگل مفهومی پژوهش مورد تأییگ قرار یرفت.
جفری و آبیگ ( ) 6666در پژوهنی به بررسی پیامگها و پینای گهای رسالت شغلی پرداخت گ .ع دوا ایدن
پژوهش «رسالت شغلی :پیامگها و پینای گها و مکانیسم» میباشگ .در این پژوهش ،پژوهنگرا دریافت گ اده
سرمایه روا ش اختی و شاصیت ا شیر پیشبینهدای رسدالت شدغلی هسدت گ و مدیتوان دگ موجدب درک
رسالت شغلی در سازما شونگ و ازطرفی خودشکوفایی ،پیامگ رسالت شغلی است.

مدل مفهومی پژوهش
مفهوم اار میتوانگ در نظر اارا ا به رسالت تغییر ا گ .اارا ا باتوجهبه ابیاد سدرمایه روا شد اختی
و دی گاری نگرش شغلی را متحول نموده و فقط به انجام وظایف و مأموریتها در سازما نپردازنگ ،بلکه از
انجام این وظایف لذت ببرنگ و این لذتبانی اار وقتی اتفاق میافتدگ اده ادار در نظدر اارم دگ می دیدار
میشود .اارم گ ازطریق انجام وظایف و امور محوله به ارتقای روحی و سیادتم گی نیدز نایدل مدیشدود .در
این پژوهش براساس ادبیاتی اه قبالً از م ابع ماتلف بیا شگ ،درپی ش اسدایی عدواملی هسدتیم اده ازطریدق
آنها بتوا درک رسالت شغلی را بین اارا ا افدزایش داد .باتوجدهبده ادبیدات و فرضدیههدا ،مدگل مفهدومی
پژوهش در شکل ( )9ذار شگهاست.

1. Baoguo
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معناداری کار

شکل  .5مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازحیث هگف ،ااربردی و ازلحاظ یردآوری اطالعات ،در دسته پژوهشهای توصیفی
قرار میییرد .همن ین از نوع همبستگی و بهطور مناو مگلیابی میادالت ساختاری است .جامیه آماری
اارا ا اداره ال ورزش و جوانا استا تهرا به تیگاد  996نفر میباشگ .با استفاده از روش نموندهییدری
تصادفی ساده و براساس رابطه اوارا با خطای  4درصگ  966نفر نمونه انتااش شدگنگ اده پد

از توزیدع

پرسن امهها ،تیگاد  992پرسن امه برینت داده شگ.
برای س جش رسالت شغلی از پرسن امه  96یویهای رسالت شغلی دوبرو 9و توستی -اداراس)6699( 6
استفاده شگه است؛ بهع وا مثال« ،من تمراز زیادی روی اارم دارم».
بدرای سد جش مؤلفدده سددرمایه روا شد اختی از پرسند امه  65یویددهای سددرمایه روا شد اختی لوتددانز 6و
همکارا ( )6662استفاده شگه است؛ بهع وا مثال «مدن بدا اعتمداد اامدل مدیتدوانم تکدالیفم را در اارهدای
جمیی میین ا م».
برای س جش می اداری اار از پرسند امه  2یویدهای می داداری ادار لیدتمن -اوادیدا و اسدتیگر)6696( 5
1. Dobrow
2. Tosti-Kharas
3. Luthans
4. Littman-Ovadia & Steger

45

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

استفاده شگه است .این پرسن امه دو بیگ دارد ،بیگ اول هگف اار شامل  5یویه اه درمورد رابطده هدگف و
اار است؛ بهع وا مثال «اار من ح

روش ی از اهگافم برایم فراهم میا دگ» و بیدگ دوم درک ادار شدامل

 6یویه میباشگ اه میزا می یداری اار را انگازه مدیییدرد؛ بدهع دوا مثدال «مدن شدغلم را شدغلی می دیدار
میدانم».
برای س جش دی گاری از پرسن امه  2یویهای دی گاری یورساچ و مک فرسو  )9191( 9استفاده شدگه
است؛ بهع وا مثال «من اللب ح

شگیگی نسبت به ح ور خگا دارم».

تحلیل استنباطی دادهها
بیگ از یردآوری پرسن امهها ،به بررسی فراوانی دادههای جمییتش اختی پرداخته شگ .نتدایج نندا داد
اه فراوانی مردا  44درصگ و زنا  54درصگ بودهانگ .حگاقل سن پاسدخده دگیا  65و حدگااثر  44سدال
بود .اارش اسی  ،%62/9اارش اسی ارشگ  %59/6و داتری  %96/5بهدست آمدگ .بیندترین سدابقه اداری 61
سال و امترین  4سال بود .جهت جمعآوری اطالعات درمورد متغیرهای پژوهش ،از مقیداسهدای سد جش
استانگارد مبت یبر مبانی نظری استفاده شگ .تجزیهوتحلیل دادههدا بدهوسدیله مدگلسدازی میدادالت سداختاری
انجام شگ .ابتگا نرمدالبدود متغیرهدا بررسدی شدگ .بدرای بررسدی نرمدالبدود دادههدای پدژوهش از آزمدو
المویروف  -اسمیرنوف تکنمونهای استفاده شگ .براساس نتایج جگول ( )9مقادیر سط می یداری تمدام
مؤلفههای پژوهش ،بزریتر از  6/64بود .ب ابراین ،فرضیه نرمالبود توزیع دادهها تأییگ شگ.
جدول  .5نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف
متغیرهای مدل

مقادیر کلموگروف ـ اسمیرنوف

سطح معنیداری

دی گاری

6/996

6/945

می یداری ااری

6/926

6/995

سرمایه روا ش اختی

6/692

6/624

رسالت شغلی

6/629

6/666

1. Gorsuch & McPherson

42

بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روانشناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجیگری معنیداری شغل (رستگار و همکاران )

بارهای عاملی با محاسبه مقگار همبستگی شاخوهای سازه با آ سازه محاسبه میشدود .بدرای بررسدی
مگل مطالیه ابتگا ضرایب بار عاملی متغیرهای آشکار محاسبه شگ .ضرایب مذاور در جگول ( )6نندا داده
شگه است .هما طوراه اطالعات جگول ننا میدهگ بار عداملی همده متغیرهدا در حدگ قابدلقبدول ( بداالتر
از )6/2و T-valueدر سدط اطمی دا  6/14مقدادیر بدزر

تدر و مسداوی قدگر مطلدق  9/12مدیباشد گ.

بهاینمی ااه ضریب همبستگی مؤلفه های آشدکار در بدرآورد متغیدر پ هدا مربدوط بده خدود از تواندایی الزم
برخوردار بودنگ و درنتیجه بیانگر این است اه پایایی مگل انگازهییری مورد قبول است.
برای بررسی مگل ،ابتگا به برازش بیرونی و در مرحله دوم به برازش دروندی و درآخدر بده بدرازش الدی
مگل پرداخته شگه است.
جهت بررسی روایی ابزار یردآوری دادهها ،ابتگا از انطباق متغیرهای پرسن امه بر مبانی نظدری اطمی دا
حاصل شگه و سپ

مورد تأییگ خبریا داننگاهی قرار یرفته است .در مرحله بیگ بدگینم ظدور پرسند امه

بین  66نفر از اارا ا جامیه توزیع و ضریب آلفای ارونبدا آ اندگازهییدری شدگ .پایدایی الیده متغیرهدا
باالی  6/2میباشگ اه این بیانگر پایایی م اسب پرسن امه است .درانتها ،پایایی برمب ای همده  992پرسند امه
دوباره محاسبه شگ اه اعتبار باالی مقیاسهای س جش را بیا نمود .جگول ( )6نتایج این محاسیات را نندا
میدهگ .همن ین برای ارزیابی شاخوهدای سد جش و میتبربدود مدگل از شداخوهدای میدانگین ،پایدایی
ترایبی و آلفای ارونبا استفاده شگ.
جدول  .2بارهای عاملی متغیرهای پژوهش
متغیر

متغیر

ابعاد

Q1

6/996

Q1

Q2

6/992

Q2

6/161

Q3

6/969

Q3

6/961

رسالت

Q4

6/264

Q4

6/212

شغلی

Q5

6/994

Q5

6/995

Q6

6/212

Q6

6/262

Q7

6/264

Q7

6/959

Q8

6/266

Q8

6/265

سرمایه روا ش اختی

سؤاالت

بارهای عاملی

خوداارآمگی

امیگواری
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سؤاالت

بارهای عاملی
6/241
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متغیر

دی گاری

می یداری
اار

متغیر

ابعاد

سؤاالت

بارهای عاملی

Q9

6/966

Q9

Q10

6/956

Q10

6/291

Q11

6/229

Q11

6/966

Q12

6/226

Q12

6/956

Q1

6/992

Q13

6/225

Q2

6/995

Q14

6/264

Q3

6/299

Q15

6/262

Q4

6/266

Q16

6/211

Q5

6/291

Q17

6/296

Q6

6/169

Q18

6/966

Q7

6/992

Q19

6/226

Q8

6/959

Q20

6/296

Q1

6/224

Q21

6/212

Q2

6/999

Q22

6/264

Q3

6/214

Q23

6/229

Q4

6/961

Q24

6/224

Q5

6/292

Q6

6/949

Q7

6/226

تاشآوری

خوشبی ی

سؤاالت

بارهای عاملی
6/996

جدول  .2گزارش پایایی پژوهش
متغیرهای مدل

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

دی گاری

6/229

6/299

6/425

می یداری ااری

6/996

6/166

6/292

سرمایه روا ش اختی

6/996

6/945

6/255

رسالت شغلی

6/296

6/969

6/499
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میزا رابطه یک سازه با شاخوهایش در مقایسه رابطه آ سازه بدا سدایر سدازههدا ،بدهوسدیله مداتری
فورنل الرار ننا داده میشود .در این روش ت ها متغیرهای پ هدا درجده اول در مداتری

وارد مدیشدونگ.

جگول ( )6نتایج این بررسی را ننا میدهگ.
جدول  .4برگرفته از روش فورنل و الرکر
امیدواری

تاب آوری

خودکارآمدی

خوش بینی

درک کار

دینداری

رسالت شغلی

روانشناختی

سرمایه

معنای کار

پژوهش
امیدواری

6/255

تابآوری

6/299

6/296

خودکارآمدی

6/295

6/292

6/222

خوشبینی

6/445

6/255

6/265

6/214

درک کار

6/466

6/296

6/295

6/299

6/962

دینداری

6/522

6/495

6/411

6/964

6/269

6/246

رسالت شغلی

6/569

6/555

6/425

6/266

6/216

6/266

6/222

6/262

6/561

6/599

6/266

6/269

6/266

6/296

6/966

معنای کار

6/512

6/612

6/659

6/411

6/462

6/459

6/261

6/419

6/969

هدف کار

6/614

6/666

6/622

6/529

6/622

6/619

6/555

6/669

6/266

سرمایه
روانشناختی

به جهت محاسبه این ماتری
ماتری

هدف کار

متغیرهای

6/259

مقگار جذر  AVEمتغیرهای مک و در پژوهش حاضر اه در قطدر اصدلی

قرار یرفتهانگ ،از مقدگار همبسدتگی میدا آنهدا اده در خاندههدای زیدرین و چدط قطدر اصدلی قدرار

یرفتهانگ ،بایگ بینتر باشگ .ازایدنرو مدیتدوا بیدا نمدود اده متغیرهدای مک دو در مدگل تیامدل بیندتری بدا
شاخوهای خود دارنگ تا با سازههای دیگر و روایی وایرای مگل در حگ م اسبی است.
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جدول  .1شاخصهای برازش مدل درونی پژوهش
برازش مدل درونی

معنای کار

رسالت شغلی

ضریب تییین

6/241

6/496

مییار ایفیت پیشبی یا گه

6/666

6/622

مییار تغییرپذیری شاخو

6/49

6/46

شکل  .5الگوی آزمونشده پژوهش (ضرایب مسیر)

در شکل ( )6ضرایب مسیر اه بیانگر شدگت رابطده اسدت ،منداو شدگه اسدت .اعدگاد روی مسدیرها
ضریب مسیر را بیا مینمای گ ،اعگاد داخل دوایدر بدرای متغیرهدا درو زا R2،مقدگار (نندا از تدأثیری اده
متغیرهای مستقل بر یک متغیر وابسته می یذارنگ) و اعگاد روی فلشهای متغیرهدای پ هدا بیدانگر بارهدای
عاملی است .در مگل آزمو شگه توسط نرمافزار  PLSابتگا می دیداری ضدرایب مسدیر و بارهدای عداملی در
سط  6/14بررسی شگ اه تمام ضرایب مسیر و بارهای عاملی در این سط اطمی ا می یدار هست گ.
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نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
مالک تأییگ فرضیههای این پژوهش به این صورت است اده ضدرایب مسدیر مثبدت و آمداره  tبداالتر از
 9/12است اه در جگول ( )4نتایج بررسی فرضیهها ارائه شگه است:
جدول  .1بررسی فرضیههای پژوهش
مسیر

ضریب مسیر

آماره 5/33 > t

نتیجه آزمون

دینداری کارکنان ← رسالت شغلی ()H1

6/664

5/666

تأییگ

سرمایه روانشناختی کارکنان ← رسالت شغلی

6/696

9/695

تأییگ

()H2

برازش مدل کلی (معیار )GOF
برای برازش مگل الی اه هر دو باش مگل انگازهییری و ساختاری را ا تدرل مدیا دگ ،مییدار GOF

بهترتیب زیر محاسبه میشود:
̅̅̅̅ =6/465 *6/269 = 6/42

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

باتوجهبه مقگار حاصل  GOFمیتوا بیا نمود برازش مگل الی پژوهش قوی است.
بررسی متغیر میانجی
9

برای مطالیه اثر متغیر میانجی یکی از پرااربردترین روشها ،آزمو سوبل است .آزمدو سدوبل بدرای
انجام است باط درمورد ضریب اثر لیرمسدتقیم  ،abبدر همدا نظریده اسدت باط مورداسدتفاده بدرای اثدر مسدتقیم
وابسته است .اثر لیرمستقیم  abمحاسبه نمونه ازطریق اثر لیرمستقیم بوده اه در میر
دارد .با درنظریرفتن خطای استانگارد  abو با فر

واریان

نمونه قدرار

نرمالبود توزیع نمونهییری  abمیتوا یک p-value

برای  abمحاسبه ارد.

1. Sobel
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با درنظریرفتن خطای استانگارد اثر لیرمستقیم میتوا فرضیه صفر را در مقابل فرضبه مادالف بررسدی
ارد .آماره  Zبرابر است با نسبت  abبه خطای استانگارد آ  .بهبیا دیگر ،مقدگار  Z-Valueرا از رابطده زیدر
بهدست میآیگ:

در این رابطه:
 :aضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی
 :bضریب مسیر بین متغیر میانجی و وابسته
 :Saخطای استانگارد مسیر متغیر مستقل و میانجی
 :Sbخطای استانگارد مسیر متغیر میانجی و وابسته
جدول  .3بررسی فرضیههای میانجی
بررسی فرض میانجی
ضریب

سرمایۀ
6/466

6/6969

روا ش اختی و

و می ای اار

رسالت شغلی

رابطه با

دی گاری و

می ای اار بر

دی گاری و

می ای اار

رسالت شغلی

ضریب

روا ش اختی و

ضریب

رابطه با سرمایۀ

روا ش اختی

معنیداری

می ای اار در

سرمایۀ

وضعیت

فرضیه

رابطه اول

خطا

رابطه دوم

خطا

6/696

6/6699

6/625

4/426

تأییگ

می ای اار در
6/959

6/6922

رسالت شغلی

رسالت شغلی
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6/565

6/6466

6/666

6/666

تأییگ
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بحث و نتیجهگیری
یرایش به رسالت در شغل و حرفه ،چارچوش مفیگی برای مسدئولیتپدذیری در ادار ایجداد مدیا دگ.
درک رسددالت شددغلی مددیتوانددگ موتددور محرادده اارا ددا در سددازما بددرای ایفددای م اسددب وظددایف و
مأموریتهاینا باشگ .رسالت در افراد مدوجی از لدذت و عالقده را فدراهم مدیآورد و بدر می دا و هدگف در
زنگیی تأایگ دارد .داشتن زنگیی حرفهای بهع وا رسالت شغلی نیز به فرد احساس می ا و هگفداشدتن در
اار و بهطور الی ،هگف در زنگیی را پین هاد میا گ .ازایدنرو ،هدگف مطالیده حاضدر ،بررسدی عدواملی
است اه میتوانگ درک رس الت شغلی را در اارا ا ارتقا دهگ .در این پژوهش به بررسی رابطده دی دگاری
و سرمایه روا ش اختی بر رسالت شغلی با میانجییری می یداری اار پرداخته شگه اسدت .براسداس تحلیدل
جمییتش اختی مناراتا گیا در پژوهش بیندترین مندارات را یدروه سد ی  64الدی  64سدال ،سدابقه
 2الی  96سال و تحصیالت اارش اسیارشگ داشت گ اه حاای از مناراتا گیانی جوا و امسابقهبدود
و درعینحال تحصیلارده است .تحلیل آماری دادههای نمونه آماری پژوهش بیانگر می دیداری متغیرهدا و
م اسببود سؤاالت پژوهش است .آلفای ارونبا باالی  6/2پرسن امهها هم نندا ده دگه پایدایی م اسدب
پرسن امهها است.
مقگار همبستگی  6/616در رابطه دی گاری و رسالت شغلی ننانگر رابطه می یدار این دو متغیر پدژوهش
و همن ین تأییگ فرضیه اول پژوهش است .این یافته با مطالیات هوراث ( )6694و بیگدی ( )9615همادوانی
دارد .رسالت شغلی تجربه درک دعوتی برتر ،ماورایی و متیالی است اه فرد در این وضییت ح

میا گ

مأموریتی ویژه دارد و بایگ بهنحواحسن آ را انجدام دهدگ .ازایدنرو ،دی دگاری و باورهدای دی دی مدیتواندگ
براساس ارزشهایی اه در فرد ایجاد میا گ ایدن حد

و تجربده را در فدرد برانگیزاندگ و فدرد را در درک

هرچهبینتر و بهتر و رسالت شغلی خود هگایت نمایگ.
در فرضیه دوم پژوهش به بررسی رابطه سرمایه روا ش اختی و رسالتشغلی در اارا ا پرداختده شدگه
است اه ضریب  6/529تأییگا گه این فرضیه است و برایناساس میتوا بیا نمود اه رشگ ابیداد سدرمایه
روا ش اختی (امیگواری ،تاشآوری ،خوشبی ی و خوداارآمگی) در اارا ا میتوانگ بده ارتقدای رسدالت
شغلی اارا ا م جر شود اه نتیجه بهدسدتآمدگه بدا مطالیدات جفدری و آبیدگ ( ،)6666تجیدگین و مدارتین
( ،)6666هیرشددی و هیددرمن ( )6696وهددال و چ ددگلر ( )6665همسددو اسددت .سددرمایه روا ش د اختی حالددت
روا ش اختی مثبت ،واقعیرا و م یطفی را نسبت به زنگیی در افدراد ایجداد مدیا دگ و هرادگام از ابیداد آ
ظرفیت روا ش اختی مثبت را افزایش میدهگ .سرمایه روا ش اختی ،اارا ا را به تکاپو درمیآورد تدا در
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جستجوی این پاسخ برآی گ اه چه اسی هست گ و در زندگیی شاصدی و سدازمانی چده وظیفده و مدأموریتی
دارنگ .ازاینرو بهدنبال رسالت شغلی خود هست گ تا بتوان گ با درک آ به زنگیی خود می ا و مفهوم بیندتری
ده گ.
در فرضیه سوم پژوهش به بررسی میانجییری می یداری اار در رابطه سرمایه روا ش اختی و رسدالت
شددغلی پرداختدده شددگه اسددت ادده بددا اسددتفاده از روش سددوبل و براسدداس دادههددای جمددعآوری شددگه از
مناراتا گیا این فرضیه تأییگ شگ .سرمایه روا ش اختی میتوانگ ازطریق ایجاد می ای ادار بدر رسدالت
شغلی اارا ا تأثیریذار باشگ .سرمایه روا ش اختی در افراد ح

می یداری ایجاد مدیا دگ و ایدن حد

می یدار ی فرد را در رابطه با درک رسالت شغلی اارا ا یاری مینمایگ .بدهعبدارتی دیگدر می دا و مفهدوم
پیگاارد شغل موجب میشود اه فرد شغل خود را بهع وا رسالتی برای خود ببی گ .این نتیجه بدا مطالیدات
محرابی و همکارا ( )6696و استاین و همکارا ( )6699مطابقت دارد.
براساس یافتههای پژوهش ،دی گاری ازطریق می یداری اار نیز مدیتواندگ در ایجداد رسدالت شدغلی در
اارا ا مؤثر باشگ .باورها و ارزشهای دی ی به زنگیی حرفهای افراد می ا و مفهدوم مدیدهدگ .فدرد دی دگار
براساس آموزه های دی ی نگاه مقگسی به زنگیی دارد و ح ور در سازما نیز بانی از این زنگیی است و
بههمیندلیل نگرش دی ی موجب مفهومپیگاارد شغل میشود و برایناساس م زلت شغل ارتقا پیگا میا دگ
و شغل وسیله برای خگمت و تقرش می شود و رسالت فرد نیز در اجرای درست آ خواهگ بدود .ایدن نتیجده
پژوهش با مطالیات هوراث ( )6694و بیگی ( )9615هماوانی دارد.
باتوجهبه یافتههای پژوهش ،دی گاری و سرمایه روا ش اختی میتوان گ موجب شونگ تا اارا ا شغلنا
را رسالت خود بگان گ و میتوا با اتااذ تگابیری در سازما زمی ه ارتقای دی گاری و رشگ ابیاد سرمایههدای
روا ش اختی را مهیا نمود .بریزاری دورههای آموزشی ،ننستها و سمی ارها ازجمله ایدن روشهدا هسدت گ.
لوتانز برنامه آموزشدی م اسدبی بدرای رشدگ سدرمایه روا شد اختی در اارا دا دارد اده مدیتدوا از آ در
دورههای آموزشی اارا ا بهره یرفت .در زمی ه دی گاری میتوا عالوهبر فیالیتهای آموزشی مدیتدوا
از روشهای دیگر نیز بهره برد؛ ازجمله :اختصاص زمانی برای انجام فیالیتهای دی ی ،بریدزاری مسدابقات
ماتلف ،ی جانگ عباراتی م اسب در م نور اخالقی اارا ا و راهبردهای سازما برای بدرانگیاتن حد
دی ی نسبت به انجام مأموریتها .عالوهبر این موارد میتوا در زما انجام مصاحبههای استاگامی نیز ابیداد
سرمایه روا ش اختی و دی گاری را س جیگ و در امتیازات استاگامی از آنها بهره برد.
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نحوه دقیق یردآوری دادههدا مدیتواندگ ازجملده نقداط قدوت مطالیده حاضدر باشدگ ،ولدی ایدن پدژوهش
محگودیتهایی نیز داشت اه ازآ جمله میتوا به منکل دسترسی به اارا ا اشاره ارد و ای کده جامیده
و نمونه آماری مربوط به یکی از سازما ها و ادارات است اه اارا ا محدگودی دارد .ب دابراین ،پرواضد
است اه استفاده یا تیمیم نتایج حاضر در سازما ها و ادارات دیگر بایگ در نهایت احتیداط صدورت پدذیرد.
پین هاد میشود پژوهنگرا آتی ،مطالیات منابهی با حجم نمونههای متفاوت و بینتر در سایر سازما های
انور انجام ده گ.
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