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مقدمه
بهانجام
انسانکارهاراسریعتر 

امروزهعوامﻞمختلفیمانندپیشرفتفناوریباعثشدهاستتا
رساند،ولیدگرگونیهازمینۀبروزبرخیبیمااریهااونااراحتیهاایروانایوتضاعیررواباطو
ارزشهایانسانیرا به همراهدارد(قادمپاور.)33:7934،دگرگاونیهاایروزافازون،دشاواریو
چالشهایبسیاریرابرایکارکنانسازمانهاپدیدآوردهکهاسترسکارکناانیکایازآنهاسات
(حکاک،مﺤمدیوافشانی.)803:7933،درگساترهاماورساازمانی،مشاا ﻞپراساترس،ساالمت
رابهخطرمیاندازد(رضائی،درکاهوناوریپورلیااولی.)33:7939،تاثییر
روانشناختی7کارکنان 
استرسشغلی8بسیارگستردهوباعثکاهشساالمتعماومیکارکناانمایشاود(ویاوقینیاری،
مﺤیطهاییکهدرآنهمیشهامکانمواجههبااسترس

روحالهیومﺤمدحسین.)41:7933یکیاز

شغلیومنابعمختلراسترسوجوددارد،زنداناست (اکبری،اکبری،فراستی،امیاریومهکای،
روحاله ایومﺤمدحسااین.)41:7933،اسااترسآورهااایناشاایازجااو
7:7939؛ویااوقینی اری ،
سازمانی9زندانهامیتوانندبهافزایشاحتمالدچارشدنکارکنانبهاسترسهاایآسای زا4منجار
شود(برین.)992:8078،3درواقع،کاردرزندانبهعنوانیکیازاسترسزاترینمشاا ﻞ،ساالمت
میشود(رضاائی،درکاهو
بهخطرانداختهوباعثفرسودگیشغلی9آنها 
روانشناختیکارکنانرا 
نوریپورلیاولی.)33:7939،درمجموع،طیدهۀگذشتهتثییرروانشناختیدشواریهایشغلیبر
بهایباترسیدهوکاهشسالمتروانشناختیکارکنانزندانهامستلزمتوجهبیشاتراسات
سالمت 
ایدرسالمتروانشاناختی

(مفیدیرادوشاره.)97:7939،بهعالوه،معنویت1نیزنقشتعیینکننده

کارکنانایفامیکند(صمدیوصمدی.)739:7939،سالمتمعنوی2بارچگاونگیتعبیاروتفسایر
میگذاردوروندسازگاریوپاذیرشرویادادهاراآساانماینمایاد(کااتن،
رویدادهاتثییرچشمگیری 

1. psycological health
2. occupational stress
3. organization climate
4. traumatic stress
5. Berien, D.
6. Job Burnout
7. spirituality
8. spiritual health
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الرکااین،هااوپزمکرامروروزنتااال.)380:8003،7برپایااهمطالعاااتمتخصصااینروانشناساایصاانعتیو
سازمانی،معنویتدرکاارمایتوانادپاساخوراهحلایبارایکااهشازخودبیگاانگی،اساترس،ساازش
بیشازحدوآشفتگیشخصیتکارکنانباشد،زنادگیبادونکااربایمعنایاساتوکااریکاهفاقاد
جوهرۀمعنویباشد،زندگیراتباهمیسازد(کریشاناکومااروناک.)739:8008،8لاذاافارادگارایش
دارندکهمعنویترانه تنهادرامورشخصیبلکاهدرکااروساایرساطوحزنادگیتجرباهکنناد(نیاﻞو
بییبرمن.)999:8009،9
درپژوهشهایقبلیروشنشادهاساتکاهجاوساازمانی،نقاشتعیاینکننادهایدرساالمت
روانشناختیکارکنانایفاامایکناد(صامدیوصامدی)739:7939،؛جاوساازمانیبااساالمت
قدمپور.)33:7934،همچنینمیاناسترسشغلیوساالمت
روانشناختیکارکنانقابﻞتبییناست( 
روانشناختیکارکنان،رابطهمنفایومعنایداروجاوددارد(رضاائی،درکاهوناوریپورلیااولی،
.)33:7939رابطۀگرایشهایمذهبیباساالمتروانشاناختیوتاا آوریکارمنادان(مشایریان
فراحی،اصغریابراهیمآباد،مشیریانفراحی،رزاقیکاشانیوتوکلی)84:7933،واهمیاتنقاش

توانمعنویدربهبودسالمتروانشناختیوکاهشاساترسشاغلیروشانشادهاسات(قلعاهای،
مهاجرانومﺤمودزاده.)74:7934،تعلقشغلی4نیزبانمودهاییازسالمتجوسازمانیوساالمت
روانشناختیماننداعتماد،دلجوییوتصمیمگیاریگروهایدرکااروقابلیاتاعتمااد،نگرانایو
پسمیتاوانگفات

دلواپسیوگشودگیهمبستهاست(میرکمالیونامداریپژمان.)789:7934،
کهدرپژوهشهایقبلیکوششهاییبرایبررسیساالمتروانشاناختیومعناویباامتغیرهاایی
استجوّسازمانی،استرسشغلیوتعلقشغلیانجام گرفتاهولایتااروشانشادنساهمجمعایو
اهمیتاینمتغیرهااشاکافچشامگیریوجاودداردکاهپاژوهشحاضاردرراساتایکاساتنآن
تاکنونپژوهشهاییبرایبررسیسالمتروانی-اجتماعیکارکنانشاا ﻞ

انجامگرفتهاست.البته
دراستانکردستانصورتگرفتهاستازجمله:بررسیوضعیتسالمتروانیکارکناندرماانیو
یردرمانیبیمارستانهایشهرسنندج(آراساته،هاادینیاا،صاداقتوچاارهجاو)93-44:7921،؛
1. Cotton, S. Larkin, E. Hoopes, A. cromer, B. A. & Rosenthal, S. L.
2. Krishnakumar, S. & Neck, C. P
3. Neal, J & Biberman, J
4. job involvment
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بررسیعملکردخانوادهوساالمتروانایکارکنااندانشاگاهعلاومپزشاکیکردساتان(اردالنو
اردالن)78-87:7933،وبررسیسالمتسازمانیدرادارهکﻞراهوشهرساازیاساتانکردساتان
(ساعدی؛ادهمیوخاکساار،)7-9:7934،ولایباوجوداینکاهکااردرزنادانهاادشاواروبسایار
آوربهشمارمیرود،تاکنوندراینزمینهاقدامیصورتنگرفتاهاسات.بناابراین،پاژوهش

استرس
حاضرباهدفپیشبینیتغییراتساالمتروانشاناختیومعناویکارکناانزنادانهاابرپایاهجاوً
استرسشغلیوتعلقشغلیانجامشدهوتالشیبرایپاسخبهاینپرساشاساتکاهآیاا

سازمانی،
کارکنانزندانهاازراهاطالعازمیزانجوًسازمانی،کاهشاسترس

سالمتروانشناختیومعنوی

شغلیوتعلقشغلیکارکنانشا ﻞدرزندانهاقابﻞتبییناست؟


مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
 .7سالمت روانشناختی
بهمعنایبرخورداریاز سطحبهیناۀساالمتبادنی،روانای،اجتمااعیومعناویاسات
سالمت 
(راجمیﻞ،رویزن،یادالگو-راسموسان،فرنانادزوداپوتاو)978:8078،7وساالمتروانشاناختی
نشانگرتواناییارتباطفراخوروهماهنگبادیگرانوتوانتثییردرمﺤیطاجتماعیورویاروییبا
مطالباتآناست(مکفارلند.)988:8070،8مفهوم،سازۀسالمتروانشناختیباسهمؤلفهشناساایی
شدهاست:نخست،زمینۀمربوطبهخود،دربرگیرندهتسلطبرهیجانهایخود،آگااهیازضاعرهاای
خودورضایتازخوشیهایساده؛دوم،زمینۀمربوطبهدیگاران،دربرگیرنادهعالقاهباهدوساتیهاای
طوالنیمدتوصمیمی،احساستعلقبهیکگروه،احساسمسئولیتدربرابرمﺤیطانسانیوماادیو
سوم،زمینۀمربوطبهزندگیاجتماعی،دربرگیرندهپاذیرشمسائولیتهاا،انگیازهگساترشامکانااتو
عالئقخود،تواناییاخذتصمیمهایشخصایوانگیازهخاو کاارکردن(احمادی،شایخعلایزادهو
شیرمﺤمدزاده.)80:7923،ازادبیاتمربوطباهساالمتروانشاناختیمایتاواننتیجاهگرفاتکاه
سالمتروانشناختیباعملکردموفقکارکردهایذهنایودرنتیجاهانجاامفعالیاتهاایساازنده،
داشتنروابطمناس بادیگران،تواناییسازگاریباتغییراتورویاروییمؤیربااحاوادننااگوار
;1. Rajmil, L., Roizen, M., Hidalgo-Rasmussen, C., Fernández, G., & Dapueto, J. J
2. McFarland, M.J.
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حبخااش ،المرضاااییونیااکپاای.)20:7924،شااخصدارایسااالمت
زناادگیهمااراهاساات(فاار 
روانشناختیمی تواندباادیگارانارتبااطماؤیربرقارارنماودهوباهخاوبیباااساترسمقابلاهکناد
بهطارز
اختالالتروانیمیتواند 

باتوجهبهاینکه

(زاندرمن،ایجوگو،نوربکوایوانز.)23:8074،7
مؤیری،فردوشغﻞاورادستخوشتغییرکند،امروزهتثکیدروزافزونیبارارتقاایساطحساالمت
بهچشممیخورد(کوهپاییوخندان.)99:7934،ساالمتروانشاناختی
رواندرمﺤیطهایکاری 
جوییدرهزینههایماادیومعناویاز


افراددرپیشبرداهدافملیوآرمانیجوامعبشریازلﺤاظصرفه
بیشتریناهمیتبرخورداراست.وقتیکارکنانازسالمتروانشناختیکاماﻞبرخاوردارباشاند،امکاان
طباطبائینس ومﺤمودی.)444:7934،ساالمت

دستیابیبهحداکثرکاراییدرسازمانفراهممیشود(
روانشناختی،پیشایندها،نمودهاوپیامدهایگوناگونیدارد؛براینموناهساالمتروانشاناختیو
کبنای
وابعادآنقابﻞپیشبینیاست(قنبری،نصیریولی 

تعلقشغلیمدیرانازطریقهوشمعنوی
سالمتروانشناختیکارکنانبااجاوساازمانی،

وعبدالملکی.)774:7939،بهعالوه،همبستگیمیان
مهدوی،مهدیپاورو المایترکسالویه.)809:7934،

قدمپور33:7934،؛
یداراست( 
مثبتومعن 
مثبتومعنیداردارند.اینیافتهاهمیتتوجهباه

همچنینابعادسالمتمعنویباتعلقشغلی،رابطۀ
(یاسمینژاد،گاﻞمﺤمادیانویوسافی:7930،

سالمتمعنویومذهبیدرسازمانرانشانمیدهد
.)770

 .8سالمت معنوی
ختهاایمثباتاز
سالمتمعنویازابعادسالمتاستکهنشانگراحساساات،رفتارهااوشانا 
ارتباطاتباخوددیگران،طبیعتوموجودیبرتراست.اینبعدازسالمتی،باعثمیشودفارددر

زندگیخودازرضایت،شادی ،آرامشبیشتروهادفواالتاربرخاوردارباشاد(گاومزوفیشار،8
.)7924:8003معنویتماننادچتاری،مفااهیمساالمتمعناوی،ایماان،باورهااوساازگاریمعناویرا
پوشااشماایدهااد.باورهااایدیناایومعنااویچگااونگیتفساایررویاادادهارادگرگااونساااختهوفراینااد

1. Zonderman, A.B., Ejiogu, N., Norbeck, J., & Evans, M.K.
2. Gomez, R., & Fisher, J. W
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سازگاریوپذیرشرویدادهاراآسانمیسازد(کاتن،الرکین،هوپز،کراماروروزنتاال.)387:8003،7

رابطۀگرایشهایدینیباسالمتروانشناختیوتا آوریکارمندان(مشیریانفراحای،اصاغری
ابراهیمآباد،مشیریانفراحی،رزاقیکاشانیوتوکلی)84:7933،واهمیتنقشتاوانمعناویدر

بهبااودسااالمتروانشااناختیوکاااهشاسااترسشااغلیروشاانشاادهاساات(قلعااهای،مهاااجرانو
پیشبینی
روانشناختیمدیرانازطریقهوشمعنویقابﻞ 
مﺤمودزاده.)74:7934،همچنینسالمت 
ولیکبنیوعبدالملکی.)774:7939،دربررسیمﺤیطکارروشنشادکاه

است(قنبری،نصیری
معنویت،رابطهمعکوسومعنیداریبررفتارهایمنافقانهدارد.البته ازمیانابعادمعنویت،نیازهای
معنویبیشترینایررادرکااهشرفتارهاایمنافقاناهدارد(موساویوزارع.)797:7939،براسااس
تغییراتسازمانیواجتماعی کهسازمانهارابهتکاپویتطبیقباامﺤایطواداشاته،وجاودرهباری
معنویبرایایجاداینتغییراتازاهمیتویژهایبرخورداراست.مسئوالنسازمانهایدرگیاردر
امرسالمت،بایدضمنتوجهبهجنباههاایمختلاررهباریمعناوی،احسااسامنیاتشاغلیرادر
کارکنانتقویتکنندتازمینهبهبودتعهدبهکاروتعلقشغلیبیشتردرکارکناانرافاراهمنمایناد
موریآبادیوعسکری.)843:7933،بینرهبریمعنویوتعلاقشاغلیکارکناان،

(شفیعی،دهقان
ترکیبیازمؤلفههاایرهباریمعناوی

رابطهمثبتومعنیداریوجوددارد.شایانتصریحاستکه

شغلیداشتهباشند،امابهاستثنایمؤلفۀایمانوامیاددر

میتواندنقشمعنیداریدرپیشبینیتعلق
تنهاییایرمعنیداریبرتعلقشاغلیکارکناانداشاته


توانندبه
یکازمؤلفههایدیگر 
نمی


کار،هیچ
،اردالن،زندی،سیرپناهیوفیضی.)43:7934،

(شاهمﺤمدی
باشند 

 .9جوّ سازمانى
سازمانهادرراستایدستیابیبهاهداف،نیازمندعوامﻞمتعددیهستندکاهیکایازمهامتارین
فراهمبودنجوسازمانیبهینهاست(احمدی،بهمئی،رنجبر،رحیمیوشاهبازی.)772:7934،
آنها 
جوسازمانی،مبینویژگیهایکمابیشپایداریاستکهیکسازمانراازدیگرسازمانهامتماایز
ساااختهورفتااارافاارادرادرسااازمانتﺤااتتااثییرقاارارماایدهااد(یمین ایفیااروز،یمیناایفیااروزو
1. Cotton, S. Larkin, E. Hoopes, A. cromer,B. A. & Rosenthal, S. L
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موسوی)90:7938،بهعالوهجوسازمانی،یکیازویژگیهایمهممجموعههااینظااممنادانساانی
استکهارزیابیآنبهشناختعوامﻞمتنوعبرهرسازمانیکمکمایکناد(قاسامی،درودیاانو
مرتضوی.)33:7939،باآنکهتعاریرجوًسازمانیگوناگوناست،جاوهرههماهآنهاادوعنصاررادر
بردارد.نخست،عنصرذهنییانظامشناختیکهروشنگرنظامهایارزشایساازماناساتودوم،عنصار
احساسییابرداشتهایجمعیکهبراساسسیاستها،نﺤوۀعملکردوروشهایسازمانرخمایدهاد.
موردنخستبیشتربهفرهنگسازمانمرتبطاستومورددومروشنگرجومرتبطبارهبریبااآناسات
روشنساختنمفهومجوًسازمانیوانساجامبخشایدنباه

(وبندی،السون-بوخانانولپاین.)798:8004،7
رادربهرهورساختنسازمانکمککند(حااجلو:7937،

آنمیتواندبهعنوانیکابزارکارآمد،مدیران
ایفامیکند(صمدی

)793زیراجوًسازمانی،نقشتعیینکنندهایدرسالمتروانشناختیکارکنان
پاایشبیناایسااالمت

معناایداردر

وصاامدی.)739:7939،جوسااازمانیازمتغیرهااایسااازمانی
است(قدمپاور.)33:7934،میاانجوساازمانیوساالمت

روانشناختیکارکنانسازمانهایدولتی
روانشناختیکارکنانرابطهمنفیومعنایداریوجاوددارد.همچناینمیاانابعاادجاوساازمانیو
سالمتروانشناختی،رابطهچندگانهایمشاهدهوروشان شادکاهرضاایتازپااداش،وضاوحو
بینیکننادههاایوضاعیتساالمتروانشاناختیکارکناان
پیش 
بهترتی قویترین 
توافقبرهدف ،
بهویژهازطریقکس رضایتاز
فراهمنمودنجوسازمانیمناس  ،
میتوانگفت 
بهطورکلی ،
است .
پاداش،توافقووضوحاهدافسازمانی،تاحدودیتضمینکنندهسالمتروانشاناختیکارکناان
مهدیپورو المیترکسلویه.)809:7934،میانجوسازمانیومشارکتساازمانی،

است(مهدوی،
رابطۀچشمگیریوجوددارد(احمدی،بهمئی،رنجبر،رحیمیوشهبازی.)772:7934،هرچاهجاوً
سازمانیهماهنگترباشد،برقراریروابطانسانیآسانترخواهدبود.بالعکس،جوهایبساته،تارسآور
ویامنفیباعثبیاعتمادی،ترس،دوریورویگردانیافرادازهممیشود؛بناابراین،جاومثباتوبااز،
بهداشتروانیکارکنانرابرآوردهمیکند(گودرزی،گمینیان.)42:7927،جوًسازمانی،تاثییربسازایی
بررفتارکارکنانوکارکردسازمانیدارد.بررسیهاروشنگرآناستجومتعالیساازمانازیاکطارف

هزینههایجابهجاییکارکنانومقاومتآناندربرابرتغییارراکااهشمایدهادوازساویدیگارباعاث
1. Wendy, R., Olson-Buchanan, J. B., & LePine, M. A
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نوآوریمیشودکهبازدهنهاییاینتثییرات،افزایشکارآمدیسازمانورضایتمردماسات(وبنادی،

السون-بوخانانولپاین.)799:8004،بینجوسازمانیوسالمتروانشاناختیکارکناان،همبساتگی
معنیداریوجوددارد.همچنینسالمتروانکارکنانرامیتاوانبراسااسجوساازمانیکارکناان
پیشبینینمود(موسویوشاهحسینی.)71:7934،جوسازمانیسالممیتواندباعثبهبودتعاامالت
وعملکردسازمانیشدهوبرعکسجاوناساالمومسامومممکاناساتمﺤیطایپارازساوظننو
بهوجودآوردهوایراتمنفیرابرعملکردافرادوساازمانداشاتهباشاد(زارع،ساپهریو
استرس 
روستایی.)13:7939،جوسازمانیدرسرمایههایاجتمااعیوانساانیوسارمایهاجتمااعیباهساهم
خوددرسرمایهانساانیایاردارد(رحمتای،سالطانیناژاد،رشایدوعباسای .)743:7933،ساالمت
سازمانیمیتواندبهکاراییسازمانمنجرشود(براتیمارنانی،حقانی،مﺤمدی،مارادی،روحاانی،
طرسکیوخدایاری.)97:7930،تمرکزبربهبودمﺤیطروان-اجتماعیکار7وکااراییساازمانی
میتوانددرکاهشاسترسشغلیکارکنان،بهبودبهزیستیذهنی8وبهبودعملکردسازمانی9سهیم
باشد(آرنتز،لوکاسوآرنتز.)94:8077،4سالمتسازمانیتﺤتتاثییرعواماﻞگونااگونیاسات
راینموناه،
(براتیمارنانی،حقانی،مﺤمدی،مرادی،روحانی،طرسکیوخادایاری.)97:7930،با 
مهمترینعوامﻞقابﻞتوجهتنشزا3برایافسرانتثدیبی9شا ﻞدرزنادانهاا،مشاکالتمرباوطباه
نقش،اضافهکاری،مطالباتتماسهاایاجتمااعی(1باازنادانیان،همکاارانوناانران)ووضاعیت
اجتماعیفقیراست(شوفیﻞوپیترز.)73:8000،2

 .4استرس شغلی
ماهیتانسانیمدیریتوپیشبردامورساازمانهااوپیچیادگیروزافازونمﺤایط،چاالشهاای
بسیاریبرایکارکنانومدیرانپدیدآوردهکهیکیازآنهااساترسکارکنااناساتکاهخاوداز
1. psychosocial work environment
2. mental well-being
3. organizational performance
4. Arnetz, B.B., Lucas, T., & Arnetz, J.E.
5. stressors
6. correctional Officers
7. demanding social contacts
8. Schaufeli, W.B., & Peeters, C.P.
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طومﺤایطکااروابهاامنقاش،تاثییر
عواملینظیر:کیفیتروابطکاری،فشاروحجمکار،شارای 
میپذیرد(حکاک،مﺤمدیوافشانی.)803:7933،استرسشغلییکیازعوامﻞاساسایدرکااهش
بهاارهوریسااازمانهاااوایجااادعااوار باادنیوروانایکارکناااناساات.امااروزهاسااترسبااهیکایاز
یهاآشکارساخته که
ﻞشدهاست،بررس 
ستگاههایکاریتبدی 
نهترینمشکالتزی 
گستردهترینوپرهزی 

استرسزاهمچاونمشاکالت خاانوادگیوماالیاسات

بسیارجدیترازدیگرعوامﻞ

استرسهایشغلی

خاقانیزاده،عبادی،یرتینیر،رحمانی.)729:7921،استرس،تنیدگییافشارروانیباهمعناایفشااریاا

(
رفتاراوتثییرمیگاذارد.مایتاوان

نیروییاستکهازانواععوامﻞدرونیوبیرونیبرفردواردشدهوبر
گفتکهاسترسگونهایناهنجااریرفتااریاساتکاههنگاامقرارگارفتنشاخصدرمعار شارایط
گنجهعریضی،ساامانی،مولاویوناوری.)247:7922،
ناشناختهیاناخواستهبهوجودمیآید(جهانبخش ،

عوامﻞقابﻞتوجهاسترسزابرایکارکنانزندانها،مشکالتمربوطبهنقشاست(شوفیﻞوپیترز،
.)73:8000استرسشغلیبا جاوّساازمانییااعواماﻞدرپیونادباامﺤایطکااریفاردهمبساتگیدارد
(کمینیس.)119:8009،7همچنیناسترسبابسیاریازبیماریهایبدنیوروانیمرتبطاساتیاادر
ایجاد،تﺤولوگسترشآننقشداشتهوباعثکاهشسالمتعمومیکارکنانمیشود(ویاوقی
نیری،روحالهیومﺤمدحسین.)41:7933،بهعالوهاسترسشغلیمیتواندباعثایجادتثییرمنفی
برمتغیرهایسازمانیمانندتعهادووفااداریافارادباهساازمانومتغیرهاایفاردیساازمانیمانناد
عملکردشغلیافرادگردد(مامی،اکبری،اکباری،اکباریومهکای.)992:7934،اساترسباعاث
کاهشسالمتعمومیکارکنان،نیرویابتکاروخالقیتوتالشافارادمایشاود(ویاوقینیاری،
روحالهی ومﺤمدحسین .)41:7933،استرسشاغلیبارمیازانعملکاردکارکناانایارمنفایدارد

(حکاک،مﺤمدیوافشانی.)803:7933،میاناسترسشغلیونمرهکلایساالمت روانشاناختی
کارکنان،رابطهمنفیوجوددارد(رضائی،درکهونوریپورلیاولی)33:7939،بادینمعنااکاهباا
روحالهایومﺤمدحساین،
افزایشاسترسشغلیعملکردشاغلیکااهشماییاباد(ویاوقینیاری ،
مﺤیطهایشغلیمختلررویاسترسشغلیکارکناانزنادان

.)41:7933البتهنوعفرایندکاریو
یدرکاانوناصاالحوتربیاتازبقیاه
تثییرمیگذارد.میانزندانهایمختلر،میزاناسترسشاغل 
1. Cummins, R.
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زندانهایدیگربیشتراست.همچنیناسترسآورهایمربوطبهکارمیانکارکناناینزندانبیشاتر
بهترتیا ازبیشاترینباهکامتارینشاامﻞ
بود.برحس درجهاسترسشغلی،مشا ﻞدارایاسترس 
بهداشتودرمان،یگانحفانت،اداری،مددکاراجتماعیومراق باود.ازمیااناساترسآورهاا،
حیطهکنترلباشغﻞونوعزندان،حمایتهمکارباجنس،ارتباطباجنسونوعزنادان،نقاشباا
سن،سابقهکار،شاخصتودهبدنیوشغﻞرابطهمعنیداریدارند(اکبری،اکبری،فراستی،امیری
عالوهتنشآورهایروتینکار7بارضایتشاغلیهمبساتهاسات(هولادرو

ومهکی.)7:7939،به
وایوکس .)973:7332 ،8براساسنتایجتﺤقیقکهمؤیدتثییرمنفیاسترسبرعملکردشغلیاست،
اجرایبرنامهایجامعدرخصوصمدیریتاسترسکارکناان،ارتقاایساالمتعماومیباههماراه
فراهمکردنامکاناتمشارکتآنهادرتصمیمگیریها،
رسیدگیبهوضعیتارتقاوامنیتشغلیو 
روحالهی
باهدفبهبودعملکردکارکنانضروریبودهوبایددراولویتقرارگیرد(ویوقینیری ،
ومﺤمدحسین.)41:7933،همچنینبهکارگیریاقداماتالزمجهتمدیریت،کااهشیااحاذف
استرسآورهایمرتبطباآندرجهتحفظسالمتفردیوشغلیکارکنانزندان

استرسشغلیو
وافزایشکیفیتوکمیتعملکردشغلیآنهاضاروریاسات(ماامی،اکباری،اکباری،اکباریو
مهکی.)992:7934،

 .2تعلق شغلی
دردههاخیر،سازمانهادریافتهاندکهبرایدستیابیبهمزیترقابتیپایداروایاربخش،نیاروی
انسانی،ازبیشتریناهمیتبرخورداراست.دردنیااییکاهداناشوارتبااطباامراجعاهکننادگانو
دریافتکنندگانخدماتبیشازپیشاهمیتیافتاهاسات،سارمایهانساانیکاهنشااندهنادهمیازان
دانش،مهاارتهاایفنای،خالقیاتوتجرباهساازماناسات،اهمیاتفزاینادهاییافتاهوهمچاون
داراییهایمولدتلقیمیشاود(رحمتای،سالطانیناژاد،رشایدوعباسای)743:7933،درگساترۀ
سازههاایروانشناسایساازمانیوپاژوهشدرباارۀنیارویانساانی،مفهاومتعلاقشاغلییکایاز
موضوعاتبرجستهاستکهبهدرجهایکاهاشاخاصباهلﺤااظروانشاناختیبااشاغﻞفعلایشاان
1. routine work stressors
2. Holder, J. C., &Vauxb, A.
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هویتیابیمیکنند،اشارهدارد(بهرامی،مروتی،دهقان،منتظرالفارج،احمادیوشاهبازی:7934،
دلبستگیروانیفردبهشغﻞخودنیزاطالقمایشاود(ضایائی،
.)334همچنینتعلقشغلیبهمیزان 
رضائی،یارمﺤمدی،خوشبووقرهگوزلو.)7938:33،تعلقشاغلیکارکنااندرکاارباهتاازگیوارد
سازههایمهامدرادبیااتوپاژوهشهاای
(روحالهی)11:7934،؛واز 
جستارهایسازمانیشدهاست 
سازمانیاست(میرکمالیونامداریپژمان.)789:7934،وجودتعلاقشاغلیبارایایجاادتغییارات
سازمانیواجتماعیازاهمیتویژهایبرخورداراستوسازمانهارابرایتطبیقبامﺤیطبهتکاپو
واداشتهاست(شفیعی،دهقانموریآبادیوعساکری.)843:7933،بررسایتعلاقشاغلیبیشاتربار
تعیینوشناساییتعیینکنندههایآنمتمرکزباودهاسات(فلساتیدوگاالی.)7834:8004،7تعلاقشاغلی
بهعنواننگرش،عامﻞمهمیاستکهبهکاراییوایربخشیسازمانکمکمیکند.تعلقشغلیمبتنایبار
درهمآمیختنکااروزنادگیشخصایاساتکاه
نﺤوهادراککارکنانازمﺤیطکاریوشغﻞخودو 
سطحپایینآن،بینکارکنانمنجربهکااهشعملکارددرساطوحمختلارساازمانمایشاود(تعجبای،
عباااسزاده،حساانیوقالوناادی.)739:7933،کارکناااندرگیااردرکاااریااابرخااوردارازتعلااقشااغلی،
کارکنانیشادا ،پرانرژیوبهرهورند.ایننوعکارکنانتمایﻞزیادیبهتاالشوکوشاشدردساتیابی
بهاهدافسازماندارند(روحالهی.)11:7934،کارکنانبادرگیاریشاغلیبااالباهشغلشااناهمیات

بیشتریدادهوعملکردمطلو تریدارند(ضایائی،رضاائی،یارمﺤمادی،خوشابووقارهگوزلاو،
.)7938:33هرچهتعلقشغلیکارکنانباالترباشاد،ایربخشایساازماننیازافازایشخواهادیافات
(سعید،تابانژاد،نﺤریر،عبادی،خوشا وباباجانی.)93:7938،برایافازایشتعلاقشاغلیکارکناان
بایدتوانمندسازیروانشناختیوساختارسازمانیموردتوجهقرارگیرد(ساالریمﺤمدآبادومازیااری،
)827:7933سالمتروانشناختیوتعلقشغلیمدیرانازطریقهوشمعنویوابعادآندرمدیران
ولیکبنیوعبدالملکی.)774:7939،ابعادسالمتمعناویباا

قابﻞپیشبینیاست(قنبری،نصیری
تعلقشغلیهمبستگیمثبتومعنایداردارد؛بخاشچشامگیریازواریاانستعلاقشاغلیتوساط
نژاد،گﻞمﺤمدیانویوسفی،


یقابﻞتبییناست(یاسمی
متغیرهایپیشبینسالمتمذهبیووجود
.)770:7930
1. Felstead, A, & Gallie, D
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فرضیۀ پژوهش
میان جوً سازمانی ،استرس شغلی و تعلق شغلی با سالمت روانشناختی و معنوی
کارکنان زندانهای استان کردستان رابطۀ معنیدار وجود دارد.
معدودیازپژوهشهایپیشین،مؤیدموضاوعیتداشاتنفرضایۀپاژوهشحاضاراسات؛میاان

یداروجاوددارد(صامدیو
سالمتروانشاناختیکارکناانبااجاوًساازمانی،رابطاۀمثباتومعنا 
؛قدمپور33:7934،؛مهادوی،مهادیپاور و المایترکسالویه.)809:7934،
صمدی 739:7939،
سالمتروانشناختیباعملکردموفقکارکردهایذهنیهمبستگیدارد(فرحبخش ،المرضاایی
ونیکپی.)20:7924،میانسالمتمعنویوتعلقشغلیهمبستگیمثبتومعنیداریوجاوددارد
نژاد،گﻞمﺤمدیانویوسفی.)770:7930،رابطۀبینرهبریمعنویوتعلاقشاغلیکارکناان،


(یاسمی
اردالن،زندی،سیرپنااهیوفیضای.)43:7934،اساترسباعاثکااهش

یداراست(شاهمﺤمدی،
معن 
روحالهیومﺤمدحسین)41:7933،وهمبستگیبین
سالمتعمومیکارکنانشده(ویوقینیری ،
استرسشغلیوسالمتروانشناختیکارکناانمنفایومعنایداراسات(رضاائی،درکاهوناوری
پورلیاولی.)33:7939،سازمانهااعمازاداریوبهخصوصزندانهااباهمنظاوردساتیابیباهاهادافو
هایخودنیازمندعوامﻞمتعددومتفاوتیمیباشندکهسالمتروانشناختیومعنویازمهامتارین

برنامه
آنهاست؛عواملیکهمیتواندتثییرزیادیدرکاارکردساازمانداشاتهباشاد.بیشاترپیشارفتهاامرهاون
ارکانسازمانهاست،ساالمتروانشاناختی

سالمتروانشناختیاست.چوننیرویانسانیازمهمترین
ومعنویآنهامیتواندتثییرشگرفیدررشدوتوسعهسازمانهاداشتهباشد(پارگمنت،کوینگوپارز،7
پژوهشرواست.

).پسباتوجهبهپیشینۀمﺤدودپژوهشواهمیتموضوعآزمودنفرضیۀ

380:8000


چارچوب مفهومی پژوهش
روانشاناختی،مهاامتارینعوامااﻞماؤیردرارتقااوتکامااﻞانساانبااهشامارماایرودو
ساالمت 
جوسازمانیکهدرهمهابعادسازمانجریاندارد ،سالمتروانشناختی کارکنانرانیزتﺤتتاثییر
قرارمیدهد(موسویوشااهحساینی.)71:7934،جوساازمانیساالموحمایاتگارباعاثافازایش
کاراییکارکنانوعامﻞمهمیدرافزایشایربخشیسازماناست(رحیمی،بﺤرالعلاومویونسایان،
1. Pargament, K. I., Koenig, H. G., & Perez, L. M
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)741:7939وتثییربسزاییبررفتارکارکنانوکارکردسازمانیدارد(وبندی،السون-بوخانانولپااین،
799:8004؛قاسمی،درودیانومرتضوی.)33:7939،بهبودمﺤیطکارمیتوانددرکاهشاسترس
کارکنان،بهبودبهزیستیروانشاناختیوبهباودعملکاردساازمانیماؤیرباشاد(آرنتاز،لوکااسو
آرنتز.)94:8077،7بهکارگیریاقداماتالزمجهتمدیریت،کاهشیااحاذفاساترسشاغلیو
استرسآورهایمرتبطباآندرجهتحفاظساالمتفاردیوشاغلیکارکناانزنادانوافازایش
کیفیتوکمیتعملکردشغلیآنهاضروریاست(مامی،اکبری،اکبری،اکبریومهکی:7934،
فراهمساختنجوساازمانیمطلاو و
.)992کارکنانهرسازمانانتظاردارندسازمانمتبوعخودبا 
حمایتآمیزشرایطتثمیننیازهایآنانرافاراهمکنناد.باهعاالوهساازمانهاادرتاالشهساتندتاا
کارکنانیراباهکارگیرنادکاهفراتارازونیفاهونقاشتعیاینشادهدرشارحشغلشاانعماﻞکنناد
(روشندلاربطانیومقصودی)83:7934،ولیبرایافزایشتعلقشاغلیکارکناانبایادتوانمندساازی
مﺤمدآبادومازیاری.)827:7933،پسباتوجاهباهاهمیات
روانشناختیموردتوجهقرارگیرد(ساالری 
کارکنانزندانهابرپایاهجاوًساازمانی،اساترس

موضوعبررسیتغییراتسالمتروانشناختیومعنوی
یشود.
شغلیوتعلقشغلیفرضیههایذیﻞدراینپژوهشآزمودهم 
یدار
رابطهمیانجوًسازمانیباسالمتروانشناختیکارکنانزندانهایاساتانکردساتانمعنا 
است؟
رابطهمیانکاهشاسترسشغلیباسالمتروانشناختیکارکنانزندانهاایاساتانکردساتان
یداراست؟
معن 
یدار
رابطهمیانتعلقشغلیباسالمتروانشناختیکارکنانزنادانهاایاساتانکردساتانمعنا 
است؟
یداراست؟
کارکنانزندانهایاستانکردستانمعن 

رابطهمیانجوًسازمانیباسالمتمعنوی
یدار
کارکنانزندانهایاستانکردستانمعن 

رابطهمیانکاهشاسترسشغلیباسالمتمعنوی
است؟
یداراست؟
کارکنانزندانهایاستانکردستانمعن 

رابطهمیانتعلقشغلیباسالمتمعنوی

1. Arnetz, B.B., Lucas, T., & Arnetz, J.E.
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شکل  .7مدل اولیه پژوهش


همبستگیهایمفرو

میانمتغیرهایپژوهشدرشکﻞ()7ترسایمشادهاسات؛همپوشایهاا

نشانگرپراکنشهایمشترکمفرو

میانسالمتروانشناختیومعناویباامتغیرهاایپایشباین

است.


روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوعتوصیفی-پیمایشیو طرحآنهمبستگیاسات.جامعاهآمااریدرایان
هایاستانکردستانودربرگیرندهکارکنانرسامیوقاراردادی

پژوهشکارکنانشا ﻞدرزندان
است.جامعهآماریکارکنانزندانهایاستانکردستانطبقآخرینآمارادارهکاارگزینیزنادان
استان،درسال934،7937نفربودکه829نفرازآنانباروشنموناهگیاریهدفمنادودرراساتای
شمولحداکثریوافزایشرواییبهعنواننمونهموردارزیابیقرارگرفتناد.پرسشانامههاا،پاساز
برگزارینشستتوجیهیبارایکارمنادانتکمیاﻞشاد،هادفازنشساتتاوجیهیآگااهسااختن
بود.بهعلتشیفتبودن

آزمودنیهاازاهدافپژوهشوجلوگیریازسوگیریدرپاسخسؤاالت
ایپرنکردند،برایناساسازمیان


حضورنداشتند،پرسشنامه
برخیکارکنان،آنهاییکهدرنشست
جمعیت934نفری829،نفرموردارزیابیقرارگرفتاهوپرسشانامههااراتکمیاﻞکردناد.فهرسات
مشا ﻞوتعدادکارکنانانتخابیدرجدل()7مشهوداست.
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جدول  .7فهرست مشاغل و تعداد کارکنان انتخابی

متغیر

پست
سازمانی

مشاغل سازمانی
پلیس(افسر،فرمانده،سرهنگ)

فراوانی
93

درصد
78

مراق 

97

70

اسلﺤهدار)

اعزام(

98

77

کارمند

9

7

فرهنگی

4

7

اموراجتماعی

4

7

مددکار

1

8

مدیر

9

8

نگهبان

77

3

آشپز

70

3

راننده

8

7

مسئولبهداشت

8

7

مسئولصندوق

4

7

مربی

3

8

انتظامات

9

7

بازرس

9

7

رایانه

9

7

اجرایاحکام

9

7

آموزشی

4

7

معاون

3

8

روانشناس


3

8

حفانت

7

7

بدونجوا 

31

94

جمع

829

700


یتﺤلیﻞدادههاوبرای

آوریپرسشنامههاازآمارتوصیفیواستنباطیبرا


پسازتکمیﻞوجمع
ازابزارهایمعرفیشدۀذیﻞاستفادهشد.

دادهها
جمعآوری 
اندازهگیریو 
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مادهایبهدستاوسیپوودیویز8
ۀویرایششدۀفهرستاسترسشغلی:7اینفهرست 90

.7نسخ
()7332برایردهسنیبزرگساالنتدوینشدهوهادفآنارزیاابیاساترسشاغلیاسات.
یکفااایتینقااش،4ابهااامنقااش،3
فهرسااتاسااترسشااغلیدارایابعااادبارکااارینقااش،9ب ا 
مسئولیتپذیریوتعار

نقش9است(اسیپووداویز.)9:7332،پایاایینساخهایرانایایان

ابزارباضری آلفایکرونباخ0/32گزارششدهاست(شریفیان،امینیان،کیانی،باارونیو
امیری.)749:7923،درپژوهشحاضر،نرخپایاییاینفهرستبابررسایپاساخهاای829
بهدستآمدکهنشانگرپایااییمقباولوگویاایهمگنای
نفرباروشآلفایکرونباخ 0/27
ابزاراندازهگیریاست.

درونی
.8پرسشنامهجوًسازمانیهالپینوکرافات.1ایانابازار98پرسشایتوساطهاالپینوکرافات2
()7399تدوینشدهوهدفآنارزیاابیجاوًساازمانیازدیادگاهبزرگسااالناسات.ایان
یدهدکاهشاامﻞتثکیادبارروحیاه
پرسشنامههشتبعدجوّسازمانیراموردسنجشقرارم 
مالحظهگاری،فاصالهگیاری،نفاوذوپویااییو

گروهی،مزاحمت،صمیمیت،عالقهمندی،
تثکیدبربارآوریاست.پایاییاینپرسشنامهطبقپژوهشجهرمای،احمادی و درویشاپور
گزارششدهاست.نرخپایاییایانپرسشانامهباا

فرا ه()773:7922نرخ پایایی 13درصد
بررسیپاسخهای829نفرباروشآلفایکرونباخ0/11باهدساتآمادکاهنشاانگرپایاایی
ابزاراندازهگیریاست.

مقبولوگویایهمگنیدرونی
.9پرسشاانامهتعلااقشااغلی3باارایاناادازهگیااریمیاازانتعلااقشااغلیازپرسشاانامه70پرسشاای
(کانونگو)7328،70استفادهشد.پاسخگوییبهاینابزاربرپایهیکسنجه1ارزشیلیکرتی
رابهترتیا 0/21
است.کانونگو()941:7328نرخهمسانیدرونیوبازآزماییاینسنجه 
)1. Occupational Stress Inventory – Revised Edition (OSI -R
2. Osipow, S.H & Davis, A
3. overload Work
4. role insufficiency
5. role ambiguity
6. role conflict
)7. Halpin & Croft organizational climate questionnaire (HCOCQ
8. Halpin, A.W. & Croft, D
9. Job Involvement Questionnaires
10. Kanungo, R
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و0/23گزارشکردهاست.بوزیونلاوس)93:8004(7پایااییوروایایایانابازارراتثییاد
نمودهوقادریوافضﻞ()2:7938نیزپایاییوروایینساخۀفارسایآنرابارآوردوتثییاد
نمودهاند.درپژوهشحاضرنیزنرخپایاییاینپرسشنامهبابررسایپاساخهاای829نفارباا
بهدستآمدکهنشانگرپایاییمقبولوگویایهمگنایدرونای
روشآلفایکرونباخ 0/29
ابزاراندازهگیریاست.
.4پرسشنامهسالمتمعنوی.8اینپرسشنامه80پرسشیتوسطپاائولوتزینوآلیساون)7328(9
تدویناستکهسالمتدینی4وسالمتوجودی3رااندازهگیاریمایکناد.نمارهساالمت
معنویجمعایندوزیرگروهاساتکاهدامناهآن80-780اسات.در ایان پرسشانامه متغیار
برآوردهشدن نیاز باههادف ،معناا،

بهعنوان فلسفه مرکزی زندگی و حاصﻞ
سالمت معنوی 
گرفتهشاده و ساالمت وجاودی باه حاسهدفمنادی و رضاایت از

عشق و بخشش درنظر
زندگی و سالمت دینی به رضایت برآمدهازارتباط با یک قدرت برتر یاا خداوناد اطاالق
شده اسات(الاهبخشایان،جعفارپاورعلاوی،پرویازیوحقاانی(.)49:7923روایای ایان
پرسشنامهپاس از ترجماه باه فارسای ازراه اعتباار مﺤتاوی و پایاایی آن ازراه نارخآلفاای
کرونباخ./28تعیینشد.همچنیننرخپایاییاینپرسشنامهبابررسیپاسخهاای829نفارباا
بهدستآمدکهنشانگرپایاییمقبولوگویایهمگنایدرونای
روشآلفایکرونباخ 0/14
ابزاراندازهگیریاست.

.3چکلیستعالئممرضی:SCL-259اینابزاردراصﻞتوسطدراگوتیس1بهمنظورارزیاابی
سالمتروانشناختیعمومیتادوینشادهوتوساطنجاریاانوداودی()799-437:7920
ازمقیاسهایرایجدرسنجشآسای هاای

هنجاریابیشدهاست.چکلیستعالئممرضی
روانیاستوکس نمرۀباالتربهمعنایبرخورداریبیشترازعالئمروانی(کاستیساالمت

1. Bozionelos, N
2. spiritual health questionnaire
3. Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W
4. religious health
5. existential health
6. Symptom Checklist
7. Deragotis, L. R. (1975). The SCL-90-R. Baltimore: Clinical Psychometric Research.
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روانشناختی )است.نسخهفارسیابزارمعتبرودارایپایاییورواییخوبیاست(نجاریاان
وداودی.)741:7920،نرخپایاییاینپرسشنامهبابررسیپاسخهای829نفرباروشآلفای
کرونبااخ0/13بااهدسااتآماادکااهنشااانگرپایااییمقبااولوگویااایهمگنایدرونایاباازار
اندازهگیریاست.



یافتههای پژوهش
جمعیتشناختیاعمازسن،تﺤصیالتوسابقۀخدمتدرجادول()8برحسا 

دادهیافتههای
فراوانیودرصددرجشدهاست.



جدول  .8شاخصهای جمعیتشناختی نمونه پژوهش
ردیف

متغیرها

7

سن

8

تﺤصیالت

9

سابقهخدمت

شناسههای متغیر

فراوانی

درصد

90-80
40-97

13
741

89
38

30-47
90-37

37
70

72
4

جمع

829

700

سیکﻞ
دیپلم

74
789

3
44

لیسانس
فوقلیسانس


782
79

43
3

دکتری

3

7

جمع
3-7
70-9
73-77

829
30
23
98

700
72
90
87

80-79

83

2

83-87

79

3

90-89

2

9

بدونجوا 

40

74

جمع

829

700

832

بررسی رابطۀ جوّ سازمانی ،استرس شغلی و تعلق شغلی با سالمت روانشناختی و معنوی کارکنان زندانهای...

دادهیافته هایتوصیفیمتغیرهایپاژوهشبرحسا میاانگینوانﺤارافمعیااردرجادول()9
مشهوداست.

جدول  .9میانگین و انحراف تعلق شغلی ،سالمت معنوی ،استرس شغلی،
جوّ سازمانی و سالمت روانشناختی
میانگین (میانگین

متغیرها

استرسشغلی

انحراف معیار

تعداد

بارکارینقش

97/38

9/73

829

بیکفایتینقش


83/29

9/29

829

دوگانگینقش

83/73

3/99

829

چارچو نقش

82/80

3/19

829

مسئولیت

83/99

8/43

829

مﺤیطفیزیکی

89/20

9/73

829

نمرۀکﻞ

82/42

4/87

829

73/88

8/30

829

بارآوری،مزاحمت

3/29

9/27

829

صمیمیت

74/12

9/98

829

عالقهمندی


79/93

9/34

829

مالحظهگری

77/98

8/73

829

فاصلهگیری

78/28

9/99

829

نفوذوپویایی

78/09

4/91

829

تثکیدبربارآوری

79/73

9/30

829

نمرۀکﻞ

78/21

8/07

829

سالمتدینی

90/43

4/30

829

سالمتوجودی

99/02

4/87

829

نمرۀکﻞ

98/89

9/93

829

89/82
71/29

3/31
4/31

829
829

کل)

تثکیدبرروحیه
گروهی

جوّسازمانی

سالمتمعنوی

تعلقشغلی
سالمتروانشناختی
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نشانگردادهیافتههایتوصیفیمتغیرهایپژوهشاست.

جدول()9

جدول  .4نرخ همبستگی پیرسون تعلق شغلی ،سالمت معنوی ،استرس شغلی،
جوً سازمانی و سالمت روانشناختی
سالمت

سالمت

استرس

معنوی

روانشناختی

شغلی

7

تعلقشغلی

7

0/049

0/021

*-0/741

*0/823

8

سالمتمعنوی

0/049

7

*0/777

0/071

-0/029

0/021

*0/777

7

*0/417

*0/798

4

استرسشغلی

*-0/741

0/071

*0/417

7

*0/927

3

جوًسازمانی

*0/823

*-/029

*0-/798

*-0/927

7

متغیرها

9

سالمت
روانشناختی


تعلق شغلی

جوً سازمانی

*==829،0/03تعداد،درجهآزادی=828


چنانکهجدول()4نشانمایدهاد،همبساتگیکاساتیساالمتروانشاناختی(برخاورداریاز
یسااالمتروانشااناختیو

عالئااممرضاایبیشااتر)واسااترسشااغلی(،)0/417همبسااتگیکاساات
یسالمتروانشاناختیوتعلاقشاغلی()0/021درساطح

جوّسازمانی()0/798وهمبستگیکاست
P<0/05معنیداراست.همچنینهمبستگیساالمتمعناویواساترسشاغلی()0/071درساطح
P<0/05معنیدارنیساتولایهمبساتگیساالمتمعناویوجاوّساازمانی()-/029وهمبساتگی
معنیداراست.
سالمتمعنویوتعلقشغلی()0/049درسطح P<0/05
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جدول  .2تحلیل واریانس برای تعیین معنیداری مقادیر مجذور جوً سازمانی ،استرس شغلی
و تعلق شغلی با سالمت روانشناختی و سالمت معنوی
متغیر مالک

مدل

.7استرسشغلی

سالمت

.8استرسشغلیوجوًسازمانی

روانشناختی


رگرسیون

79839/13

7

79839/13

باقیمانده

49979/21

827

793/23

کﻞ

33379/91

828

-

رگرسیون

79972/77

8

9933/03

باقیمانده

49333/33

820

799/47

کﻞ

33379/91

828

-

رگرسیون

74273/33

9

4392/37

.9استرسشغلی،جوًسازمانیو

باقیمانده

43032/77

813

797/94

تعلقشغلی

کﻞ

33379/91

828

-





.7استرسشغلی

سالمتمعنوی

شاخصها

مجموع
مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

.8استرسشغلیوجوًسازمانی

.9استرسشغلی،جوًسازمانیو
تعلقشغلی

رگرسیون

9/43

7

9/43

باقیمانده

78998/07

827

44/33

کﻞ

78993/41

828

-

رگرسیون

30/73

8

43/01

باقیمانده

78343/97

820

44/20

کﻞ

78993/41

828

-

رگرسیون

737/31

9

30/38

باقیمانده

43032/77

813

797/94

کﻞ

33379/91

828

-

F

20/737

40/073

90/338

0/01

7/00

7/78

سطح
معنیداری
0/000

0/000

0/000

0/12

0/99

0/99


سلهمراتبایمتغیرهاایپایشبایندرتبیاینتغییاراتمتغیار
نشانگرتوانپیشبینیسل 

جدول(،)3
؛باتوجهبهمنادرجاتجادول،3متغیرهاایپایشباینباهترتیا شادت

سالمتروانشناختیاست
همبستگیواردمعادلهشدهونشانمیدهدکهرابطۀمیانجوّسازمانی،استرسشغلیوتعلقشغلی

است.پسمیتوانگفاتکاه

یدار
باسالمتروانشناختیکارکنانزندانهایاستانکردستانمعن 
کاهشسطحسالمتروانشناختی(برخورداریازعالئممرضیبیشتر)بااطالعازافازایش
سااطحاسااترسشااغلیوافاازایشسااطحسااالمتروانشااناختیبااااطااالعازسااطحباااالی
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قابﻞپیشبینیاسات.چنادوچونایانرابطاهدرجادول()9درج

جوّسازمانیوتعلقشغلی
نشانمیدهدرابطهناچیزاساترسشاغلیوساالمتمعناوی،

شدهاست.بهعالوهجدول()3
نشانگرفقدانتاوانپایشبینایساالمتمعناویازطریاقاساترسشاغلیاساتوایانعادم
معنیداریدربارهرابطۀمیانجوّسازمانی،استرسشغلیوتعلاقشاغلیبااساالمتمعناوی
کارکنانزندانهایاستانکردستاننیزصادقاست.


جدول  .2ضرایب چندگانه متغیرهای پیشبین و مجذور آنها میان جوً سازمانی،

استرس شغلی و تعلق شغلی با سالمت روانشناختی و سالمت معنوی
تغییرات آماری
مقدار R

مجذور R

تعدیل مجذور R

تخمین خطا

تغییرات مجذور R

سازمانیو

تغییرات F

روانشناختی


Df1

سالمت

سازمانی
استرسشغلی،جو

Df2

استرسشغلی
استرسشغلیوجو

سطح معنیداری F

متغیر
مالک

مدل

واتسون
(Durbin
)Watson

0/41

0/87

0/873

78/22

0/88

20/73

7

827

0/00

7/23

0/41

0/87

0/871

78/30

0/00

0/78

7

820

دوربین

0/18



0/43

0/89

0/893

78/17

0/08

3/89

7

813

0/00



0/71

0/00

0/00

9/10

0/00

0/01

7

827

0/12

7/34

0/24

0/00

0/00

9/93

0/00

7/39

7

820

0/79



درگیریشغلی
استرسشغلی
استرسشغلیوجو
سالمت

سازمانی

معنوی

استرسشغلی،جو
سازمانیودرگیری

0/77

0/07

0/00

9/92

0/00

7/91

7

813

0/84



شغلی

توجه:ترتی مدلعبارتنداز=7:استرسشغلی=8،استرسشغلیوجوًسازمانی=9،استرسشغلی،جوًسازمانیوتعلقشغلی

یدهدکهآزمونواتسون،عدمارتباطنمرههایخطایمتغیرهایمستقﻞباا
جدول(،)9نشانم 
یکند.همبستگیچندگانه9متغیردخیﻞدرپیشبینیسالمتروانشناختیبرابر
یکدیگرراتثییدم 
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باR=0/43ومجذورآنr2=0/89است؛بهعبارتدیگر،بهکمکاین9متغیار89درصادساالمت
روانشناختیآزمودنیهاقابﻞپیشبینیاست؛مجذوررابطهساادهچندگاناهمیااناساترسشاغلی،
سااالمتروانشااناختی0/89اساات،یعناای89درصاادسااالمت

ج اوّسااازمانیوتعلااقشااغلیبااا
وتعلقشغلیقابﻞپیشبینیاست.توان

آزمودنیهاتوسطاسترسشغلی،جوًسازمانی

روانشناختی

پیشبینیبرایاسترسشغلیبهتنهاییامکانپذیر،ولیبرایاسترسشغلیوجوسازمانیمعنایدار
نیست.همچنینمیزانهمبساتگیچندگاناه9متغیاردخیاﻞدرپایشبینایساالمتمعناویبرابارباا
عبارتدیگر،بهکماکایان9متغیارتقریبااصصافردرصاد

R=0/77ومجذورآنr2=0/07است؛ 
به
هاقابﻞپیشبینیاست.


بهداشتمعنویآزمودنی


نتیجهگیری
هدفازپژوهشحاضر،بررسیرابطهجوًسازمانی،استرسشاغلیوتعلاقشاغلیبااساالمت
زندانهایاستانکردستانبود.نتایج،نشاندادکهکاهش
سالمتروانشناختیکارکنان 

معنویو
سالمتروانشاناختیباااساترسشاغلیوافازایشساالمتروانشاناختیباابهباودجاوًساازمانی
همبسااتگیدارد؛یعناایهرچااهفضااایسااازمانیسااالمتاارواسااترسشااغلیکاامتاارباشااد،سااالمت
روانشناختیبیشتراستوبرعکس.

روحالهایومﺤمدحساین()41:7933ورضاائی،درکاهوناوری
پژوهشهایویاوقینیاری ،
بااینیافتههاهمسوست،البتهبااینتفاوتکهدرموردنخسات،بااتفااوت

پورلیاولی()33:7939
جامعۀآماریونوعسالمتتثییراسترسشاغلیبارساالمتعماومیوعملکاردشاغلیکارکناان
بررسیشدهودرمورددومجامعۀآماریمتفاوتاست.میانجوّساازمانیوساالمت

مراقبتپرواز
یدار()-0/290وجوددارد؛یعنیتغییاراتجاوّساازمانیبااتغییاراتساالمت
معنویرابطهمعکوسمعن 
هایقلعهای،مهاجرانو


اینیافتهبانتایجپژوهش
معنویهمپوشینداشتهوفاقدرابطۀمعنیدارهستند.
)بهدلیﻞتفاوتکمابیشمتغیرهایپیشباینوماالکوجامعاۀآمااریدو
مﺤمودزاده( 74:7934
بهدلیﻞعدمتطابقکامﻞمتغیرهایماالک
پژوهش،بانتایجپژوهشموسویوزارع(  )797:7939
یوفیضای( )43:7934باهدلیاﻞعادم
وبانتایجپژوهششاهمﺤمدی،اردالن،زنادی،سایرپنااه 
ودهودرسطحپژوهشهایداخلییکیافتاۀبادیعو

تطابقمتغیرهایپیشبینومالکناهمسونم
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هایبعدیبهشمارمیآید.البتاه


پژوهشدرراستایهموارسازیانجامپژوهش
ازمصادیقنوآوری
اینیافتهها،باعنایتبهتفاوتهایفرهنگیوتنوعکمابیشمتغیرها،بهطاورکلیباایافتاههاایپاژوهش

کینجرساکیواسااکریپنک)991:8009(7؛بنفیااﻞ)991:8009(8وویناادی،اولسااونبوچنااانوجااولی9
()793:8004هماهنگاست.
گانهسهمتغیرپیشبینباا

نتایجآزمونفرضیههابرپایهنتایجبهدستآمده،مقدارهمبستگیچند
یداربود.بنابراین،میاانجاوّساازمانی،اساترسشاغلیو
سالمتروانشناختیبرابر90/338ومعن 
یداروجاوددارد.
تعلقشغلیباسالمتروانشناختیکارکنانزندانهایاستانکردستانرابطهمعن 
روحالهایو
پژوهشهاایویاوقینیاری ،

هامبنیبرتثییدفرضیهها،بانتایج

نتایجآزموناینفرضیه
مﺤمدحس این()41:7933؛رضااائی،درکااهونااوریپورلی ااولی()33:7939؛صاامدیوصاامدی
مهدیپورو المیترکسلویه()809:7934؛موسوی

قدمپور()33:7934؛مهدوی،
()739:7939؛  
روحالهی
وشاهحسینی()71:7934؛آرنتز،لوکاسوآرنتز)94:8077(4؛کمینیس)119:8009(3؛ 
()11:7934؛ضیائی،رضائی،یارمﺤمدی،خوشبو وقرهگوزلو()7938:33؛سعید،تابانژاد،نﺤریر،
عبادی،خوشا وباباجانی()93:7938وفلستیدوگالی)8004(9هماهنگاستوگویایاهمیت
توجهبهنقشجوًسازمانی،استرسشغلیوتعلقشغلیدرراساتایافازایشساالمتروانشاناختی
یشود:
آسانکردنآنراهکارهاییارائهم 
کارکنانزندانهاستکهبرای 

کنشبهگوناهایاسات

.7طراحیدوبارۀکار:هدفکالنطراحیدوبارهکار،افزایشآزادی
کهکارکنانخود،کارراراهورینمایند.دربسیاریازمواردافازایشراهاوریکارکناان،
یشاود.اگارطراحایدوباارهکاارامکاانپاذیرنباشاد،گاردشیاا
موج کاهشاسترسم 
یتوانددرکاهشفشارروانیمﺤیطکارمؤیرباشد.
چرخشکاریم 
یتوانادباهمادیریتپیشاگیریفشاارروانایکماککناد.
.8هدفگذاری:هدفگاذاریما 
هدفهایروشن،قابﻞاندازهگیری،قابﻞمشاهدهباچارچو زمانیروشنوهزینهمشخص
1. Kinjerski, V, and Skrypnek, B. J
2. Benefiel, M
3. Wendy, R., Olson-Buchanan, J. B., & Le Pine, M. A
4. Arnetz, B. B., Lucas, T., & Arnetz, J. E.
5. Cummins, R.
6. Felstead, A & Gallie, D
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یبرد،همچنینابهاموتعار
انگیزشکارکنانراباالم 

درنقاشرانیازکااهشدادهوباه

یزند.
افزایشتعلقشغلیدامنم 
ژهایکهدربافتسازمانینقشکانونینامیده
.9مذاکرهنقش:مذاکرهنقشباتعریرنقشوی 
یپذیرد،برداشتخاودراازانتظااراتیکاهاز
یشودآ ازشدهوفردیکهنقشکانونیم 
م 
یکندواعضایبرجستهسازماننی ازانتظااراتخاودراازشخصایکاه
یرود،بیانم 
نقشم 
یکنند.درنتیجه،نقشموردنظرخو تعریار
نقشویژهایبرعهدهگرفتهاست،مشخصم 
یشوند.
سازمانآسودهخاطرم 

شدهوهمفردوهمسایراعضای
یتواندآرامبخشباشد،
.4حمایتاجتماعی:دراوقاتترسوفشارروانیویامواقعتنهاییم 
یکند،فشارروانایرابهتارمادیریتکنناد.
داشتنروابطاجتماعیمناس بهافرادکمکم 
آگاهساختنکارکنانازنظامهایحمایتاجتماعیدرداخاﻞوخاارج
یکپیشنهادعملی ،
سازماناست.برنامههایمدیریتمشارکتیوفعالیتهایبهبودزندگیکاریازمنابع نی
یآیند.
بهشمارم 
حمایتاجتماعی 
.3انتظاراتواقعبینانه:نیازاستافرادانتظاراتوتوقعاتواقعبیناناهایازخاود،کاار،شاغﻞو
افراداطرافخودداشتهباشند.
یداریرابطۀسهمتغیرپیشبینباساالمتمعناویفرضایهپاژوهشمبنایبار
باتوجهبهعدممعن 
وجودارتباطمیانجوًسازمانی،استرسشغلیوتعلقشغلیباسالمتمعنویکارکنانزنادانهاای
یرود
یتوانگفتکهبااینکهدرناهرانتظاارما 
استانکردستان،تائیدنمیشود.درتبییناینیافتهم 

اینمتغیرهاسالمتمعنویراپیشبینیکننادویاابااآنرابطاهداشاتهباشاند،ولایتعهاددینایو
معنویت،موج فعالسازیمسئولیتپذیریشاخصدرزمیناۀاصاولوباورهاایمنادرجدردیان
ارزشهادرونیهستند.اصوالصارزشهایمعناویوساالمتمعناوینبایادمتاثیراز

یشودکهاین
م 
ده
شرایطسختیامتثیرازعدممشارکتیاجوًسازمانیسختوخوشایندوناخوشایندباشدودی 
یکنند.ازآنجاکه
کهافراددرسختترینشرایطارزشوسالمتمعنویخودراحفظم 

شدهاست
ابعادسالمتمعنوی،دربرگیرندهرفتارهاایآشاکار،اعتقااداتوانگیازههاا،ارزشهااواهاداف،
تجار روحیودرونیاستودارایابعادشناختیدرزمینۀجستجویمعنی،هدف،حقیقاتدر
زندگی،عقایدوارزشها،ابعادتجربایدرزمیناۀاحسااسامیاد،عشاق،پیوناد،آراماشدرونای،
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آسایشوحمایتوابعادرفتاریدرزمینۀروشیکهیاکفاردعقایادمعناویدرونایخاودرادر
یدهد،بنابراین،سالمتمعنویبهعلتابعادشناختیوتجربیباهساادگیقاباﻞتغیار
خارجنشانم 
بابرخیازجنبههایساالمتروانشاناختی

نیستند23.مطالعهنشاندادهاستکهفعالیتهایدینی
یکعامﻞمهمقابﻞتفسایردراحسااس

شوند.معنویبودن،

ارتباطداردوبهتربااسترسروبهرومی
ذهنیسالمبودناست.فلاذادرشارایطساختساازمانیوکااریکارکنااندرجساتجویمعنای،

یشوند.
هاهستندوبهراحتیدستخوشتغییرنم 


هدف،حقیقتدرزندگی،عقایدوارزش


پیشنهادهای کاربردی
باتوجهباهیافتاههاایپاژوهش،پیشانهادهایکااربردیونظاریذیاﻞبارایافازایشساالمت

یشود.
درادارهامورزندانها،ارائهم 

روانشناختی

 .7مشارکتکارکنانهنگامیمیسراستکهنیازهایحیاتیوامنیتشغلیآنهاتثمینشدهباشد.
یهای تصمیماتمخفیدرسازمان،
عبارتدیگر ،جوسازمانیمناس باشد .گاهیویژگ 

به
یسازد (نظیراتخاذتصمیماتپنهانی).سپسبایدصراحتگوییرادر
مشارکترامنتفیم 
مگیری ازطریق مدیریت مشاورهای و یا فضایی
سازمان گسترش داد؛ مشارکت در تصمی 
یگیرد،بنابراین ،مدیرانبایدبهاینامردر
همراهبااحتراموبدونترسواسترسصورتم 
تهاییمطلو استکهتاحدیسخت
سازمانزندانهاتوجهکنند.مشارکتدرموردفعالی 

ومنطقیباشند،نهچندانسختکهکارکنانرادچارابهامسازدونهآنقدرآسانکهنیازی

به مشارکت نباشد .مشارکت و درگیری کارکنان زندانها زمانی مطلو خواهد بود که
روابط چهرهبهچهره ایجاد کند .درصورتیکه ساختار قدرت سازمان بهصورت خودکامه
نصورت،مشارکتودرگیریکارکنانبهموفقیتتبدیﻞنخواهدشد.هنگامیکه
باشد،درای 
کارکنان از طرف دیگران ،در فشار انجام کار (استرس کاری) باشند ،مشارکت احتماالص
جهبخشنخواهدبود.
نتی 
 .8برایموفقیتمدیریتمشارکتیوتعلقشغلی،توجیهبهفضایسالمسازمان،کاهشاسترس
وتوجهبهسالمتکارکنانضروریاست  .اگرکارکنان،ازفضایروانیسالمدرمﺤیط
زندانهاراضینباشند،مدیریتمشارکتیایربخشامکانپذیرنخواهدبود.آموزشمدیراناز
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شنیازهای اساسی روحیه مشارکت ،کاهش استرس شغلی و کاهش فشار روانی را در
پی 
سازمانزندانهاست.مدیریتبایددرمقابﻞکارکنان،رفتاریمناس وبرخوردیصﺤیحو

واحترامآمیز نشاندهدودرهمهکارکناناینباورواعتقاد رابهوجودآورد که

اصولی
ابداعاتوابتکاراتوهمفکریومشارکتآنهاموردارجواحترامقرارمیگیرد .کارکنان
باید درازای پیشنهادهایی که ارائه میدهند ،مورد تشویق روانی و مادی قرار گیرند .این
باتوجهبهنوعوارزشهرپیشنهاد ،متفاوتخواهدبود،ولیدرهیچموردینباید

قها 
تشوی 
دانهانادیدهگرفتهشودتاجاییکهاگرپیشنهادیبسیار
اصﻞتشویقبخصوصدرسازمانزن 
کوچک و ناچیز و  یرعملی باشد ،بازهم الزم است که از پیشنهاددهنده بهخاطر توجه و
عالقهایکهنسبتمسائﻞمﺤیطکارشنشاندادهاست،سپاسگزاریبهعمﻞآید.

هاشناساییانواعاسترسهایمﺤیط


بهنوعمسئولیتواهمیتونایرکارکنانزندان
 .9باتو 
جه
مقابلهای وسالمت
حﻞهای  
کارآنانضروریبودهوالزماستپسازشناختاسترس،راه 
روانی کارکنان فراهم شود .دورکردن منبع استرس با انجام تغییرات ازطریق سازماندهی،
برنامهریزی،و(...ازطریقتصمیماتمدیریتی)ایرمناسبیبربهداشتروانیکارکناندارد.

پذیرفتنوتغییردادنشیوهدریافتافرادازاسترسازطریقتجهیزجسمانیوروانیوپرورش
مقاومت کارکنان (استفاده از پاسخهای مقابله مؤیر به جهت سازگاری با شرایط) .جهت
کاهشاسترسهاالزماست،تدابیریجهتایجادشرایطمناس زیستیوایمنی،ارگونومی

مﺤیط کار و برنامهریزی شغلی و کارگاههای آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد،
یتوان بااستفادهازفناوری جدیدوپیشرفتهوتجار مشاوران (بابهکارگیری
دراینراستام 

کار،روانشناسانصنعتیوحتیازتجربهونظر


کارشناسانمهندسی،متخصصینبهداشت
کارشناسانهافرادشا ﻞ)استفادهنمود.مدیرانبایدبابهکارگیریراهکارهایعملیدرراستای
چیکازکارکنان
سالمسازیمﺤیطکاروارتقایبهداشتروانیسازمانحرکتکنند.تاهی 

سازمانبهدلیﻞعوامﻞموجوددرسازمان ،گرفتاراختاللروانینشوندوهریکازکارکنان

سازماننسبتبهخود،همکارانخودوبهطورکلی نسبتبهجهاناطرافخودوخصوصاص

(سالمتمعنوی)درسازمانزندانهااحساسمثبتیداشته

نسبتبهجایگاهخودوخدایخود
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باشند و از اینکه در سازمان مﺤﻞ کار خود به فعالیت اشتغال دارند و به مجرمان خدمت
،احساسرضایتکنندوعالقهمندبهادامهکاردرآنسازمانباشند.

میکنند


پیشنهادهای نظری
یشاوددرپاژوهشهاایآتای،بارایتبیاینساالمت
باتوجهبهجوفرهنگیکشاور،پیشانهادما 

روانشاناختیمرباوطباه
روانشناختی،بهجایتمرکزبرمتغیرهایمربوطبهمعنویتبهساازههاای 
یدینیپرداختهشود.البتهباتوجهبهاینکهامروزهرعایتاخاالقوحفاظارزشهاای

دینوگرایشها
حاکمباودن

اخالقییکیازعوامﻞمهموتثییرگذاربرنگرشهاورفتارهایکارکناندرمﺤیطکاراستو
جواخالقیدرسازمان،پیامدهایمهمیبرایافرادوسازمان هادرپیدارد(منتخ یگانه،ارشدیونیسای،
روانشناختیوبهینهبودنسالمتسازمانی
،)2:7934بررسیتﺤولاخالقیکارکناننیزبرایتبیینسالمت 
ومتغیرهایمرتبطباآنمطمحنظرقرارگیرد.
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منابع
آراسته،مدبر؛هادینیا ،بهروز؛صداقت،عبداهلل وچارهجو ،نادر(.)7921بررسیوضعیتسالمتروانوعوامﻞ
مرتبطباآندرمیانکارکناندرمانیو

یردرمانیبیمارستانهایشهرسنندجدرسال.23مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی.93-44:)9(79،
احمدی،جواد؛بهمئی،جمشید؛رنجبر،مﺤمد؛رحیمی،حامدوشهبازی،حمزه( .)7934مطالعهارتباطمیانجو
تعلمی .مجله پیاورد سالمت،
یهای دانشگاهیازدیدگاهاعضایهیئ 
مگیر 
سازمانیومشارکتدرتصمی 
.772-790:)8(3
احمدی ،عزتاله؛ شیخ علیزاده ،سیاوش و شیرمﺤمدزاده ،مﺤسن ( .)7923بررسی آزمایشی تثییر ورزش بر
سالمتروانیدانشجویان.حرکت.73-83:82،
اردالن ،مارلین واردالن،فراست( .)7933بررسی رابطهمیان عملکردخانوادهوسالمتروانی دربین کارکنان
دانشگاهعلومپزشکیکردستان .فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی.78-87:)7(8.
روحاله؛اکبری،جعفر؛فراستی،فرهاد؛امیری،نداومهکی،بهزاد(.)7939بررسیوضعیتاسترس
اکبری ،
وعوامﻞاسترسزایمرتبطباکاربینکارکنانشا ﻞدرزندان.فصلنامه علمی تخصصی طب کار.

شغلی
.7-77:)9(9
درویشپور فرا ه،سکینه(.)7922بررسی رابطۀ میان جوسازمانی

امین شایان جهرمی،شاپور؛ احمدی،عباداله و
با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دورۀ راهنمایی مدارس دخترانۀ شهر

مرودشت .فصلنامه

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.790-703،)9(8،
باباییزکلیکی،مﺤمدعلیومؤمنی،نونا(.)7923پژوهشدررابطهبارابطههوشعاطفیمدیرانوجوسازمانی.
فصلنامه علوم و مدیریت ایران.93-98:)8(7،
براتی مارنانی ،احمد؛ حقانی ،حمید؛ مﺤمدی ،رامین؛ مرادی ،فردین؛ روحانی ،بهزاد؛ طرسکی ،مهدی و
خدایاری ،رحیم ( .)7930رابطه سالمت سازمانی و شاخصهای عملکردی در مراکز آموزشی درمانی
وابستهبهدانشگاهعلومپزشکیتهران.مدیریت سالمت.97-92:)49(74،
بهرامی،مﺤمدامین؛مروتی،مﺤمدعلی؛دهقان،راضیه؛منتظرالفرج،احمدی ،المرضاوشهبازی،حمزه(.)7934
مارستانهای

بررسی رابطه ابعاد رهبری تﺤولآفرین و درگیری شغلی کارکنان از دیدگاه مدیران در بی
آموزشیشهریزددرسال.7938دوماهنامه طلوع بهداشت.393-334:)9(74،
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عباسزاده ،میرمﺤمد؛ حسنی ،مﺤمد و قالوندی ،حسن ( .)7933نقش عدالت سازمانی
تعجبی ،مﺤمود؛  
هویتسازمانی .فصلنامه مطالعات اندازهگیری و

میانجیگری 

ادراکشده بر درگیری شغلی با آزمون 


ارزشیابی آموزشی.714-739،)78(3،
جهانبخشگنجه،سﺤر؛عریضیسامانی،سیدحمیدرضا؛مولوی،حسینونوری،ابوالقاسم(.)7922رابطهکنترل
شغلیباسطحاسترسوسالمتذهنکارکنانشرکتپتروشیمیاصفهان .مجله دانشکده پزشکی اصفهان،
.247-233:)709(81
حاجلو ،نادر ( .)7937رابطه استرس شغلی ،فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از
جوسازمانی دانشگاه مﺤقق اردبیلی .فصلنامه علمی  -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی:)77(9 ،
.724-793
باتوجهبه

حکاک،مﺤمد؛مﺤمدی،مهدیوافشانی،مینو(.)7933بررسیتثییراسترسبرعملکردکارکنان
ادراکشده .مطالعات رفتار سازمانی(7،3،پیاپی.803-881:)71

نقشواسطتبعیض
خاقانىزاده ،مرتضى؛ عبادى ،عباس؛ سیرتى نیر ،مسعودو رحمانى ،منظر(.)7921بررسى رابطه استرس شغلى و
بیمارستانهای منتخ

کیفیت زندگى پرستاران شا ﻞ در

نیروهاى مسلح .مجله طب نظامى-713،)9(70 ،

.729
تثییرتنآرامیبراسترسوکیفیتزندگیدانشجویان

دهقاننیری،ناهید وادی حاجباقری،مﺤسن ( .)7923
مقیمخوابگاههایدانشجویی،مجله علمی -پژوهشی فیض.31-30،8،
رحمتی،مﺤمدحسین؛سلطانینژاد،نیما؛رشید،علیاصغروعباسی،احمد(.)7933نقشمیانجیسرمایهاجتماعی
در تثییر جوسازمانی در سرمایه انسانی (موردمطالعه :کارکنان مرکز خدمات حوزه علمیه استان قم).
دوفصلنامه پژوهشهای روانشناختی در مدیریت.743-791:8،
رحیمی ،رضا؛ بﺤرالعلوم ،حسن و یونسیان ،علی ( .)7939ارتباط سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و درک
حمایتسازمانیکارکنانادارات ورزشو جوانانخراسان رضوی .مجله مطالعات مدیریت ورزشی9،
(.741-794:)89
رضائی ،حسن؛درکه،مﺤسنونوری پورلیاولی ،رقیه ( ،)7939بررسی رابطهبین فرسودگی شغلی باسالمت
روانشناختیکارکنانیکزندانمرکزی،روانشناسی نظامی.33-99:72،

بررسیرابطهفرهنگسازمانیادراکشدهبادرگیریشغلی(تثییرمتغیرهایتعدیﻞ

روحالهی،احمدعلی(.)7934
یداریروانی).مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.39-11:93،
گرشرایطایمنیروانیومعن 
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روشندل اربطانی ،طاهر و مقصودی ،مسعود (  .)7934رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
خبرنگارانشا ﻞدرخبرگزاریجمهوریاسالمی(ایرنا).فصلنامه رسانه.83-49:32،
زارع ،امین؛سپهری،سعیدوروستایی،سعیده( .)7939جومسمومسازمانیوتمایﻞبهترکشغﻞ:تبییننقش
میانجیگراسترسشغلیوفرسودگیشغلی.فصلنامه زن و جامعه.13-708:)4(2 ،
زارع،حسین؛فیضی،آواتومﺤبوبی،طاهر(.)7923بررسیرابطهجوسازمانیبااسترسشغلیوخالقیت
کارکنان(مردوزن)اداریآموزشوپرورشاستانآذربایجان ربی.تحقیقات علوم رفتاری-784:)8( 2،
.774
رابطهارتباطگریزیکارکنانوسالمتسازمانی

ساعدی،ندا؛ادهمی،جمالوخاکسار،منصور(.)7934بررسی
درادارهکﻞراهوشهرسازی استانکردستان .سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت چالشها و راهکارها،
شهایعلمیهمایشنگار.
شیراز،مرکزهمای 
ساالری مﺤمدآباد،مﺤمدومازیاری،مﺤمد( .)7933تثییرساختارسازمانی بردرگیری شغلی کارکنانادارات
روانشناختی.نشریه مدیریت ورزشی831-827:)8(2،
نقشواسطهایتوانمندسازی 

کﻞورزشوجوانان:
سعید،یاسر؛تابانژاد،زین ؛نﺤریر،بتول؛عبادی،عباس؛خوشا ،هادیوباباجانی،سعید(.)7938بررسی
بیمارستانهایمنتخ تهرانو

جمعیتشناختیدرپرستاران

ویژگیهای

ارتباطمیاندرگیریشغلیبا
کرماندرسال.7938مجله بالینی پرستاری و مامایی.49-93:)4(9.
زندی،خلیﻞ؛سیرپناهی،حامدوفیضی،کاوه( .)7934رابطه


انور؛اردالن،مﺤمدرضا؛خلیﻞ
شاهمﺤمدی ،

رهبری معنوی و درگیری شغلی (موردمطالعه :کارکنان دانشگاه کردستان) .مطالعات منابع انسانی،
.99-43:)71(3
شریفیان ،سیداکبر؛امینیان ،امید؛ کیانی ،مهرزا؛بارونی ،شعلهوامیری ،فرشید ( .)7923بررسی میزان تنش
شغلی و عوامﻞ مؤیر در آن در پزشکان شا

ﻞ در پزشکی قانونی شهر تهران در پاییز  .7924مجله

پزشکی قانونی730-744:)9(78.
روحاله ( .)7933بررسی رابطه رهبری معنوی و
یآبادی ،علیرضا و عسکری  ،
شفیعی ،میالد؛ دهقان مور 
مارستانهایآموزشیمنتخ دانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد.

درگیریشغلیکارکناندربی
پژوهشهای سالمتمحور.832-843:)9(8،
صمدی ،حسین و صمدی حمزه( .)7939بررسی رابطهعلی میان معنویت درمﺤیط کارومتغیرهای سالمت
روانشناختیدردانشگاهعلومپزشکیبابﻞبارویکرددیمتﻞ.سالمت کار ایران.739-793:)8(74.
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ضیائی ،منصور؛رضائی ،قباد؛یارمﺤمدی ،حامد؛خوشبو،الههوقرهگوزلو،فرامرز( .)7938ارتباطدرگیری
تشناختی معلمان مقطع راهنمایی داالهو (کرمانشاه) در سال  .7938مجله
یهای جمعی 
شغلی با ویژگ 

ارگونومی.94-33:)7(9;7934.
طباطبائینس  ،سیدعباداله و مﺤمودی ،اعظم ( .)7934ارتباط بین سالمت روان و فرسودگی شغلی کارکنان
معاونتهایدانشگاهعلومپزشکییاسوج.نشریه ارمغان دانش.444-438:700،

ستادیو
کپی ،ایرج ( .)7924رابطه بین سالمت روانی و برخی متغیرهای
فرحبخش ،سعید؛  المرضایی ،سیمین و نی 

نهایدردانشجویاندانشگاهلرستان.فصلنامه علمی پژوهشی یافته.13-29:)4(،
زمی 
قادری،مصع وشمسی ،افضﻞ(.)7938بررسی ارتباطبینهوشهیجانی بادرگیریشغلیدرپرستارانبالینی.
فصلنامه مدیریت پرستاری.73-2:)9(8،
سیدهشادی(.)7939تبیینرابطهجوسازمانیواعتماد
درودیان،علیاصغرومرتضوی ،

قاسمی،مﺤمدهادی؛
فدراسیونهای برتر المپیکی ایران .نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش،

دوگانه از دیدگاه اعضای 
.33-93:)7(8
سازمانهای دولتی

پور،عزتاله ( .)7934بررسی رابطه بین عوامﻞ سازمانی با سالمت روانی کارکنان 


قدم
استانلرستان.فصلنامه یافته.33-703:93،
قلعهای ،علیرضا؛ مهاجران ،بهناز؛ مﺤمودزاده ،مﺤمد ( .)7934رابطه بین هوش معنوی با سالمت روان و

استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان مهاباد.مجله علمی دانشکده پرستاری و

مامایی همدان.74-87:)4(89،
ولیکبنی ،فخرالساداتو عبدالملکی ،شوبو ( .)7939بررسی رابطه هوش معنوی

قنبری ،سیروس؛ نصیری 
با سالمت روانی و درگیری شغلی مدیران مقاطع مختلر تﺤصیلی شهر سنندج .نوآوریهای مدیریت

آموزشی)8(3،؛.84-1
کوهپایی ،علیرضا و خندان ،مﺤمد( .)7934بررسی سطحسالمتروانی کارگرانصنایع استانقم،سال
.7939مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.99-14:)2(3،
روحاله؛ اکبری ،صادق؛ اکبری ،جعفر و مهکی ،بهزاد( .)7934بررسی میزان استرس
مامی ،شهرام؛ اکبری  ،
زندانهای استان ایالم.
شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در بین کارکنان سازمان  
تحقیقات نظام سالمت.992-942:)8(77،
سیدهمریم؛ رزاقی
ابراهیمآباد ،مﺤمدجواد؛ مشیریان فراحی  ،

مشیریان فراحی ،سیدمﺤمدمهدی؛ اصغری 
کاشانی ،شمیم و توکلی ،حامد ( .)7933ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی ،سالمت
روانشناختیوتا آوریدرکارمندانزندان.پژوهش در دین و سالمت.84-99:)8(8،
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شناختیکارکنانزندانهای استان خراسانرضوی.

یراد،علیرضا و شاره ،حسین ( .)7939وضعیت  
روان
مفید 
مجله اصول بهداشت روانی.97-93:)97(79،
منتخ یگانه ،مﺤمد؛ ارشدی ،نسرینو نیسی ،عبدالکانم( .)7934رابطۀ جو اخالقی سازمانی با بهزیستی
تعدیﻞکننده خود

روانشناختی ،تعهد سازمانی ،استرس شغلی و قصد ترک شغﻞ :نقش 

هایمﺤوری.اخالق در علوم و فنّاوری.2-71:)7(70.
ارزشیابی 

مهدوی ،فتاح؛ مهدیپور ،عبدالرحمن و  المی ترکسلویه ،سجاد ( .)7934رابطه جوسازمانی و سالمت
روان کارشناسان شا ﻞ در وزارت ورزش و جوانان کشور .مجله مطالعات مدیریت ورزشی:)97(1 ،
.809-879
ارتباطجوسازمانیورضایتمندیشغلیباسالمتروان

موسوی،سیدهزین وشاهحسینی،مﺤمد(.)7934

دربینکارکناندانشگاهشیرازدرسال.7939مجله علمی پژوهان.71-89:)8(74،
موسوی،سیدنجمالدین وزارع،فرجام (.)7939بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه

باتوجهبهنقشمیانجیمعنویت .مطالعات رفتار سازمانی.797-721:)84(9،4،

میرکمالی ،سیدمﺤمد و نامداری پژمان ،مهدی ( .)7934نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در
میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان.مطالعات رفتار سازمانی( 7 ،4،پیاپی :)78
.789-743
ویوقی نیری ،عبداهلل؛ روحالهی ،احمد و مﺤمدحسین ،حمید ( .)7933بررسی تثییر استرس شغلی بر سالمت
عمومیوعملکردشغلیکارکنانمراقبتپرواز.سالمت کار ایران.41-31:)7(79،
نژاد،پریسا؛گﻞمﺤمدیانمﺤسنویوسفی،ناصر(.)7930رابطهسالمتمعنویبادرگیریشاغلیدر
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