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 چکیده
شناختیواسترسشغلیوتعلقشغلیباسالمتروان،جوًسازمانیۀرابطیباهدفبررس،پژوهشاین

روشپژوهشتوصیفیکارکنانانجامیمعنو به-شدهاست.  کاربستنطرحپژوهشپیمایشیاستوبا

کهنفر(بود934)استانکردستانهایشدهاست.جامعهآماریپژوهشهمهکارکنانزندانهمبستگیاجرا
روشنمونه829 از استفاده با آنها از نفر افزایشروایی،گیری و حداکثری شمول درراستای هدفمند،
دادهآزمودنیعنوانبه گرفتند. ارزیابیقرار بهرهمورد با نسخها شدشیرایوۀگیریاز فهرستاسترسۀ

دپویاوسیشغل پرسشنام7332)زیویو هالپۀ(، سازمانی )نیجوً کرافت ،(7399و شغلیپرسشنامۀ تعلق
-SCLعالئممرضیلیست(وچک7328)سونیوآلنیسالمتمعنویپائولوتزۀ(،پرسشنام7328کانونگو)

)هنجاریابی25 داودی و نجاریان توسط نرم7920شده شد. گردآوری ) SPSS22افزار روش تحلیلو
هانشاندادهمبستگیمیانکاربستهشد.یافتهههابدگانهبرایتحلیلدادههمبستگیوتحلیلرگرسیونچن

سازمانی،استرسشغلیوتعلقشغلیباسالمتروان داراستونرخهمبستگیچندگانهمعنی،شناختیجوً
درصداز89بودهاست؛یعنیr2=89/0آننرختبیینوR=43/0شناختیبرابربااینسهمتغیرباسالمتروان

،بینیاست.ولیهمبستگیاینمتغیرهاباسالمتمعنویهاقابلپیششناختیآزمودنیواریانسسالمتروان
یافتهمعنی بنابر نبود. تعلقشغلیوهایاینپژوهشمیدار کاهشاسترسشغلیو گرفتکه نتیجه توان

.شودهامیشناختیکارکنانزندانانافزایشسالمتروباعثافزایشمشارکتکاریوفضایامنسازمانی


شناختی؛معنوی؛روانتعلقشغلی؛استرسشغلیسازمانی؛: کلیدواژه
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 مقدمه
انجامبهترانسانکارهاراسریعاستتاباعثشدهامروزهعواملمختلفیمانندپیشرفتفناوری

نایوتضاعیررواباطوهاایرواهااونااراحتیبروزبرخیبیمااریهازمینۀدگرگونیولی،رساند

ودشاواریروزافازون،هاایدگرگاونی(.7934:33پاور،)قادمهمراهداردبهراهایانسانیارزش

هاساتآنیکایازاسترسکارکناانکهآوردهپدیدهاسازمانکارکنانبرایرابسیاریهایچالش

ساالمت،سپراساتر(.درگساترهاماورساازمانی،مشاا ل7933:803افشانی،ومحمدی)حکاک،

تاثییر(.7939:33،یاولیاپورلیدرکاهوناور،ی)رضائاندازدمیخطررابهکارکنان7شناختیروان

نیاری،یشاود)ویاوقکارکناانماییباعثکاهشساالمتعماومبسیارگستردهو8استرسشغلی

ترساسبامواجههامکانهمیشهآندرکههاییمحیطاز(.یکی7933:41ومحمدحسینیالهروح

)اکبری،زندان،داردوجوداسترسمختلرمنابعوشغلی مهکای،وامیاریفراستی،اکبری،است

ناشاایازجااوآورهااایاسااترس(.7933:41،ومحمدحسااینیالهااروح،یریاانیویااوق؛7939:7

منجار4زاآسای هاایاسترسبهشدنکارکناندچاراحتمالافزایشبهتوانندمیهازندان9سازمانی

مشاا ل،ساالمتزاتریناسترسازعنوانیکیبهزنداندر(.درواقع،کار3،8078:992)برینشود

ودرکاهرضاائی،)دشومیهاآن9شغلیفرسودگیباعثوخطرانداختهبهراکارکنانشناختیروان

برهایشغلیدشواریشناختیروانتثییرگذشتهۀده(.درمجموع،طی7939:33پورلیاولی،نوری

اساتبیشاترمستلزمتوجههازندانکارکنانشناختیوکاهشسالمتروانرسیدهایباتبهالمتس

شاناختیایدرسالمتروانکنندهنقشتعییننیز1معنویتعالوه،به(.7939:97شاره،وراد)مفیدی

ربارچگاونگیتعبیاروتفسای2سالمتمعنوی.(7939:739،یوصمدیکند)صمدمیفایکارکنانا

،)کااتننمایادسازگاریوپاذیرشرویادادهاراآساانمایوروندگذاردمیتثییرچشمگیریرویدادها

                                                                                                                                        

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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شناساایصاانعتیومطالعاااتمتخصصااینروانپایااهبر(.7،8003:380الرکااین،هااوپزمکرامروروزنتااال

شحلایبارایکااهشازخودبیگاانگی،اساترس،ساازتوانادپاساخوراهمعنویتدرکاارمای،سازمانی

معنایاساتوکااریکاهفاقادزنادگیبادونکااربایازحدوآشفتگیشخصیتکارکنانباشد،بیش

گارایشلاذاافاراد(.8،8008:739کریشاناکومااروناکسازد)زندگیراتباهمی،جوهرۀمعنویباشد

وتنهادرامورشخصیبلکاهدرکااروساایرساطوحزنادگیتجرباهکنناد)نیالدارندکهمعنویترانه

(.9،8009:999بییبرمن

ایدرساالمتکننادهنقاشتعیاین،یجاوساازمانکاهاساتشادههایقبلیروشندرپژوهش

؛جاوساازمانیبااساالمت(7939:739،یوصامدیکناد)صامدمایفاایشناختیکارکناناروان

وساالمتاسترسشغلیمیانهمچنین(.7934:33پور،قدم)شناختیکارکنانقابلتبییناستروان

،یاولیاپورلیدرکاهوناور،یداروجاوددارد)رضاائومعنایمنفایرابطه،شناختیکارکنانروان

ن)مشایریانآوریکارمناداشاناختیوتاا هایمذهبیباساالمتروانگرایشۀ(.رابط7939:33

نقاشتیا(واهم7933:84آباد،مشیریانفراحی،رزاقیکاشانیوتوکلی،فراحی،اصغریابراهیم

،ایشادهاسات)قلعاهروشانیشناختیوکاهشاساترسشاغلدربهبودسالمتروانیتوانمعنو

وساالمتیازسالمتجوسازمانییبانمودهانیز4ی(.تعلقشغل7934:74مهاجرانومحمودزاده،

ویاعتمااد،نگراناتیادرکااروقابلیگروهایریاگمیوتصمییشناختیماننداعتماد،دلجوروان

تاوانگفاتپسمی(.7934:789پژمان،یونامداریرکمالیهمبستهاست)میوگشودگیدلواپس

ییشاناختیومعناویباامتغیرهااهاییبرایبررسیساالمتروانهایقبلیکوششکهدرپژوهش

گرفتاهولایتااروشانشادنساهمجمعایوانجاماسترسشغلیوتعلقشغلی،سازمانیجوّاست

راساتایکاساتنآنکاهپاژوهشحاضاردررهااشاکافچشامگیریوجاوددارداهمیتاینمتغی

کارکنانشاا لیاجتماع-یسالمتروانیبررسیبراییهاتاکنونپژوهشگرفتهاست.البتهانجام

کارکناندرماانیویبررسیوضعیتسالمترواناستازجمله:دراستانکردستانصورتگرفته

؛(93-7921:44جاو،نیاا،صاداقتوچاارهنندج)آراساته،هاادیشهرسیهامارستانی یردرمانیب

                                                                                                                                        

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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کردساتان)اردالنویدانشاگاهعلاومپزشاکرکناانکایعملکردخانوادهوساالمتروانایبررس

اساتانکردساتانیدرادارهکلراهوشهرساازیسالمتسازمانی(وبررس78-7933:87اردالن،

اریهاادشاواروبساکااردرزناداننکاهیباوجودایولا،(7-7934:9وخاکساار،یادهم؛ی)ساعد

پاژوهش،بناابراینصورتنگرفتاهاسات.یاقدامنهیزمنیدرانونک،تارودمیشمارآوربهاسترس

جاوًهیاپابرهااکارکناانزنادانیشاناختیومعناوساالمتروانراتییتغینیبشیباهدفپحاضر

آیاااساتکاهپرساشتالشیبرایپاسخبهاینوشدهاسترسشغلیوتعلقشغلیانجام،سازمانی

استرسکاهش،جوًسازمانیاطالعازمیزانهاازراهکارکنانزندانیشناختیومعنوسالمتروان

قابلتبییناست؟هاشغلیوتعلقشغلیکارکنانشا لدرزندان



 پژوهش ۀنیشیو پ ینظر یمبان
 شناختی سالمت روان. 7

سطحبهیناۀساالمتبادنی،روانای،اجتمااعیومعناویاساتاریازمعنایبرخوردبهسالمت

شاناختی(وساالمتروان7،8078:978راسموسان،فرنانادزوداپوتاو-)راجمیل،رویزن،یادالگو

وتوانتثییردرمحیطاجتماعیورویاروییبانشانگرتواناییارتباطفراخوروهماهنگبادیگران

شناسااییمؤلفهباسهشناختیسالمتروانسازۀ،مفهوم(.8،8070:988فارلندمطالباتآناست)مک

هاایآگااهیازضاعرهایخود،تسلطبرهیجانرندهیدربرگ،بهخودزمینۀمربوطنخست،:شدهاست

هاایعالقاهباهدوساتیرنادهیدربرگ،مربوطبهدیگارانۀنیزم؛دوم،هایسادهخودورضایتازخوشی

وی،احساستعلقبهیکگروه،احساسمسئولیتدربرابرمحیطانسانیوماادیمدتوصمیمطوالنی

هاا،انگیازهگساترشامکانااتوپاذیرشمسائولیترندهیدربرگاجتماعی،مربوطبهزندگیۀنیزمسوم،

وزادهشایخعلای،احمادی)کردنهایشخصایوانگیازهخاو کاارتصمیماخذتواناییعالئقخود،

تاواننتیجاهگرفاتکاهشاناختیمایازادبیاتمربوطباهساالمتروان.(7923:80شیرمحمدزاده،

هاایساازنده،نتیجاهانجاامفعالیاتدرعملکردموفقکارکردهایذهنایوباشناختیسالمتروان

یربااحاوادننااگوارؤرویاروییمداشتنروابطمناس بادیگران،تواناییسازگاریباتغییراتو

                                                                                                                                        

1. Rajmil, L., Roizen, M., Hidalgo-Rasmussen, C., Fernández, G., & Dapueto, J. J; 
2. McFarland, M.J. 
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شااخصدارایسااالمت(.7924:20پاای،بخااش، المرضاااییونیااکحهمااراهاساات)فاارزناادگی

خاوبیباااساترسمقابلاهکنادتواندباادیگارانارتبااطماؤیربرقارارنماودهوباهشناختیمیروان

طارزبهتوانداختالالتروانیمیبهاینکهباتوجه(.7،8074:23)زاندرمن،ایجوگو،نوربکوایوانز

امروزهتثکیدروزافزونیبارارتقاایساطحساالمت،ستخوشتغییرکندراداوفردوشغل،مؤیری

شاناختیساالمتروان(.7934:99)کوهپاییوخندان،خوردچشممیبههایکاریرواندرمحیط

ازهایماادیومعناویجوییدرهزینهافراددرپیشبرداهدافملیوآرمانیجوامعبشریازلحاظصرفه

امکاان،شناختیکامالبرخاوردارباشاندوقتیکارکنانازسالمتروان.اراستبیشتریناهمیتبرخورد

ساالمت(.7934:444ومحمودی،نس طباطبائی)شودمیفراهمدستیابیبهحداکثرکاراییدرسازمان

شاناختیوساالمتروانبراینموناهشناختی،پیشایندها،نمودهاوپیامدهایگوناگونیدارد؛روان

یبناکیولیرینص،یبینیاست)قنبروابعادآنقابلپیشیهوشمعنوقیطرازرانیمدشغلیتعلق

،جاوساازمانیبااکارکنانشناختیسالمتروانعالوه،همبستگیمیانبه(.7939:774،یوعبدالملک

(.7934:809پاورو المایترکسالویه،مهدوی،مهدی؛7934:33پور،قدم)استداریمثبتومعن

یافتهاهمیتتوجهباهنیداردارند.امثبتومعنیرابطۀ،شغلیتعلقابعادسالمتمعنویبانهمچنی

:7930محمادیانویوسافی،نژاد،گال)یاسمیدهدسالمتمعنویومذهبیدرسازمانرانشانمی

770.)



 یسالمت معنو. 8

هاایمثباتازختیازابعادسالمتاستکهنشانگراحساساات،رفتارهااوشاناسالمتمعنو

درشودفاردارتباطاتباخوددیگران،طبیعتوموجودیبرتراست.اینبعدازسالمتی،باعثمی

،8آرامشبیشتروهادفواالتاربرخاوردارباشاد)گاومزوفیشارخودازرضایت،شادی،یزندگ

یمعناویرامفااهیمساالمتمعناوی،ایماان،باورهااوساازگار،چتاریماننادمعنویت(.8003:7924

فرایناادرادگرگااونساااختهومعنااویچگااونگیتفساایررویاادادهادیناایوباورهااای.دهاادپوشااشماای

                                                                                                                                        

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

اصاغریراحای،ف)مشیریانکارمندانآوریتا وشناختیروانسالمتبادینیهایرابطۀگرایش

وکاشانیرزاقیفراحی،مشیریانآباد،ابراهیم درمعناویتاواناهمیتنقش(و7933:84توکلی،

مهاااجرانوای،اساات)قلعااهشاادهروشاانشااغلیاسااترسکاااهششااناختیوسااالمتروانبهبااود

ینیبپیشقابلمعنویهوشازطریقشناختیمدیرانروانهمچنینسالمت(.7934:74محمودزاده،

(.دربررسیمحیطکارروشنشادکاه7939:774عبدالملکی،وبنیولیکنصیریاست)قنبری،

از.داردمنافقانهرفتارهایبرداریمعنیومعکوسرابطهمعنویت، نیازهایمعنویت،ابعادمیانالبته

اسااسبر.(7939:797موساویوزارع،)داردمنافقاناهرفتارهاایکااهشدرراایربیشترینمعنوی

رهباریوجاودواداشاته،محایطبااتطبیقتکاپویبهراهاسازماناجتماعیکهوسازمانیتغییرات

دردرگیارهایسازمانمسئوالناست.برخوردارایویژهاهمیتازتغییراتاینایجادبرایمعنوی

درراشاغلیامنیاتاحسااسمعناوی،رهباریمختلارهاایجنباهبهتوجهضمنبایدسالمت،امر

نماینادفاراهمراکارکنااندربیشترشغلیتعلقوکاربهتعهدبهبودزمینهتاکنندتقویتکارکنان

،شاغلیکارکناانتعلاقرهبریمعنویوبین(.7933:843عسکری،وآبادیموریدهقان)شفیعی،

یمعناویهاایرهبارترکیبیازمؤلفهشایانتصریحاستکهداریوجوددارد.رابطهمثبتومعنی

استثنایمؤلفۀایمانوامیاددرشغلیداشتهباشند،امابهتعلقبینیداریدرپیشدنقشمعنینتوامی

شاغلیکارکناانداشاتهتعلقداریبرتنهاییایرمعنیتوانندبهنمیرهایدیگیکازمؤلفهکار،هیچ

(.7934:43پناهیوفیضی،،اردالن،زندی،سیرمحمدی)شاهباشند
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تارینیکایازمهامهستندکاهنیازمندعواملمتعددی،دستیابیبهاهدافراستایدرهاسازمان

(.7934:772است)احمدی،بهمئی،رنجبر،رحیمیوشاهبازی،بهینهجوسازمانیبودنفراهمهاآن

متماایزهامانسازدیگرازراسازمانیککههایکمابیشپایداریاستویژگیمبین،جوسازمانی

وفیااروزیمیناایفیااروز،یدهااد)یمینااماایقاارارتااثییرتحااتسااازمانرادرافاارادرفتااارساااختهو

                                                                                                                                        

1. Cotton, S. Larkin, E. Hoopes, A. cromer,B. A. & Rosenthal, S. L 
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انساانیمنادنظاامهاایمجموعهمهمهایویژگیازیکیعالوهجوسازمانی،(به7938:90موسوی،

ودیااندروکناد)قاسامی،مایکمکسازمانیهربرمتنوععواملشناختبهآنارزیابیکهاست

هاادوعنصاررادرآنجاوهرههماهگوناگوناست،جوًسازمانیریراتع(.باآنکه7939:33مرتضوی،

عنصارودوم،ارزشایساازماناساتیهاشناختیکهروشنگرنظامعنصرذهنییانظام.نخست،بردارد

دهاد.خمایرهایسازمانوروشنحوۀعملکردها،سیاستکهبراساسهایجمعیبرداشتاحساسییا

رهبریبااآناساتجومرتبطباموردنخستبیشتربهفرهنگسازمانمرتبطاستومورددومروشنگر

باهدنیبخشاجوًسازمانیوانساجامساختنمفهومروشن(.7،8004:798بوخانانولپاین-وبندی،السون)

:7937ازمانکمککند)حااجلو،ورساختنسرادربهرهرانیابزارکارآمد،مدکیعنوانتواندبهآنمی

صمدی)کندایفامیشناختیکارکنانروانسالمتایدرکنندهنقشتعیینجوًسازمانی،زیرا(793

سااالمتبیناایپاایشدردارمعناایسااازمانیازمتغیرهااایجوسااازمانی.(7939:739صاامدی،و

 جوساازمانیوساالمتیاانم(.7934:33پاور،است)قدمدولتیهایسازمانکارکنانشناختیروان

وساازمانیجاوابعاادمیاانهمچناین.داردوجاودداریمعنایومنفیرابطهکارکنانشناختیروان

ووضاوحپااداش،ازرضاایتکاهشاد روشانومشاهدهایچندگانهرابطه،شناختیسالمتروان

کارکنااناختیشانساالمتروانوضاعیتهاایکننادهبینیپیشترینقویترتی بههدف،برتوافق

ازرضایتکس ازطریقویژهبهمناس ،جوسازمانینمودنفراهمگفتتوانمیطورکلی،به.است

کارکناانشاناختیسالمتروانکنندهتضمینتاحدودیسازمانی،اهدافوضوحوتوافقپاداش،

،زمانیسااجوسازمانیومشارکتمیان(.7934:809،ترکسلویه المیوپورمهدیمهدوی،)است

جاوًچاههر(.7934:772)احمدی،بهمئی،رنجبر،رحیمیوشهبازی،رابطۀچشمگیریوجوددارد

آورترخواهدبود.بالعکس،جوهایبساته،تارسترباشد،برقراریروابطانسانیآسانهماهنگسازمانی

جاومثباتوبااز،،ینشود؛بناابراافرادازهممییگردانیاعتمادی،ترس،دوریوروبیباعثویامنفی

تاثییربسازایی،جوًسازمانی(.7927:42گودرزی،گمینیان،)کندبهداشتروانیکارکنانرابرآوردهمی

طارفهاروشنگرآناستجومتعالیساازمانازیاکبررفتارکارکنانوکارکردسازمانیدارد.بررسی

باعاثدیگاردهادوازساویرراکااهشمایجاییکارکنانومقاومتآناندربرابرتغییاهایجابههزینه

                                                                                                                                        

1. Wendy, R., Olson-Buchanan, J. B., & LePine, M. A 
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،ی)وبناداساترضایتمردموکارآمدیسازمانافزایش،شودکهبازدهنهاییاینتثییراتنوآوریمی

همبساتگی،کارکناانشاناختیسالمتروانوجوسازمانیبین(.8004:799،نیبوخانانولپا-السون

کارکناانجوساازمانیبراسااستاوانمیرانکارکناروانسالمتهمچنین.داردوجودداریمعنی

تعاامالتبهبودباعثتواندمیسالم(.جوسازمانی7934:71حسینی،شاهو)موسوینمودبینیپیش

وساوظننازپارمحیطایاساتممکانمساموموناساالمجاوبرعکسوشدهسازمانیعملکردو

وساپهریزارع،)باشادداشاتهازمانساوافرادعملکردبررامنفیایراتوآوردهوجودبهاسترس

ساهمباهاجتمااعیسارمایهوانساانیواجتمااعیهایسرمایهدر(.جوسازمانی7939:13روستایی،

ساالمت(.7933:743عباسای،ورشایدناژاد،سالطانیرحمتای،)داردایارانساانیسرمایهدرخود

روحاانی،مارادی،محمدی،حقانی،،مارنانیبراتی)دشومنجرسازمانکاراییبهتواندمیسازمانی

ساازمانیوکاارایی7اجتماعیکار-روانمحیطبهبودبر(.تمرکز7930:97خدایاری،طرسکیو

سهیم9سازمانیبهبودعملکردو8بهزیستیذهنیبهبودکنان،کاراسترسشغلیدرکاهشتواندمی

گونااگونیاساتعوامالتاثییرحتسازمانیت(.سالمت4،8077:94لوکاسوآرنتزباشد)آرنتز،

با(7930:97خادایاری،وطرسکیروحانی،مرادی،محمدی،حقانی،مارنانی،براتی) نموناه،رای.

هاا،مشاکالتمرباوطباهشا لدرزنادان9تثدیبیبرایافسران3زاتوجهتنشقابلعواملترینمهم

وضاعیتو(ناانرانوهمکاارانزنادانیان،باا)1اجتمااعیهاایتماسمطالباتکاری،اضافهنقش،

(.2،8000:73است)شوفیلوپیترزفقیراجتماعی



 یاسترس شغل. 4

هاایچاالشمحایط،روزافازونپیچیادگیوهاامدیریتوپیشبردامورساازمانانسانیماهیت

ازخاودکاهاساتکارکنااناساترسهاآنازیکیکهآوردهپدیدمدیرانوکارکنانبرایبسیاری

                                                                                                                                        

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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تاثییر،نقاشابهااموکاارمحایطوشارایطکار،حجموفشارکاری،روابطکیفیت:ظیرنعواملی

درکااهشیازعواملاساسایکییاسترسشغل(.7933:803افشانی،ومحمدیپذیرد)حکاک،می

 ازیکاایبااهاسااترسامااروزه.اسااتکارکنااانیوروانااباادنیعااوار جااادیهاااواسااازمانیوربهااره

 که آشکارساختههایبررس،استشدهلیتبدیکاریهاستگاهیزمشکالتنیترنهیپرهزونیترگسترده

خاانوادگیوماالیاسات زاهمچاونمشاکالتاسترسترازدیگرعواملبسیارجدیشغلیهایاسترس

معناایفشااریاایافشارروانیباه،تنیدگیاسترس(.7921:729،زاده،عبادی،یرتینیر،رحمانیخاقانی)

تاوانمایگاذارد.رفتاراوتثییرمی شدهوبرییاستکهازانواععواملدرونیوبیرونیبرفردواردنیرو

شارایطمعار هنگاامقرارگارفتنشاخصدرایناهنجااریرفتااریاساتکاهگونهگفتکهاسترس

(.7922:247،ساامانی،مولاویوناوری،یضیعرگنجه،جهانبخش)آیدوجودمیناشناختهیاناخواستهبه

است)شوفیلوپیترز،ها،مشکالتمربوطبهنقشبرایکارکنانزندانزاتوجهاسترسقابلعوامل

همبساتگیداردباامحایطکااریفاردونادییااعوامالدرپساازمانیجاوّ باشغلیاسترس(.8000:73

دریاااساتمرتبطروانیوبدنیهایبیماریازبسیاریبااسترس(.همچنین7،8009:119)کمینیس

)ویاوقیمیکارکنانعمومیسالمتکاهشباعثوداشتهنقشآنگسترشوتحولایجاد، شود

منفیتثییرایجادباعثتواندمیشغلیاسترسعالوه(.به7933:41محمدحسین،والهیروحنیری،

ماننادانیساازمفاردیمتغیرهاایوساازمانباهافارادوفااداریوتعهادمانندسازمانیمتغیرهایبر

باعاث(.اساترس7934:992مهکای،اکباریواکباری،اکبری،گردد)مامی،افرادشغلیعملکرد

نیاری،شاود)ویاوقیمایافارادتالشوخالقیتوابتکارنیرویکارکنان،عمومیسالمتکاهش

استرس7933:41محمدحسین،والهیروح داردمنفایایارکارکناانعملکاردمیازانبارشاغلی(.

شاناختیساالمتروانکلاینمرهوشغلیاسترسمیان.(7933:803افشانی،ومحمدیاک،حک)

بااکاهامعنابادین(7939:33پورلیاولی،نوریودرکهرضائی،)داردوجودمنفیرابطه،کارکنان

محمدحساین،والهایروحنیاری،)ویاوقییابادمایکااهششاغلیعملکردشغلیاسترسافزایش

کارکناانزنادانشغلیاسترسرویمختلرشغلیهایمحیطوکاریفرایندهنوع(.البت7933:41

بقیاهازتربیاتواصاالحکاانوندرشاغلیاسترسمیزانمختلر،هایزندانمیانگذارد.میتثییر

                                                                                                                                        

1. Cummins, R. 



 7931(، زمستان 82پیاپی شماره ) 4شماره ، هفتممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

832 

بیشاترزنداناینکارکنانمیانکاربهمربوطآورهایاسترسهمچنین.استبیشتردیگرهایزندان

شااملتارینکامباهبیشاترینازترتیا بهاسترسدارایمشا لشغلی،استرسجهدربرحس .بود

آورهاا،اساترسمیااناز.باودمراق واجتماعیمددکاراداری،حفانت،یگاندرمان،وبهداشت

باانقاشزنادان،نوعوجنسباارتباطجنس،باهمکارحمایتزندان،نوعوشغلباکنترلحیطه

امیریفراستی،اکبری،اکبری،)دارندداریمعنیرابطهشغلوبدنیتودهصشاخکار،سابقهسن،

همبساتهاسات)هولادروشاغلیبارضایت7روتینکارآورهایعالوهتنش(.به7939:7مهکی،و

8وایوکس براساس7332:973، ،استشغلیعملکردبراسترسمنفیتثییرمؤیدکهتحقیقنتایج(.

هماراهباهعماومیساالمتیارتقااکارکناان،استرسمدیریتدرخصوصعجامایبرنامهاجرای

ها،گیریتصمیمدرهاآنمشارکتامکاناتکردنفراهموشغلیامنیتوارتقاوضعیتبهرسیدگی

الهیروحنیری،گیرد)ویوقیقراراولویتدردبایوبودهضروریکارکنانعملکردبهبودهدفبا

حاذفیااکااهشمدیریت،جهتالزماقداماتکارگیریبههمچنین(.7933:41محمدحسین،و

زندانکارکنانشغلیوفردیسالمتحفظجهتدرآنبامرتبطآورهایاسترسوشغلیاسترس

اکباریواکباری،اکباری،هاضاروریاسات)ماامی،آنشغلیعملکردکمیتوکیفیتافزایشو

(.7934:992مهکی،



 تعلق شغلی. 2

نیارویایاربخش،وپایداررقابتیمزیتبهدستیابیبرایکهانددریافتههاسازمانر،اخیدههدر

کننادگانومراجعاهبااارتبااطوداناشکاهدنیااییدر.استبرخورداراهمیتبیشتریناز،انسانی

میازاندهنادهنشاانانساانیکاهسارمایه،اساتیافتاهاهمیتازپیشبیشکنندگانخدماتدریافت

همچاونویافتاهایفزاینادهاهمیاتاسات،ساازمانتجرباهوخالقیاتفنای،هاایرتمهاادانش،

(درگساترۀ7933:743عباسای،رشایدوناژاد،سالطانی)رحمتای،شاودمیتلقیمولدهایدارایی

ازیکایشاغلیتعلاقمفهاومانساانی،شناسایساازمانیوپاژوهشدرباارۀنیارویهاایروانسازه

شاانفعلایشاغلبااشاناختیروانلحااظباهاشاخاصکاهایدرجههبکهاستبرجستهموضوعات

                                                                                                                                        

1. routine work stressors 

2. Holder, J. C., &Vauxb, A. 



 های... زندان کارکنان و معنوی شناختی تعلق شغلی با سالمت روان بررسی رابطۀ جوّ سازمانی، استرس شغلی و

837 

:7934وشاهبازی،احمادیمنتظرالفارج،دهقان،مروتی،دارد)بهرامی،اشارهکنند،مییابیهویت

شاود)ضایائی،مایاطالقخودنیزشغلبهفردروانیبستگیدلمیزانبهشغلیتعلقهمچنین(.334

تاازگیواردتعلقشاغلیکارکنااندرکاارباه(.7938:33گوزلو،قرهخوشبوویارمحمدی،رضائی،

هاایپاژوهشوادبیااتدرمهامهایسازهاز(؛و7934:11الهی،)روحجستارهایسازمانیشدهاست

تغییاراتبارایایجاادتعلاقشاغلیوجود(.7934:789پژمان،نامداریومیرکمالی)استسازمانی

محیطبهتکاپوباتطبیقبرایراهاسازمانوایبرخورداراستیژهازاهمیتواجتماعیوسازمانی

بارشاتریببررسایتعلاقشاغلی(.7933:843عساکری،وآبادیموریدهقان)شفیعی،استواداشته

تعلاقشاغلی(.7،8004:7834هایآنمتمرکزباودهاسات)فلساتیدوگاالیکنندهتعیینوشناساییتعیین

بارمبتنایشغلیتعلق.کندمیکمکسازمانایربخشیوکاراییبهکهاستمهمیعاملنگرش،عنوانبه

کاهاساتشخصایزنادگیوکاارآمیختندرهموخودشغلوکاریمحیطازکارکنانادراکنحوه

،تعجبایشاود)،بینکارکنانمنجربهکااهشعملکارددرساطوحمختلارساازمانمایآنپایینسطح

،یااابرخااوردارازتعلااقشااغلیکارکناااندرگیااردرکااار(.7933:739،یوقالوناادیزاده،حساانعباااس

یابیدساتورند.ایننوعکارکنانتمایلزیادیبهتاالشوکوشاشدرکارکنانیشادا ،پرانرژیوبهره

اهمیاتشغلشاانباهبااالشاغلیدرگیاریباکارکنان(.7934:11الهی،بهاهدافسازماندارند)روح

گوزلاو،قارهخوشابوویارمحمادی،رضاائی،)ضایائی،دارندتریمطلو کردعملودادهبیشتری

یافاتخواهادافازایشنیازساازمانایربخشای،باشادباالترکارکنانشغلیتعلقهرچه(.7938:33

شاغلیکارکناانتعلاقافازایشبرای(.7938:93باباجانی،وخوشا عبادی،نحریر،تابانژاد،)سعید،

،یاریامحمدآبادومازیتوجهقرارگیرد)ساالرشناختیوساختارسازمانیموردنبایدتوانمندسازیروا

مدیراندرآنابعادومعنویهوشازطریقمدیرانشغلیتعلقوشناختیروانسالمت(7933:827

ابعادسالمتمعناویباا(.7939:774عبدالملکی،وبنیولیکنصیریاست)قنبری،بینیپیشقابل

شاغلیتوساطتعلاقواریاانس؛بخاشچشامگیریازدارداردهمبستگیمثبتومعنایشغلیتعلق

محمدیانویوسفی،نژاد،گلیقابلتبییناست)یاسمیبینسالمتمذهبیووجودمتغیرهایپیش

7930:770.)

                                                                                                                                        

1. Felstead, A, & Gallie, D 
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 فرضیۀ پژوهش
 یشناختی و معنو شغلی با سالمت روان تعلقو ، استرس شغلی جوً سازمانی میان

 وجود دارد. دار رابطۀ معنی های استان کردستان زندانکارکنان 

میاانیۀپاژوهشحاضاراسات؛فرضاداشاتنموضاوعیتمؤید،هایپیشینمعدودیازپژوهش

وصامدیوجاوددارد)داریمثباتومعنارابطاۀجاوًساازمانی،بااکارکناانشاناختیسالمتروان

(.7934:809و المایترکسالویه،پاورمهادوی،مهادی؛7934:33پور،؛قدم7939:739صمدی،

یی المرضاا،بخشفرح)همبستگیداردشناختیباعملکردموفقکارکردهایذهنیسالمتروان

یوجاوددارددارشغلیهمبستگیمثبتومعنیتعلقوسالمتمعنویمیان(.7924:20،یپکیون

،عنویوتعلاقشاغلیکارکناانبینرهبریمرابطۀ(.7930:770محمدیانویوسفی،نژاد،گل)یاسمی

کااهشباعاثاساترس(.7934:43پنااهیوفیضای،اردالن،زندی،سیر،یمحمد)شاهاستداریمعن

(وهمبستگیبین7933:41محمدحسین،والهیروحنیری،شده)ویوقیکارکنانعمومیسالمت

ناوریودرکاه،رضاائی)اساتدارمعنایومنفایکارکناانشناختیسالمتروانوشغلیاسترس

منظاوردساتیابیباهاهادافوهااباهخصوصزندانههااعمازاداریوبسازمان(.7939:33پورلیاولی،

تارینشناختیومعنویازمهامباشندکهسالمتروانهایخودنیازمندعواملمتعددومتفاوتیمیبرنامه

هاامرهاونداشاتهباشاد.بیشاترپیشارفتساازمانکاارکردتواندتثییرزیادیدرعواملیکهمی؛آنهاست

شاناختیست،ساالمتروانهاارکانسازمانترینشناختیاست.چوننیرویانسانیازمهمسالمتروان

،7هاداشتهباشد)پارگمنت،کوینگوپارزتواندتثییرشگرفیدررشدوتوسعهسازمانهامیآنومعنوی

ست.رواپژوهشپژوهشواهمیتموضوعآزمودنفرضیۀبهپیشینۀمحدود(.پسباتوجه8000:380


 چارچوب مفهومی پژوهش
ورودماایشاماربااهانساانتکاماالوارتقاادرماؤیرعواماالتارینمهاام،شاناختیروانساالمت

تاثییرتحتنیزراکارکنانشناختیسالمترواندارد،جریانسازمانابعادهمهدرکهجوسازمانی

افازایشباعاثگارحمایاتوساالمجوساازمانی(.7934:71حساینی،شااهوموسوی)دهدمیقرار

ویونسایان،بحرالعلاومرحیمی،)استسازمانایربخشیافزایشدرمهمیعاملوکارکنانکارایی

                                                                                                                                        

1. Pargament, K. I., Koenig, H. G., & Perez, L. M 
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،نیبوخانانولپاا-السون،یتثییربسزاییبررفتارکارکنانوکارکردسازمانیدارد)وبند(و7939:741

استرسدرکاهشتواندبهبودمحیطکارمی(.7939:33ومرتضوی،درودیانی،؛قاسم8004:799

لوکااسویرباشاد)آرنتاز،ؤساازمانیمابهباودعملکاردوشاناختیبهزیستیروانبهبودکارکنان،

وشاغلیاساترسحاذفیااکاهشمدیریت،جهتالزماقداماتکارگیری(.به7،8077:94آرنتز

افازایشوزنادانکارکناانشاغلیوفاردیساالمتحفاظجهتدرنآبامرتبطآورهایاسترس

:7934مهکی،اکبریواکبری،اکبری،آنهاضروریاست)مامی،شغلیعملکردکمیتوکیفیت

ومطلاو ساازمانیجوساختنفراهمباخودمتبوعسازماندارندانتظارسازمانهرکارکنان(.992

تااهساتندتاالشدرهااساازمانعاالوهباه.کننادفاراهمراانآننیازهایمینثتشرایطآمیزحمایت

کننادعمالشغلشاانشارحدرشادهتعیایننقاشوونیفاهازفراتارکاهکارگیرنادباهراکارکنانی

شاغلیکارکناانبایادتوانمندساازیتعلقافزایشولیبرای(7934:83مقصودی،اربطانیو)روشندل

باهاهمیاتباتوجاه.پس(7933:827،یاریآبادومازمحمدیالرتوجهقرارگیرد)ساشناختیموردروان

اساترس،جاوًساازمانیهیاهابرپاکارکنانزندانیشناختیومعنوسالمتروانراتییتغموضوعبررسی

.شودیمیذیلدراینپژوهشآزمودههاهیفرضوتعلقشغلیشغلی

داریهایاساتانکردساتانمعنانزندانشناختیکارکناباسالمتروانجوًسازمانیانیمرابطه

است؟

هاایاساتانکردساتانشناختیکارکنانزنداناسترسشغلیباسالمتروانکاهشانیرابطهم

؟استداریمعن

داریهاایاساتانکردساتانمعناشناختیکارکنانزنادانتعلقشغلیباسالمتروانانیرابطهم

؟است

است؟داریهایاستانکردستانمعنکارکنانزندانیعنوباسالمتمجوًسازمانیانیمرابطه

داریهایاستانکردستانمعنکارکنانزندانیاسترسشغلیباسالمتمعنوکاهشانیرابطهم

؟است

؟استداریهایاستانکردستانمعنکارکنانزندانیتعلقشغلیباسالمتمعنوانیرابطهم

                                                                                                                                        

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



هااشادهاسات؛همپوشایترسایم(7)هایمفرو میانمتغیرهایپژوهشدرشکلهمبستگی

باینشناختیومعناویباامتغیرهاایپایشهایمشترکمفرو میانسالمترواننشانگرپراکنش

است.



 پژوهش یشناس روش
جامعاهآمااریدرایان.طرحآنهمبستگیاسات پیمایشیو-توصیفینوع از حاضر پژوهش

کارکنانرسامیوقاراردادیرندهیدربرگوهایاستانکردستانشا لدرزنداننانکارکپژوهش

هایاستانکردستانطبقآخرینآمارادارهکاارگزینیزنادانجامعهآماریکارکنانزندان.است

یراساتاهدفمنادودریریاگروشنموناهنفرازآنانبا829نفربودکه7937،934استان،درسال

پاسازهاا،پرسشانامهعنواننمونهموردارزیابیقرارگرفتناد.بهییرواشیوافزایرشمولحداکث

سااختنآگااهیهیتاوجنشساتتوجیهیبارایکارمنادانتکمیالشاد،هادفازنشستبرگزاری

بودنبود.بهعلتشیفتوجلوگیریازسوگیریدرپاسخسؤاالتپژوهشهاازاهدافآزمودنی

ازمیاناساسایپرنکردند،براینحضورنداشتند،پرسشنامهنشستکهدرهاییآن،برخیکارکنان

فهرساتهااراتکمیالکردناد.وپرسشانامههموردارزیابیقرارگرفتانفر829،نفری934تیجمع

مشهوداست.(7)یدرجدلمشا لوتعدادکارکنانانتخاب
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 یکارکنان انتخاب و تعداد مشاغلفهرست . 7جدول 

 درصد فراوانی غل سازمانیمشا متغیر

پست 
 سازمانی

9378افسر،فرمانده،سرهنگ(پلیس)
9770مراق 

9877دار(اسلحهاعزام)
97کارمند
47فرهنگی

47اموراجتماعی
18مددکار
98مدیر
773نگهبان
703آشپز
87راننده

87مسئولبهداشت
47مسئولصندوق

38مربی
97انتظامات
97بازرس
97رایانه

97اجرایاحکام
47آموزشی
38معاون

38شناسروان
77حفانت

3194بدونجوا 
829700جمع



برایوهایتحلیلدادهبراهاازآمارتوصیفیواستنباطیآوریپرسشنامهپسازتکمیلوجمع

شدۀذیلاستفادهشد.ازابزارهایمعرفیهادادهآوریجمعگیریواندازه
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8ودیویزپویسوابهدستایماده90فهرستنیا:7شغلیاسترسشدۀفهرستۀویرایشنسخ.7

شدهوهادفآنارزیاابیاساترسشاغلیاسات.ساالنتدوینبزرگبرایردهسنی(7332)

،3نقااشابهااام،4کفااایتینقااشیباا،9بارکااارینقااشدارایابعااادشااغلیاسااترسفهرساات

(.پایاایینساخهایرانایایان7332:9)اسیپووداویز،است9تعار نقشپذیریومسئولیت

ویباارون،یانیکان،ینیامان،یفیشر)شدهاستگزارش32/0کرونباخیآلفا یضرباابزار

829هاایساخبررسایپافهرستبانیاییاینرخپا(.درپژوهشحاضر،7923:749،یریام

یهمگناگویاایمقباولوییایاپانشانگردستآمدکهبه27/0کرونباخیروشآلفانفربا

 است.یریگابزاراندازهیدرون

2پرسشایتوساطهاالپینوکرافات98ایانابازار.1وکرافاتنیهالپجوًسازمانیپرسشنامه.8

نیااسااالناسات.بزرگازدیادگاهجاوًساازمانیشدهوهدفآنارزیاابی(تدوین7399)

بارروحیاهدیاتثکشااملکاهدهدیسنجشقرارمراموردسازمانیجوّپرسشنامههشتبعد

وییایانفاوذوپو،یریاگفاصاله،یگارمالحظه،یمندعالقه،،مزاحمت،صمیمیتیگروه

 درویشاپور و احمادیپایاییاینپرسشنامهطبقپژوهشجهرمای،.استیبربارآوردیتثک

بااپرسشانامهنیااییاینرخپااست.شدهگزارش درصد 13پایایی نرخ(7922:773فرا ه)

ییایاپانشاانگردساتآمادکاهباه11/0کرونباخیروشآلفانفربا829هایبررسیپاسخ

 است.یریگابزاراندازهیدرونیهمگنگویایمقبولو

پرسشاای70پرسشاانامهازتعلااقشااغلیمیاازانگیااریاناادازهباارای3پرسشاانامهتعلااقشااغلی.9

ارزشیلیکرتی1سنجهگوییبهاینابزاربرپایهیکپاسخ(استفادهشد.70،7328)کانونگو

21/0ترتیا رابهسنجهییاینبازآزماهمسانیدرونیونرخ(7328:941است.کانونگو)

                                                                                                                                        

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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یادیث(پایااییوروایایایانابازاررات8004:93)7گزارشکردهاست.بوزیونلاوس23/0و

یادثینیزپایاییوروایینساخۀفارسایآنرابارآوردوت(7938:2)قادریوافضلنمودهو

نفارباا829هاایبررسایپاساخباپرسشنامهنیاییاینرخپا.درپژوهشحاضرنیزاندنموده

یدرونایهمگناگویایمقبولوییایپانشانگردستآمدکهبه29/0کرونباخیروشآلفا

 است.یریگهابزارانداز

(7328)9آلیساونولوتزینائوپاتوسطیپرسش80اینپرسشنامه.8سالمتمعنویپرسشنامه.4

.نمارهساالمتکنادگیاریمایرااندازه3وسالمتوجودی4ینیاستکهسالمتدتدوین

متغیار پرسشانامه ایان دراسات.80-780معنویجمعایندوزیرگروهاساتکاهدامناهآن

 معناا، باههادف، نیاز شدنبرآورده حاصل و زندگی مرکزی فلسفه عنوانبه معنوی سالمت

 از رضاایت و حاسهدفمنادی باه وجاودی ساالمت و شادهگرفته درنظر بخشش و عشق

 اطاالق خداوناد یاا برتر قدرت یک با ارتباطبرآمدهاز رضایت به ینید سالمت و زندگی

 ایان (.روایای7923:49)یوحقاانیزیاپرو،یجعفارپاورعلاوبخشایان،اسات)الاه شده

آلفااینارخ ازراه آن پایاایی و محتاوی اعتباار ازراه فارسای باه ترجماه از پرسشنامهپاس

نفارباا829هاایبررسیپاسخباپرسشنامهنیاییاینرخپاهمچنین/.تعیینشد.28کرونباخ

یدرونایهمگناگویایمقبولوییایپانشانگردستآمدکهبه14/0کرونباخیروشآلفا

 است.یریگابزاراندازه

منظورارزیاابیبه1:اینابزاردراصلتوسطدراگوتیس9SCL-25یلیستعالئممرضچک.3

(799-7920:437)نجاریاانوداودیشادهوتوساطشناختیعمومیتادوینسالمتروان

یهااهایرایجدرسنجشآسای ازمقیاسیلیستعالئممرضچکهنجاریابیشدهاست.

ساالمتمعنایبرخورداریبیشترازعالئمروانی)کاستیوکس نمرۀباالتربهروانیاست

                                                                                                                                        

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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)نجاریاان(است.نسخهفارسیابزارمعتبرودارایپایاییورواییخوبیاستشناختیروان

یروشآلفانفربا829هایبررسیپاسخباپرسشنامهنیاییاینرخپا(.7920:741وداودی،

اباازاریدروناایهمگنااگویااایمقبااولوییایااپانشااانگردسااتآماادکااهبااه13/0کرونبااخ

است.یریگاندازه


 پژوهش های یافته
برحسا (8)شناختیاعمازسن،تحصیالتوسابقۀخدمتدرجادولجمعیتهایدادهیافته

شدهاست.فراوانیودرصددرج


 شناختی نمونه پژوهش جمعیت های . شاخص8جدول 

 درصد فراوانی های متغیر شناسه غیرهامت ردیف

سن7

80-901389
97-4074138
47-303772
37-90704

829700جمع

تحصیالت8

743سیکل
78944دیپلم
78243لیسانس

793لیسانسفوق
37دکتری
829700جمع

سابقهخدمت9

7-33072
9-702390
77-739887
79-80832
87-83793
89-9029

4074بدونجوا 
829700جمع
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(9)هایتوصیفیمتغیرهایپاژوهشبرحسا میاانگینوانحارافمعیااردرجادولدادهیافته

مشهوداست.


  شغلی، استرس معنوی، سالمت شغلی، . میانگین و انحراف تعلق9جدول 

 شناختی روان متسال و سازمانی جوّ

 متغیرها
میانگین ) نیانگیم

 کل(
 تعداد انحراف معیار

استرسشغلی

38/9773/9829بارکارینقش

 29/8329/9829کفایتینقشبی

 73/8399/3829دوگانگینقش

 80/8219/3829چارچو نقش

 99/8343/8829مسئولیت

 20/8973/9829محیطفیزیکی

 42/8287/4829نمرۀکل

جوّسازمانی

تثکیدبرروحیه

گروهی
88/7330/8829 

 29/327/9829ی،مزاحمتبارآور

 12/7498/9829صمیمیت

 93/7934/9829مندیعالقه

 98/7773/8829گریمالحظه

 28/7899/9829گیریفاصله

 09/7891/4829نفوذوپویایی

 73/7930/9829یبارآورتثکیدبر

 21/7807/8829نمرۀکل

سالمتمعنوی

 43/9030/4829ینیسالمتد

 02/9987/4829سالمتوجودی

 89/9893/9829نمرۀکل

82/8931/3829تعلقشغلی
829 29/7131/4شناختیسالمتروان
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هایتوصیفیمتغیرهایپژوهشاست.نشانگردادهیافته(9)جدول


 همبستگی پیرسون تعلق شغلی، سالمت معنوی، استرس شغلی،  نرخ .4جدول 

 شناختی و سالمت روان جوً سازمانی

 جوً سازمانی
استرس 

 شغلی

سالمت 

 شناختی روان

سالمت 

 معنوی
 متغیرها تعلق شغلی

تعلقشغلی 7 049/0 021/0 *-741/0 *823/0 7

029/0- 071/0 777/0* 7 سالمتمعنوی 049/0 8

798/0* 417/0* 7 777/0* 021/0 
سالمت

شناختیروان
9

استرسشغلی *-741/0 071/0 *417/0 7 *927/0 4

جوًسازمانی *823/0 *-/029 *0-/798 *-927/0 7 3

828تعداد،درجهآزادی==03/0،829*=



شاناختی)برخاورداریازهمبساتگیکاساتیساالمتروان،دهادنشانمای(4)چنانکهجدول

شااناختیویسااالمتروانکاساات(،همبسااتگی417/0)تر(واسااترسشااغلیعالئااممرضاایبیشاا

(درساطح021/0)شاناختیوتعلاقشاغلییسالمتروانکاست(وهمبستگی798/0)سازمانیجوّ

P<0/05(درساطح071/0)اساترسشاغلیهمچنینهمبستگیساالمتمعناویوداراست.معنی

P<0/05یهمبساتگ(و-/029)ساازمانیجاوّویمعناوساالمتیهمبساتگدارنیساتولایمعنی

داراست.معنیP<0/05(درسطح049/0)تعلقشغلیویسالمتمعنو
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 ، استرس شغلی جوً سازمانیداری مقادیر مجذور  تحلیل واریانس برای تعیین معنی .2جدول 

 شناختی و سالمت معنوی با سالمت روان و تعلق شغلی

 ها شاخص مدل متغیر مالک
وع مجم

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 یدار یمعن

سالمت

شناختیروان

استرسشغلی.7

13/79839713/79839رگرسیون

737/20000/0 21/4997982723/793باقیمانده

-91/33379828کل

وجوًسازمانیاسترسشغلی.8

77/79972803/9933رگرسیون

073/40000/0 33/4933382047/799اندهباقیم

-91/33379828کل

استرسشغلی،جوًسازمانیو.9

تعلقشغلی

33/74273937/4392رگرسیون

338/90000/0
77/4303281394/797باقیمانده

-91/33379828کل

  

سالمتمعنوی

استرسشغلی.7

43/9743/9رگرسیون

01/012/0 07/7899882733/44باقیمانده

-41/78993828کل

وجوًسازمانیاسترسشغلی.8

73/30801/43رگرسیون

00/799/0 97/7834382020/44باقیمانده

-41/78993828کل

استرسشغلی،جوًسازمانیو.9

تعلقشغلی

31/737938/30رگرسیون

78/799/0 77/4303281394/797ماندهباقی

-91/33379828کل



بایندرتبیاینتغییاراتمتغیارمراتبایمتغیرهاایپایشسلهبینیسلنشانگرتوانپیش،(3)جدول

ترتیا شادتباهباین،متغیرهاایپایش3بهمنادرجاتجادول؛باتوجهشناختیاستسالمتروان

،استرسشغلیوتعلقشغلیسازمانیجوّمیانرابطۀدهدکههمبستگیواردمعادلهشدهونشانمی

توانگفاتکاهاست.پسمیداریمعنهایاستانکردستانزندانکارکنانشناختیباسالمتروان

افازایششناختی)برخورداریازعالئممرضیبیشتر(بااطالعازکاهشسطحسالمتروان

سااطحباااالیبااااطااالعازشااناختیسااالمتروانسااطحافاازایشسااطحاسااترسشااغلیو
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درج(9)چنادوچونایانرابطاهدرجادولبینیاسات.قابلپیشوتعلقشغلیسازمانیجوّ

،دهدرابطهناچیزاساترسشاغلیوساالمتمعناوینشانمی(3)عالوهجدولبهشدهاست.

یاساتوایانعادماساترسشاغلطریاقیساالمتمعناویازبینانشانگرفقدانتاوانپایش

معناویوتعلاقشاغلیبااساالمتیاسترسشغل،سازمانیجوّانیمۀرابطاریدربارهدمعنی

نیزصادقاست.هایاستانکردستانکارکنانزندان


 ، جوً سازمانیمیان  هاآنبین و مجذور  متغیرهای پیش  ضرایب چندگانه. 2جدول 

 یو سالمت معنو شناختی با سالمت روان استرس شغلی و تعلق شغلی

متغیر 

 مالک
ر  مدل

دا
مق

R 

ر 
ذو

ج
م

R  ر
ذو

ج
ل م

دی
تع

R 

طا
خ

ن 
می

خ
ت

 

 تغییرات آماری

دوربین 

 واتسون
(Durbin 

Watson) 

ر 
ذو

ج
ت م

را
غیی

ت
R 

ت 
را

غیی
ت

F 

D
f1

 

D
f2

 

ح 
سط

معن
 ی

ار
د

 ی
F

 

سالمت

شناختیروان

41/087/0873/022/7888/073/20782700/023/7استرسشغلی

استرسشغلیوجو

سازمانی
41/087/0871/030/7800/078/0782018/0

استرسشغلی،جو

سازمانیو

درگیریشغلی

43/089/0893/017/7808/089/3781300/0

سالمت

یمعنو

71/000/000/010/900/001/0782712/034/7استرسشغلی

استرسشغلیوجو

سازمانی
24/000/000/093/900/039/7782079/0

استرسشغلی،جو

سازمانیودرگیری

شغلی

77/007/000/092/900/091/7781384/0

 وتعلقشغلیجوًسازمانی=استرسشغلی،9،جوًسازمانیو=استرسشغلی8=استرسشغلی،7نداز:عبارتترتی مدلتوجه:

 

مستقلباایرهایمتغیخطایهاهعدمارتباطنمر،کهآزمونواتسوندهدیمنشان،(9)جدول

شناختیبرابربینیسالمتروانمتغیردخیلدرپیش9همبستگیچندگانه.کندیمدثییراتگریکدی
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r=89/0ومجذورآنR=43/0با
ساالمتدرصاد89متغیار9بهکمکاین،دیگرعبارتبه؛است2

اساترسشاغلی،دهچندگاناهمیاانمجذوررابطهساابینیاست؛هاقابلپیشآزمودنیشناختیروان

سااالمتدرصااد89اساات،یعناای89/0شااناختیسااالمتروانوتعلااقشااغلیباااسااازمانیجااوّ

بینیاست.توانوتعلقشغلیقابلپیشجوًسازمانیهاتوسطاسترسشغلی،آزمودنیشناختیروان

دارمعناییوجوسازمانیاسترسشغل،ولیبرایریپذامکانییتنهابهبینیبرایاسترسشغلیپیش

بینایساالمتمعناویبرابارباامتغیاردخیالدرپایش9همچنینمیزانهمبساتگیچندگاناهنیست.

77/0=R07/0ومجذورآن=r
متغیارتقریبااصصافردرصاد9دیگر،بهکماکایانعبارتبه؛است2

.بینیاستهاقابلپیشبهداشتمعنویآزمودنی



 گیری نتیجه
بااساالمت،استرسشاغلیوتعلاقشاغلیجوًسازمانیرابطهبررسی،اضرهدفازپژوهشح

نشاندادکهکاهش،بود.نتایجهایاستانکردستانزندانکارکنانشناختیسالمتروان ومعنوی

جاوًساازمانیشاناختیباابهباودشاناختیباااساترسشاغلیوافازایشساالمتروانسالمتروان

باشااد،سااالمتتاارکاامتاارواسااترسشااغلییسااازمانیسااالمیعناایهرچااهفضااادارد؛یهمبسااتگ

شناختیبیشتراستوبرعکس.روان

یدرکاهوناور،یرضاائ(و7933:41)محمدحساینوالهایروحنیاری،هایویاوقیپژوهش

،بااتفااوتالبتهبااینتفاوتکهدرموردنخسات،ستهمسوهابااینیافته(7939:33)پورلیاولی

کارکناانیوعملکاردشاغلیبارساالمتعماومیاسترسشاغلریتثیونوعسالمتجامعۀآماری

وساالمتساازمانیجوّمیانشدهودرمورددومجامعۀآماریمتفاوتاست.بررسیمراقبتپرواز

بااتغییاراتساالمتساازمانیجاوّیعنیتغییارات؛(وجوددارد-290/0)داریمعنمعنویرابطهمعکوس

ومهاجرانای،هایقلعهاینیافتهبانتایجپژوهشدارهستند.داشتهوفاقدرابطۀمعنیمعنویهمپوشین

باینوماالکوجامعاۀآمااریدودلیلتفاوتکمابیشمتغیرهایپیش(به7934:74)محمودزاده

ماالکمتغیرهایدلیلعدمتطابقکاملبه(7939:797)زارعوپژوهش،بانتایجپژوهشموسوی

عادمدلیالباه (7934:43)فیضایوپنااهیسایرزنادی،اردالن،محمدی،شاهپژوهشتایجوبان

هایداخلییکیافتاۀبادیعوودهودرسطحپژوهشمسونناهممالکوبینپیشمتغیرهایتطابق
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آید.البتاههایبعدیبهشمارمیپژوهشدرراستایهموارسازیانجامپژوهشینوآورازمصادیق

هاایپاژوهشیباایافتاهطاورکلبهیفرهنگیوتنوعکمابیشمتغیرها،هاتفاوتا،باعنایتبههاینیافته

9(وویناادی،اولسااونبوچنااانوجااولی8009:991)8بنفیاال(؛8009:991)7کینجرساکیواسااکریپنک

(هماهنگاست.8004:793)

بینبااگانهسهمتغیرپیشآمده،مقدارهمبستگیچنددستپایهنتایجبهبرهاهنتایجآزمونفرضی

،اساترسشاغلیوساازمانیجاوّمیاان،بنابراین.بودداریمعنو338/90شناختیبرابرسالمتروان

وجاوددارد.داریمعنرابطههایاستانکردستانزندانکارکنانشناختیباسالمتروانتعلقشغلی

ویالهاروح،یریانیویاوقیهااپژوهشتایج،بانهاهفرضیبرتثییدهامبنیهنتایجآزموناینفرضی

صاامدیوصاامدی؛(7939:33)یاولیااپورلیدرکااهونااور،یرضااائ؛(7933:41)نیمحمدحساا

(7939:739) موسوی؛(7934:809)ترکسلویه المیوپورمهدیمهدوی،(؛7934:33)پورقدم؛

الهیروح(؛8009:119)3مینیسک(؛8077:94)4لوکاسوآرنتز(؛آرنتز،7934:71)حسینیشاهو

ویارمحمدی،رضائی،ضیائی،؛(7934:11) نحریر،تابانژاد،سعید،(؛7938:33)گوزلوقرهخوشبو

هماهنگاستوگویایاهمیت(8004)9فلستیدوگالی(و7938:93)باباجانیوخوشا عبادی،

شاناختیساالمتروانیافازایشراساتادروتعلقشغلییاسترسشغل،جوًسازمانیتوجهبهنقش

:دشویمآنراهکارهاییارائهکردنآسانبرایهاستکهکارکنانزندان

اساتیاگوناهکنشبهیآزادشیافزا،دوبارهکاریکار:هدفکالنطراحۀدوباریطراح.7

،کارکناانیراهاورشیازمواردافازایاریدربس.دنینمایکهکارکنانخود،کارراراهور

ایاگاردش،نباشادریپاذدوباارهکاارامکاانیاگارطراحا.شاودیماسترس کاهشموج

.باشدمؤیرمحیطکاریفشاررواندرکاهشتواندیمیچرخشکار

کماککناد.یفشاارروانایریشاگیپتیریباهمادتوانادیمایگاذار:هدفیگذارهدف.8

مشخصنهیروشنوهزیمشاهدهباچارچو زمانقابل،یریگاندازهروشن،قابلیهاهدف

                                                                                                                                        

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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دادهوباهکااهشزیاابهاموتعار درنقاشرانهمچنینبرد،یمکارکنانراباالزشیانگ

.زندیمافزایشتعلقشغلیدامن

دهینامینقشکانونیکهدربافتسازمانیاژهینقشوریمذاکرهنقش:مذاکرهنقشباتعر.9

کاهازیبرداشتخاودراازانتظاارات،ردیذپیمیکهنقشکانونیفردوشدهآ ازشودیم

کاهیانتظااراتخاودراازشخصازیابرجستهسازماننیاواعضکندیمانیب،رودینقشم

ریانقشموردنظرخو تعر،جهی.درنتکنندیمشخصماست،گرفتهبرعهدهیاژهینقشو

.شوندیخاطرمسازمانآسودهیاعضاریوهمفردوهمساشده

بخشباشد،آرامتواندیمییمواقعتنهاایوی:دراوقاتترسوفشارروانیاجتماعتیحما.4

کنناد.تیریرابهتارمادیفشاررواناکند،یمناس بهافرادکمکمیروابطاجتماعتنداش

درداخالوخاارجیاجتماعتیحمایهاساختنکارکنانازنظامآگاه،یعملشنهادیپکی

یازمنابع نیکاریبهبودزندگیهاتیوفعالیمشارکتتیریمدیهاسازماناست.برنامه

.ندیآیشمارمبهیاجتماعتیحما

ازخاود،کاار،شاغلویاناناهیباستافرادانتظاراتوتوقعاتواقعازی:ننانهیبانتظاراتواقع.3

افراداطرافخودداشتهباشند.

بارباساالمتمعناویفرضایهپاژوهشمبنایبینیرابطۀسهمتغیرپیشداریمعنبهعدمباتوجه

هاایزنادانکارکنانباسالمتمعنوی،استرسشغلیوتعلقشغلیجوًسازمانیوجودارتباطمیان

رودیماناهرانتظااردرنکهیبااگفتکهتوانیمدرتبییناینیافتهشود.استانکردستان،تائیدنمی

تعهاددینایویولا،بااآنرابطاهداشاتهباشاندایاننادوکینیبشیراپیسالمتمعنورهایمتغنیا

شاخصدرزمیناۀاصاولوباورهاایمنادرجدردیانیریپذتیمسئولیسازموج فعال،معنویت

متاثیرازدیانبایوساالمتمعناویمعناویهااصوالصارزش.هستندیهادرونارزشنیکهاشودیم

دهیباشدودندیوناخوشاندیسختوخوشامانیجوًسازایمتثیرازعدممشارکتایسختطیشرا

که.ازآنجاکنندیخودراحفظمیارزشوسالمتمعنوطیشرانیترکهافراددرسختاستشده

هااواهاداف،ارزشهاا،زهیارفتارهاایآشاکار،اعتقااداتوانگرندهیربرگد،ابعادسالمتمعنوی

زمینۀجستجویمعنی،هدف،حقیقاتدردرابعادشناختییاستودارایودرونیتجار روح

حسااسامیاد،عشاق،پیوناد،آراماشدرونای،زمیناۀاها،ابعادتجربایدرزندگی،عقایدوارزش
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روشیکهیاکفاردعقایادمعناویدرونایخاودرادرزمینۀدرآسایشوحمایتوابعادرفتاری

ریاقابالتغیساادگباهیوتجربیتبهعلتابعادشناخیسالمتمعنو،نیبنابرادهد،یخارجنشانم

شاناختیهایساالمتروانبابرخیازجنبهینیدیهاتیمطالعهنشاندادهاستکهفعال23.ستندین

تفسایردراحسااسیکعاملمهمقابل،بودنشوند.معنویرومیهاسترسروباارتباطداردوبهترب

کارکنااندرجساتجویمعنای،یکاارویساختساازمانطیبودناست.فلاذادرشاراذهنیسالم

.شوندینمرییدستخوشتغیراحتهاهستندوبههدف،حقیقتدرزندگی،عقایدوارزش



 ی کاربردیشنهادهایپ
ساالمتافازایشبارایلیاذکااربردیونظاریپیشانهادهاییپاژوهش،هااافتاهیباهباتوجه

.شودیها،ارائهمدرادارهامورزندانیشناختروان

باشد.شدهنیهاتثمهنیازهایحیاتیوامنیتشغلیآنکتکارکنانهنگامیمیسراستکمشار .7

تصمیماتمخفیدرسازمان،یهایژگیگاهیوجوسازمانیمناس باشد.،گریدعبارتبه

منتفیم گوییرادرصراحت)نظیراتخاذتصمیماتپنهانی(.سپسبایدسازدیمشارکترا

گسترشداد سازمان تصممشا؛ مدیریتمشاورهازیریگمیرکتدر فضایییاطریق یا و

مدیرانبایدبهاینامردر،،بنابراینردیگیهمراهبااحتراموبدونترسواسترسصورتم

حدیسختمطلو استکهتاییهاتیمشارکتدرموردفعالهاتوجهکنند.سازمانزندان

قدرآسانکهنیازیدچارابهامسازدونهآنچندانسختکهکارکنانراومنطقیباشند،نه

زندان درگیریکارکنان مشارکتو مشارکتنباشد. زمانبه کهها بود مطلو خواهد ی

چهره درصورتبهروابط کند. ایجاد بهکهیچهره سازمان قدرت صورتخودکامهساختار

کهیهدشد.هنگاممشارکتودرگیریکارکنانبهموفقیتتبدیلنخوا،صورتنیادر،باشد

طرفدیگران از کار،کارکنان انجام فشار مشارکتاحتماالصدر باشند، )استرسکاری(

نخواهدبود.بخشجهینت

شغلی،توجیهبهفضایسالمسازمان،کاهشاسترستعلقبرایموفقیتمدیریتمشارکتیو .8

نیسالمدرمحیطاگرکارکنان،ازفضایرواوتوجهبهسالمتکارکنانضروریاست.

آموزشمدیرانازنخواهدبود.ریپذهاراضینباشند،مدیریتمشارکتیایربخشامکانزندان
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کاهشاسترسیازهاینشیپ مشارکت، کاهشفشغلیاساسیروحیه درو را روانی شار

رفتاریمناس وبرخوردیصحیحو،ست.مدیریتبایددرمقابلکارکنانهاسازمانزندان

احتراماصولی زیآمو بهنشاندهدودرهمه را اعتقاد و کهکارکناناینباور وجودآورد

کارکنان.ردیگیهاموردارجواحترامقرارموابتکاراتوهمفکریومشارکتآنابداعات

درازا میباید ارائه که این،دهندیپیشنهادهایی گیرند. قرار مادی و روانی تشویق مورد

متفاوتخواهدبود،ولیدرهیچموردینباید،بهنوعوارزشهرپیشنهادباتوجههاقیتشو

کهاگرپیشنهادیبسیارهانادیدهگرفتهشودتاجاییداناصلتشویقبخصوصدرسازمانزن

  و ناچیز پیرعملیکوچکو از استکه بازهمالزم وبهشنهاددهندهیباشد، توجه خاطر

 عملآید.ارشنشاندادهاست،سپاسگزاریبهکهنسبتمسائلمحیطکیاعالقه

محیطیهاهاشناساییانواعاسترسبهنوعمسئولیتواهمیتونایرکارکنانزندانجهتوبا .9

وسالمتیامقابلهیهاحلکارآنانضروریبودهوالزماستپسازشناختاسترس،راه

فراهمشود. کردندورروانیکارکنان انجام استرسبا ،یدهطریقسازمانتغییراتازمنبع

طریقتصمیماتمدیریتی(ایرمناسبیبربهداشتروانیکارکناندارد.،و...)ازیزیربرنامه

طریقتجهیزجسمانیوروانیوپرورشنشیوهدریافتافرادازاسترسازدادپذیرفتنوتغییر

پاسخ از )استفاده جهتسازگایهامقاومتکارکنان به مؤیر شرایط(.مقابله جهتریبا

هاالزماست،تدابیریجهتایجادشرایطمناس زیستیوایمنی،ارگونومیکاهشاسترس

برنامه و کار کارگاهیزیرمحیط و موردیهاشغلی گیرد،آموزشی قرار جدی توجه

کارگیریه)بابجدیدوپیشرفتهوتجار مشاورانیورابااستفادهازفنتوانیراستامدراین

متخصصینبهداشت روانکارشناسانمهندسی، شناسانصنعتیوحتیازتجربهونظرکار،

راستایراهکارهایعملیدریریکارگکارشناسانهافرادشا ل(استفادهنمود.مدیرانبایدبابه

ازکارکنانکیچیمحیطکاروارتقایبهداشتروانیسازمانحرکتکنند.تاهیسازسالم

گرفتاراختاللروانینشوندوهریکازکارکنان،دلیلعواملموجوددرسازمانسازمانبه

نسبتبهجهاناطرافخودوخصوصاصیطورکلسازماننسبتبهخود،همکارانخودوبه

هااحساسمثبتیداشته)سالمتمعنوی(درسازمانزنداننسبتبهجایگاهخودوخدایخود
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سازمان در اینکه از و مجرمانخدمتباشند به و دارند فعالیتاشتغال به خود محلکار

 مندبهادامهکاردرآنسازمانباشند.،احساسرضایتکنندوعالقهکنندیم



 ی نظریشنهادهایپ
بارایتبیاینساالمت،یآتایهااپاژوهشدرشاودیمابهجوفرهنگیکشاور،پیشانهادباتوجه

یمرباوطباهشاناختروانیهااساازهربوطبهمعنویتبهیتمرکزبرمتغیرهایمجابهی،شناختروان

هاایارزشحفاظواخاالقرعایتامروزهبهاینکهیدینیپرداختهشود.البتهباتوجههاشیگرادینو

باودنحاکماستوکارمحیطدرکارکنانرفتارهایوهانگرشبرتثییرگذارومهمعواملازیکیاخالقی

نیسای،وارشدییگانه،منتخ )دارددرپیهاسازمانوافرادبرایمهمیمدهایپیا،سازماندراخالقیجو

انیشناختیوبهینهبودنسالمتسازمروانسالمتبررسیتحولاخالقیکارکناننیزبرایتبیین،(7934:2

نظرقرارگیرد.ومتغیرهایمرتبطباآنمطمح
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 منابع
بررسیوضعیتسالمتروانوعوامل.(7921نادر)،جوچارهوعبداهلل،صداقت؛بهروز،نیاهادی؛مدبر،آراسته

23هایشهرسنندجدرسالمرتبطباآندرمیانکارکناندرمانیو یردرمانیبیمارستان مجله علمی .

.93-44(:9)79،دانشگاه علوم پزشکی

مطالعهارتباطمیانجو.(7934ه)احمدی،جواد؛بهمئی،جمشید؛رنجبر،محمد؛رحیمی،حامدوشهبازی،حمز

،مجله پیاورد سالمت.علمیتئدانشگاهیازدیدگاهاعضایهییهایریگمیسازمانیومشارکتدرتصم

3(8:)790-772.

عزت شیخعلیاحمدی، شاله؛ سیاوشو محسن)رمحمدیزاده، ورزشبر.(7923زاده، بررسیآزمایشیتثییر

.73-82:83،حرکت.سالمتروانیدانشجویان

کارکناننیدربیعملکردخانوادهوسالمتروانانیرابطهمیبررس.(7933واردالن،فراست)نیمارلاردالن،

 .78-87(:7)8.یراپزشکیو پ ییماما ،یفصلنامه پرستار .کردستانیدانشگاهعلومپزشک

استرستیوضعیبررس.(7939زاد)به،ینداومهک،یریفرهاد؛ام،یجعفر؛فراست،یاله؛اکبرروح،یاکبر

.طب کار یتخصص یفصلنامه علم.کارکنانشا لدرزنداننیمرتبطباکاربیزاوعواملاسترسیشغل

9(9:)77-7.

 جوسازمانی میان رابطۀ (.بررسی7922سکینه)فرا ه، پوردرویش و احمدی،عباداله ؛جهرمی،شاپور شایان امین

دبیران از روحیه و سازمانی تعهد با  شهر دخترانۀ مدارس راهنمایی دورۀ دیدگاه  فصلنامهمرودشت.

.790-703(،9)8،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی

.پژوهشدررابطهبارابطههوشعاطفیمدیرانوجوسازمانی(.7923مؤمنی،نونا)وباباییزکلیکی،محمدعلی

.93-98(:8)7،فصلنامه علوم و مدیریت ایران

وبراتی مهدی طرسکی، بهزاد؛ روحانی، فردین؛ مرادی، رامین؛ محمدی، حمید؛ حقانی، احمد؛ مارنانی،

( رحیم شاخص.(7930خدایاری، سالمتسازمانیو آموزشیدرمانیرابطه مراکز هایعملکردیدر

.97-92(:49)74،مدیریت سالمت.وابستهبهدانشگاهعلومپزشکیتهران

.(7934ی،محمدعلی؛دهقان،راضیه؛منتظرالفرج،احمدی، المرضاوشهبازی،حمزه)؛مروتنیبهرامی،محمدام

رابط رهبریتحولهبررسی بنیآفرابعاد در مدیران دیدگاه از درگیریشغلیکارکنان یهامارستانیو

.393-334(:9)74،دوماهنامه طلوع بهداشت.7938آموزشیشهریزددرسال
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سازمانیعدالتنقش.(7933)حسنقالوندی،ومحمدحسنی،میرمحمد؛ده،زاعباسمحمود؛تعجبی،

 و گیری اندازه مطالعات فصلنامهسازمانی.هویتگریمیانجیآزمونباشغلیدرگیریبرشدهادراک

.714-739،(78)3،آموزشی ارزشیابی

رابطهکنترل(.7922لقاسم)؛مولوی،حسینونوری،ابوادرضایحمدیجهانبخشگنجه،سحر؛عریضیسامانی،س

،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.شغلیباسطحاسترسوسالمتذهنکارکنانشرکتپتروشیمیاصفهان

81(709:)233-247.

ازرضایتباکارکنانزندگیکیفیتوشغلیفرسودگیشغلی،استرسرابطه.(7937)نادرحاجلو،

:(77)9،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی - لمیع فصلنامهاردبیلی.محققدانشگاهجوسازمانی

793-724.

بهباتوجهکارکنانعملکردبراسترستثییربررسی(.7933)مینوافشانی،ومهدیمحمد؛محمدی،حکاک،

.803-881:(71پیاپی)3،7،سازمانی رفتار مطالعات شده.ادراکتبعیضواسطنقش

 و شغلى استرس رابطه (.بررسى7921منظر) رحمانى، مسعودو نیر، سیرتى ؛عباس عبادى، مرتضى؛ زاده،خاقانى

-713(،9)70 ،نظامى طب مجله مسلح. نیروهاى منتخ  هایبیمارستان در شا ل پرستاران زندگى کیفیت

729.

ناهیددهقاننیری انآرامیبراسترسوکیفیتزندگیدانشجویتثییرتن.(7923)باقری،محسنادی حاجو،

.31-8،30،پژوهشی فیض -مجله علمی،هایدانشجوییمقیمخوابگاه

نقشمیانجیسرمایهاجتماعی.(7933وعباسی،احمد)اصغرینژاد،نیما؛رشید،علرحمتی،محمدحسین؛سلطانی

تثی قم(ریدر استان علمیه حوزه خدمات مرکز کارکنان )موردمطالعه: انسانی سرمایه در .جوسازمانی

.743-8:791،شناختی در مدیریت روان یها لنامه پژوهشدوفص

علی) یونسیان، و حسن بحرالعلوم، رضا؛ درک7939رحیمی، سازمانیو تعهد با ارتباطسالمتسازمانی .)

جوانانخراسانرضوی مجله مطالعات مدیریت ورزشی.حمایتسازمانیکارکناناداراتورزشو ،9

(89:)794-741.

،یرضائ نورحسن؛ محسنو بیبررس،(7939)هیرق،یاولیپورلیدرکه، سالمتیشغلیفرسودگنیرابطه با

.33-72:99،ینظام یروانشناسی،زندانمرکزکیشناختیکارکنانروان

متغیرهایتعدیلریشدهبادرگیریشغلی)تثیادراکیسازمانبررسیرابطهفرهنگ.(7934روحالهی،احمدعلی)

.39-93:11،مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.روانی(داریییروانیومعنگرشرایطایمن
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( مسعود مقصودی، و طاهر اربطانی، (7934روشندل  جوّ. بین سازمانیرابطه شهروندی رفتار و سازمانی

.83-32:49،فصلنامه رسانه.خبرنگارانشا لدرخبرگزاریجمهوریاسالمی)ایرنا(

جومسمومسازمانیوتمایلبهترکشغل:تبییننقش.(7939امین؛سپهری،سعیدوروستایی،سعیده)زارع،

.13-708(:4)2، فصلنامه زن و جامعه.میانجیگراسترسشغلیوفرسودگیشغلی

( طاهر آواتومحبوبی، فیضی، حسین؛ (7923زارع، استرسشغلیوخالقیت. بررسیرابطهجوسازمانیبا

-784(:8)2،تحقیقات علوم رفتاری.وپرورشاستانآذربایجان ربیرکنان)مردوزن(اداریآموزشکا

774.

یکارکنانوسالمتسازمانیزیگررابطهارتباطیبررس.(7934جمالوخاکسار،منصور)،یادهم؛ندا،یساعد

وشهرساز ،ها و راهکارها چالش تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیسوم.استانکردستانیدرادارهکلراه

.نگارشیهمایعلمیهاشیمرکزهماراز،یش

کارکناناداراتیشغلیریبردرگیتثییرساختارسازمان.(7933،محمد)یاریمحمدآباد،محمدومازیساالر

831-827(:8)2،یورزش تیریمد هینشر.شناختیروانیتوانمندسازیانقشواسطهکلورزشوجوانان:

بررسی(.7938)سعیدباباجانی،هادیوخوشا ،عباس؛عبادی،بتول؛نحریر،زین ؛تابانژاد،یاسر؛سعید،

وتهرانمنتخ هایبیمارستانپرستاراندرشناختیجمعیتهایویژگیباشغلیدرگیریمیانارتباط

.49-93(:4)9.مامایی و پرستاری بالینی مجله.7938سالدرکرمان

رابطه.(7934پناهی،حامدوفیضی،کاوه)زندی،خلیل؛سیرانور؛اردالن،محمدرضا؛خلیل،یمدمحشاه

درگیمعنویرهبر کردستان(موردمطالعه)یشغلیریو دانشگاه کارکنان ،یمطالعات منابع انسان.:

3(71:)43-99.

تنشزانیمیبررس.(7923)دیفرش،یریشعلهوام،یمهرزا؛بارون،یانیکد؛یامان،ینیاکبر؛امدیسان،یفیشر

عواملیشغل پزشکمؤیرو پزشکانشا لدر آندر پایقانونیدر تهراندر مجله .7924زییشهر

730-744(:9)78.یقانون یپزشک

مورالد؛یم،یعیشف )روح،عسکریورضایعل،یآبادیدهقان بررس7933اله رهبری(. ویمعنویرابطه

.زدییصدوقدیشهیمنتخ دانشگاهعلومپزشکیآموزشیهامارستانیدربکارکنانیشغلیریدرگ

.832-843(:9)8،محور سالمت یها پژوهش

)یصمدونیحسی،صمد متغطیدرمحتیمعنوانیمعلیرابطهیبررس.(7939حمزه سالمتیرهایکارو

.739-793(:8)74.ر ایرانسالمت کا.متلیدکردیبابلبارویشناختیدردانشگاهعلومپزشکروان
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رضائ،یائیض ،یمنصور؛ فرامرز)،یارمحمدیقباد؛ قرهگوزلو، و الهه خوشبو، یریارتباطدرگ.(7938حامد؛
ویشغل راهنمایشناختتیجمعیهایژگیبا مقطع ییمعلمان سال در )کرمانشاه( مجله .7938داالهو

.94-33(:7)9;7934.یارگونوم
سطباطبائی )نس ، اعظم محمودی، و فرسودگیشغلیکارکنان.(7934یدعباداله ارتباطبینسالمتروانو

.444-700:438،نشریه ارمغان دانش.دانشگاهعلومپزشکییاسوجهایمعاونتوستادی
نفرح سیمینو  المرضایی، سعید؛ ایرج)یپکیبخش، ب.(7924، برخیسالمترواننیرابطه یرهایمتغیو

.13-29(:4)،افتهی یپژوهش یفصلنامه علم.دانشگاهلرستانانیدردانشجویانهیزم
ی.نیدرپرستارانبالیشغلیریبادرگیجانیهوشهنیارتباطبیبررس(.7938)افضلی،شمسومصع ی،قادر

.73-2(:9)8،فصلنامه مدیریت پرستاری
اعتمادوجوسازمانیرابطهتبیین(.7939)شادیسیدهمرتضوی،واصغردرودیان،علیقاسمی،محمدهادی؛

،ورزش در انسانی منابع مدیریت نشریهایران.المپیکیبرترهایفدراسیوناعضایدیدگاهازدوگانه
8(7:)93-33.

دولتیهایسازمانکارکنانروانیسالمتباسازمانیعواملبینرابطهبررسی(.7934)الهپور،عزتقدم
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