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  چکیده

گري تعادل کار و زندگی، شغلی با تمرکز بر اثر میانجی عملکرد بر معنویت در محیط کار در پژوهش حاضر تاثیر

 گردآوري نحوه نظر از و کاربردي نظر هدف، از پژوهش این نوع است. شدهشادي و سالمت روانی کارکنان بررسی 

ساختاري  معادالت یابیمدل بر مبتنی مشخص طوربه و همبستگی ،پژوهش از نظر روش ی وعلّ–، توصیفیهاداده

حجم نمونه با استفاده از روش تعیین حجم وزارت راه و شهرسازي بوده و  جامعه آماري پژوهش شامل کارکناناست. 

منظور . بهنداتوزیع شدهاي گیري خوشهروش نمونهها با استفاده از نامهپرسشنفر محاسبه و  298کوکران نمونه 

، ، سالمت روانیاستاندارد معنویت در محیط کار هاينامهپرسش، شامل یسوال 48نامه از پرسش ،هاگردآوري داده

) 966/0با روش آلفاي کرونباخ ( نامهپرسشپایایی  و شده استفاده شغلی و شادي کارکنان، عملکرد زندگیتعادل کار و 

 و با معادالت ساختاري یابیمدل نوع ازو  مسیر تحلیل روش ها ازمنظور تجزیه و تحلیل دادهبهتأیید شده است. 

 مناسبی برازش از اولیه مفهومی مدل که دهدیم نشان است. نتایج نهایی شدهانجام  ایموسافزار نرماستفاده 

تعادل کار و اي نقش واسطه تایید شده و شغلی عملکرد بر معنویت در محیط کار مستقیم تأثیر و برخوردار بوده

  .است هشد تأیید زندگی، شادي و سالمت روان کارکنان نیز

  .شغلی عملکرد ؛کارکنانسالمت روانی  ؛تعادل کار و زندگی ؛شادي کارکنان ؛کار در محیط معنویت :کلیدي کلمات

  مقدمه

معطوف  کاري معنویت محیطهاي اخیر در حوزه سازمان و مدیریت، تمرکز خود را بر پژوهش 

(اورعی یزدانی و  اندتایید کرده کارکنان شغلی عملکرددر ارتقاء  را تاثیر فزاینده این پدیدهو ساخته، 

                                                           
  1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسالمی می باشد.
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 شده ، پیش از گذشته مورد توجه اندیشمندان جوامع بشري واقعجامعه به بیشتر و خدمت سودرسانی

 به فرد اتصال که ضمن دارد یخاص اصول و هاشاخصه اسالمی معنویت ترتیب، همین . بهاست

و  ،گذاردمی تأثیر جمعی و فردي زندگی در او عمل و نظر شیوة بر مطلق، کمال و وجود امبد

و  توکلی (میرزایی شودمی موجب اجتماعی و فردي ابعاد در را شگرفی تحوالت

دنبال تاثیر بهژوهش حاضر پها، با توجه به اهمیت روزافزون معنویت در سازمان .)1394شریعتمداري،

معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش متغیرهاي میانجی تعادل کار و زندگی، 

اداره راه و شهرسازي به  باشد.میدر اداره وزارت راه و شهرسازي سالمت روانی و شادي کارکنان 

سطح کل کشور  ترین نیروي انسانی درهاي شاخص با بیشعنوان یکی از ارکان اصلی و سازمان

باشد. رهبري شایسته مدیران و کارکنان این سازمان موجب بهبود عملکرد آنان شده و خروجی می

گیري از معنویت تحوالت وسیعی در سطح فردي و بهره دهد.یش ارتقا میپاین سازمان را بیش از 

جمله وزارت  هاي بزرگ ازدغدغه اصلی بسیاري از سازمانشود. جمعی در این سازمان موجب می

میراه و شهرسازي عدم توجه جدي به نقش معنویت در محیط کاري در ارتقاي عملکرد کارکنان 

باشد. لزوم توجه جدي به نقش معنویت در محیط کاري، تعادل کار و زندگی، شادي کارکنان، 

به لذا این پژوهش سالمت روانی کارکنان و عملکرد شغلی در این سازمان به وضوح مشهود است. 

  دنبال پاسخگویی به سواالت زیر است:  

  آیا معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد؟ 

  آیا معنویت در محیط کار در تعادل کار و زندگی، سالمت روانی و شادي کارکنان تاثیر دارد؟ 

  ثیر دارد؟ تابر عملکرد شغلی افراد آیا تعادل کار و زندگی، سالمت روانی و شادي کارکنان 

  آیا تاثیر معنویت در محیط کاري بر عملکرد شغلی از طریق متغیرهاي میانجی معنادار است؟ 

  

  متغیرهاي پژوهش پردازيمفهوم

  معنویت در محیط کاري

هاي سازمانی مشهود در فرهنگ است که ارتقاي ارزش ی ازچارچوب 11معنویت در محیط کاري

احساس کامل بودن و  کهنحوي به ،کار و ارتباط با دیگران روندتسهیل تجربه کارکنان را از طریق 

معنویت در محیط کاري منافع  .)12،2016و همکاران (افسر کندفراهم می، کنندشادي را تجربه 

                                                           
11 workplace spirituality 
12 Afsar et al 

تلقی  افراد زندگی براي مثبتیو  قدرتمند نیروي تواندمی ،کار محیط در معنویت ).1391همکاران، 

 زندگی، و کارمیان  ایجاد همدلی و انسجاممنظور به ،افراد به که یاري رساندنايگونهشود. به

وجود به معنادار و متوازن ،بخشلذتکاري فضاي  ه،دیبخش معنا افراد کاري زندگیتواند به می

 نجامدبی کارکنان شغلی عملکرد و در نهایت، به افزایش هادد پرورش را هاآن روان و روح آورده،

و مدیران  سوي از هاسازمان در معنویت جایگاه اخیر يهاسال در ).1393پور و احمدي،(علی

 قرار موردتوجه جامعه و مشتریان ،هاسازمان با تعامالت براي یک ضرورت عنوانبهان پژوهشگر

ابعاد وجودي انسان را به جسمانی، روانی، اجتماعی  )WHO(2سازمان جهانی بهداشت .است گرفته

سازد. از سوي دیگر و معنوي تقسیم کرده و بعد معنوي را الزمه رشد و تکامل انسان مطرح می

شادي و تعادل  و سالمت بر مهمی تأثیر و دهدمی تشکیل را مردم زندگی از مهمی بخش، معنویت

 - رلیها ،5فورد ،4اینتل هاي بزرگ نظیرشرکت .)2008، 3هیل و پارگامنت( داردکار و زندگی افراد 

و آبادي  زین( اندکرده حمایت خود کاري يهامحیط در معنویت از 7مارتوال، 6دیویدسون

و اجازه ابراز  بشناسد را خود اعضاي نیازهايکه  امروزه سازمانی موفق است. )2016، 8همکاران

 روان سالمت بر عظیمی تأثیر عرفانی، و مذهبی يها. تجربهدمعنویت در محیط کار را به آنها بده

 شخصیت، نوع به سازمان یک در دافرا عملکرداز طرفی . )2010، 9پارکز و همکاران( اندهتگذاش

 و مدیریت قلمرو). 1988، 10و کونوگو (کانگر دارد بستگی سازمان محیط و شرایطسازمانی،  نقش

 هدایت درستی به اگر که قدرتمندي قرار دارد، نیروي تأثیر تحت علمی، و نظري لحاظبه  سازمان،

 منبعی . معنویتکندمیالزم را براي تعادل کار و زندگی و شادي کارکنان فراهم  ظرفیت  شود،

 و رساند یاري زده، آشوب و تالطمپر هايزمان در هاآن به تواندمی که است هابراي سازمان پایدار

 بین را مثبتی رابطۀ تجربی شواهد. کند فصل و حل را سازمان نظمی در بی و نظم نمایی تناقض

 ،(سالمت روانی) شخصی کامیابی افزایش حس سازمان، درون اعتماد با کاري محیط معنویت

دهند. می نشان کارکنان شادي و ،(تعادل کار و زندگی) شغلی مشارکت قبیل از شغلی هاينگرش

 جهت در افراد برانگیزانندگی و هاآسیب از بازدارندگی نقش به لحاظ معنویت امروزه بنابراین،

                                                           
2. world Health Organization 
3. Hill & Pargament 
4. Intel 
5 .Ford 
6. Harley - Davidson 
7. Wal-Mart  
8. Zeinabadi & Mirhadian 
9. Parkes et al 
١. Kanungo & Conger 
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 به فرد اتصال که ضمن دارد یخاص اصول و هاشاخصه اسالمی معنویت ترتیب، همین . بهاست

و  ،گذاردمی تأثیر جمعی و فردي زندگی در او عمل و نظر شیوة بر مطلق، کمال و وجود امبد

و  توکلی (میرزایی شودمی موجب اجتماعی و فردي ابعاد در را شگرفی تحوالت

دنبال تاثیر بهژوهش حاضر پها، با توجه به اهمیت روزافزون معنویت در سازمان .)1394شریعتمداري،

معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش متغیرهاي میانجی تعادل کار و زندگی، 

اداره راه و شهرسازي به  باشد.میدر اداره وزارت راه و شهرسازي سالمت روانی و شادي کارکنان 

سطح کل کشور  ترین نیروي انسانی درهاي شاخص با بیشعنوان یکی از ارکان اصلی و سازمان

باشد. رهبري شایسته مدیران و کارکنان این سازمان موجب بهبود عملکرد آنان شده و خروجی می

گیري از معنویت تحوالت وسیعی در سطح فردي و بهره دهد.یش ارتقا میپاین سازمان را بیش از 

جمله وزارت  هاي بزرگ ازدغدغه اصلی بسیاري از سازمانشود. جمعی در این سازمان موجب می

میراه و شهرسازي عدم توجه جدي به نقش معنویت در محیط کاري در ارتقاي عملکرد کارکنان 

باشد. لزوم توجه جدي به نقش معنویت در محیط کاري، تعادل کار و زندگی، شادي کارکنان، 

به لذا این پژوهش سالمت روانی کارکنان و عملکرد شغلی در این سازمان به وضوح مشهود است. 

  دنبال پاسخگویی به سواالت زیر است:  

  آیا معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد؟ 

  آیا معنویت در محیط کار در تعادل کار و زندگی، سالمت روانی و شادي کارکنان تاثیر دارد؟ 

  ثیر دارد؟ تابر عملکرد شغلی افراد آیا تعادل کار و زندگی، سالمت روانی و شادي کارکنان 

  آیا تاثیر معنویت در محیط کاري بر عملکرد شغلی از طریق متغیرهاي میانجی معنادار است؟ 

  

  متغیرهاي پژوهش پردازيمفهوم

  معنویت در محیط کاري

هاي سازمانی مشهود در فرهنگ است که ارتقاي ارزش ی ازچارچوب 11معنویت در محیط کاري

احساس کامل بودن و  کهنحوي به ،کار و ارتباط با دیگران روندتسهیل تجربه کارکنان را از طریق 

معنویت در محیط کاري منافع  .)12،2016و همکاران (افسر کندفراهم می، کنندشادي را تجربه 
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تلقی  افراد زندگی براي مثبتیو  قدرتمند نیروي تواندمی ،کار محیط در معنویت ).1391همکاران، 

 زندگی، و کارمیان  ایجاد همدلی و انسجاممنظور به ،افراد به که یاري رساندنايگونهشود. به

وجود به معنادار و متوازن ،بخشلذتکاري فضاي  ه،دیبخش معنا افراد کاري زندگیتواند به می

 نجامدبی کارکنان شغلی عملکرد و در نهایت، به افزایش هادد پرورش را هاآن روان و روح آورده،

و مدیران  سوي از هاسازمان در معنویت جایگاه اخیر يهاسال در ).1393پور و احمدي،(علی

 قرار موردتوجه جامعه و مشتریان ،هاسازمان با تعامالت براي یک ضرورت عنوانبهان پژوهشگر

ابعاد وجودي انسان را به جسمانی، روانی، اجتماعی  )WHO(2سازمان جهانی بهداشت .است گرفته

سازد. از سوي دیگر و معنوي تقسیم کرده و بعد معنوي را الزمه رشد و تکامل انسان مطرح می

شادي و تعادل  و سالمت بر مهمی تأثیر و دهدمی تشکیل را مردم زندگی از مهمی بخش، معنویت

 - رلیها ،5فورد ،4اینتل هاي بزرگ نظیرشرکت .)2008، 3هیل و پارگامنت( داردکار و زندگی افراد 

و آبادي  زین( اندکرده حمایت خود کاري يهامحیط در معنویت از 7مارتوال، 6دیویدسون

و اجازه ابراز  بشناسد را خود اعضاي نیازهايکه  امروزه سازمانی موفق است. )2016، 8همکاران

 روان سالمت بر عظیمی تأثیر عرفانی، و مذهبی يها. تجربهدمعنویت در محیط کار را به آنها بده

 شخصیت، نوع به سازمان یک در دافرا عملکرداز طرفی . )2010، 9پارکز و همکاران( اندهتگذاش

 و مدیریت قلمرو). 1988، 10و کونوگو (کانگر دارد بستگی سازمان محیط و شرایطسازمانی،  نقش

 هدایت درستی به اگر که قدرتمندي قرار دارد، نیروي تأثیر تحت علمی، و نظري لحاظبه  سازمان،

 منبعی . معنویتکندمیالزم را براي تعادل کار و زندگی و شادي کارکنان فراهم  ظرفیت  شود،

 و رساند یاري زده، آشوب و تالطمپر هايزمان در هاآن به تواندمی که است هابراي سازمان پایدار

 بین را مثبتی رابطۀ تجربی شواهد. کند فصل و حل را سازمان نظمی در بی و نظم نمایی تناقض

 ،(سالمت روانی) شخصی کامیابی افزایش حس سازمان، درون اعتماد با کاري محیط معنویت

دهند. می نشان کارکنان شادي و ،(تعادل کار و زندگی) شغلی مشارکت قبیل از شغلی هاينگرش

 جهت در افراد برانگیزانندگی و هاآسیب از بازدارندگی نقش به لحاظ معنویت امروزه بنابراین،
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 معنوي روحی، جسمانی، اجتماعی، زندگی مختلف هايجنبه بین تعادل روانی سالمتدرواقع . است

 از اي کلیجنبه عنوان به روانی، سالمت مفهوم). 1391و همکاران،  محمدزاده( است هیجانی و

 روانی هاييبیمار به ابتال از جلوگیري که براي شودمی اطالق تدابیري يکلیه به سالمت، مفهوم

 سالمت روانی ،)WHO( سازمان بهداشت جهانی). 2201، 17مارتین(واگنر و شود. می برده کار به

 قابلیت را آن و کندمی تعریف جسمی روانی و اجتماعی، هاينقش ایفاي براي کامل توانایی را

 تضادها منطقی اجتماعی، حل و فردي محیط اصالح و تغییر دیگران، با و هماهنگ موزون ارتباط

 افراد که زمانی حقیقت، ). در2016حسینی، (موسوي و شاه گیردمی نظر در شخصی تمایالت و

 شادي احساس ،باشند داشته رضایت خود شغل از و به کار بگیرند را خود هايتوانایی و استعدادها

 ارتقا آموزش ).1394و همکاران،  بهاءالدین( ندبرخوردار الزم فیزیکی و ذهنی سالمت از و کنندمی

 نظر در کارکنان ارتقا عملکرد منظور به هاروش از موثرترین یکی توانمی را روان سالمت سطح

تري به مذهب داشته باشند میزان استرس ها پایبندي بیشباید مدنظر داشت هرچقدر انسان. گرفت

هاي مذهبی و آموزهتاثیر مثبت ها تضمین خواهد شد بنابراین روانی آنکمتري دارند و سالمت 

  ).18،2014معنویت در محیط کار بر سالمت روانی به خوبی قابل استنباط است (کاله و روبینز

  زندگی تعادل کار و

 خانواده، کار، ،تجارب همه براي کافی زمان داشتن را زندگی -کار تعادل )2002( 19همکاراننورد و 

 و هاوس گرین به زندگی تعادل کار تعریف ترینمنطقی. کردند تعریف تفریح و جامعه دوستان،

 سطح و درگیري شده، صرف زمان در تعادل را زندگی-کار تعادل که است مربوط )6200( 20آلن

بسیاري از افراد کار و زندگی را به . کردند توصیف و غیرکاري، کاري مختلف هاينقش از رضایت

هاي فرد و با قرار دادن اولویت ، وکنندکامالً جدا از هم و حتی رقیب یکدیگر تقسیم میدو امر 

گیرند که منافع عنوان بازي مجموع صفر در نظر می، کار و زندگی را بهدر مقابل هم سازمان

ب از دست دادن دیگري شود و بها دادن به یکی موجطرف به ضرر طرف مقابل تمام مییک

). پیشوایان دین اسالم با دستورات علمی و اخالقی، پیروان خود را 1392و همکاران،شود (نجفی می

« فرمایند: در این رابطه امام کاظم (ع) میلذا اند. برقراري تعادل بین کار و زندگی دعوت نموده به

براي عبادت و خلوت باخدا، قسمتی  قسمتی ؛روز خود را به چهار قسمت تقسیم کنیداوقات شبانه

                                                           
17. Wagner & Martin 
18. Kahle & Robbins 
19. Nord et al 
20. Greenhaus & Allen 

 ها افراد و سازمان را براي  ،15و شادي کارکنان 14سالمت روانی، 13تعادل کار و زندگیاز جمله  بارزي

 در محیط شغلی که کارکنانی سوي دیگر،از  .)1394، شریعتمداريتوکلی و میرزایی ( کندایجاد می

 خود يهاارزشاهداف و  بیشتر، احساس همبستگیعالوه بر   دارند، عمیقی مفهوم و معنا احساس

دنبال  به .مالحظه دارد و توجه هاآن به نسبت سازمان که دارند باور و بینندمی سازمانبا  همسو را

 در و دارند خود وظایف به بیشتري تعهد و هستند وفادارتر سازمان به نسبت کارکنان معنویت، این

  .)1393(علی پور و احمدي،  یافت خواهد افزایش هاآن شغلی عملکرد نتیجه

  

  شادي کارکنان

فعالیت،  زمینه هاآن بدون و است انسان زندگی هايمؤلفه مؤثرترین و ترینمهم از و نشاط شادي

به  دستیابی جهت فرد که شودمی حاصل زمانی شادي، .شودنمی ایجاد سالم زندگی و خالقیت،

-از توانایی ايمجموعه شامل نماید. استعدادها استفاده خود استعدادهاي و هاتوانایی از خود اهداف

 شوند، احساس گرفته کار به اگر که است فرد هر درون در که است روانی و جسمی ذهنی، هاي

یک  نشاط و شادي). 2014، 16پرور و عابدینیگلکرد ( خواهند ایجاد ماندگار شادي و رضایت

 )احساسات منفی نبود و زندگی از رضایت مثبت، عاطفه( اصلی مؤلفه سه که است انسان در ویژگی

 سرور، آرامش، لذت، مانند مثبت عواطف وجود به وابسته نشاط و شادي حالت شدن حاصل .دارد

تواند در شادي، می طورکلیبهافزایش عواطف مثبت و  است. لذا زندگی از رضایت و بودن سرحال

کاهش  درنتیجهباشد، زیرا کاهش شادي، باعث فرسودگی شغلی و  مؤثرکارایی کارکنان و رشد 

   ). 1999شود (آرگیل، عملکرد افراد می

  

  سالمت روانی کارکنان

سالمت  به ،دهندمی اهمیت وريبهره و تولید به که اندازه همان به سالم، هايسازمان امروزه

 و کرد خواهد تضمین را سازمان سالمت ،افراد سالمت .دارند توجه نیز کارکنان جسمی و روانی

در  .کندتأمین میرقابت  با توأم دنیاي براي را الزم کارایی و توانمندي ،وريبهره ،سالم سازمان

 قرارگرفته موردتوجه هاآنروحی  سالمتکارکنان بیشتر از  جسمی سالمت هاي گذشته،طی سال
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  گردد.زیر ارائه می صورتبهپژوهش هاي ، فرضیهشدهگفتهبا توجه به مدل پژوهش و مطالب 

کارکنان وزارت راه و  ، شادي و سالمت روانی: معنویت در محیط کار بر تعادل کار و زندگی1فرضیه 

  تأثیر معناداري دارد. شهرسازي جمهوري اسالمی ایران

کارکنان بر عملکرد وزارت راه و شهرسازي ، سالمت روانی و تعادل کار و زندگی : شادي2فرضیه 

  دارد. معناداريتأثیر  جمهوري اسالمی ایران

وزارت راه و شهرسازي جمهوري : معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان 3فرضیه 

  دارد. معنادارياسالمی ایران تأثیر 

  پیشینه پژوهش

   معنویت در محیط کار، شادي کارکنان و عملکرد شغلی

توانند باعث بهبود عملکرد کارکنان شوند؛ دهند که رهبران معنوي مینشان می هاپژوهشنتایج 

، ارائه اطالعات و با یزه در کارکنانتوانند با ایجاد انگبرخوردارند میمعنویت هایی که از یعنی سازمان

سازمانی مشارکت دهند و موجبات توانمندسازي و  گیريتصمیمتفویض اختیارات، آنان را در فرآیند 

باالي معنویت  درجه، دیگرعبارتبه. )1393(یعقوبی و همکاران،  سازندرا فراهم  هاآنبهبود عملکرد 

(نصر  الزم اسـت شغلیعملکرد  محرك تعهد سازمانی است که براي بهینه کردن ،در محیط کـار

   ). 1394اصفهانی و همکاران، 

دهد که با خداوند متعال در همه اجازه می هاآنسازد و به افراد را در کارشان نیرومند می ،معنویت

وري را در بهرهعالوه بر آنکه شان، مرتبط شوند، با برخورداري از معنویت، مدیران جوانب زندگی

توانند به آرامش خاطر و رضایت باطن تر میبخشند، از آن مهممیمحیط کار یا سازمان خود بهبود 

 یاري حاضر عصر هايچالش با مواجه در را هاسازمان معنویت،شادي طوالنی دست یابند.  و

کارکنان  در توانندمی رهبران برخی طرفی دهد. ازمی افزایش را کارکنان زندگی و کیفیت کندمی

 در معنویت). 1392خواه و همکاران، اشند (وطنب مؤثر آنان معنویت میزان افزایش در و نموده نفوذ

 مشارکت فرایند کاري یک در که است افرادي میان در متقابل اعتماد و ارتباط از تجربه یک کار،

 فرهنگ یک ایجادبه  منجر و شودمی ایجاد فردي نیت حسن و بینیخوش وسیلهبه که کنندمی

 همراه به را سازمانی پایدار تعالی نهایت در و شودمی کلی عملکرد افزایش و انگیزشی سازمانی

بحث  ،با توجه به تأثیر مسائل روانی بر عملکرد فردي و سازمانی کارکنان. )2006مارکوس، ( دارد

وآمد و معاشرت با برادران مورد اعتمادي که براي تأمین معاش و هزینه زندگی، قسمتی براي رفت

سازند و قلبا نسبت به شما خلوص و صفا دارند و قسمتی را نیز براي آگاه می تانعیوببه  شمارا

ن ساعت (ساعت استراحت) خود را براي وسیله ایتفریح و لذایذ مشروع خود اختصاص دهید و به

   ). 1392نجفی و همکاران،( »هاي دیگر آماده کنیدقسمت

  عملکرد شغلی

ي کلی یک سازه 21عملکرد سازمانی لذا ؛استدر لغت به معناي حالت یا کیفیت کارکرد  عملکرد

 عملکرد )2002( 22رتمنبه بیان دیگر،  .است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد

 عمل ابتکار میزان شغل، در عملکرد کارکنان چگونگی دهندهنشان که چندبعدي سازه یک را شغلی

 انجام در انرژي و وقت از استفاده چنینهم و منابع موجود از استفاده هايروش، مسئله حل تدابیر و

 اول مؤلفه؛ است مؤلفه دو نظري شامل لحاظ به شغلی عملکرد .کندتعریف می ،است شغلی وظایف

 عملکرد دوم مؤلفه و کندمیمنعکس  را شغلی الزامات و هانیازمندي که اي،وظیفه عملکرد

روحی عزیزي و روحی ( گیردرا در نظر می تیمی  کار نظیر نشدهتعریف هايفعالیت که ،ايزمینه

عوامل  دندهمی قرار تأثیر تحت را سازمان کارکنان عملکرد  که متغیرهایی .)1380، عزیزي

 در که بسیاري مانند تعادل کار و زندگی، شادي کارکنان، سالمت روانی کارکنان هستند

   .است گرفته قرار بررسی و بحث مورد مختلف هايپژوهش

  تبیین نظري مدل مفهومی پژوهش

تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد کارکنان وزارت راه و شهرسازي به بررسی این مطالعه 

در این پژوهش رابطه بین معنویت در محیط کار و عملکرد در . پردازدمیجمهوري اسالمی ایران 

شده است؛ و سهم نظري این پژوهش در نظر گرفتن متغیرهاي میانجی اثربخش بر رفته نظر گ

را بررسی  و عملکرد کارکنان معنویترابطه بین  مطالعات زیادي کهبا توجه به اینعملکرد است. 

مدل  نهایت در. هاي مفقوده فراوانی در تبیین دقیق این رابطه وجود دارد؛ اما هنوز حلقهکردند

  .شودصورت زیر ترسیم میمفهومی مقاله به
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22 Rothmann 

 معنویت در محیط کار

 شادي کارکنان

 تعادل کار و زندگی

 کارکنانسالمت روانی 

 عملکرد شغلی

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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کارکنان بر عملکرد وزارت راه و شهرسازي ، سالمت روانی و تعادل کار و زندگی : شادي2فرضیه 

  دارد. معناداريتأثیر  جمهوري اسالمی ایران

وزارت راه و شهرسازي جمهوري : معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان 3فرضیه 

  دارد. معنادارياسالمی ایران تأثیر 

  پیشینه پژوهش

   معنویت در محیط کار، شادي کارکنان و عملکرد شغلی

توانند باعث بهبود عملکرد کارکنان شوند؛ دهند که رهبران معنوي مینشان می هاپژوهشنتایج 

، ارائه اطالعات و با یزه در کارکنانتوانند با ایجاد انگبرخوردارند میمعنویت هایی که از یعنی سازمان

سازمانی مشارکت دهند و موجبات توانمندسازي و  گیريتصمیمتفویض اختیارات، آنان را در فرآیند 

باالي معنویت  درجه، دیگرعبارتبه. )1393(یعقوبی و همکاران،  سازندرا فراهم  هاآنبهبود عملکرد 

(نصر  الزم اسـت شغلیعملکرد  محرك تعهد سازمانی است که براي بهینه کردن ،در محیط کـار

   ). 1394اصفهانی و همکاران، 

دهد که با خداوند متعال در همه اجازه می هاآنسازد و به افراد را در کارشان نیرومند می ،معنویت

وري را در بهرهعالوه بر آنکه شان، مرتبط شوند، با برخورداري از معنویت، مدیران جوانب زندگی

توانند به آرامش خاطر و رضایت باطن تر میبخشند، از آن مهممیمحیط کار یا سازمان خود بهبود 

 یاري حاضر عصر هايچالش با مواجه در را هاسازمان معنویت،شادي طوالنی دست یابند.  و

کارکنان  در توانندمی رهبران برخی طرفی دهد. ازمی افزایش را کارکنان زندگی و کیفیت کندمی

 در معنویت). 1392خواه و همکاران، اشند (وطنب مؤثر آنان معنویت میزان افزایش در و نموده نفوذ

 مشارکت فرایند کاري یک در که است افرادي میان در متقابل اعتماد و ارتباط از تجربه یک کار،

 فرهنگ یک ایجادبه  منجر و شودمی ایجاد فردي نیت حسن و بینیخوش وسیلهبه که کنندمی

 همراه به را سازمانی پایدار تعالی نهایت در و شودمی کلی عملکرد افزایش و انگیزشی سازمانی

بحث  ،با توجه به تأثیر مسائل روانی بر عملکرد فردي و سازمانی کارکنان. )2006مارکوس، ( دارد

وآمد و معاشرت با برادران مورد اعتمادي که براي تأمین معاش و هزینه زندگی، قسمتی براي رفت

سازند و قلبا نسبت به شما خلوص و صفا دارند و قسمتی را نیز براي آگاه می تانعیوببه  شمارا

ن ساعت (ساعت استراحت) خود را براي وسیله ایتفریح و لذایذ مشروع خود اختصاص دهید و به

   ). 1392نجفی و همکاران،( »هاي دیگر آماده کنیدقسمت

  عملکرد شغلی

ي کلی یک سازه 21عملکرد سازمانی لذا ؛استدر لغت به معناي حالت یا کیفیت کارکرد  عملکرد

 عملکرد )2002( 22رتمنبه بیان دیگر،  .است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد

 عمل ابتکار میزان شغل، در عملکرد کارکنان چگونگی دهندهنشان که چندبعدي سازه یک را شغلی

 انجام در انرژي و وقت از استفاده چنینهم و منابع موجود از استفاده هايروش، مسئله حل تدابیر و

 اول مؤلفه؛ است مؤلفه دو نظري شامل لحاظ به شغلی عملکرد .کندتعریف می ،است شغلی وظایف

 عملکرد دوم مؤلفه و کندمیمنعکس  را شغلی الزامات و هانیازمندي که اي،وظیفه عملکرد

روحی عزیزي و روحی ( گیردرا در نظر می تیمی  کار نظیر نشدهتعریف هايفعالیت که ،ايزمینه

عوامل  دندهمی قرار تأثیر تحت را سازمان کارکنان عملکرد  که متغیرهایی .)1380، عزیزي

 در که بسیاري مانند تعادل کار و زندگی، شادي کارکنان، سالمت روانی کارکنان هستند

   .است گرفته قرار بررسی و بحث مورد مختلف هايپژوهش

  تبیین نظري مدل مفهومی پژوهش

تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد کارکنان وزارت راه و شهرسازي به بررسی این مطالعه 

در این پژوهش رابطه بین معنویت در محیط کار و عملکرد در . پردازدمیجمهوري اسالمی ایران 

شده است؛ و سهم نظري این پژوهش در نظر گرفتن متغیرهاي میانجی اثربخش بر رفته نظر گ

را بررسی  و عملکرد کارکنان معنویترابطه بین  مطالعات زیادي کهبا توجه به اینعملکرد است. 

مدل  نهایت در. هاي مفقوده فراوانی در تبیین دقیق این رابطه وجود دارد؛ اما هنوز حلقهکردند

  .شودصورت زیر ترسیم میمفهومی مقاله به

  

  

                                                           
21. organizational performance 
22 Rothmann 

 معنویت در محیط کار

 شادي کارکنان

 تعادل کار و زندگی

 کارکنانسالمت روانی 

 عملکرد شغلی

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 دیگران با کار محیط در دارند، پیوند یکدیگر با هاانسان که معتقدند دارند، عمیقی مفهوم و معنا

 باور و بینندمی سازمان هايبا ارزش همسو را خود اهداف و هاارزش ند،کنمی احساس همبستگی

 کارکنان کار، محیط در معنویت دنبال به مالحظه دارد. و توجه هاآن به نسبت سازمان که دارند

 درنهایت و دارند خود وظایف انجام به نسبت بیشتري تعهد و هستند وفادارتر سازمان به نسبت

 سازمان یک کارکنان ).1393یافت (علی پور و احمدي،  خواهد افزایش نیز هاآن شغلی عملکرد

 کارکنان با که هاییسازمان. دارند سازمان آن سالمت سطح ارتقاي و در سالمت ايارزنده نقش

 را حفظ هاآن منزلت و حرمت و کنندمی رفتار خود شرکاي و سازمان آن اعضاي مانند خود

). 1393، الیاسیاند (کرده کسب بیشتري موفقیت سازمانی وريو بهره سالمت ارتقاي در کنندمی

تعادل کار و زندگی کارکنان  حفظو  وريبهرهسازمان امروز به دنبال سطوح باالتر تعهد، تولید و 

را پرورش  است که وقتی سازمان یک فضاي معناداري شده گفته). 2001، 27(بل و تیلوراست 

دهد و نگران به رسمیت شناختن خود و کارکنانش است کارمندان احساس درگیري  و تعهد می

بالقوه به مسائل مربوط کار  طوربهکه  دارمعنیدارند. بنابراین توسعه و پرورش محیط کار  تريبیش

عملکرد خوب به معنی  . )2014افراد رسیدگی کند، ضروري است (جنا و پرادهام، و زندگی 

هاي موفق وري، کیفیت، سودآوري و مشتري مداري است. به همین دلیل است که سازمانبهره

بهبود وضعیت تعادل کار و بر عملکرد کارکنان و  مؤثرکنند تا عوامل هاي زیادي میجهان، تالش

  ). 1391بخش و ستار، زندگی آنان را فراهم سازند (فرح

   معنویت در محیط کار، سالمت روانی کارکنان و عملکرد شغلی

 و خالقیت و هاآن رضایتمندي سازمان، به افراد افزایش تعهد باعث تواندمی معنویت افزایش

 ایجاد که توجه کرد نکته این به باید البته. شود سازمان وريبهره و عملکرد افزایش درنتیجه

 اینکه مگر رسید نخواهد نتیجه به معنوي سازمان یک ایجاد عبارتی به یا و سازمان در معنویت

 به سازمان، افراد سایر همکاري با هاآن توسط و شود شروع سازمانی باالي از سطوح سازي معنوي

 کارکنان روحی سالمت وضعیت به پیش زمانی اندك ات). 1394یابد (بابایی،  گسترش دیگر سطوح

 براي روحی سالمت ارتقاء چگونگی زمینه در هم آموزشی حتی و شدنمی کار توجه محیط در

 که بودند کمی هايسازمان موضوع این اخالقی و علمی اهمیت وجود با و نداشت وجود کارکنان

 و افزایش را مثبت عواطف شادمانی روانی در بهداشت .باشند داده قرار توجه مورد را موضوع این

 منجر وريبهره درنتیجه و منديیتافزایش رضا به دیگر طرف از و دهدمی کاهش را منفی عواطف

                                                           
27 Bell & Taylor 

 از بسیاري در اصلی هاينگرانی از یکیها داراي اهمیت خاصی بوده است. در سازمان شادي

 نگرانی این. است کار محل در راضی و شاد کارکنان داشتن براي راهکار یک کردن پیدا ها،سازمان

 که بهتري دارند اثربخشی و عملکرد ،مختلف اشکال در شاد کارکنان که است واقعیت این از ناشی

همچنین بر  ).2010، 23نایت و نلسون( دهند یاري خود اهداف به یدنرس در را سازمان توانندمی

وري برقرار بوده و با میان شادي در سازمان و بهره اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی

یابد، لذا آموزش شادي در نیز افزایش می و عملکرد شغلی هاآنوري افزایش شادي کارکنان بهره

و  سازمانی پایدارتوان به مزایاي اي کم میها داراي مزایاي زیادي بوده و با صرف هزینهسازمان

پرور و  گردد (گلبنابراین معنویت در محیط کاري موجب شادي کارکنان می یافت؛دستفردي 

شده است که شادي کارکنان همبستگی مثبت و مشخص نتایج اولیه،). با توجه به 2014عابدینی، 

   ).1392ن، صانعی و همکارا(معنادار با معنویت در محیط کار دارد 

  معنویت در محیط کار، تعادل کار و زندگی و عملکرد شغلی 

معنویت در محیط کاري و توجه به دو بعد نیازهاي مادي و معنوي انسانی موجب ایجاد تعادل بین 

تنها  نه 21در قرن ). 24،2009گردد (مورانکار و زندگی شخصی و سالمت روانی کارکنان افراد می

 یارشاد و سالم بس یشده، بلکه زندگ یدهو کار به چالش کش یشخص یزندگ یانم یهماهنگ یجادا

طور اي خود و بهو حرفه یشخص یمداوم معنا در زندگ ينسل حاضر در جستجو ینبنابرا ؛مهم است

 ابراین،بن ، است؛کند یزهانگ یجادآنان ا يمشخصات شغل که برا يطور مداوم در جستجوخاص به

است  "روحانی یتصالح"خود و  سازمانیفرهنگدر  "زندگیل کار و تعاد"تمرکز سازمان درك 

  ).2014، 25و پرادهام(جنا 

عنوان معضل هاي روانی در محیط کاري تعادل کار و زندگی افراد بهامروزه با افزایش بیماري

اساسی مطرح است. تضاد کار و خانواده منجر به فرسودگی شغلی و درنتیجه موجب افزایش استرس 

 احساس کاري، محیط معنویت). 2016، 26نگ و همکارانژگردد (می کارکنان عملکرد کاهشو 

 درنهایت و تالش زیاد باعث که بخشدمی ارتقاء کار محیط در را کارکنان شناسیوظیفه و تعهد

 احساس کارشان در که کارکنانی درواقع .شودمی باالتر سازمانی وريبهره میزان و شغلی عملکرد

                                                           
23 Nelson, & Knight. 
24 Mooran 
25 Jena & Pradhan 
26 Connie Zheng et al 
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 دیگران با کار محیط در دارند، پیوند یکدیگر با هاانسان که معتقدند دارند، عمیقی مفهوم و معنا

 باور و بینندمی سازمان هايبا ارزش همسو را خود اهداف و هاارزش ند،کنمی احساس همبستگی

 کارکنان کار، محیط در معنویت دنبال به مالحظه دارد. و توجه هاآن به نسبت سازمان که دارند

 درنهایت و دارند خود وظایف انجام به نسبت بیشتري تعهد و هستند وفادارتر سازمان به نسبت

 سازمان یک کارکنان ).1393یافت (علی پور و احمدي،  خواهد افزایش نیز هاآن شغلی عملکرد

 کارکنان با که هاییسازمان. دارند سازمان آن سالمت سطح ارتقاي و در سالمت ايارزنده نقش

 را حفظ هاآن منزلت و حرمت و کنندمی رفتار خود شرکاي و سازمان آن اعضاي مانند خود

). 1393، الیاسیاند (کرده کسب بیشتري موفقیت سازمانی وريو بهره سالمت ارتقاي در کنندمی

تعادل کار و زندگی کارکنان  حفظو  وريبهرهسازمان امروز به دنبال سطوح باالتر تعهد، تولید و 

را پرورش  است که وقتی سازمان یک فضاي معناداري شده گفته). 2001، 27(بل و تیلوراست 

دهد و نگران به رسمیت شناختن خود و کارکنانش است کارمندان احساس درگیري  و تعهد می

بالقوه به مسائل مربوط کار  طوربهکه  دارمعنیدارند. بنابراین توسعه و پرورش محیط کار  تريبیش

عملکرد خوب به معنی  . )2014افراد رسیدگی کند، ضروري است (جنا و پرادهام، و زندگی 

هاي موفق وري، کیفیت، سودآوري و مشتري مداري است. به همین دلیل است که سازمانبهره

بهبود وضعیت تعادل کار و بر عملکرد کارکنان و  مؤثرکنند تا عوامل هاي زیادي میجهان، تالش

  ). 1391بخش و ستار، زندگی آنان را فراهم سازند (فرح

   معنویت در محیط کار، سالمت روانی کارکنان و عملکرد شغلی

 و خالقیت و هاآن رضایتمندي سازمان، به افراد افزایش تعهد باعث تواندمی معنویت افزایش

 ایجاد که توجه کرد نکته این به باید البته. شود سازمان وريبهره و عملکرد افزایش درنتیجه

 اینکه مگر رسید نخواهد نتیجه به معنوي سازمان یک ایجاد عبارتی به یا و سازمان در معنویت

 به سازمان، افراد سایر همکاري با هاآن توسط و شود شروع سازمانی باالي از سطوح سازي معنوي

 کارکنان روحی سالمت وضعیت به پیش زمانی اندك ات). 1394یابد (بابایی،  گسترش دیگر سطوح

 براي روحی سالمت ارتقاء چگونگی زمینه در هم آموزشی حتی و شدنمی کار توجه محیط در

 که بودند کمی هايسازمان موضوع این اخالقی و علمی اهمیت وجود با و نداشت وجود کارکنان

 و افزایش را مثبت عواطف شادمانی روانی در بهداشت .باشند داده قرار توجه مورد را موضوع این

 منجر وريبهره درنتیجه و منديیتافزایش رضا به دیگر طرف از و دهدمی کاهش را منفی عواطف

                                                           
27 Bell & Taylor 

 از بسیاري در اصلی هاينگرانی از یکیها داراي اهمیت خاصی بوده است. در سازمان شادي

 نگرانی این. است کار محل در راضی و شاد کارکنان داشتن براي راهکار یک کردن پیدا ها،سازمان

 که بهتري دارند اثربخشی و عملکرد ،مختلف اشکال در شاد کارکنان که است واقعیت این از ناشی

همچنین بر  ).2010، 23نایت و نلسون( دهند یاري خود اهداف به یدنرس در را سازمان توانندمی

وري برقرار بوده و با میان شادي در سازمان و بهره اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی

یابد، لذا آموزش شادي در نیز افزایش می و عملکرد شغلی هاآنوري افزایش شادي کارکنان بهره

و  سازمانی پایدارتوان به مزایاي اي کم میها داراي مزایاي زیادي بوده و با صرف هزینهسازمان

پرور و  گردد (گلبنابراین معنویت در محیط کاري موجب شادي کارکنان می یافت؛دستفردي 

شده است که شادي کارکنان همبستگی مثبت و مشخص نتایج اولیه،). با توجه به 2014عابدینی، 

   ).1392ن، صانعی و همکارا(معنادار با معنویت در محیط کار دارد 

  معنویت در محیط کار، تعادل کار و زندگی و عملکرد شغلی 

معنویت در محیط کاري و توجه به دو بعد نیازهاي مادي و معنوي انسانی موجب ایجاد تعادل بین 

تنها  نه 21در قرن ). 24،2009گردد (مورانکار و زندگی شخصی و سالمت روانی کارکنان افراد می

 یارشاد و سالم بس یشده، بلکه زندگ یدهو کار به چالش کش یشخص یزندگ یانم یهماهنگ یجادا

طور اي خود و بهو حرفه یشخص یمداوم معنا در زندگ ينسل حاضر در جستجو ینبنابرا ؛مهم است

 ابراین،بن ، است؛کند یزهانگ یجادآنان ا يمشخصات شغل که برا يطور مداوم در جستجوخاص به

است  "روحانی یتصالح"خود و  سازمانیفرهنگدر  "زندگیل کار و تعاد"تمرکز سازمان درك 

  ).2014، 25و پرادهام(جنا 

عنوان معضل هاي روانی در محیط کاري تعادل کار و زندگی افراد بهامروزه با افزایش بیماري

اساسی مطرح است. تضاد کار و خانواده منجر به فرسودگی شغلی و درنتیجه موجب افزایش استرس 

 احساس کاري، محیط معنویت). 2016، 26نگ و همکارانژگردد (می کارکنان عملکرد کاهشو 

 درنهایت و تالش زیاد باعث که بخشدمی ارتقاء کار محیط در را کارکنان شناسیوظیفه و تعهد

 احساس کارشان در که کارکنانی درواقع .شودمی باالتر سازمانی وريبهره میزان و شغلی عملکرد

                                                           
23 Nelson, & Knight. 
24 Mooran 
25 Jena & Pradhan 
26 Connie Zheng et al 
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 يهاشاخص .هاي شادي در کار) استفاده گردیده استگزارش شاخص()، 2007( 32شادي کارکنان

 دهدمی نشان که شده ارائه 1 جدول در) عاملی تأییدي (تحلیل گیرياندازه يهاالگو برازش کلی

 براي مناسبی ابزار و هستند برخوردار خوبی برازش از متغیرها، از هریک گیرياندازه يهاالگو

  .باشندمی متغیرها سنجش

  نامهپرسش سؤاالت کرونباخ آلفاي ضریب : میزان1جدول 

  

  

  

  

  

اي نشان داده شده است. همانگونه که در میزان آلفا کرونباخ سواالت و پایایی سازه 1در جدول 

باشد؛ می(مقدار قابل قبول)  7/0جدول باال مشخص است آلفا کرونباخ تمامی متغیرها باالتر از 

ایت با در نهاست.  7/0نیز در حد قابل قبول و باالتر از متغیرها تمامی اي پایایی سازههمچنین 

  شود. ها در جدول زیر نشان داده میروایی آن ،بررسی پایایی متغیرها

  نامهپرسش روایی سؤاالت : میزان2جدول 

  )MSV(روایی افتراقی   )(AVEروایی همگرا  متغیر

  457/0  625/0  معنویت در محیط کار

  372/0  461/0  سالمت روانی کارکنان

  359/0  561/0  تعادل کار و زندگی

  391/0  476/0  کارکنانشادي 

  457/0  645/0  عملکرد شغلی

  AVE  MSV< AVE <5/0   مقادیر استاندارد

  

                                                           
32. Happiness at Work Index Research report 

  تعداد سؤاالت  پایایی    آلفاي کرونباخ  متغیر

  9  930/0  925/0  معنویت در محیط کار

  12  883/0  880/0  سالمت روانی کارکنان

  15 950/0  951/0  تعادل کار و زندگی

  6  844/0  846/0  شادي کارکنان

  6 916/0  916/0  عملکرد شغلی

  -  <7/0  <7/0  مقادیر استاندارد

  48  -  966/0  پایایی کلی

 روان و منفی افسردگی، عواطف از صریحی هاينشانه اکنونهم کارشناسان اعتقاد به .گرددمی

سن  آمدن پائین نظیر پیامدهایی که خوردمی چشم به صنعتی مراکز از بعضی در رنجوري

 برداشته، در را اجتماعی -مشکالت روحی از بسیاري و ترك کار افزایش افسردگی، خودکشی،

ارتقاء  است. شده آن جانشین غم و بربسته رخت جوامع و کار محیط شادي از گویا کهطوريبه

کارکنان  عمومی سالمتتواند به افزایش رویی میهوش معنوي و تقویت ویژگی شخصیتی سخت

عمومی  کنند، از سالمتکه هوش معنوي را جستجو میي دهد که افرادنتایج نشان می. کمک کند

 را هاآن با برخورد و دانندمی معنا از سرشار را زندگی هايتجربهي که بیشتري برخوردارند. افراد

ابر بر در و کنندمی بیشتري کنترل احساس زندگی، رویدادهاي به نسبت کنندمی تلقی آموزنده

  ). 2012(اکبري زاده و همکاران،  ها مقاومت بیشتري دارندتنش

  پژوهش شناسیروش

 یرمجموعهکه خود ز همبستگی پژوهش .علی است –نظر ماهیت توصیفی  این پژوهش از

را  هاشود که رابطه میان متغیربا این هدف انجام می ،) استیرآزمایشیتوصیفی (غهاي پژوهش

کاربردي پژوهش هدف  .اي استتوسعه -نظر هدف این پژوهش، پژوهش کاربردي از .نشان دهد

کلیه هش جامعه آماري را ودر این پژ .باشدتوسعه دانش کاربردي در یک زمینه مشخص می

-خوشهگیري روش نمونه .دهندتشکیل میوزارت راه و شهرسازي جمهوري اسالمی ایران کارکنان 

در میان  نامهپرسش 298 .است شدهانتخابکه از بین شش خوشه وزارت راه و شهرسازي اي است 

   .است شده توزیعافراد 

شناسی از آمار توصیفی براي نشان دادن وضعیت هر یک از متغیرهاي اصلی و نیز عوامل جمعیت

سازي و از مدلپژوهش هاي چنین از آمار استنباطی براي آزمون فرضیههم .شوداستفاده می

همچنین  .شودتحلیل و آزمون مدل استفاده می براي ایموسافزار معادالت ساختاري مبتنی بر نرم

سؤالی  12 نامهپرسش)، 2000( 28سؤالی معنویت در محیط کار آشموس و دوچون 9 نامهپرسش

سؤالی تعادل کار و زندگی فیشر و  15 نامهپرسش)، 1988( 29سالمت روانی گلدبرگ و ویلیامز

 نامهپرسش) و درنهایت 1997( 31سؤالی عملکرد سازمانی درو 6 نامهپرسش)، 2002( 30همکاران

                                                           
28. Ashmos & Duchon 
29. Goldberg & Williams 
30. Hayman 
31. Drew 
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 يهاشاخص .هاي شادي در کار) استفاده گردیده استگزارش شاخص()، 2007( 32شادي کارکنان

 دهدمی نشان که شده ارائه 1 جدول در) عاملی تأییدي (تحلیل گیرياندازه يهاالگو برازش کلی

 براي مناسبی ابزار و هستند برخوردار خوبی برازش از متغیرها، از هریک گیرياندازه يهاالگو

  .باشندمی متغیرها سنجش

  نامهپرسش سؤاالت کرونباخ آلفاي ضریب : میزان1جدول 

  

  

  

  

  

اي نشان داده شده است. همانگونه که در میزان آلفا کرونباخ سواالت و پایایی سازه 1در جدول 

باشد؛ می(مقدار قابل قبول)  7/0جدول باال مشخص است آلفا کرونباخ تمامی متغیرها باالتر از 

ایت با در نهاست.  7/0نیز در حد قابل قبول و باالتر از متغیرها تمامی اي پایایی سازههمچنین 

  شود. ها در جدول زیر نشان داده میروایی آن ،بررسی پایایی متغیرها

  نامهپرسش روایی سؤاالت : میزان2جدول 

  )MSV(روایی افتراقی   )(AVEروایی همگرا  متغیر

  457/0  625/0  معنویت در محیط کار

  372/0  461/0  سالمت روانی کارکنان

  359/0  561/0  تعادل کار و زندگی

  391/0  476/0  کارکنانشادي 

  457/0  645/0  عملکرد شغلی

  AVE  MSV< AVE <5/0   مقادیر استاندارد

  

                                                           
32. Happiness at Work Index Research report 

  تعداد سؤاالت  پایایی    آلفاي کرونباخ  متغیر

  9  930/0  925/0  معنویت در محیط کار

  12  883/0  880/0  سالمت روانی کارکنان

  15 950/0  951/0  تعادل کار و زندگی

  6  844/0  846/0  شادي کارکنان

  6 916/0  916/0  عملکرد شغلی

  -  <7/0  <7/0  مقادیر استاندارد

  48  -  966/0  پایایی کلی

 روان و منفی افسردگی، عواطف از صریحی هاينشانه اکنونهم کارشناسان اعتقاد به .گرددمی

سن  آمدن پائین نظیر پیامدهایی که خوردمی چشم به صنعتی مراکز از بعضی در رنجوري

 برداشته، در را اجتماعی -مشکالت روحی از بسیاري و ترك کار افزایش افسردگی، خودکشی،

ارتقاء  است. شده آن جانشین غم و بربسته رخت جوامع و کار محیط شادي از گویا کهطوريبه

کارکنان  عمومی سالمتتواند به افزایش رویی میهوش معنوي و تقویت ویژگی شخصیتی سخت

عمومی  کنند، از سالمتکه هوش معنوي را جستجو میي دهد که افرادنتایج نشان می. کمک کند

 را هاآن با برخورد و دانندمی معنا از سرشار را زندگی هايتجربهي که بیشتري برخوردارند. افراد

ابر بر در و کنندمی بیشتري کنترل احساس زندگی، رویدادهاي به نسبت کنندمی تلقی آموزنده

  ). 2012(اکبري زاده و همکاران،  ها مقاومت بیشتري دارندتنش

  پژوهش شناسیروش

 یرمجموعهکه خود ز همبستگی پژوهش .علی است –نظر ماهیت توصیفی  این پژوهش از

را  هاشود که رابطه میان متغیربا این هدف انجام می ،) استیرآزمایشیتوصیفی (غهاي پژوهش

کاربردي پژوهش هدف  .اي استتوسعه -نظر هدف این پژوهش، پژوهش کاربردي از .نشان دهد

کلیه هش جامعه آماري را ودر این پژ .باشدتوسعه دانش کاربردي در یک زمینه مشخص می

-خوشهگیري روش نمونه .دهندتشکیل میوزارت راه و شهرسازي جمهوري اسالمی ایران کارکنان 

در میان  نامهپرسش 298 .است شدهانتخابکه از بین شش خوشه وزارت راه و شهرسازي اي است 

   .است شده توزیعافراد 

شناسی از آمار توصیفی براي نشان دادن وضعیت هر یک از متغیرهاي اصلی و نیز عوامل جمعیت

سازي و از مدلپژوهش هاي چنین از آمار استنباطی براي آزمون فرضیههم .شوداستفاده می

همچنین  .شودتحلیل و آزمون مدل استفاده می براي ایموسافزار معادالت ساختاري مبتنی بر نرم

سؤالی  12 نامهپرسش)، 2000( 28سؤالی معنویت در محیط کار آشموس و دوچون 9 نامهپرسش

سؤالی تعادل کار و زندگی فیشر و  15 نامهپرسش)، 1988( 29سالمت روانی گلدبرگ و ویلیامز

 نامهپرسش) و درنهایت 1997( 31سؤالی عملکرد سازمانی درو 6 نامهپرسش)، 2002( 30همکاران

                                                           
28. Ashmos & Duchon 
29. Goldberg & Williams 
30. Hayman 
31. Drew 
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  ساختاري معادالت محاسبه از ضرایب حاصل : نمودار2شکل شماره 

مشخص است مقادیر بارهاي عاملی متغیرهاي آشکار براي تمامی متغیرها 2که در شکل  گونههمان

ت سؤاالبنابراین با حذف ؛ است 5/0باالي  سالمت روانی کارکنان 56و 54، 52، 50 سؤالبه جز 

ت مربوطه، تمامی مقادیر بارهاي سؤاالشده است. لذا پس از حذف  اجراشده مدل بار دیگر یینتع

یري پایایی الزم را داشته و تأیید میگاندازهیجه تمامی مدل درنتعاملی متغیرها استاندارد بوده و 

به جز تعادل کار و زندگی و شادي کارکنان باالتر روایی همگراي تمامی متغیرها  2مطابق با جدول 

کارکنان بسیار اي تعادل کار و زندگی و شادي (مقدار قابل قبول) است و مقادیر پایایی سازه 5/0از 

سواالت  )MSV(در رابطه با روایی افتراقی  باشد.است که در حد قابل قبول می 5/0نزدیک به 

می  )(AVEکوچکتر از روایی همگرا مشخص است مقادیر روایی افتراقی  2گونه که در جدول همان

توان گفت تمامی سواالت پژوهش از روایی و می 2و  1باشد. به طور کلی با توجه به نتایج جدول 

  پایایی مناسبی برخوردارند.

 پژوهش يهایافته

  شناختی جمعیت يهایافته

درصد از نمونه آماري  86. باشدمینفر زن  92و  مرد نفر 206 شامل پژوهش نفره 298 آماري نمونه

درصد نیز جزء داده مفقود بوده  2اند و در نهایت درصد پست مدیریتی داشته 11مسئول و در سمت 

 اکثریت بازه سنی کارکنانکه  بوده سال 45 تا 36 سنی بازه در کارکنان درصد 61 همچنیناست. 

درصد بوده و  53سطح تحصیالت اکثر کارکنان وزارت راه و شهرسازي لیسانس و با مقدار . است

درصد است. سطح تحصیالت سایر کارکنان  22آن سطح تحصیالت فوق لیسانس با مقدار بعد از 

  اند. نیز فوق دیپلم و درصد بسیار کمی دیپلم بوده

  پژوهش يهافرضیه يهایافته

 شودبررسی مى پژوهش مفهومى مدل و پژوهش هاىداده انطباق میزان ساختارى تمعادال مدل در

آزمون برازش یافته  مدل این روابط معنادارى دیگر طرف از و است برخوردار مناسب برازش از آیا که

در این قسمت با  .استفاده شده است )AMOS(آموس  افزار نرم از تحلیل انجام منظور. بهشودمی

توجه به مدل مفهومی پژوهش، مدل معادالت ساختاري اثرات متغیرهاي معنویت در محیط کار بر 

 نهایی ساختاري معادالت مدلشود. ات متغیرهاي میانجی سنجیده میعملکرد شغلی و تاثیر

  .است شده ارائه 2 شکل در پژوهش
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  ساختاري معادالت محاسبه از ضرایب حاصل : نمودار2شکل شماره 

مشخص است مقادیر بارهاي عاملی متغیرهاي آشکار براي تمامی متغیرها 2که در شکل  گونههمان

ت سؤاالبنابراین با حذف ؛ است 5/0باالي  سالمت روانی کارکنان 56و 54، 52، 50 سؤالبه جز 

ت مربوطه، تمامی مقادیر بارهاي سؤاالشده است. لذا پس از حذف  اجراشده مدل بار دیگر یینتع

یري پایایی الزم را داشته و تأیید میگاندازهیجه تمامی مدل درنتعاملی متغیرها استاندارد بوده و 

به جز تعادل کار و زندگی و شادي کارکنان باالتر روایی همگراي تمامی متغیرها  2مطابق با جدول 

کارکنان بسیار اي تعادل کار و زندگی و شادي (مقدار قابل قبول) است و مقادیر پایایی سازه 5/0از 

سواالت  )MSV(در رابطه با روایی افتراقی  باشد.است که در حد قابل قبول می 5/0نزدیک به 

می  )(AVEکوچکتر از روایی همگرا مشخص است مقادیر روایی افتراقی  2گونه که در جدول همان

توان گفت تمامی سواالت پژوهش از روایی و می 2و  1باشد. به طور کلی با توجه به نتایج جدول 

  پایایی مناسبی برخوردارند.

 پژوهش يهایافته

  شناختی جمعیت يهایافته

درصد از نمونه آماري  86. باشدمینفر زن  92و  مرد نفر 206 شامل پژوهش نفره 298 آماري نمونه

درصد نیز جزء داده مفقود بوده  2اند و در نهایت درصد پست مدیریتی داشته 11مسئول و در سمت 

 اکثریت بازه سنی کارکنانکه  بوده سال 45 تا 36 سنی بازه در کارکنان درصد 61 همچنیناست. 

درصد بوده و  53سطح تحصیالت اکثر کارکنان وزارت راه و شهرسازي لیسانس و با مقدار . است

درصد است. سطح تحصیالت سایر کارکنان  22آن سطح تحصیالت فوق لیسانس با مقدار بعد از 

  اند. نیز فوق دیپلم و درصد بسیار کمی دیپلم بوده

  پژوهش يهافرضیه يهایافته

 شودبررسی مى پژوهش مفهومى مدل و پژوهش هاىداده انطباق میزان ساختارى تمعادال مدل در

آزمون برازش یافته  مدل این روابط معنادارى دیگر طرف از و است برخوردار مناسب برازش از آیا که

در این قسمت با  .استفاده شده است )AMOS(آموس  افزار نرم از تحلیل انجام منظور. بهشودمی

توجه به مدل مفهومی پژوهش، مدل معادالت ساختاري اثرات متغیرهاي معنویت در محیط کار بر 

 نهایی ساختاري معادالت مدلشود. ات متغیرهاي میانجی سنجیده میعملکرد شغلی و تاثیر

  .است شده ارائه 2 شکل در پژوهش
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ت مطالعا دیگر با اول فرضیه در شدهحاصل نتایج سازگاري از حاکی زمینه، این در گرفته صورت

  باشد.می )2005( 34و دي کالرك )2010( 33پییرز ،)2014( جنا و پرادهام توسط گرفته صورت

ارج  که دهدمی نشانمعنویت در محیط کار بر شادي کارکنان  آزمون به مربوط هايیافته همچنین

 گل پرور و عابدینی هايهشپژو. که در باشدمی تأثیرگذار بر شادي کارکنان نهادن به معنویت

فرضیه چهارم نیز رابطه میان در این تاثیر اثبات شده است.  )2010( 35داوو گ چاوالو ) 2014(

افسردگی،  شود. وجود معنویت در محیط کار در کاهشمعنویت در محیط و سالمت روانی تأیید می

و موران  )2010( 36همکارانهاي دي مأمنی و رنجوري مؤثر است. پژوهش روان و منفی عواطف

  اند.تأثیر معنویت بر سالمت روانی را تأیید کرده) 2009(

 253/0کارکنان با ضریب رگرسیونی  شغلی بر عملکرد عنوان متغیر میانجیتعادل کار و زندگی به

مطابقت ) 2009( 38، بیرگارد و هنري)2014( 37هاي کیمتأثیر مثبت و معناداري دارد. در پژوهش

  دارد. 

  میانجی: بررسی متغیر 5جدول شماره 

  cمسیر مستقیم 

  (تاثیر معنویت در محیط کار

  بر عملکرد شغلی)

  abمسیر غیر مستقیم   نتیجه

(مسیر مستقل به متغیرهاي 

  میانجی و وابسته)

  cمسیر مستقیم   نتیجه

  (مسیر مستقل به وابسته

  با حضور میانجی)

  نتیجه

  ضریب

  رگرسیونی 

  ضریب 

  همبستگی

ضریب   

  رگرسیونی

ضریب 

  همبستگی

ضریب   

  رگرسیونی

ضریب 

  همبستگی

  

  تأیید  000/0  402/0  تأیید  000/0  302/0  تأیید  000/0  684/0

  

 با راستاهم کهتأثیرگذار است  270/0کارکنان با ضریب رگرسیونی  عملکرد شغلیبر  شادي کارکنان

نهایت سالمت روانی کارکنان بر  است. در )2016(جاللی و حیدري توسط گرفته صورتمطالعه 

                                                           
33 Pierce 
34 De Klerk 
35 Chawla, V, & Guda 
36 de Mamani etal 
37 Kim 
38 Beauregard & Henry 

 3تأییدي)، در جدول  عامل الگوي ساختاري (تحلیل برازش کلی يهاین شاخصچنهم گردد.

  است. شدهارائه

سطح  در پژوهش ساختاري مدل برازش کلی يهاشاخص که دهدمی نشان 3جدول نتایج

 به توجه است. با برخوردار متغیرها بین روابط براي سنجش باالیی اعتبار از مدل است و قبولقابل

 ضرایب از استفاده با هافرضیه بررسی به است، قرارگرفته تأیید پژوهش مورد ساختاري مدل اینکه

  .شودمی پرداخته 4 جدول در معناداري سطح و مقادیر بحرانی رگرسیونی،

مفهومى  مدل با موردنظر آمارى جامعه از شدهگردآوري ىهاداده که دهدنشان می 4جدول  نتایج 

  گرفت.  قرار تأیید مورد هاي پژوهشفرضیه تمامى درنهایت و است سازگار و متناسب پژوهش

  

  بحث

ه ک دهدمی نشان متغیرها بین رگرسیونی ضریب به توجه با اول فرضیه به مربوط هايیافته

 پژوهشی هايپیشینه به گاهی. ندارد باالیی تأثیر کار و زندگی تعادلمعنویت در محیط کار بر 

 تأییدي) عامل الگوي ساختاري (تحلیل برازش کلی يها: شاخص3 جدول

  X2/df P CFI  TLI  IFI PNFI PCFI  مدل ساختاري

  <5/0  <5/0 <9/0 <9/0  <9/0  <5/0  <3  قبولقابل

  853/0  779/0  918/0  911/0  917/0  000/0  833/1  مدل نهایی
  

  

  پژوهش هايفرضیه : بررسی4جدول  

 هافرضیه ضریب رگرسیونی t سطح معناداري نتیجه

 تعادل کار و زندگیمعنویت درمحیط کار   389/0  537/6  000/0  تأیید

 شادي کارکنانمعنویت درمحیط کار   389/0  924/6  000/0 تأیید

 سالمت روانی کارکنان معنویت درمحیط کار   268/0  963/5  000/0 تأیید

 عملکرد شغلیتعادل کار و زندگی   266/0  808/5  000/0 تأیید

 عملکرد شغلیشادي کارکنان  276/0  425/3  000/0 تأیید

 عملکرد شغلیسالمت روانی کارکنان   238/0  261/2  024/0 تأیید

 عملکرد شغلیکارمعنویت در محیط   402/0  580/5  000/0  تایید
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وجود معنویت در محیط کاري  هاينشانهو شادي همگی از  روان و جسم سالمت و کار -خانواده

 به گردد، حاکم سازمان در سالم وشاد  جوي باید کارکنان بین هماهنگی و اعتماد ایجاد براياست. 

 راحتی به ایفاي وظایف خود توأم با آسایش روحی بپردازد. سازمان در صورتیبه فرد که صورتی

 بر که کار محیط خارجی و داخلی عوامل بر که یابند دست الزم کارایی و اثربخشی به توانندمی

 جمله ازباشند.  داشته توجه دارد، تأثیر آنان بر رضایت شغلی بالتبع و کارکنان شادي و نشاط

 و کار به وفاداري کافی، فراغت اوقات داشتن کارکنان، براي کار - زندگی تعادل تحقق مصادیق

 امنیت زندگی، مناسب گیريجهت کاري، برنامه در پذیريانعطاف سازمانی، حمایت داشتن سازمان،

 تحت سازمان در گرفته صورت يهابررسی دیگر سوي ازباشد. میو بهبود عملکرد شغلی  شغلی

 تأثیرن، تعادل کار و زندگی و شادي کارکنان کارکنا روان سالمت که دهدمی نشان پژوهش

معنویت  اساس، راینبکند. می جزئیگري معنویت در محیط کاري را بر روي عملکرد شغلی میانجی

 ازو سالمت روانی و شادي  تعادل بهدر محیط کار براي بهبود عملکرد کارکنان و دستیابی آنان 

 تأثیر انسان تکامل و رشد در توجه به بعد معنويباید اذعان داشت  ؛است برخوردار ايویژه ضرورت

الزم به ذکر است که مدنظر قراردادن دو بعد روح و روان و جسم  و به کارگیري  دارد. بسزایی

 ها امري ضروري است.ها و اصولی که به تمام وظایف انسانی ارج داده در موفقیت سازمانبرنامه

که به خود کارکنان  معنویت در محیط کار از باید کارکنانارتقا عملکرد  و هماهنگی ایجاد منظوربه

توان گفت در رابطه با به طور کلی می .ها فراهم آورد استفاده کردارج داده و محیطی ایمن براي آن

فرضیه اول که معنویت در محیط کار بر تعادل کار و زندگی، شادي و سالمت روانی کارکنان وزرات 

  راه و شهرسازي تاثیر دارد، پیشنهادهاي زیر ارائه می شود: 

 اهم آوردن محیط کار لذت بخش براي کارکنان.فر 

 ارج نهادن به صداقت و درستی در محیط کار 

 .ایجاد حس تمامیت و اعضاي یک خانواده مشترك بودن در میان کارکنان 

 فراهم آوردن محیطی شاد و پرانرژي براي کارکنان 

بر عملکرد وزارت راه و  کارکنان، سالمت روانی و تعادل کار و زندگی شادي در رابطه با فرضیه دوم:

  شود:پیشنهادهاي زیر مطرح می ؛دارد معناداريتأثیر  شهرسازي جمهوري اسالمی ایران

 هاي توجه به دو بعد نیازهاي کاري و خانوادگی کارکنان و اتخاذ مرخصی و سایر برنامه

 ایجاد تعادل کار و زندگی.

 تمامی کارکنان. رعایت انصاف و برابري در محیط کار و برخورد عادالنه با 

 40، بوند و بونس)2013( 39عملکرد شغلی تأثیر معناداري دارد که هم راستا با مطالعات لیندبوم

است. در نهایت تاثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی  )1993( 41و رایت و همکاران) 2003(

  اطالعات زیر حاصل شد. هاد. همچنین در رابطه با فرضیهشوکارکنان تایید می

بر طبق روش بوت استراپینگ معنویت در محیط کار به صورت مستقیم بر عملکرد شغلی کارکنان 

. عالوه بر تاثیر مستقیم متغیرهاي شوددر مدل مشخص می cتاثیر دارد که تحت عنوان مسیر 

تعادل کار و زندگی، سالمت روانی و شادي کارکنان بر عملکرد شغلی نیز تاثیر دارند که مسیر غیر 

که همان مسیر تاثیر c . در نهایت با توجه به معنادار بودن مسیر شودنامیده می abمستقیم 

متغیرهاي میانجی است، هر سه متغیر  معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با در نظر گرفتن

گري جزئی را در این مدل ایفا تعادل کار و زندگی، شادي و سالمت روانی کارکنان نقش میانجی

  کند. می

  گیرينتیجه

این پژوهش به مطالعه تاثیر معنویت در محیط کاري بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن سه 

ی، شادي و سالمت روان کارکنان پرداخته است. نتایج مطالعه نشان متغیر میانجی تعادل کار و زندگ

غیر میانجی تاثیر مستقیم دارد. همچنین تحلیل نتایج دهد که معنویت در محیط کاري بر سه متمی

نشان داد دستیابی کارکنان وزارت راه و شهرسازي به تعادل کار و زندگی افراد، سالمت روانی و 

 95که  ایران مانند کشوري درشادي نویدي براي بهبود عملکرد شغلی است. باید توجه داشت 

 پایبندند، مذهبی انجام شعائر به جمعیت این از ايعمده نسبت و دارند واحدي مذهب مردم درصد

 مؤثرترین طریق معنویت، و باشد مؤثر معنویت گسترش در دین اندازهبه تواندنمی ابزاري هیچ

 رضایت سازمانی، تعهد تقویت و کشورمان کاري و اداري هايمحیط کنونی معضالت از خروج

 به تمسک و هاستمحیط این پیش از بیش شکوفایی جهت کارکنان نوآوري و قوه خالقیت شغلی،

 به کوتاه نگاهی باشد. کاري هايمحیط بخشنجات تواندمی مذهب،به  اولیطریق به معنویت حبل

براي بهبود عملکرد شغلی  که دهدمی نشان قبلی بخش در پژوهش يهایافته از حاصل نتایج

در محیط کار ضروري است.  هاانسان کارکنان وزارت راه و شهرسازي توجه به معنویت و کرامت

 یعنی ،گیزند اصلی مقوله دو در عادلت به دستیابی در وزارت راه و شهرسازي کارکنان موفقیت

                                                           
39 Lindebaum 
40 Bond & Bunce 
41 Wright 
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39 Lindebaum 
40 Bond & Bunce 
41 Wright 
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نوین دانشگاه سیستان و  نقش رهبري معنوي بر عملکرد کارکنان، سومین همایش علوم مدیریت

  بلوچستان.

15. Afsar, B, Badir, Y, & Kiani, U. S. (2016). Linking spiritual leadership and 
employee pro environmental behavior: The influence of workplace 
spirituality, intrinsic motivation, and environmental passion. Journal of 
Environmental Psychology, 45, 79-88. 

 .فراهم آوردن بهترین خدمات با کیفیت عالی براي ارباب رجوع 

 .مدیریت اثر بخش زمان در سازمان براي رسیدن به درجات عالی رضایت ارباب رجوع 

معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان وزارت راه و  :در نهایت در رابطه با فرضیه سوم

  ود:ش؛ پیشنهادهاي زیر مطرح میشهرسازي جمهوري اسالمی ایران تاثیر معناداري دارد

 هاي عملکرد در راستاي استراتژي و اهداف اتخاذ تدابیري براي هماهنگی معیارها و شاخص

 سازمان.

  مدیریت عملکرد سازمانی و ارزشیابی کارکنان.توجه به انجام به موقع وظایف کاري و 

 نظارت و کنترل صرف. کرد به منظور اداره بهتر سازمان به جاياستفاده از نتایج ارزیابی عمل 

  هماهنگی تمامی کارکنان با یک هدف مشترك سازمانی و مشخص کردن نقش هر یک از

 کارکنان در رسیدن به هدف مشترك.
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- 805، صص 8)5شماره (، تحقیقات نظام سالمت .مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه ایالم

799.  
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و فشار شغلی کارکنان، چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر 

 . اشراق

عوامل  . بررسی وضعیت سالمت روانی و)1391( مهناز اکبري ،افرا خسروي ،جهانشاه محمدزاده .۵

- 805، صص 8)5شماره (، تحقیقات نظام سالمت .مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه ایالم

799.  

 مبین دین ارکان از یکی عنوانبه نماز تأثیر ،)1380( مریم عزیزي، روحی مهناز، عزیزي، روحی .۶

 بهداشت در دین نقش المللیبین همایش جوان. اولین روانی نسل– جسمی سالمت بر اسالم
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  چکیده 

انداز، مأموریت و راهبردهاي آمیز بورس کاالي ایران در بازار و توسعه فعالیت آن، به شفاف بودن چشمحضور موفقیت

استراتژیک، شرکت بورس کاالي ایران را قادر خواهد ساخت تا با توجه به ریزي استراتژیک بستگی دارد. برنامه

ترین راه را براي رسیدن به اهداف استراتژیک خود شناسایی کند. هاي محیطی، مناسبهاي درونی و فرصتتوانایی

ریزي استراتژیک و برنامه معیارهگیري چندهدف از تحقیق حاضر ارائه یک رویکرد ترکیبی با استفاده از تکنیک تصمیم

و به این منظور در ابتدا نقاط قوت، ضعف،  استمنظور ارزیابی و انتخاب راهبردهاي شرکت بورس کاالي ایران به

با توجه به شرایط شوند، در ادامه هاي مناسب مانند ماتریس سوات استخراج میروش ازگیري فرصت و تهدید با بهره

و با توجه به هاي مرتبط با بورس مذکور فعالیتحاکم بر فضاي اقتصادي و حوزه  اطمینان محیطیپیچیده و عدم

ترکیب آن با راهبردهاي ها و مقایسه و بندي استراتژيبا هدف اولویتعصر انقالب اطالعاتی قطعیت موجود در عدم

اجرا بر اساس بودجه هاي قابلگیرد و در پایان نیز براي انتخاب استراتژيدار در شرایط اطمینان انجام میاولویت

  یک بهره گرفته شده است. ویافته از یک مدل ریاضی صفر اختصاص

ماتریس سوات ی راهبردها،یک، تاپسیس خاکستري، ماتریس ارزیابی کمّ وریزي صفر برنامه کلیدي: هايواژه




