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 چکيده
های باشد. چنانچه بین ویژگیاسالمی، در گرو رعایت و پایبندی مدیران  به تقوای الهی می جامعهاداره صحیح 

ت صراح به توانشود.  میمدیران با انتظارات کارکنان تناسب و سازگاری باشد، رضایت شغلی حاصل می

ه ها پیوستند، سازمانکرد که اگر کارکنان و مدیران در مسئولیت خود تقوی را اساس کار خود قرار ده بیان

( ع) یعل امام دگاهید از رانیمد یها یژگیو یبررس ،این پژوهشعملکرد مطلوب خواهند داشت. هدف اصلی 

 ابعاد هعرض بر عالوه است درصدد پژوهش به عبارت دیگر، این باشد.می کارکنان یشغل تیرضا با آن رابطه و

 امعهج شغلی رضایت و ابعاد این میان رابطه بررسی به البالغه نهج دیدگاه از اسالمی مدیر یک هایشاخص و

این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش،  توصیفی ـ پیمایشی و از لحاظ هدف نیز کاربردی  مورد مطالعه بپردازد.

آوری،  اعتبار محتوای پرسشنامه با نظر های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعباشد. دادهمی

نیز  تأیید گردید. پایایی گویه KMO و اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص  خبرگان

ها به تناسب بین کارکنان و مدیران هر سازمان توزیع به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.پرسشنامه

باشد که تعداد میی خو شهرستان یدولت یهاسازمانکارکنان گردید.جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و 

گیری جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است، برآورد گردید. از روش نمونه 0088آنها 

در این تحقیق،   نفر به دست آمد. همچنین  763حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برای این پژوهش 

های یافته. انجام گرفته است SPSS و LISREL8.8های افزار تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از نرم

های مدیران از دیدگاه امام علی )ع( تاثیر ویژگی دهد کهحاصل از تجزیه و تحلیل آماری پژوهش نشان می

های کمی نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مثبت و معناداری بر رضایت کارکنان دارد. یافته

ای هرضایت شغلی کارکنان به صورت معناداری در ارتباط است. همچنین ویژگیبا  730/8های مکتبی ویژگی

با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادرای دارد. فرضیه فرعی سوم نیز تایید شد. یعنی ویژگی  743/8ارزشی 

دهد ویژگی با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداری دارد. همانطور که نتایج نشان می 643/8تخصصی 

 خصصی مدیران از دیدگاه امام علی )ع( بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی کارکنان دارد.ت

ی، های مکتبهای تخصصی، ویژگیهای مدیران، رضایت شغلی، ویژگیویژگی :واژگان کليدي

های ارزشیویژگی
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رابطه آن ویژگی هاي مدیران از دیدگاه امام علی )ع( و 

)مورد مطالعه: سازمان هاي  با رضایت شغلی کارکنان

 دولتی شهرستان خوي(
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 مقدمه         
ی جهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، گسترهکوشند که از طریق منابع خود در ها برای بقا و بالندگی خود میامروزه سازمان

ا، هی فعالیت خود نایل شوند. بدون این کیفیتپذیری،آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصهکارآمدی، سودبخشی، انعطاف

(. در دنیای 3881 1عمل کنند )شولر و جکسون،ها به صورت رقابتی و اثربخش ها واقعاٌ بتوانند در رو در رویی با بهترینمحال است که سازمان

ودآوری را، دهی و سآور شامل: منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع انسانی، بیشترین توجه، بهرهی صنعتی از میان سه عامل ثروتپیشرفته

 توجه به انسان با در نظر گرفتن ابعاد نظران و دانشمندان معتقدند که انسان محور توسعه است وها کرده است.صاحبمنابع انسانی نصیب آن

 (.1703های انسانی است )فرهی بوزنجانی و همکاران، ها و قابلیتکیفیت زندگی کاری موجب افزایش ظرفیت

 بر رمؤث عوامل از یکی شغلی رضایت .است شده پرداخته آن به بسیار اخیر هایدهه در که است مسائلی از کارکنان شغلی رضایت

 اسماعیلی) داشت نخواهند مطلوبی پیوسته عملکرد ناراضی، کارکنان که کرد صراحت بیان به توانمی حداقل. است کارکنان عملکرد افزایش

 جمله آن از ؛ کرده اند آن عرضه از متعددی تعاریف پردازان، نظریه و است وجهی چند ایسازه شغلی، رضایت(. 0، ص 1706 انصاری رنانی، و

 از ناشی دهش درك عواطف و احساسات و شغل به نسبت مثبت عاطفی به کار،گرایش نسبت کارمند ناخوشایند یا خوشایند دیدگاه به توانمی

 مختلفی پیامدهای شغلی رضایت . است مهم متعددی دالیل به شغلی رضایت مطالعه(. 1738 همکاران، و راوی) کرد اشاره تجربیات کاری

، 1733خسروانیان و همکاران، ) دارد پی در را سازمان به تعلق احساس و شغل به پایبندی ای،حرفه اخالق رعایت پیشرفت، به تمایل نظیر

 (.176ص 

 و بعادا عرضه بر عالوه است درصدد پژوهش این است بشریت زندگی الگوی ترینسازنده و کاملترین اسالم، مبین دین که آنجا از

 این بپردازد. در مطالعه مورد جامعه شغلی رضایت و ابعاد این میان رابطه بررسی به البالغه نهج دیدگاه از اسالمی مدیر یک هایشاخص

 اند.گرفته قرار بررسی مورد آماری جامعه عنوان به خوی شهرستان دولتی هایسازمان کنان کار پژوهش

 

 ادبيات نظري تحقيق

 ویژگی هاي مدیران از دیدگاه امام علی )ع(
 دیدگاه امام علی )ع( را می توان در سه دسته ویژگی های تخصصی، ارزشی و مکتبی قرار داد.ویژگی های مدیران از 

 مدیران  تخصصیهاي ویژگی 
آمیز شغل الزم است. این معیارها معموالً بین مدیریت اسالمی و مدیریت غربی مشترك این دسته از معیارها، برای انجام موفقیت

 .تحصیالت، تجربه، سابقه کاریهدفمند بودن، برنامه ریزی، انتقادپذیری، است. معیارهایی نظیر

   مدیران ارزشیهاي ویژگی 
باشد که در اکثر جوامع ممکن است قابل قبول ای از رفتارهای قابل قبول جوامع انسانی میاین دسته از معیارها شامل مجموعه

عدالت، وفای به عهد، تواضع و فروتنی، مشورت، رعایت  رعایت حقوق دیگران،  مانند شوند.های جهانی نیز شناخته میباشد و به نام ارزش

 .روییگشاده ادب در گفتار، احترام به کارکنان،

   مدیران مکتبیهاي ویژگی 
و  عیارهای مکتبی ریشه در مکتب اسالم و مدیریت اسالمی دارد. جایگاه و مفهوم انسان در دو مکتب الهی و مادی، معیارهام

دهد به طوری که در مکتب تیلوریسم به انسان به عنوان )گوریل باهوش( و در ها را نیز شکل میهای انتخاب افراد در مناصب و مدیریتمالك

مانند ایمان، تقوی، اصل نه افراط و نه تفریط، پیرو مراجع مذهبی، کنترل نفس، سعه شود.( نگریسته میهللاسالمی به عنوان )خلیفه ا کتبم

 ، عبادت دانستن خدمت.صدر

ساله حکومت ایشان براساس رویکردهای جدید مطالعاتی مورد توجه بررسی و مطالعه اندیشه حضرت علی)ع( به ویژه دوره پنج

پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. شایان ذکر است که اندیشه و رفتار اجتماعی  سیاسی و شأن واالی علی)ع( هرگز در قالب نظریه فلسفی 

 های کلی زیر در اندیشه علی)ع( وجود دارد:توان گفت که اصول و ویژگیگنجد، اما میاسی اجتماعی محدود نمیسی

  اصل برابری سیاسی میان شهروندان 

 توجه نکردن به هویت قومی، مذهبی و نژادی در حقوق انسانی اعضای جامعه سیاسی 

  تأکید بر آزادی و برابری و عدالت و فضیلت به عنوان اصول ذاتی حیات سیاسی 

                                                           
1 Shuler & Jakson 
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  ،(.00، ص 1731منع تعرض به منافع عمومی توسط افراد برای نفع فردی )ولیخانی و رحیمی 

 

 رضایت شغلی
 این از .میگذرانند کاری محیط در را بیداری خود ساعات از نیمی تقریبا افراد بیشتر که شودمی ناشی آنجا از شغلی ارضای اهمیت

 د.یابمی دست بدان خود شغل تجربیات یا خود شغل ارزیابی راه از فرد هر که است لذت بخشی یا مثبت احساسات شغلی، رضایت ره آورد

 بعدی چند را مفهومی شغلی (. هاپاك رضایت707، ص 1738 مقیمی،) است خوشایندی و مثبت مطلوب، احساس شغلی رضایت طورهمین

 ،همکاران و ساعتچی)دارد  ارتباط و اجتماعی جسمانی روانی، هایعامل با که است باور این بر و دارند خود شغل از افراد که داند می پیچیده و

 (.100، ص 1703

شود که کارمند خوشحال، یک کارمند کاراست و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. رضایت شغلی اغلب گفته می

گوید دارای رضایت شغلی باالیی های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص میعبارتست از حدی از احساسات و نگرش

است، این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساس خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج 

دهد که کارکنان با رضایت شغلی باالتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند. رضایت شغلی بیش تحقیقات نشان می

 از چهار دهه است که بصورت گسترده در تحقیقات سازمانی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک سازۀ جهانی معرفی شده است.

 توان در دو محور کلی بیان نمود: ها را میهاست که این یافتهای از یافتهاز مجموعه ی رضایت شغلی نشأت گرفتهاهمیت مطالعه

 وری، تعهد سازمانی، غیبت و ترك خدمت کمتر و افزایش اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت دارد.رضایت شغلی با افزایش بهره 

 ها، کاهش سود و نهایتا عدم رضایت نه، افزایش هزینهرضایت شغلی پایین منجر به پیامدهای منفی همچون: رفتارهای انزواگرایا

 گردد.مشتری می

 

 پيشينه تجربی تحقيق

 تحقيقات داخلی 

 و شغلی استرس با مدیران شخصيتی هاي ویژگی بين رابطه بررسی"( در مقاله خود با عنوان 1734رضایی و همکاران )

 غلیش رضایت و شغلی استرس با مدیران شخصیتی هایویژگی بین رابطه میزان به شناسایی "رازي دانشگاه کارکنان شغلی رضایت

 منبع بین داد نشان فرضیات نتایج. است موضوع این درباره گذشته هایپژوهش کنندهتایید پژوهش نتایج .اندپرداخته رازی دانشگاه کارکنان

 ،رتباطا شغلی رضایت هایمؤلفه از ارتباطات مؤلفه با کنترل منبع بین همچنین دارد وجود معنادار ارتباط شغلی رضایت با مدیران کنترل

 است. معنادار

 شغلی رضایت و شخصيت هايویژگی بين رابطه بررسی"( در مقاله خود با عنوان 1738پور و اکبرزاده عبدالجبار )نورانی

 با بریزت پتروشیمی شرکت کارکنان شغلی رضایت و شخصیتی هایویژگی رابطه به تعیین "1331سال  تبریز پتروشيمی شرکت کارکنان

 دارمعنی و ثبتم رابطه بودن دلپذیر گرایی،برون بودن، وجدان با بین داد، نشان نتایج. اندپرداخته همبستگی و توصیفی تحقیق روش از استفاده

 رابطه لیشغ رضایت با پذیریانعطاف بین اما. شد دیده شغلی رضایت با دارمعنی و منفی رابطه نوروتیسم بین. شد دیده شغلی رضایت با

 .نشد مشاهده داریمعنی

 تحقيقات خارجی 

به بررسی  "سبک رهبري و رضایت شغلی در موسسات آموزش عالی"( در مقاله خود با عنوان 3816آلندرین و ماجوسکایت )

یر مثبت های رهبری تاثپژوهش نشان داد که سبکاند. نتایج تاثیر سبک رهبری بر رضایت کارکنان در موسسات آموزش عالی لیتوانی پرداخته

و معناداری بر رضایت کارکنان دارد و در این میان سبک رهبری خدمتگزار بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را بر روی رضایت شغلی کارکنان 

 داشته است در حالی که سبک رهبری کنترل استبدادی کمترین تاثیر بر رضایت شغلی کارکنان دارد.

به دنبال فهم این  "هویت سازمانی، عجين شدن با شغل و رضایت شغلی"( در پژوهش خود با عنوان 3810موری )-رانیکاکا

ریح که در آن به تش دموضوع بودند که هویت سازمانی چگونه با رضایت شغلی رابطه دارد. با الهام از تئوری هویت اجتماعی مدلی را ارائه کردن

گانه )جذب کار شدن، نیرومندی و وقف( و نقش میانجیگیری این متغیر در رابطه بین هویت سازمانی و رضایت سهعجین شدن با شغل و ابعاد 

ها نشان داد که هویت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی دارد و همچنین عجین شدن شغلی اند. آزمون فرضیهشغلی پرداخته

گانه عجین شدن شغلی )جذب کار شدن، نیرومندی و وقف( در رابطه میان هویت سازمانی اد سهعاب کند. همچنیننقش میانجی کامل ایفا می

 کنند.و رضایت شغلی نفش میانجی ایفا می
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 چارچوب مفهومی و ارائه مدل تحقيق

 احساسات شخصیتی، هایویژگی از توانمی را عوامل این. است شغلی رضایت و ایجادکننده ساززمینه گوناگونی و متعدد عوامل

 هایجنبه که فرهنگی و سازمانی، اجتماعی هایویژگی و شرایط تا شودمی نامیده درونی هایجنبه که برشمرد هیجانی هایو حالت عاطفی

شود می ادایج آن مختلف هایویژگی ارزیابی نتیجه در که است شغل درباره مثبت احساسی بیانگر، شغلی آید. رضایتمی حساب به بیرونی

 (.03، ص 1703 زارعی،)

اما در این بین می توان گفت اگر ویژگی هایی که امام علی )ع( برای مدیران برشمرده اند، مورد توجه قرار گرفته و در مرحله عمل 

 به این ویژگی ها توجه گردد، بدون شک موجبات رضایت شغلی کارکنان، فراهم خواهد شد.

 

 پژوهش(.خالصه نتایج مدل ساختاري 1جدول

 نتيجه (t-valueعدد معناداري ) (βضریب استاندارد ) رابطه پژوهشفرضيه 

 تأیید 44/3 03/8 رضایت شغلی ←ویژگی های مدیران  1

 

 پژوهش هاي تحليل فرضيه
 توان گفت:و سطح معناداری می tبا توجه به نتایج حاصله از ضرایب مسیر، مقدار آماره 

 .دارد داریمعنی تاثیر از دیدگاه امام علی )ع( بر رضایت شغلیهای مدیران ویژگیفرضیه پژوهش: 

H0 :ندارد داریمعنی تاثیرهای مدیران از دیدگاه امام علی )ع( بر رضایت شغلی ویژگی. 

H1 :دارد داریمعنی تاثیرهای مدیران از دیدگاه امام علی )ع( بر رضایت شغلی ویژگی. 

است که دارای  03/8دارای ضریب مسیر مدیران از دیدگاه امام علی )ع( بر رضایت شغلی های ویژگی، اثر 1بر اساس نتایج جدول 

در هر پارامتر مدل(،  36/1برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض برای مقادیر باالی  tباشد. مقدار می t 44/3مقدار 

های مدیران بر ویژگیشود، به عبارت دیگر درصد اطمینان رد می 30نمود که فرض صفر با توان بیان محاسبه شده است. لذا می 36/1باالی 

ایش نیز افز یابد، رضایت شغلی کارکنانهای مدیران بهبود ویژگیداری به لحاظ آماری است و هر چه دارای اثر معنیرضایت شغلی کارکنان 

ت نقش مهمی در رضایهای مدیران ویژگیا رضایت شغلی کارکنان در ارتباط است و بهای مدیران ویژگیدهد که یابد. این نتایج نشان میمی

، تغییر معناداری را در رضایت شغلی کارکنان به دنبال خواهد داشت. لذا های مدیرانویژگیشغلی کارکنان دارد و هرگونه تغییر در رابطه با 

 شود.این فرضیه تحقیق پذیرفته می

شده و تحقیقات گذشته، مدل مفهمومی زیر را به منظور بررسی ویژگی های مدیران از دیدگاه امام علی)ع(  با توجه به تحقیقات ارائه

 و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان، به شرح زیر ارائه می گردد:

 مدل مفهومی پژوهش)منبع: مبانی نظري پژوهش( (1شکل 

 
 

http://www.rassjournal.ir/


 511 - 595، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 روش شناسی تحقيق

 رانیمد يهایژگیو یبررسدلیل این که به بندی تحقیقات براساس هدف، یک تحقیق کاربردی است بهپژوهش حاضر در دسته

پردازد که می (يخو شهرستان یدولت يهاسازمان: يمورد مطالعه)کارکنان یشغل تیرضا با آن رابطه و( ع) یعل امام دگاهید از

این پژوهش از  طور عملی کاربرد داشته باشد.های خدماتی و تولیدی بهخصوصی و دولتی و سایر شرکتهای سازمان تواند براینتایج آن می

های تحقیق و نحوه ارتباط میان آنان را در چارچوب مشخص توصیف توصیفی است چرا که عناصر و متغیر ها تحقیقینظر گردآوری داده

پردازد، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی های مشخص از افراد یا یک جمعیت میمجموعهجایی که به کسب اطالعات درباره کند و از آنمی

 است. برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق از جامعه آماری نیز از رویکرد میدانی استفاده گردید.

  ها  گردآوري دادهابزار 

 از پرسشنامه به صورت میدانی برای آزمون استفاده گردید.

 ه آماري جامع 

 جامعه آماریدهند. در پژوهش حاضر کلیه افراد و اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترك باشند تشکیل جامعه آماری را می

 می باشد.ي خو شهرستان یدولت يهاسازمان شامل کلیه کارکنان

 گيري و حجم نمونهروش نمونه 

پذیر نیست در تحقیق حاضر اعضای جامعه آماری مورد نظر عمالٌ امکانآوری اطالعات الزم در خصوص تمامی از آنجایی که جمع

گیری وجود دو نوع روش اصلی نمونه گیری فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است.گیری شده است. نمونهاقدام به نمونه

 گیری غیراحتمالی.گیری احتمالی و نمونهدارد: نمونه

 گیری هدفمند استفاده شده است.از نمونهدر پژوهش حاضر 

  تعيين حجم نمونه 
باشد از روش چند مرحله ای استفاده گردید. در مرحله اول لیست نظر در این پژوهش مشخص میبا توجه به اینکه تعداد نمونه مورد

ه به طور تصادفی و سهمیه ای از بین آن ها کلیه سازمان های دولتی از فرمانداری شهرستان خوی استخراج گردید.در محل دوم اعضای نمون

 تانشهرس یدولت يهاسازمانجایی که جامعه پژوهش گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. از آنانتخاب گردید. نمونه

 نفر به دست آمد.  763پژوهش نفر است حجم نمونه با توجه به جدول کوکران برای این  0088در نظر گرفته شده است تعداد آنها  يخو

 ابزار گردآوري داده  

های های رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادهباشد که یکی از ابزاردر این پژوهش ابزار اصلی گردآوری داده پرسشنامه می

 دهندگان، پاسخ خوددارد که پاسخ های از قبل تدوین شدهتحقیق در سطح وسیع و با هزینه پایین است. پرسشنامه اشاره به مجموعه سوال

گیری متغیرها را نیز داند چه اطالعاتی نیاز دارد و نحوه اندازهکنند. وقتی پژوهشگر واقعاً میهای معین انتخاب میای از گزینهرا درون دامنه

رد و فاند از )داناییاستفاده در تحقیقات عبارتهای مورد ها است. انواع پرسشنامهداند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای گردآوری دادهمی

 (:336: 1737همکاران، 

 ( پرسشنامه تلفنی7( پرسشنامه پستی و )3(پرسشنامه حضوری، )1)

است. به این دلیل که این امکان وجود داشته باشد تا محقق در هنگام پاسخگویی در این تحقیق، از پرسشنامه حضوری استفاده شده 

ر محل حضور داشته باشد و بتواند موارد مبهم را برای آنها روشن نماید. در این تحقیق سواالت پرسشنامه از مقاالت فارسی دهندگان دپاسخ

 و التین اقتباس شده است.

  طراحی پرسشنامه 

ای استفاده شده که شامل در این تحقیق برای سنجش ابعاد مختلف مدل که در فصل دوم درباره آن توضیح داده شد، از پرسشنامه

دو بخش سواالت عمومی به منظور کسب اطالعات جمعیت شناختی و سایر اطالعات کیفی )جنسیت، وضعیت تاهل، سن، سابقه و میزان 

تایی . سواالت پرسشنامه از نوع بسته بوده و برای پاسخگویی به سواالت تخصصی از طیف لیکرت پنجباشدتحصیالت( و سواالت تخصصی می

های مدل طراحی شده و پرسشنامه نهایی با نظر اساتید محترم راهنما و ها و شاخصاساس متغیراستفاده شده است. سواالت پرسشنامه بر 

آوری اطالعات سوال آن مربوط به جمع 3سوال بوده که  76است. پرسشنامه جمعاً دارای مشاور و انجام اصالحات مورد نیاز تدوین گردیده 

پردازد. تخصیص سواالت های آن میهای مدل از طریق مولفهسوال آن به سنجش متغیر 74باشد و جمعیت شناختی و سایر اطالعات کیفی می

 ها است.های آنمربوط به متغیرهای مدل و مولفه
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 وهشیافته هاي پژ

 هاي توصيفیخالصه یافته 
 لنرما رهایمتغ اگر زیرا شود، یبررس رهایمتغ بودننرمال تیوضع دیبا ابتدا مربوط، یهاآزمون نوع انتخاب وها داده لیتحل برای

 سنجش برای. (1737سلطانی، ، دوستار و پورلیاسماع) میکن استفاده کیناپارامتر یهاآزمون از هم و کیپارامتر آزمون از هم مجازیم باشند،

 بودننرمال سنجش یهاآزمون جی. نتاشد یبررس آمدهدستبه یهاداده یدگیکش و یچولگ، SPSS22افزار نرم کمک با جامعه عیتوز بودننرمال

 .استمشاهده قابل 3 جدول درها داده

 چولگی متغيرها
خطاي استاندارد 

 چولگی
 کشيدگی

خطاي استاندارد 

 کشيدگی

هاي ویژگی

 مدیران

 303/8 -373/8 136/8 -301/8 مکتبی

 303/8 -333/8 136/8 -736/8 ارزشی

 303/8 430/8 136/8 -310/8 تخصصی

 303/8 433/8 136/8 -316/8 رضایت شغلی کارکنان

 ( نتایج نرمال بودن متغيرها2جدول 

 

 شود:میشناختی به طور خالصه به شرح زیر ارائه نتایج حاصل از سواالت جمعیت

  زن هستند( 3/30)نفر  180و ( درصد 0/31)نفر مرد  363اند، نفری که در این پژوهش شرکت کرده 733از مجموع . 

 درصد( مجرد هستند. همچنین،  0/14نفر ) 00دهندگان متاهل و درصد( از پاسخ 6/07) نفر 711 دهندگاندر مورد وضعیت تاهل پاسخ

 اند.پاسخ نداده درصد( نیز به این سوال 6/1نفر ) 6

  ،78درصد( بین  7/33نفر ) 07سال،  78دهندگان زیر درصد( از پاسخ 0/33نفر ) 111در مورد سن افراد شرکت کننده در این پژوهش 

نفر  6سال سن دارند. همچنین،   08درصد( نیز باالی  4/0نفر  ) 38سال و  08تا زیر  48درصد( بین  3/48نفر ) 103سال،  48تا زیر 

 اند.درصد( نیز به این سوال پاسخ نداده 6/1)

 نفر  14دهندگان دارای مدرك دیپلم و زیر دیپلم، درصد( از پاسخ 7/33نفر ) 07کنندگان در این پژوهش در مورد تحصیالت شرکت

ارشد و  درصد( دارای مدرك کارشناسی 13)/3نفر 34درصد( دارای مدرك کارشناسی،  1/01نفر ) 138درصد( مدرك کاردانی،  0/7)

 اند.درصد( نیز به این سوال پاسخ نداده 0/8نفر ) 7درصد( دارای مدرك دکتری هستند. همچنین،  0نفر ) 34

  ،سال،  18تا  0بین ( درصد 4/0)نفر  38سال،  پنجزیر ( درصد 3/6)نفر  30در مورد سابقه خدمت افراد شرکت کننده در این پژوهش

سال سابقه  38باالی ( درصد 3/3)نفر  18سال و  38تا  16بین ( درصد 73)نفر  113سال،  10تا  11بین ( درصد 3/07) نفر 130

 .خدمت دارند

هایی مطرح شدند که در ادامه به نتایج به دست آمده های پژوهش فرضیهدر این پژوهش  به منظور بررسی روابط بین متغیر

 یدولت هايسازمان در کارکنان یشغل تیرضا با( ع) یعل امام دگاهید از رانیمد هايیژگیوبين  رابطهپردازیم. در این پژوهش می

 باشند.تحقیق به شرح زیر میهای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه خوي شهرستان

ا عدد ها بود. زیرای استفاده شد که نتایج نشانگر مطلوبیت و مناسب بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهبرای بررسی وضعیت داده

ها استفاده شده بود. از طرفی دیگر، اعداد بود زیرا از طیف لیکرت پنج گزینه ای برای سنجش گویه 7میانگین تمامی متغیرها باالتر از عدد 

 بود که بیانگر معنادار بودن هر یک از متغیرها است. 36/1معناداری مربوط به هر یک از متغیرها نیز بزرگتر از 

ها مورد برسی قرار گرفتند. برای این های آماری مناسب، توزیع دادهها و انتخاب نوع آزمونبردن تجزیه و تحلیل داده برای پیش

تا  3و چولگی بین + 3کردند. معیار بررسی کشیدگی کمتر از ها از توزیع نرمال پیروی میکار از آزمون کشیدگی و چولگی استفاده شد. داده

 بود. -3

 

 ختاري)تحليل مسير( تحقيقبررسی مدل سا
شود که با توجه به اعداد معنادرای هدف این قسمت آزمون و بررسی ساختاری میان متغرهای پژوهش است. در ادامه، مدلی ارائه می

(T-Valueرابطه بین متغیرهای پژوهش تأیید یا رد می ،).شود 
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 مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمين استاندارد( 2شکل 

 

در نمودار باال نشان دهنده شدت تاثیر ویژگی های مدیران از دیدگاه امام علی )ع( بر روی رضایت شغلی کارکنان می  03/8عدد 

  باشد.
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 (. مدل ساختاري پژوهش در حالت اعداد معناداري3شکل 

 

می باشد، که این نشان دهنده معنادار بودن این رابطه می باشد. به عبارت  36/1بزرگتر از قدر مطلق  44/3، عدد باالطبق نمودار 

 دیگر، می توان گفت ویژگی های مدیران از دیدگاه امام علی )ع(، تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد.

 36/1شغلی کارکنان بزرگتر از قدر مطلق  های مدیران و رضایتبین ویژگی دهد اعداد معناداری رابطهنشان می 7همانطور که شکل

 است که بیانگر معنادار بودن رابطه بین متغیرهاست.

 

 هاي برازش مدل(.  شاخص3جدول

GFI RFI FI FI NFI NNFI RMSEA 𝛘 هاشاخص
𝟐

𝒅𝒇
 

 7تا  1بین  <80/8 >3/8 >3/8 >3/8 >3/8 >3/8 >3/8 معيار

 36/3 837/8 36/8 30/8 33/8 33/8 34/8 31/8 مشاهده شده
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 بحث و نتيجه گيري
بود که برای آزمون این  کارکنان یشغل تیرضا با( ع) یعل امام دگاهید از رانیمد هاییژگیوفرضیه اصلی پژوهش وجود رابطه بین 

 بررسی شدند. هاها از آمار پارامتریک استفاده شد و از طریق آزمون همبستگی پیرسون فرضیهفرضیه پس از بررسی نرمال بودن داده
)ویژگی مکتبی، ویژگی ( ع) یعل امام دگاهید از رانیمد هاییژگیوهای اختصاصی که بیانگر وجود رابطه میان ابعاد همچنین، فرضیه

 ها بررسی شدند.بود که از طریق آزمون همبستگی پیرسون فرضیه کارکنان یشغل تیرضا باارزشی و ویژگی تخصصی( 

با رضایت شغلی کارکنان به صورت معناداری در ارتباط  730/8های مکتبی پیرسون نشان داد که ویژگینتیجه آزمون همبستگی 

با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادرای دارد. فرضیه فرعی سوم نیز تایید شد. یعنی ویژگی های  743/8های ارزشی است. همچنین ویژگی

 اداری دارد. با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معن 643/8تخصصی 

دهد ویژگی های تخصصی مدیران از دیدگاه امام علی )ع( بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی همانطور که نتایج نشان می

 کارکنان دارد.

افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که برای بررسی روابط علی میان متغیرها نیز از مدلسازی معادالت ساختاری از طریق نرم

(، کمانی و 1734رضایی و همکاران ) های مدیران تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد. این یافته با نتایج پژوهشژگیوی

 ( همخوانی دارد.1734( و نصیری کاشانی و همکاران )1738(؛ دانایی بخش )1700همکاران )
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 مراجعمنابع و   
 

 کارکنان شغلی رضایت عدم یا رضایت بر موثر (. عوامل1703ب)فرهی بوزنجانی، برزو؛ مهدوی، موسی؛ عباسی، مصی [1]

، صص 4و  7نزسا. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع( ، سال دوم، شماره  فاوای

181-138. 

فاضالب استان (. بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و 1706انصاری رنانی، قاسم؛ اسماعیلی، محمودرضا) [2]

 .37لرستان، مجله علمی پژوهشی دانشور رفتار، ش 

 باورهای به عمل و دینداری رابطه (. بررسی1733خسروانیان، حمیدرضا؛ شفیعی رودپشتی، میثم؛ توکلی، مهناز ) [3]

 ، 31 الس اسالمی، مدیریت پژوهشی علمی فصلنامه یزد. دو استان بهزیستی سازمان کارکنان شغلی رضایت با دینی

 .133-146 ، صص1 شماره

 شغلی رضایت به معنوی رویکردی (1738.)انوشیروان نژاد، کاظم طیبه؛ میرزایی، زهره؛ ، ونکی علی؛ راوی، [4]

مقیمی، سید محمد  (. روان شناسی بهره وری، تهران: موسسه نشر ویرایش، چاپ پنجم.1704ساعتچی، محمود ) [5]

 دیدگاه اسالم.تهران: انتشارات راه دان. (. اصول و مبانی مدیریت از 1734)

. (ع)علی حضرت دیدگاه از زمامداری شیوه بر فرهنگی میان روابط (. تأثیر1731ولیخانی، ماشاءاله و رحمتی، منصور ) [6]

 .01-33، صص 1 شماره ، 38 سال اسالمی، مدیریت پژوهشی علمی فصلنامه دو

 رهبری رفتار تأثیر (. بررسی1734مرام، سحر )رضا؛ نیکمریم؛ امینی، علیزارعی متین، حسن؛ احمدی زهرانی،  [7]

 .163-138(: 4) 3، (ع)حسین امام جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت هایکارکنان. پژوهش آوای بر اخالقی

 های دولتی فهم شکل گیری رقابت بین استراتژی ها در سازمان(. 1737)محمدی خورزوقی، مهناز؛ دانایی فرد، حسن [3]

 41ش . مدیریت فردا. 

یم خرید (. نقش مسئولیت اجتماعی  شرکت ها در تصم1737اسماعیل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ سلطانی، شیما ) [1]

 مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نشریه مدیریت بازرگانی.

[10] Shuler , R , Jakson , s, (2001) . HR issues and activations in megers and acquistions , 

European management journal p 239-253. 
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