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Aims: One of the efforts that organizations must take to protect human resources is enhancing 
job satisfaction in the personnel. The purpose of this study was to investigate the structural 
model of the effect of mindfulness on job satisfaction with the mediating role of occupational 
well-being in the personnel of the North Khorasan Police Department. 
Instruments & Methods: This correlational study was performed using the structural 
equation modeling method in all administrative personnel who was employed at the North 
Khorasan Police Department (N=537) in 2018. 217 samples were selected by the clustered 
random sampling method using the Krejcie and Morgan tables. The data collection was 
performed using the Occupational Well-being, Five-Facet Mindfulness and Job Satisfaction 
Scales. Structural Equation Modeling Method was used to test the proposed model. AMOS 24 
and SPSS 24 software packages were applied for data analysis. The bootstrap method was 
used to investigate the indirect effects. 
Findings: Mindfulness, occupational well-being, and job satisfaction were significantly 
correlated with each other (p<0.0001). In order to achieve a better fit, the two paths of “accept 
without judgement” and “nonreact” were correlated.
Conclusion: Mindfulness has a direct positive effect on job satisfaction. Also, occupational 
well-being can play a mediating role in the relationship between mindfulness and job 
satisfaction.
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آگاهی بر خشنودی شغلی کارکنان تاثیر ذهن
  ای بهزیستی شغلی: نقش واسطهنیروی انتظامی
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  چکيده

ها در جهت حفظ منابع انسانی باید انجام هایی که سازمانیکی از تالش :فاهدا
هدف از پژوهش حاضر، بررسی  دهند، تقویت خشنودی شغلی در کارکنان است.

ای آگاهی بر خشنودی شغلی با نقش واسطهذهنالگوی ساختاری تأثیر 
  بهزیستی شغلی در کارکنان اداری نیروی انتظامی خراسان شمالی بود. 

پژوهش همبستگی حاضر با روش الگویابی معادالت ساختاری در ها: و روش ابزار
انتظامی استان خراسان  نیروی کلیه کارکنان اداری شاغل در ستاد فرماندهی

کرجسی و  نفر براساس جدول ٢١٧نفر) انجام شد.  ٥٣٧( ١٣٩٧شمالی در سال 
آوری انتخاب شدند. برای جمعتصادفی  ایخوشهگیری نمونهبا روش مورگان 
آگاهی و مقياس وجهی ذهنهای بهزيستی شغلی و پنجنامهها از پرسشداده

ن الگوی پیشنهادی، روش الگویابی برای آزمود خشنودی شغلی استفاده شد.
و به کار برده شد  SPSS 22 و AMOS 22 افزارنرم با کمکمعادالت ساختاری 
  کار گرفته شد.پ بهااسترمستقیم، روش بوتبرای بررسی اثرات غیر

با يکديگر  یشغل یو خشنود یشغل یبهزيست ،یآگاهشاخص ذهن ٣: هایافته
به برازش بهتر  افتنیدست یبرا ).>٠٠٠١/٠p( داشتند داریمعن یهمبستگ

  .وصل شدند گریکدیبدون قضاوت" به "عدم واکنش" به  رشی"پذ
 نیدارد. همچن یشغل یبر خشنود میاثر مثبت مستق یآگاهذهن گیری:نتیجه
نقش  یشغل یو خشنود یآگاهذهن نیدر رابطه ب تواندیم یشغل یستیبهز

  .دینما فایواسطه ا
  یانتظام یرویکارکنان ن ،یشغل یستیبهز ،یآگاهذهن ،یشغل یخشنود ها:کلیدواژه

  
  ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۸تاريخ انتشار الکترونيک: 
  mohammadzadeh@ub.ac.ira.نويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

ها هستند. سازمانترین منابع هر سازمانی منابع انسانی از مهم
های محیطی داف و مقاصد خود برسند و بر چالشبه اه برای اینکه

ثر استفاده نمایند. ید از منابع انسانی خود به طور موغلبه یابند، با
ها در جهت حفظ منابع انسانی باید هایی که سازمانیکی از تالش

. خشنودی ]1[انجام دهند، تقویت خشنودی شغلی در کارکنان است
ایندی است که افراد از شغل شغلی احساس مطلوب، مثبت و خوش

های سازگار و ای از احساس.خشنودی شغلی مجموعه]2[خود دارند
نگرند. در واقع کار خود میها بهناسازگار است که کارکنان با آن

یی و نیز آخشنودی شغلی عاملی است که باعث افزایش کار
کننده رضایت در شود و تا حدودی تامیناحساس رضایت فردی می

  .]3[استزندگی 
انداز سازمانی، از شغلی به عنوان عنصری مهم در چشم خشنودی

یک سو نقش مهمی در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز سالمت 
های گر سازه مشترک در بسیاری از حوزهنیروی کار دارد و از سوی دی

شناسی و حتی اقتصاد و شناسی، مدیریت، جامعهعلمی نظیر روان
 پیچیدهی مفهوم شغلى خشنودی ،هاپاك نظر به. ]4[سیاست است

ارتباط  یعاجتما وی جسمان روانى، عوامل با و است عدىوچندبُ 
ترکیب  بلكه شود،ینم شغلى خشنودیعامل موجب  کتنها ی دارد.
در لحظه  كه شاغلد شوی از جموعه عوامل گوناگون سبب میمعین

معینی از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید از شغلش 

دهند که میها نشان . پژوهش]5[برداست و از آن لذت می راضی
]6 ,آگاهی استیکی از متغیرهای تاثیرگذار بر خشنودی شغلی، ذهن ]7.  

ثیر تفکر های اخیر تحت تآگاهی مفهومی است که در سالذهن
قان را به خود درمانگران و محقاسان، روانشنبودایی، توجه روان

آگاهی به عنوان حالت توجه برانگیخته و جلب کرده است. ذهن
افتد تعریف شده است. از آنچه در لحظه کنونی اتفاق می آگاهی

پذیرش بدون داوری در مورد  این توجه، توجهی هدفمند، به همراه
ی به ما یاری آگاه. ذهن]8[استهای در حال وقوع در لحظه تجربه
ست های منفی ممکن اا این نکته را درک کنیم که هیجاندهد تمی

. همچنین به می شخصیت نیستندرخ دهد، اما آنها جزء ثابت دای
ها به طور دهد تا به جای اینکه به رویدادفرد این امکان را می

 بائر. ]9[مل پاسخگو باشداتتامل پاسخ دهد، با تفکر و غیرارادی و بی
تنظیم نمودند،  آگاهیای که برای ذهننامهدر پرسش ]10[و همکاران

مشاهده شامل توجه به  ؛عاملی دست یافتندبه یک راه حل پنج
ها، ها، هیجانها، شناختتجارب درونی و بیرونی مانند حس

زدن به تجارب به برچسب توصیف؛ شودها میصداها، تصاویر و بو
شامل توجه به  "عمل با آگاهی" ؛درونی با کلمات اشاره دارد

توجه است که هر لحظه و در تقابل با رفتار بی های فرد درفعالیت
در  "پذیرش بدون قضاوت" ؛شودکار نامیده میاغلب هدایت خود 

قضاوتی به افکار و احساسات مورد تجارب درونی، نوعی نگاه غیر
جربه افکار و به تجارب درونی، امکان ت "عدم واکنش" ؛است

  سازد بدون آنکه زیاد با آنها درگیر شویم.احساسات را میسر می
 آگاهی با خشنودی شغلی وند که ذهننشان داد ]11[هارو  کینگ

نیز در  ]12[پورمحمددار دارد. عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی
 ه است،پژوهشی که در کارکنان نیروی انتظامی لرستان انجام داد

آگاهی و خشنودی شغلی رابطه مثبت ذهنبین  که دهدمینشان 
  وجود دارد. 

همچنین در محیط کار، سالمتی موضوعی هست که همواره مورد 
شناسی مطالعه قرار گرفته است و تعداد کمی از محققان روان

بهزیستی کارکنان در  کنند که بررسی سالمتی وسازمانی ادعا می
به  "شناختیروانبهزیستی ". ]13[اهمیت استوری بیافزایش بهره

برای رشد  های هستی شناختی و تالشعنوان درگیری با چالش
ش شناختی را تالشود. همچنین بهزیستی روانشخصی تعریف می

  .]14[دانندهای بالقوه فرد میبرای کمال در جهت تحقق توانایی
شناختی، ابعادی را از بهزیستی روان ریفبراساس تعریف  ]15[شولتز
روابط سازمانی  شاملمعرفی کرده است که  "شغلی بهزیستی"برای 

کنند)، که کارکنان در محل کار دریافت میمثبت (میزان حمایتی 
اسات مثبت نسبت به خود، ای (وجود احسخودپذیری حرفه

های خویش)، خودمختاری در شغل (توانایی ها و تواناییارزشمندی
به چه  گیری کارکنان در این خصوص که وظایف چگونه،تصمیم

در شغل (کارکنان شغل خود صورت و کجا انجام شوند)، هدفمندی 
کنند که شغلشان نقش مهمی دار ادراک کرده و احساس میرا معنی

های در تحقق اهداف مهم سازمان دارد)، تسلط بر محیط و فرصت
و های رشد در شغل (نگرش افراد نسبت به فرصتپیشرفت 

ها به بهزیستی شغلی پژوهش شود. برخیپیشرفت در سازمان) می
اند. از جمله ریستهبین مهم خشنودی شغلی نگوان یک پیشبه عن
نشان دادند که بهزیستی ذهنی منجر به  ]16[و همکاران بولینگ

احساسات خاص  ایجاد آمادگی در فرد در جهت تجربه هیجانات و
  شود.مثل خشنودی شغلی می

آگاهی با کاهش دهند که ذهنمیها نشان همچنین پژوهش
های اضطراب و افسردگی همراه اختی و نشانهشنپریشانی روان
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ی، عاطفی، شناختی، جسماناست و موجب بهبود بهزیستی روان
در مطالعه مروری خود  ]18[دان. ]17[شودمعنوی و خودکارآمدی می

آگاهی نه تنها باعث افزایش سالمت روانی و کند که ذهنعنوان می
لکه همچنین بر تنظیم رفتاری و کیفیت روابط شود بجسمانی می

ثیرگذار است. یط کار هستند، تاگی مهم عملکرد محفردی که دو ویژ
آگاهی در بهزیستی پژوهشی به بررسی نقش ذهننیز در  براونوریان

پژوهش او نشان داد كه افزایش شناختی پرداخت. نتایج روان
  .]8[همراه استشناختی آگاهی با افزایش بهزیستی روانذهن

با توجه به لزوم آمادگی و توانایی باالی کارکنان نیروی  ،بنابراین
به دلیل ماهیت کار متفاوت و رویارویی آنها با انتظامی 
همچنین اهمیت نقش نیروی انتظامی در  های ویژه وموقعیت

با انجام پژوهش در ی جامع در این خصوص، پژوهشاجتماع و نبود 
غلی کارکنان نیروی گذار بر خشنودی شتاثیرمورد متغیرهای 

بهبود توان در جهت انتظامی و ارایه الگویی در این زمینه، می
کیفیت زندگی کاری این کارکنان  وضعیت خشنودی شغلی و ارتقای
های متنوع و فراوانی در زمینه گام مهمی برداشت. هرچند بررسی
ا این ی صورت گرفته است؛ امخشنودی شغلی در جوامع عموم

از انجام است. هدف  بوده ها در کارکنان نیروی انتظامی کمتربررسی
ی بهزیستی شغلی در رابطه گرنجیپژوهش حاضر بررسی نقش میا

آگاهی و خشنودی شغلی در کارکنان اداری نیروی بین ذهن
  انتظامی بود.

  
  هاو روش ابزار

 درحاضر با روش الگویابی معادالت ساختاری همبستگی پژوهش 
انتظامی استان  نیروی کلیه کارکنان اداری شاغل در ستاد فرماندهی

نفر  ٢١٧. نفر) انجام شد ٥٣٧( ١٣٩٧خراسان شمالی در سال 
 ایخوشهگیری نمونهبا روش  ]19[مورگانو  کرجسیاساس جدول بر

  . ندشد انتخاببه عنوان نمونه تصادفی 
شغلی و های بهزيستی نامهها از پرسشآوری دادهبرای جمع

  آگاهی و مقياس خشنودی شغلی استفاده شد.وجهی ذهنپنج
براساس مقیاس  ]20[هینکین توسطنامه بهزیستی شغلی: پرسش

عد بُ  ٦است که در آن  شده ساخته ]14[ریفشناختی بهزیستی روان
کارگیری در منظور بهبه شکل اختصاصی به ریفشده توسط مطرح

وابط مثبت با عد "رعنوان مثال، بُ اند. به محیط شغلی اصالح شده
رد تجدید نظر قرار گرفت، روابط شغلی مثبت" مودیگران" به عنوان "

ای که همخوانی بیشتری با زمینه سازمان داشته باشد. این به گونه
ابط سازمانی مثبت، مقیاس روخرده ٦ئوال و س ٥٤مقیاس دارای 
ل، تسلط ای، خودمختاری در شغل، هدفمندی شغخودپذیری حرفه

ها در این مقیاس در یک است. پاسخبر محیط و پیشرفت در شغل 
کامًال " ٥تا  "فمکامًال مخال" ١از  ای (درجهپنجطیف لیکرت 

س را با روایی این مقیا ]15[شولتزشود. بندی می) درجه"موافقم
کرده ییدی در حد بسیار مطلوب گزارش استفاده از تحلیل عامل تا

 ٨٢/٠تا  ٧١/٠ها را در دامنه بین مقیاسپایایی خرده؛ همچنین است
های روایی شاخص ]21[پیریاییو  نعامی. ه استدست آوردبه
 AMOS افزارامل تاییدی را با استفاده از نرمآمده از تحلیل عدستبه

همچنین آنها پایایی این مقیاس را با  .اندکردهمطلوب گزارش 
و برای  ٨٥/٠برای کل رونباخ استفاده از ضریب آلفای ک

ند. در اهبرآورد کرد ٨٩/٠تا  ٧٧/٠ها در دامنه بین مقیاسخرده
پژوهش حاضر پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای 

نامه به براون برای کل پرسش-یب تنصیف اسپیرمنرکرونباخ و ض
  د.شمحاسبه  ۸۷/۰و  ۸۸/۰ ترتیب

آگاهی سنجش ذهن برای :]10[آگاهیوجهی ذهنپنجنامه پرسش
نامه ابزاری است که براساس مطالعه استفاده شد. این پرسش

، شامل مقیاس آگاهینامه ذهنپرسش ٥عاملی روی -تحلیلی
، آگاهی فریبرگنامه ذهنپرسش آگاه،هوشیاری و توجه ذهن 

عاطفی و  آگاهی شناختی ومقیاس تجدید نظرشده ذهن
. این ]8[شده استساخته  سوتامپتونآگاهی نامه ذهنپرسش
عدم  ،از روی آگاهیعمل  مشاهده،مقیاس خرده ٥نامه پرسش

اکنش به تجربه و عدم و، توصیف قضاوت در مورد تجربه درونی
ای لیکرت درجهها براساس مقیاس پنجگیرد. پاسخدرونی را در بر می

اغلب اوقات یا همیشه "تا  "ندرت صحیح استهرگز یا خیلی به"از 
-١٩٥دامنه نمرات در این مقیاس شود. کدگذاری می "صحیح است

های میزان همسانی درونی مقیاس ]10[و همکاران بائر. است ٣٩
در در ایران نیز  ند.اهگزارش نمود ٩٠/٠تا  ٧٥/٠وجهی را در دامنه پنج

- ضرایب همبستگی آزمون ،]8[و همکاران احمدوند پژوهش
 ند.اهبرآورد کرد ٨٤/٠تا  ٥٧/٠نامه را بین این پرسشآزمون باز

ه دست آمدبه ٨٣/٠تا  ٥٥/٠کرونباخ نیز بین ی همچنین ضرایب آلفا
نامه با روش آلفای در پژوهش حاضر پایایی این پرسش .است

 ٧٣/٠و  ٧١/٠براون به ترتیب -ضریب تنصیف اسپیرمنکرونباخ و 
  د.شمحاسبه 

ساخته شده  ]22[روثو  بریفیلدتوسط  مقیاس خشنودی شغلی:
ماده دارد. آزمودنی باید هر ماده را که در مورد خوشایندی  ٥است و 

یا ناخوشایندی شغل اوست بخواند و پاسخ خود را در قالب پنج 
کامال "و  "مخالفم"، "نظری ندارم"، "موافقم"، "کامال موافقم"گزینه 
پایایی این مقیاس را با  ]23[و همکارانجاج مشخص کند.  "مخالفم
 ٨٥/٠و  ٨٣/٠، ٨٥/٠، ٨١/٠آلفای کرونباخ روی چهار نمونه  روش

پایایی  ]24[محمدزاده ابراهیمیو  رحیمی پردنجانیند. اهگزارش داد
ی کرونباخ و ضریب تنصیف این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفا

ند. در اهبرآورد نمود ٨٣/٠و  ٨٢/٠براون به ترتیب -اسپیرمن
خ و نامه با روش آلفای کرونباشپژوهش حاضر پایایی این پرس

  د.شمحاسبه  ٧٠/٠و  ٦٣/٠براون -ضریب تنصیف اسپیرمن
معاونت  ٢١از میان پس از اخذ مجوزهای الزم برای انجام پژوهش، 

 ،و پلیس تخصصی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی
قسمت اداری (شامل پلیس پیشگیری، بازرسی، دفتر فرماندهی،  ١٠

معاونت  معاونت آماد و پشتیبانی، معاونت تربیت و آموزش،
مهندسی، معاونت بهداشت و درمان، معاونت فناوری، اطالعات و 

 بهارتباطات، معاونت نیروی انسانی و سازمان عقیدتی سیاسی) 
بعد به دلیل  در مرحله شدند.انتخاب به عنوان نمونه  یتصادف شکل

شدن دفیتصا برایعدم دسترسی به لیست کامل کارکنان، 
گیری از بین روزهای هفته، دو یا سه روز به صورت تصادفی نمونه

با این  شد.ها مراجعه شده به بخشدر روزهای انتخاب وانتخاب 
موریت خارج از ستاد ه ممکن است برخی از کارکنان در مااحتمال ک

افرادی که در آن روز در اتاق خود حضور  فرماندهی به سر ببرند،
ها را نامهشدند و پرسشتصادف به عنوان نمونه انتخاب  داشتند به

 نمودند. پژوهشگر در هر اتاق ابتدا توضیحات الزم دربارهتکمیل 
بی نظرات مقصود از ارزیا نامه وهای پرسشموضوع پژوهش، گویه
ها در داد. در مرحله بعد، بسته آزمونرایه میآنها به صورت شفاهی ا

گرفت و از آنها خواسته رار میق عالقمند به همکاری اختیار کارکنان
ها پاسخ دهند. همچنین، به شد که با دقت و حوصله به پرسشمی
شد که همه اطالعات و دهندگان اطمینان خاطر داده میپاسخ
از کارکنان در همان  های آنها محرمانه خواهد ماند. برخیپاسخ

ها نمودند و برخی که نامهمحل کار، اقدام به پاسخگویی به پرسش
ها توسط نامهامکان پاسخگویی در آن لحظه را نداشتند، پرسش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمیمحمدزاده ابراه یعلو ی پردنجان یمیرح بهیط  ۱۲۰

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۸دوره                   پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

گرفت و مهلت زمان کافی برای پژوهشگر در اختیار آنان قرار می
  .شدها تعیین مینامهعودت پرسش

کسب بینش اولیه نسبت به برای  اتی مختلفهای مقدمتحلیل
های مرتبه معیار، همبستگیبا محاسبه میانگین، انحرافها داده

ی تر برای ارزیابهای پیچیدهشد. سپس تحلیلآغاز صفر پیرسون 
الت ساختاری و برازندگی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معاد

 یبراانجام شد.  AMOS 22و   SPSS 22هایافزاربا استفاده از نرم
های ترکیبی از یت برازش الگوی پیشنهادی با دادهتعیین کفا
کای  ، هنجارشده مجذور)2χ(کای  مجذور های برازندگیشاخص (χ2/df) تطبیقی ،(CFI) افزایشی ،(IFI)یس ئلو-، توکر(TLI) ،

، نیکویی برازش (RMSEA)جذر میانگین مجذورات خطای تقریب  (GFI) هنجارشده  و(NFI)  برای آزمودن همچنین . دشاستفاده
و  پریچرآزمون در برنامه ماکرواستراپ ای از روش بوتاثرات واسطه

منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی رویکرد به استفاده شد. ]25[هیز
  مورد استفاده قرار گرفت. ]26 ,27[گربینگو  آندرسون

  
  هایافته

ای از کارکنان و نقص در برخی از به دلیل عدم همکاری عده
پذیری تآوری شد (نرخ برگشنامه جمعپرسش ١٩٣ ،هانامهپرسش

 ١٩٠، های پرتحذف داده ) که در مرحله پایانی پس از%٢/٨٨
میانگین سنی  .قرار گرفت نهایی مورد تجزیه و تحلیل نامهپرسش
همه آنها مرد بودند.  سال و ٦/٣٣±٧/٤مورد پژوهش  نمونه
وضعیت استخدامی رسمی ) و دارای %٧/٩١( هلمـتا آنها اکثریت

 هااز نمونه نفر ٤١) بودند. %٢/٣٣) و دارای دو فرزند (%٦/٩٢(
 ٧٥) فوق دیپلم، %٥/٢٩نفر ( ٥٦) دارای تحصیالت دیپلم، %٦/٢١(

) دارای تحصیالت فوق %٥/٩نفر ( ١٨) لیسانس و %٥/٣٩نفر (
  لیسانس بودند. 

غلی و خشنودی شغلی با شآگاهی، بهزيستی شاخص ذهن ٣
  .)١جدول ؛ >٠٠٠١/٠pدار داشتند (يگر همبستگی معنیيکد

  
  آنها با يکديگرضرایب همبستگی های پژوهش و ميانگين شاخص )١  جدول

بهزیستی   آگاهیذهن  میانگین  شاخص
  شغلی

خشنودی 
  شغلی

      ۱  ۷۶/۱۲۱±۰۲/۱۰  آگاهیذهن
    ۱  ۵۵۰/۰  ۶۷/۱۷۹±۴۲/۱۹  بهزیستی شغلی
  ۱  ۵۵۴/۰  ۶۲۸/۰  ۲۴/۱۷±۹۵/۲  خشنودی شغلی

  
املی ، از بار ع"عمل با آگاهی" غير ازبه آگاهی ذهن یهاكلیه مولفه

افزایش پایایی درونی  برای). لذا >٠٠١/٠pند (بودباالیی برخوردار 
شد. لفه در تحلیل حذف آگاهی این مووجهی ذهننامه پنجپرسش
نامه پس از ییدی این پرسشهای الگوی تحلیل عامل تاشاخص

ازش قابل و بر بود های برازندگی نزدیکمولفه به مالکحذف این 
پیش از بررسی ضرایب ساختاری، برازندگی الگوی  .داشتقبولی 

های برازندگی، مورد بررسی قرار پیشنهادی با استفاده از شاخص
یافتن به برای دستکه گرفت. ارزیابی الگوی پیشنهادی نشان داد 

به یکدیگر  "عدم واکنش"به  "پذیرش بدون قضاوت"برازش بهتر 
  . )٢ند (جدول دشوصل 

آگاهی به خشنودی شغلی از طریق بهزیستی برای مسیر ذهن
و  ۰۴۴۹/٠شغلی، حد پایین و باالی فاصله اطمینان به ترتیب 

ر گرفت، با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله قرا بود؛ ٠٩٢٧/٠
سطح اطمینان برای . )>٠٠٠١/٠p( بوددار ای معنیاین رابطه واسطه

 ٥٠٠٠استراپ گیری مجدد بوتو تعداد نمونه ٩٥فاصله اطمینان  این

و  ٠٠٠٣/٠، سوگیری ٠٦٦٥/٠بوت  ،٠٦٦١/٠. همچنین مقدار داده بود
  .)١(شکل  برآورد شد ٠١٢١/٠خطای معیار میانگین 

  
  نهایی های برازندگی الگوی پیشنهادی وشاخص )٢جدول 

های برازندگیشاخص ساختاری پیشنهادیالگوی    الگوی ساختاری نهایی 
χ2 ۴۹/۸۸  ۷۲/۱۴  

χ2/df ۰۶/۱۱  ۹۴/۲  
GFI ۸۶/۰  ۹۷/۰  

AGFI ۶۴/۰  ۸۹/۰  
IFI ۸۲/۰  ۹۸/۰  
TLI ۶۵/۰  ۹۳/۰  
CFI ۸۱/۰  ۹۸/۰  
NFI ۸۰/۰  ۹۷/۰  

RMSEA ۲۳۱/۰  ۰۹۰/۰  
  

          مشاهده
          
          توصيف

  خشنودی شغلی    آگاهیذهن    
          عدم قضاوت

    بهزيستی شغلی      
          عدم واکنش

  الگوی ساختاری مسیرها در الگوی نهایی )١شکل 
  

  بحث 
آگاهی ش با هدف تعیین اثر مستقیم و غیرمستقیم ذهناین پژوه

انجام گرفت. گری بهزیستی شغلی بر خشنودی شغلی با میانجی
ای مناسب از پیشینه وی پیشنهادی در پژوهش حاضر خالصهالگ

تواند به عنوان ابزاری مربوط را فراهم آورده است که می پژوهشی را
فاده قرار گیرد. نتایج پژوهش مناسب برای تحقیقات آتی مورد است

م آگاهی بر بهزیستی شغلی اثر مستقیدهد که ذهنحاضر نشان می
 ،]8[احمدوند و همکاران یهاافته با نتایج پژوهش. این یدارد

همسو است. در واقع  ]18[دانو  ]17[مالگالیتو  روزنستریچ
بخشند و باعث بازگشت به یآگاهی، آگاهی و بینش را ارتقا مذهن

ایی ما احساساتمان، التیام خودمان و دنیا و افزایش ظرفیت و توان
گاهی به تجربیات وضوح آشود. ذهنبرای آگاهی و خودشناسی می

لحظه زندگی خود بهآموزد تا لحظهبخشد و به افراد میو روشنی می
های منفی کنند، همین امر باعث کاهش نشانه را تجربه

نظر . همچنین به]28[شودافزایش بهزیستی میشناختی و روان
کنند، یزمانی که افکار منفی را تجربه مآگاه رسد افراد ذهنمی
 سالم ارتباط با یهاوانند این افکار را رها و بر روشتیتر مراحت

  .]29[تجارب درونی تمرکز کنند
آگاهی بر که ذهنحاضر همچنین نشان داد  نتایج پژوهش

دارد. این یافته با نتایج  خشنودی شغلی اثر مثبت مستقیم
و  ]11[هارو  کینگ، ]7[و همکاران هولشگرهای پژوهش
حضور ذهن آگاهانه در هر همسو است. بر این اساس  ]12[محمدپور

لحظه منجر به تشخیص و آگاهی بهتر از امکانات، نحوه دسترسی 
د که در افزایش سطح شوبه آنها و رشد تواناهایی جدید می

هیجانات مثبت، رضایت و عملکرد مناسب افراد در شرایط مختلف 
ارکنان ناجا از فشارزایی مثل ک نقش مهمی دارد. این امر در مشاغل

ن بر اساس . همچنی]12[اهمیت و برجستگی بیشتری برخوردار است
های توانند علتنظریه رویدادهای عاطفی، رویدادهای کاری می

ها به عاطفی کارکنان باشند و این واکنشهای دیک برای واکنشنز
گاهی آکننده خشنودی از شغل باشد. ذهنبینینوبه خود پیش

۲۸/۰ 

۴۲/۰ ۴۰/۰ 

۹۸/۰ 

۵۵/۰ 
۶۰/۰ 

۶۲/۰ 
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کند. زمانی که افراد آور را تسهیل میدهای استرسارزیابی از رویدا
کنند، آنها بدون قضاوت، به لحظه حال توجه میآگاه ذهن

ز کنند در نتیجه امشاهده می ترآور را عینیرویدادهای استرس
کنند که این به افراد کمک تفسیر و ارزیابی آن رویداد خودداری می

والگوهای افکاری منفی قرار ها کند که تحت تاثیر سوگیریمی
های ار نیز زمانی که افراد با موقعیتنگیرند. در محیط ک

ز آن آگاهی ارزیابی آنها را اشوند، ذهنبرانگیز مواجه میچالش
های عاطفی مثبت و ها تسهیل کرده و این موجب واکنشموقعیت

ز موقعیت کاری (یعنی خشنودی شغلی) در نتیجه ارزیابی مثبت ا
  .]7[شودمی

بهزیستی شغلی اثر مثبت مستقیم  که از طرف دیگر نتایج نشان داد
و  ایرگوربر خشنودی شغلی دارد. این یافته با نتایج پژوهش 

 ]21[پیریاییو  نعامیو  ]16[و همکاران بولینگ، ]30[هاسپوالت
شناختی به عنوان بهزیستی روان ]14[ریف. طبق تعریف استهمسو 
تعامالت های زندگی و تعادل بین اضطرابفرد برای ایجاد تالش 

شود. زمانی که مفهوم بهزیستی فردی و اجتماعی تعریف می
شود، به عنوان تی در بافت شغلی در نظر گرفته میشناخروان

یان، پذیرش شغلی، رشد داشتن روابط سازمانی مثبت با اطراف
بخشیدن به خود با فردی، ارضای نیازهای شغلی و تحقق

. بهزیستی ]30[شودهای پیشرفت تعریف مین فرصتکردفراهم
تواند با ایجاد آمادگی در فرد در جهت تجربه هیجانات و ذهنی می

. در ]16[احساسات خاص، منجر به افزایش خشنودی شغلی شود
واقع زمانی که بهزیستی شغلی در سازمان در سطح باال باشد، روابط 

ای خودپذیری حرفه (دریافت حمایت در محل کار)، سازمانی مثبت
ها و اسات مثبت نسبت به خود، ارزشمندی(داشتن احس

گیری)، هدفمندی در مها)، خودمختاری (توانایی تصمیتوانایی
هایی غل)، تسلط بر شغل (کنترل بر جنبهدار شنیشغل (ادراک مع

های پیشرفت در شغل در سطح باالیی از محیط کار خود) و فرصت
مل منجر به احساس خشنودی شغلی عواقرار دارد که همه این 

  .]21[دشومی
آگاهی اثر نتایج این پژوهش نشان داد که ذهنهمچنین 

دارد.  مستقیم بر خشنودی شغلی از طریق بهزیستی شغلیغیر
هزیستی شغلی را در رابطه بین مستقیم بتاکنون پژوهشی که اثر غیر

با این آگاهی و خشنودی شغلی بررسی کند، انجام نشده است. ذهن
نشان داد که افزایش  ]31[و همکاران مورونهوجود نتایج پژوهش 

شود که شناختی در افراد میآگاهی باعث رشد بهزیستی روانذهن
مدتی بر کیفیت افزایش خلق تاثیر فوری دارد و اثرات دراز این امر بر
غلی بخش از آن است، دارد. همچنین در که خشنودی ش -زندگی

باید بیان نمود زمانی که افراد در محیط کار خود به تبیین این یافته 
برانگیز های چالشحت فشار روانی باشند و با موقعیتطور مداوم ت

ن نیروی انتظامی که به دلیل رویارویی مواجه شوند (مانند کارکنا
تند)، های ویژه همواره تحت فشار و استرس هسآنها با موقعیت

به تحریف  همین امر منجر .یابدبهزیستی شغلی آنها کاهش می
اهی، ارزیابی آگنشود. در چنین حالتی ذهپردازش شناختی آنها می

و این موجب  کندبرانگیز تسهیل میهای چالشافراد را از موقعیت
 د که نتیجه آنشویهای عاطفی مثبت در محیط کار مواکنش

ای، خودمختاری، افزایش روابط سازمانی مثبت، خودپذیری حرفه
های پیشرفت در شغل ندی در شغل، تسلط بر شغل و فرصتمهدف

قعیت کاری است که همه این عوامل منجر به ارزیابی مثبت از مو
  .]7 ,12[شود(یعنی خشنودی شغلی) می

منظور شود بهبه نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می بنابراین با توجه
ی یستی شغلافزایش خشنودی شغلی کارکنان نیروی انتظامی بر بهز

آگاهی به عنوان بین سازمانی و بر ذهنبه عنوان یک متغیر پیش
ریزی بین فردی تاکید شود. همچنین برنامهیک متغیر پیش

اهی در کارکنان نیروی آگشد و پرورش ذهنجانبه در جهت رهمه
تواند به بهبود بهزیستی شغلی آنها منجر شده و انتظامی می

داشته باشد. استفاده از افزایش خشنودی شغلی آنها را در بر 
گزینش کارکنان نیروی انتظامی  آگاهی در سیستمنامه ذهنپرسش

رود در مسیر شغلی خود در نظور انتخاب افرادی که انتظار میمبه
  شود.باالیی داشته باشند، پیشنهاد می آینده خشنودی
بودن توان به خود گزارشیمهای پژوهش حاضر اما از محدودیت

های تحقیق و حجم باالی نامهوهش، تعداد زیاد پرسشابزارهای پژ
که پژوهش حاضر از  یت آن اشاره نمود. همچنین از آنجایواالئس

ا قطعیت اعالم داشت توان بیهای همبستگی بوده نمنوع پژوهش
   بین علت اصلی متغیر مالک است. که متغیر پیش

  گیرینتیجه
آگاهی اثر مثبت مستقیم بر خشنودی شغلی دارد. همچنین ذهن

آگاهی و خشنودی تواند در رابطه بین ذهنبهزیستی شغلی می
  شغلی نقش واسطه ایفا نماید. 

  
دانند شگران این مطالعه بر خود الزم میپژوهتشکر و قدردانی: 

مراتب قدردانی و سپاس خود را از کلیه کارکنان نیروی انتظامی 
ویژه از رئیس و کارشناس دفتر تحقیقات ه خراسان شمالی باستان 

و جناب آقای سروان سجاد نامور کاربردی، جناب آقای سرگرد 
  که در این مطالعه ما را یاری نمودند، ابراز نمایند.محمد خجسته 

در تمام مراحل این پژوهش مالحظات اخالقی  تاییدیه اخالقی:
لفین آثار، مو ق معنویهمچون اصل اخالقی امانتداری علمی، ح
  .رازداری و رضایت آگاهانه، رعایت شده است

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان پژوهش تعارض منافع: 
  بیان نشده است.

 نگارنده(نویسنده اول)،  طیبه رحیمی پردنجانینويسندگان: سهم 
علی محمدزاده )؛ %۵۰( یاصل پژوهشگر/شناسروش/مقدمه

 نگارنده/یآمار گرلیتحلکمکی/ پژوهشگر(نویسنده دوم)، ابراهیمی 
  )%۵۰( بحث

در قالب طرح پژوهشی به شماره قرارداد  پژوهشاین منابع مالی: 
با استفاده از اعتبارات پژوهشی  و ۱۸/۹/۹۷خ تاری ١٣٢١٤/٣٦٧/٩٧
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