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Abstract
The purpose of this study was to identify the drivers of employees’ organizational
happiness using Sandelowski and Barroso approach to meta-analysis. The statistical
population of the study included all scientific-research articles and theses in the
happiness domain. Through systematic literature review, 36 cases were selected and
their validity was confirmed using Critical Appraisal Skills Program (CASP). The
data was analyzed using content analysis in MAXQDA software (versio n 2018). The
results led to designing the model for the happiness drivers of organizations’
employees, which included 46 indices, 10 components (related to profession,
management and leadership, welfare, context, physiology, personality, doctrines,
skills, communications, and organizational citizenship behaviors), and 3 dimensions
(i.e., individual, organizational, and social). Based on the obtained results, the
context, personality, and job meaningfulness components had the highest frequency
(10.58, 6.73, and 3.85 percent, respectively). In order to measure the validity of the
study, Cohen’s kappa index was used. The findings of this study might be used by
managers to create happiness and improve the mental and physical healthfulness of
the organizations’ employees in order to fulfill their social responsibility.
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طراحی مدل پیشرانهای نشاط کارکنان سازمانها با تکنیک
فراترکیب
فرانک معصومی نژاد ،1بهزاد فرخ سرشت ، 2سید مهدی الوانی ،3محمدجواد تقی پوریان گیالنی
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ،چالوس ،ایران
 .2استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ،چالوس ،ایران
 .3استاد گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،قزوین ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/07/05 :ـ تاریخ پذیرش)1399/11/06 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشرانهای مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان بود که به روش فراترکیب و با رویکـرد ساندلوسـکی
و باروسو انجام گرفت .جامعة آماری شامل همة مقاالت و پایاننامههای علمی و پژوهشـی در حـوزة نشـاط بـود کـه بـا مـرور
سیستماتیک تعداد  36نمونه انتخاب و اعتبار آنها با برنامة مهارتهای ارزیـابی حیـاتی (  )CASPمشـخ شـد .یافتـههـای
پژوهش با تحلیل محتوا و استفاده از نرمافزار  MAXQDAنسخة  2018در قالب مدل پیشرانهای نشاط کارکنان ،مشتمل بـر
 46شاخ و  10مؤلفه (شغلی ،مدیریت و رهبری ،رفاهی ،زمینـه ای ،فیزیولـوییکی ،شخیـیتی ،اعتقـادی ،مهـارتی ،ارتبا ـات،
رفتارهای شهروندی سازمانی) و  3بعد (فردی ،سازمانی ،اجتماعی) به دست آمد .بـر اسـان نتـایا حا ـله مؤلفـة زمینـهای بـا
 10/58در د ،مؤلفة شخییتی با  6/73در د ،و شاخ معنادار بودن کار با  3/85در د دارای بیشـتری فراوانـی بودنـد .بـرای
سنجش اعتبار مطالعه از ضریب کاپای کوه استفاده شد .امید است مدیران با به کـارگیری نتـایا پـژوهش حاضـر سـهمی در
ایجاد نشاط و سالمت روح و جسم کارکنان سازمانها در جهت تحقق وظیفة مسئولیت اجتماعی خود داشته باشند.

کلیدواژگان
تحلیل محتوا ،تکنیک فراترکیب ،نشاط سازمانی ،نشاط کارکنان.

 رایانامة نویسندة مسئولB.Farrokh@iauc.ac.ir :
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مقدمه
یکی از شاخصهای اصلی بهزیستی ،که پژوهشگران بر نقش محوری آن تأکید بسیار دارند،
نشاط است که موجب کاهش میزان استرس ،اضطراب ،افسردگی ،بهبود وضعیت سالمت ،و
موفقیت در محیط کار میشود ( .)Li et al. 2019: 396-414نشاط ضرورتی مهم برای سالمت
جسم و روح و سرزندگی است که به زندگی شخصی و شغلی انسانها رنگوبو و معناا و
مفهوم خاصی میدهد و عامل بسیار مهمی در جهت پیشرفت است (زارعیمتین و حقگویان
 .)24 :1397کارکنان بانشاط زندگی شغلی باکیفیت تری دارند ،خستگیناپذیرند ،در کارشان
موفق و در محیط خانوادگی پرانرژی ترند ،و دیگران کمتر از آنها دلخور میشوند .مهم تر
اینکه نشاط آنها باعث بهبود روحیة اطرافیانشان میشود (علیزاده و همکاران .)12 :1396
بیان مسئله
در هر سازمانی نشاط و شادی به جهت افزایش بهارهوری در کاار ززم و ضاروری اسات
(et al. 2018: 157-151

 .)Tostenبااهرغام نقاش محااوری نشااط کارکناان در موفقیاات و

بهرهوری سازمان هاا از طریق افزایش معنا در زندگی ،ایجاد امیادواری ،افازایش ساالمت
روانی ،کاهش استرس و اضطرابا گزارش سالیانة سازمان ملل متحد دربارة شادی حااکی
از این است که رتبة شادی در ایران روندی کاهشی داشته است (شاری زاده و همکااران
 160 :1396ا  .)180یکی از موارد تحلیل در این گزارش بررسی میزان شادی در محل کار
است .به گفتة پریس جونز  )2010( 1هر کارمندی در طول زندگی خود باه طاور میاانگین
 90.000ساعت را در محل کار خود

می گذراند (235-253

.)Rodríguez et al. 2010:

جدول  1روند کاهشی نشاط در کشور ایران و به تبع آن در سازمانها را در فاصلة بین
سالهای  2013تا  2020میالدی میان  156کشور جهان نشان میدهد.
جدول  .1وضعیت ایران در گزارش جهانی شادی  2013تا 2020

سال

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

رتبه

115

110

105

108

106

117

118

1. Pryce-Jones
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نمودار  .1روند صعودی کاهش نشاط در ایران

یافته های پژوهش چلبی و موسوی ( )1387نشان داد میاانگین شاادمانی در ایاران بار
اساس مقیاس  0- 100-برابر  48/6است که این مقدار کمتر از حد متوسط شادمانی ارزیابی
میشود .نتایج تحقیقات متعدد بیانگر آن است که در سازمانهای بانشاط کارکنان خالقتر
و نوآورتر و تولیدکننده تر هستند .همچنین نشاط از طریق افزایش عواط
عواط

مثبت و کاهش

منفی در کارکنان باعث افزایش بهرهوری در سازمان میشود (شجاعی و همکاران

 .)130 :1399محققان بر آن اند که نشاط با احساس رضایت شغلی در محل کار مارتبط اسات
که طی آن افراد شاد احساس اعتبار و عزتنفاس مایکنناد (.)Fernández et al. 2018: 64-33
نشاط در محیط کار باعث بهرهوری ،سودآوری ،افازایش رضاایت مشاتریان ،کااهش غیبات،
افزایش تولید ،انجام دادن وظای

با اشتیاق بیشتر ،افزایش تعهد کارکنا ن به سازمان ،تقویت کار

تیمی ،بهبود ارتباطات  ،و افزایش خالقیت و نوآوری میشود (علیزاده و همکاران .)12 :1396

فراهم کردن زمیناههاای ززم بارای ایجااد نشااط و ممانعات از خساتگیهاای روحای و
تحلیلرفتگی های شغلی می تواند یکی از رویکردهای مهم توسعه و تحول سازمان به شمار
رود (احمدی و همکاران  .)210 :1394با مطالعة پیشینة موضوع مشخص شد بهرغم حجم
زیاد پژوهش های صورت گرفته در زمینة نشاط سازمانی ،طی چند سال اخیر ،های یا

از

این پژوهشها لیستی جامع از عوامل مؤثر ارائه نکرده و اغلب به تعداد محدودی از عوامل
اشاره کردهاند .بنابراین ،نیاز به پژوهشی تکمیلی و تجمیعی در این حاوزه احسااس شاد.
بنابراین ،محققان بر آن شدند که به جمعبندی و تحلیل و ترکیب نتایج این پاژوهشهاا و
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الگوی جامع و یکپارچه ،با به کارگیری تکنی

متا سانتز ،بارای

نخستین بار در حوزة نشاط ،بپردازند.
اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشرانهاای ماؤثر بار نشااط ساازمانی کارکناان از طریاق
پاسخگویی به دو سؤال اصلی پژوهش بود؛  .1ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخصهای اثرگاذار بار
نشاط سازمانی کارکنان چیست؟  .2چگونه می توان این ابعاد ،مؤلفاههاا ،و شااخصهاا را
دستهبندی کرد؟
پیشینة نظری پژوهش
نشاط یادآور واژه های اهتزاز و حرکت و انبساط نفس است .واژة «کسل» ،باه معناای باه
انجام نرساندن کار و احساس سانگینی ،واژة متضااد نشااط اسات (پساندیده .)55 :1393
گاهی دو واژة شادی و نشاط در ی

معنا به کار میروند .امام علی(ع) میفرماید« :السارور

یبسط النفس و یثیر النشاط» .یعنی شادی باعث انبساط خاطر و نشاط انسان میشود .نشاط
به معنای سرحال بودن و میل و رغبت به کار است که در فعالیت و تکاپو آشکار میشاود.
ولی شادی به معنای خوشحالی است که نمود آن بیشتر در خنده و تبسام اسات (بناافی و
باقری  .)66 :1395شادی دارای سه جزء اساسیِ عاطفی ،شناختی ،اجتماعی است (الوانی و
عروجنیا  .)60 :1393منظور از نشاط در محل کار حرکت در مسیری است که برای رسیدن
به هدف طی می شود .در نتیجه ،نشاط سازمانی نوعی طرز فکر است که منجر به افازایش
عملکرد و دستیابی به پتانسیلها میشود ( .)Pryce-Jones 2010: 4نشاط سازمانی در محایط
کار زمانی حاصل می شود که فرد جهت دستیابی به اهاداف کااری خاود از توانااییهاا و
استعدادهای خود استفاده میکند ( .)Cloutier et al. 2014: 150از نظریهها و مدلهای حاوزة
نشاط نظریة نیازها  1است .بر اساس این نظریه انسانها نیازهایی دارند و در صورتی بانشاط
خواهند بود که این نیازها ،صرفنظر از اینکه شامل لذت باشد یا نباشاد ،بارآورده شاوند
1. needs theory
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(پساندیده  .)520 :1393کرولا  )33 :2007( 1بیاان مای کناد باه طاور کلای شاش جنباه
(مثبت اندیشی ،یادگیری ،خودگشودگی ،مشارکت ،یافتن معنا ،عشق و عالقه) مای توانناد
شادی در محل کار را به وجود آورند .در مدل پریس جونز ( )2010پنج عامل برای نشاط
در محل کار در نظر گرفته شده است که به عنوان  5cاز آنها یاد میشود و عبارتاناد از:
مشارکت  ،2اعتقاد و باور  ،3فرهنگ  ،4تعهد  ،5اعتمادبهنفس .6
پیشینة تجربي پژوهش
سمدو  7و همکارانش ( )2019در مطالعهای با هدف بررسای رابطاة باین ادرا از رهباری
معتبر و تعهد عاطفی با نقش میانجیگری نشاط سازمانی دریافتند که رهبری معتبر شادی در
محل کار را پیشبینی میکند .مهیپالن  8و همکارانش ( )2019در پژوهشی با عنوان «رابطاة
بین معنویت در محل کار و شادی سازمانی» دریافتند که ارتباط معناداری بین معنویات در
محل کار و شادی ذهنی و قدردانی وجود دارد .شجاعی و همکارانش ( )1399در پژوهشی
با عنوان «مدلسازی عوامل مؤثر بر شادمانی کارکنان» دریافتند کاه یاازده عامالا اعتمااد،
خوش بینی ،رضایت شغلی ،امنیات شاغلی و اقتصاادی ،اهاداف کااری مشاخص ،تعهاد
سازمانی ،یادگیری سازمانی ،احساس عدالت ،صداقت ،عالقه به کار ،معنادار بودن کارا بر
نشاط کارکنان در محل کار مؤثرند .استادی و همکاارانش ( )1398در پژوهشای باا هادف
مطالعة نقش پیشبینیکننادگی شاادی توساط سارمایة روانشاناختی و هادف در زنادگی
کارمندان دریافتند هر قدر افراد از درجة بازتری از سرمایة روانشناختی و هدف در زندگی
برخوردار باشند شادی آن ها افزایش پیدا میکند .آقاداوود ( )1397در پژوهشای باا هادف
پاسخگویی به این سؤال که آیا شادمانسازی پرسنل بر عملکرد شغلی آنهاا تاأثیر دارد یاا
1. Kjerulf
2. collectivity
3. credence
4. culture
5. commitment
6. confidence
7. Semedo
8. M ahipalan
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خیر دریافت که عامل یادگیری و عالقه به کار بیشترین میانگین را در شادمانسازی کارکنان
داشتهاند.
محدوده و قلمرو مورد مطالعه
در این پژوهش تعداد  395مقاله و پایاننامة علمیا پژوهشی در بازة زمانی ساال  1394تاا
سال  1399در زمینة نشاط سازمانی کارکنان مطالعه و بررسی شد.
روش و ابزار پژوهش
این پژوهش با روش فراترکیب  1که نوعی مطالعة کیفی و یکی از انواع روشهای فرامطالعه
است انجام گرفت .این روش با فراهم آوردن نگرشی نظااممناد ،از طریاق ترکیاب نتاایج
پژوهش های پیشین ،به کش

موضوعات و استعارههای جدید میپردازد و دانش فعلی را

ارتقا میدهد و دیدی جامع و گسترده در زمینة موضوع مورد مطالعه باه دسات مایدهاد
(صالحنژاد و همکاران  .)83 :1397جامعة آماری پژوهش باا ماال هاای ورودی همچاون
مقازت علمی و پژوهشی چاپشده و پایاننامههای مندرج در پایگاه ایراندا تعاداد 395
پژوهش بود که با استفاده از مال های خروج (مثال مطالعااتی کااه اطالعاات کافاای در
زمیناة اهاداف ایان تحقیاق گازارش ناداده بودناد یا پژوهشهایای کااه فاقااد الگااوی
روش شاناختی مناساب بودناد) تعداد  359پژوهش غیرمرتبط و تکاراری حاذف شاد و
برای بررسی دقت و کیفیت و اعتبار  36پژوهش باقیمانده از برنامة مهارتهاای ارزیاابی
حیاتی ) (CASPاستفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل محتوای کیفی و نرمافزار
 MAXQDAنسخة  2018استفاده شد .به باور بسیاری از محققان ،از جمله چنیال (،)2009
روش ساندلوسکی و باروسو ( )2007یکی از روشهای بسیار برجساته جهات فراترکیاب
است و نتایج بهتری ارائه میکند .در ادامه ،نتایج حاصل از مراحل هفتگانة روش یادشده
به تفکی

شرح داده میشود.

1. meta-synthesis
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گام اول .تنظیم سؤال پژوهش

سؤازتی که پژوهشگر در فرایند پژوهش خود به دنبال پاسا باه آنهاسات در جادول 2
مشاهده میشود.
جدول  .2سؤاالت پژوهش

پارامترها
چه چیزی ،چه
کسی ،چه وقت،
چگونه

سؤاالت پژوهش
ا ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخصهای اثرگذار بر نشاط سازمانی کارکنان چیست؟
ا چگونه می توان این ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخصها را دستهبندی کرد؟

گام دوم .جستو جوی منابع به شیوة نظاممند

در این گام ،مقازت و پایاننامههای علمی و پژوهشی مرتبط در پایگااههاای دادة خاارجی
(امرالد  ،1گوگل اسکوزر  ،2ساینس دایرکت  ،3اسکوپوس  )4وپایگاههای دادة داخلای (ماگ
ایران ،ساید ،ایراندا  ،علم نت) با واژگان اصلیا چون :نشاط ،نشاط در محیط کار ،نشاط
اجتماعی ،نشاط فردیا در بازة زمانی بین ساالهاای  2015تاا  2020مایالدی و  1394تاا
 1399شمسی جستوجو شد.
گام سوم .جستوجو و انتخاب متون مناسب

ابتدا مقازت منتخب بر اساس پارامترهای مطالعه (عنوان ،چکیده ،محتوا ،و  )...چندین بار
بازبینی و در هر مرحله تعدادی از آنها رد شد .سپس ،باا اساتفاده از برناماة مهاارتهاای
ارزیابی حیاتی ( )CASPو مقیاس 50امتیازی روبری  ،5دقت و کیفیت و اعتباار مطالعاات
مشخص شد که طی این فرایند به لحاظ کیفی  3مقاله بسیار خوب 15 ،مقاله خوب ،و 18
مقاله متوسط ارزیابی شد .این مرحله به صورت خالصه در شکل  1نشان داده شده است.

1. Emerald
2. Google Scholar
3. Science Direct
4. Scopus
5. Rubric
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شکل  .1فرایند بازبینی مقاالت (منبع :یافتههای پژوهشگ ر)
گام چهارم .استخراج اطالعات متون

در این مرحله اطالعات مقالههای منتخب بر اساس مرجع مربوط به هر مقاله ،شامل نام و
نامخانوادگی نویسنده و سال انتشار در هر مقاله ،به شرح مندرج در جدول  3طبقهبندی شد.
جدول  .3منابع منتخب جهت الگوسازی (منبع :یافتههای پژوهشگر)

کد
مقاله
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نویسنده /سال
شجاعی و
همکاران 1399
جووری و
همکاران 1398
آقاداود 1397
ارشیامهر
وهمکاران 1397
رستمی و
ترکاشوند 1397
گائینی و
حقگویان 1397
محمدظاهری
1397
احمدی و
همکاران 1396
بختیاری و
همکاران 1396

کد
مقاله
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نویسنده /سال
حسینی
گلافشانی 1396
علیانسب و
همکاران 1396
کیخا وهمکاران
1396
محمدیان و
صفری 1396
اصالنی وانسفلی
1395
بارخدا 1395
بنافی و باقری
1395
پابرجا و همکاران
1395
رفیعی و نجاری
1395

کد
مقاله
19
20
21
22
23
24
25
26
27

نویسنده /سال
عهدی و همکاران
1395
وظیفه و مل زاده
1395
تمیزیفر و
همکاران 1394
رضادوست و
همکاران 1394
قلی پور و
همکاران 1394
نجاری و
همکاران 1394
صادقی و
همکاران 1393
طاهریان و
همکاران 1393
نوظهور و
همکاران 1393

کد
مقاله
28
29
30
31
32
33
34
35
36

نویسنده /سال
سمدو و
همکاران 2019
سکستون و ادیر
2019
هسه و
همکاران 2019
لوپز و همکاران
2019
مهیپالن و
شینش 2019
ملیکا و
همکاران 2019
یاخمنکو و
همکاران 2019
مان و هانگ
2016
کیم و هانگ
2015
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گام پنجم .تجزيه وتحلیل و ترکیب يافتههای پژوهش

روش تحلیل محتوای کیفی روشی برای تفسیر ذهنی دادههای متنای اسات کاه از طریاق
فرایند کدبندی و شناسایی الگوها به صورت سیساتماتی
2005: 1278

 .)Shannonبدین ترتیب همة عوامل مؤثر بر نشاط به عنوان کاد بااز در نظار

گرفته شدند و سپس کدهای با معنای مشابه در قالب ی
مرتبط در ی

باه دسات مایآیاد (

& Hsieh

کد محوری و کدهای محاوری

مقوله دستهبندی شدند .نتایج این گام در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4مقوله بندی یافتهها (منبع :یافتههای پژوهشگر)

ابعاد

فراوانی

مؤلفه ها

شاخص ها به همراه منابع

شغلی

عالقه به کار ( 6و  7و  ،) 16معنادار بودن شغل ( 6و  7و  16و ) 30

مدیریت و

سب

شاخص ها

رهبری ( 7و  25و  33و  28و  ،)29حرفهای گرایی ( 4و  ،) 31اخالقمداری ( 2و

رهبری

 23و  ،) 17شایسته بودن ( ،) 3حامی بودن ( ،) 31در کارکنان ( 33و ) 28

رفاهی

ورزش و تفریح ( 3و 5و  13و  ،) 16حقوق و مزایا ( 6و  7و  24و ) 26

سازمانی

عدالت ( 7و  20و  16و  24و  18و  25و  ،) 30ساختار منعط
زمینهای

2
6
2

( 7و  16و  ،)25امنیت

شغلی ( 7و  16و  18و  ،) 26مسیر پیشرفت شغلی ( ،) 7هدفگذاری ( 7و  18و ،) 34
فرهنگ سازمانی ( 3و  10و  9و  16و  ،) 25مدیریت مشارکتی ( 6و  18و  25و ،) 26

10

یادگیری سازمانی ( 6و  7و  14و  ،) 16اعتماد سازمانی ( 7و  ،)24توانمندسازی کارکنان
() 8
فیزیولوژ یکی

شخصیتی

سن ( 3و  ،) 16جنسیت ( 3و  ،) 16تغذیه ( ،)5سالمت جسمی ( ،)18آراستگی و معطر
بودن ( 16و  13و ) 5
خوشبینی ( 11و  17و  16و  ، )18کانون کنترل ( 3و  ،)16مثبتاندیشی ( 20و  16و
 ،) 26عزتنفس ( 16و  ،)22خودگشودگی ( 6و  16و  ،) 26خوشخلقی ( 5و  11و

7

 ،) 13انعطافپذیری ( 7و ) 16

فردی
اعتقادی

شاکر بودن ( 12و  12و  ،)13توکل ( ، ) 12قناعت ( ، ) 11دینداری ( 5و  12و ) 16

4

مهارتی

سالمت روان ( 3و  16و  ،) 18شوخطبعی ( ،) 11کارآفرینی ( ،) 7نوآوری () 7

4

ارتباطات
اجتماعی

5

رفتارهای
شهروندی
سازمانی

روابط اجتماعی گسترده ( 6و  13و  20و  15و  16و  ، ) 22تعامل مؤثر با دیگران ( 26و
) 30
کم

کردن به دیگران ( 23و  ،)15شاد کردن دیگران ( 16و  ،)2اعتماد به دیگران ( 7و
 ، ) 24دید و بازدید ( 5و ) 22

2
4
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گام ششم .اعتبارسنجي پژوهش

شاخص کاپا زمانی استفاده میشود که دو کدگذار خبره ،کدگذاری های انجام گرفته اولیه
را مجدا کدگذاری می نمایند به عبارتی این دو کدگذارخبره قصد سنجش میزان توافق بین
کدگذاری اولیه و ثانویه را دارند (احمدی و همکاران  .)91 :1397در این پژوهش از یا
فرد خبره خواسته شد به کدگذاری دادههای کدگذاریشده اقدام کند .سپس کدگذاریهای
پژوهشگران با کدگذاریهای فرد خبره مقایسه شد .باا اساتفاده از نارمافازار  SPSSمقادار
شاخص  0/85محاسبه شد که با توجه به جدول  5در سطح عالی قرار گرفت.
جدول  .5وضعیت شاخص کاپا و نتایج آمار ة ضریب توافق کاپای کوهن

نتایج آماره

ضریب توافق کاپای کوهن

ارزش

0 /853

تعداد نمونهها

46

معنا داری

0 /0001

مقدار عددی شاخص
کاپا
کمتر از 0

وضعیت توافق
ضعی

0- 0 /20

بیاهمیت

0 /21- 0 /40

متوسط

0 /41- 0 /60

مناسب

0 /61- 0 /80

معتبر

1- 0 /81

عالی

گام هفتم .ارائة يافتههای پژوهش

جهت دستهبندی دادههای کد گاذاریشادة منادرج در جادول  4از نارمافازار
استفاده شد که خروجی آن در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2دسته بندی عوامل مؤثر بر نشاط خروجی نرمافزار

MAXQ DA

MAXQDA
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به این ترتیب ،پیشران های مؤثر بر نشاط کارکنان سازمانها با دیدی جامع و کلنگر در
 3بعد اصلی 10 ،مؤلفه ،و  46شاخص به شرح مندرج در شکل  3شناسایی شد.

شکل  .3مدل نهایی پیشرانهای مؤثر بر نشاط سازمانی (منبع :یافتههای پژوهشگر)

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،پیشران های مؤثر بر نشاط کارکنان سازمانها
با دیدی جامع و کلنگر در  3بعد اصلی (سازمانی ،فردی ،اجتمااعی) 10 ،مؤلفاه (شاغلی،
مدیریت و رهبری ،رفاهی ،زمینه ای ،فیزیولوژیکی ،شخصیتی ،اعتقادی ،مهارتی ،ارتباطات،
رفتارهای شهروندی سازمانی) ،و  46شاخص (معنادار بودن شغل ،عالقاه باه کاار ،ساب
رهبری ،حرفهای گرایی ،اخالقمداری ،شایسته بودن ،حامی بودن ،در کارکنان ،ورزش و
تفریح ،حقوق و مزایا ،عدالت سازمانی ،ساختار منعط  ،امنیات شاغلی ،مسایر پیشارفت
شغلی ،هدف گذاری ،فرهنگ ساازمانی ،مادیریت مشاارکتی ،یاادگیری ساازمانی ،اعتمااد
سازمانی ،توانمندسازی کارکنان ،سن ،جنسیت ،تغذیه ،سالمت جسمی ،آراستگی و معطار
بودن ،مثبت اندیشی ،کانون کنترل ،خوشبینی ،عزتنفس ،خودگشودگی ،خاوشخلقای،
انعطافپذیری ،توکال ،شااکر باودن ،قناعات و دیانداری ،ساالمت روان ،شاوخطبعای،
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کارآفرینی ،نوآوری ،روابط اجتماعی گسترده و تعامل مؤثر با دیگران ،کم

به دیگران ،شاد

کردن دیگران ،دید و بازدید ،اعتماد به دیگران) شناسایی شده است.
نتیجه
نتایج پژوهش نشان داد شادی کارکنان از سه بعد نشاط سازمانی ،نشااط فاردی ،و نشااط
اجتماعی تأثیر میپذیرد .در بعد سازمانی با مؤلفههای عوامل شغلی ،مادیریت و رهباری،
رفاهی ،زمینهای مؤلفة زمینهای با  10/58درصد و شااخص معناادار باودن شاغل باا 3/85
درصد دارای بیشترین تأثیر و اهمیت در ایجاد نشاط سازمانی بودند .معنادار بودن مشاغل
برای کارکنان باعث عالقه به کار ،رضایت شغلی ،انگیزه برای یادگیری سازمانی ،خالق و
نوآور بودن میشود که جملگی از عوامل ایجاد نشاط هساتند .چنانچاه عوامال زمیناهای
(انتصابات شایسته تر ،ارزیابی عملکرد عادزنه تر ،ساختارهای منعط تر ،سیستم حقاوق و
مزایای منصفانه تر ،حمایات مادیریت ،رعایات اخاالق در مناسابات کااری) در ساازمان
بهدرستی تعری

و اجرا شوند احساس ادرا از عادالت ساازمانی و شاادی ساازمانی در

کارکنان افزایش مییابد.
در بعد فردی با مؤلفههای عوامل فیزیولوژیکی ،شخصایتی ،اعتقاادی ،مهاارتی مؤلفاة
شخصیتی با  6/72درصد دارای بیشاترین تاأثیر در ایجااد نشااط باود .کریساتی میازل و
همکارانش (به نقل از زکی )1399:7ویژگیهای شخصیتی را عامل اثرگذار در نشاط معرفی
کردند و به باور داینر و همکارانش ( )1999بین  40تا  50درصد از متغیر نشاط تحت تأثیر
ویژگی های شخصیتی است .ویژگی های شخصیتی مثال مثبات اندیشای ،خودگشاودگی،
خوشبینی ،خوشخلقی ،و عزتنفس متمایزکنندة افراد شاد از ناشاد است .دینوو ،کاوپر،
مازلو و کالر (به نقل از زکی )7 :1399عزتنفس را از ویژگیهای شخصیتی مهم و مؤثر
بر نشاط معرفی کردهاند .همچنین ،طبق یافتههای پژوهش ،سن و جنسیت افراد و سالمت
جسمی و تغذیه و ورزش و خواب کافی ،دینداری و داشتن روحیة توکل و قانع بودن و
سپاس گذار بودن ،مدیریت استرس و شوخطبعی در ایجاد نشاط مؤثرند.
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در بعد اجتماعی با مؤلفههای عوامل ارتباطی و رفتارهاای شاهروندی ساازمانی مؤلفاة
رفتارهای شهروندی سازمانی با  3/85درصد دارای بیشترین تأثیر و اهمیت در ایجاد نشاط
بود .کارکنان از طریق رفتارهای فرانقشی ،مثال شااد کاردن و کما

کاردن و دیادارهای

دوستانه با همکاران خود ،باعث ایجاد نشاط و صامیمیت در محایط کاار مایشاوند و در
روابط اج تماعی به اهداف و نیازهای خود ،از جمله نیازهای عاطفی ،دست مییابند .پانتاام
و همکارانش (به نقل از میرشاه جعفاری وهمکااران )53:1381بار آناناد کاه افارادی کاه
مهارت های اجتماعی دارند نسبت به افرادی که ثروتمندند ولی روابط اجتمااعی مطلاوبی
ندارند شادمان ترند .اعتماد نیز از عوامل مؤثر بر نشاط شناسایی شاد کاه باه گفتاة گیادنز
( ) 1377باعث باز رفتن کیفیت روابط اجتماعی خواهد شد و از عوامل مهم افزایش نشاط
است .برخی از عوامل مؤثر در نشاط سازمانی کارکنان ،که از مطالعات همخوان محققان به
دست آمده ،در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .6مطالعات همخوان

ردیف
1
2

محقق /محققان
آقاداود 1397
احمدی و همکاران
1396

3

باقری و همکاران
1396

4

فتحی و همکاران
1395

5

وظیفه و همکاران
1395

عوامل مؤثر بر

ردیف

محقق /محققان

معنا در کار

6

هادیان و رحمانزاده 1397

توانمندسازی

7

نشاط

عوامل مؤثر بر
نشاط
عوامل فردی ،سازمانی،
جمعیتشناختی

محمدظاهری و همکاران

عوامل شخصی ،

1396

مدیریتی ،سازمانی

معنویت

8

بنافی و همکاران 1395

عوامل فردی ،سازمانی

عالقه به کار

9

هادیان و همکاران 1393

عدالت

10

فانی و آقازیارتی 1392

عوامل مدیریتی،
سازمانی
عوامل فردی ،سازمانی

همانطور که در جدول  6مشاهده میشاود ،باهرغام تناوع و فراوانای پاژوهشهاای
صورت گرفته در زمینة نشاط ،هی ی

از پژوهشها به ارائة ی

لیست جامع از پیشرانهای
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مؤثر بر نشاط اقدام نکرده و هر ی

صرفاً به تعدادی از عوامل اشاره کردهاند .بناابراین از

نقاط قوت این پژوهش استفاده از تکنی

فراترکیب برای نخساتین باار در حاوزة نشااط

سازمانی است که سعی شد مدل توسعهدادهشده در این پژوهش در مقایساه باا مادلهاای
پیشین لیستی جامع از پیشرانهای تأثیر گذار بر نشاط ارائه دهد .به عبارت دیگر ،پژوهش
حاضر دربرگیرندة ی

دستهبندی جدید از همة مؤلفهها یی است که مطالعاات پیشاین باه

صورت موردی به آن پرداخته بودند.
در پایان و بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش پیشنهاد میشود استراتژی سازمانها
به سمتوسوی  .1ساختارهای منعط تر .2 ،فرا یندهای کاری سادهتر .3 ،رهبری اخالقای
توأم با نرمی و مالیمت بیشتر .4 ،معنادار کردن وظای

کاری .5 ،توانمندسازی و آموزش

رفتارهای فرانقش به کارکنان .6 ،ایجاد توانایی مدیریت استرس و مدیریت زمان حرکات
کند .کارکنان نیز باید برای دستیابی به شادابی به ایجاد مهارتهایی چون  .1حل مسئله.2 ،
تابآوری در برابر نامالیمات .3 ،همکاری و همدلی .4 ،توجه به اخالقیات .5 ،اعتقااد باه
نیروی برتر .6 ،شوخطبعی .7 ،تفریح و ورزش در زندگی خود اهتمام ورزند.

طراحي مدل پیشرانهای نشاط کارکنان سازمانها با تکنیک فراترکیب

115 

منابع
احمدی ،امید؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ محمد قاسمی ( « .)1397ارائة الگوی جامع

تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیاب» ،پاژوهشهاای مادیریت
منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)  ،د  ،10ش  ، 4صص  79ا .103
احمدی ،فریدون؛ علی فرهی؛ کمال میان داری؛ اسکندر شیرازی (« .)1394طراحی و تبیین ابعاد

سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی»  ،پژوهشهای مدیریت منابع انسانی
دانشگاه جامع امام حسین(ع)  ،د  ، 7ش  ، 2صص  209ا .236
بنافی  ،منصوره (« .)1395طراحی مدل ویژگیهای منابع انسانی بانشاط باا رویکارد اساالمی» ،
پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
پسندیده ،عباس ( .)1393الگوی اسالمی شادکامی باا رویکارد روانشناسای مثباتگارا  ،قام،
دارالحدیث.
زارعیمتین  ،حسن ؛ زلفا حقگویان ( .)1397شادی و نشاط در زندگی و محایط کاار ،تهاران،
مهربان.
زکی ،محمدعلی ( « .)1399فراترکیب پژوهش نشاط اجتمااعی در ایاران :ارائاه چاارچوب و

الگویی جامع و یکپارچه»  ،فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و
جامعه شناسی ،د، 3ش ، 3صص.23- 1
شجاعی ،پیام؛ مسلم باقری؛ امین نی بخت؛ مهسا محسنی بی زاده (« .)1399مدلسازی عوامل

مؤثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری فراگیار» ،مطالعاات رفتاار
سازمانی  ،د  ، 9ش  ، 2صص  129ا .158
شری زاده ،حکیم السادات؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ صمد عدلیپور ( « .)1396بررسی عوامل
مؤثر بر شادی سازمانی در ایران»  ،راهبرد فرهنگ  ،ش  ، 40صص  160ا .180
صالح نژاد ،سید عبداهلل؛ حسن درویش؛ علی اکبر احمدی؛ لط اهلل فروزنده (« .)1397فراترکیب

مطالعات منزلت کارکنان در ایران» ،پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جاامع اماام
حسین(ع)  ،د  ، 10ش  ، 2صص  75ا .100
عروج نیا ،سپیده ( « .)1393بررسی رابطة بین خرسندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در

1401  بهار،1  شمارة،20  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

. واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد، پایاننامة کارشناسی ارشد، »صادرات

116

بان

 « بررساای نقاش ساارمایة.)1396(  ناهیاد؛ محمااد تاباان؛ علای قلاایپاور سالیمانی،علایزاده
، »روان شناختی در ایجاد نشاط اعضای بسیج واحدهای فرهنگی ارشاد اسالمی استان ایالم
.37  ا9  صص، 1  ش، 3  د، پژوهشهای روانشناختی در مدیریت

 «شاادمانی.)1381( ونادی

 ابراهیم؛ محمدرضاا عابادی؛ هادایت اهلل دریا،میرشاه جعفری

.58- 50  صص، 3 ش، 4 د،  فصلنامه تازه های علوم شناختی، »وعوامل موثر بر آن
References
Ahmadi, F., Farrahi, A., Miandari, K., & Shirazi, E. (2015). “Designing and
Explaining Organisational Aspects of a Protective Organisation Model against
Psychological Traumas”, Quarterly Journal of Research in Human Resources
Managemen Imam Hossein University, Vol. 7, No. 2, pp. 209-236. (in Persian)
Ahmadi, O., Kamalian, A.R., Yaghoubi, N.M., & Ghasemi, M .(2018). “Proposing a
Model for Determination and Establishment of Employee Performance
Improvement using a Meta-Synthesis Approach”. Quarterly Journal of Research
in Human Resources Management, Vol. 10, No. 4, pp. 79-103. (in Persian)
Alizadeh, N., Taban, M., & Gholipour Soleimani, A. (2017). “Role of Psychological
Capital in Creating Happiness in Basij Members of Cultural Guidance Units in
Ilam Province”, Bi-Quarterly Journal of Psychological Research in
Management, Vol. 3, No. 1, pp. 9-37. (in Persian)
Banafi, M. (2016). “Designing a Happy Human Resources Features Model with an
Islamic Approach”, Master's Thesis, Shiraz University. (In Persian)
Cloutier, S., Jambeck, J., & Scott, N. (2014). “The Sustainable Neighborhoods for
Happiness Index (SNHI): A metric for assessing a community's sustainability
and potential influence on happiness”, Ecological Indicators, Vol. 40, No. 9, pp.
147-152.
Fernández, J. L. F., Gamez, M. A. F., De Querol Aragón, N., & Gil, A.C. (2018)
“Happiness at work, business behaviour and worker perceptions: A case study”,
Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Vol. 8, pp. 33–64.
Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005). “Three Approaches to Qualitative Content
Analysis”, Qualitative Health Research, 15(9), pp. 1277-1288.
Li, P. J., Wong, Y. J., & Chao, R. C. L. (2019). “Happiness and meaning in life:
Unique, differential, and indirect associations with mental health”, Counselling
Psychology Quarterly, 32(3-4), pp. 396-414.
Mirshah Jafari, I., Abedi, M. R., & Drake Wendy, H. (2002). “ Happiness and its
effective factors”, Quarterly Journal of Cognitive Sciences, Vol. 4, No. 3, pp.
50-58. (in Persian)
Oruj-Nia, S. (2014). “Relationship between Organisational Satisfaction and
Organisational Citizenship Behaviour in Bank Saderat Iran”, Master's Thesis,

117 

طراحي مدل پیشرانهای نشاط کارکنان سازمانها با تکنیک فراترکیب

Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in Persian)
Pasandideh, A. (2014). Islamic Model of Happiness: A Positive Psychological
Approach, Qom, Dar al-Hadith. (in Persian)
Pryce-Jones, J. (2010). Happiness at Work. West, Sussex, UK: Wiley Blackwell.
Rodríguez-Carvajal, R., Moreno-Jiménez, B., de Rivas-Hermosilla, S., ÁlvarezBejarano, A., & Vergel, A. I. S. (2010). “Positive psychology at work: Mutual
gains for individuals and organizations”, Revista de Psicología del Trabajo y de
las Organizaciones, Vol. 26, No. 3, pp. 235-253.
Saleh-Nejad, S.A., Darwish, H., Ahmadi, A.A., & Forouzandeh, L. (2018).
“Transformation of staff status studies in Iran”, Quarterly Journal of Human
Resource Management Research, Imam Hossein University, Vol. 10, No. 2, pp.
75-100. (in Persian)
Sharifzadeh, H.S., Mir-Mohammad-Tabar, S.A., & AdliPour, S. (2017).
“Investigating the factors affecting organizational happiness in Iran”, Culture
Strategy, Vol. 40, pp. 160-180. (in Persian)
Shojaei, M., Bagheri, M., Nik bakht, A., & Mohseni Beikzadeh, M. (2020).
“Modeling Factors Affecting Organizational Happiness with an Inclusive
Structural Interpretive Modeling Approach. Quarterly”, Journal of
Organizational Behavior Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 129-158. (in Persian)
Tosten, R., Avci, Y.E., & Sahin, E. (2018). “The relations between the
organizational happiness and the organizational socialization percept ions of
teachers: The sample of physical education and sport”, European Journal of
Educational Research, Vol. 7, No. 1, pp. 151-157.
Zaki, M. A. (2020). “The meta-composition of social vitality research in Iran:
providing a comprehensive and integrated framework and model”, Journal of
Applied Studies in Social Sciences and Sociology, Vol. 3, No. 3, pp. 1-23. (in
Persian)
Zarei-Matin, H. & Haghgooyan, Z. (2018). Happiness in Life and Work
Environment, Tehran, Mehrabn. (in Persian)

