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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 (version 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.  

Keywords 

meta-synthesis technique, content analysis, organizational happiness, employee happiness . 

                                                                                                                                                         
  Corresponding Author, Email:  B.Farrokh@iauc.ac.ir 



   

 

تکنیک با  ها سازمان های نشاط کارکنان طراحی مدل پیشران

 فراترکیب

2پوریان گیالنی جواد تقی، محمد3سید مهدی الوانی، 2سرشت بهزاد فرخ ،1نژاد فرانک معصومی
 

 چالوس، ایران واحد چالوس، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی،. 1

 چالوس، ایران واحد چالوس، آزاد اسالمی،استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه . 2

 قزوین، ایران واحد قزوین، استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی،. 3

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

 چکیده

ساندلوسـکی   با رویکـرد  روش فراترکیب و به که بودنشاط سازمانی کارکنان بر  مؤثرهای  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران

بـا مـرور    بـود کـه   نشـاط ة علمی و پژوهشـی در حـوز  های  نامه مقاالت و پایان همة شاملآماری ة جامع .گرفتو باروسو انجام 
هـای   یافتـه  .دشـ  مشـخ  ( CASP)ارزیـابی حیـاتی   های  مهارتة برنامبا  ها اعتبار آن انتخاب و نمونه 36تعداد سیستماتیک 

مشتمل بـر   ،نشاط کارکنانهای  مدل پیشران در قالب 2018 ةنسخ MAXQDA افزار با تحلیل محتوا و استفاده از نرمپژوهش 
، اتای، فیزیولـوییکی، شخیـیتی، اعتقـادی، مهـارتی، ارتبا ـ      رفاهی، زمینـه  رهبری،و  مدیریت )شغلی، همؤلف 10 وشاخ   46

ای بـا   زمینـه مؤلفـة   دست آمد. بـر اسـان نتـایا حا ـله    ه باجتماعی(  ،بعد )فردی، سازمانی 3و  رفتارهای شهروندی سازمانی(

بـرای  . بودنـد  دارای بیشـتری  فراوانـی   د در 85/3و شاخ  معنادار بودن کار با  ،در د 73/6شخییتی با مؤلفة ، در د 58/10
کـارگیری نتـایا پـژوهش حاضـر سـهمی در       هاست مدیران با ب امید .شداستفاده  ی کوه مطالعه از ضریب کاپا سنجش اعتبار

 داشته باشند. اجتماعی خودولیت ئمس ةوظیفتحقق  جهتدر ها  جسم کارکنان سازمان ایجاد نشاط و سالمت روح و
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 مقدمه
 ،بسیار دارندکید أتکه پژوهشگران بر نقش محوری آن  ،بهزیستی اصلی های یکی از شاخص

و  ،بهبود وضعیت سالمت افسردگی، اضطراب،، استرس میزان کاهش موجبنشاط است که 

مهم برای سالمت  ینشاط ضرورت(. Li et al .2019 :396-441) دشو می کار موفقیت در محیط

وبو و معناا و   رنگها  که به زندگی شخصی و شغلی انسان است جسم و روح و سرزندگی

حقگویان  و متین )زارعی عامل بسیار مهمی در جهت پیشرفت است و دهد می خاصیمفهوم 

کارشان  در ،ناپذیرند خستگی ،تری دارند کارکنان بانشاط زندگی شغلی باکیفیت(. 24: 1397

تر  شوند. مهم می دلخورها  و دیگران کمتر از آن ،ترند موفق و در محیط خانوادگی پرانرژی

 (.12: 1396 همکارانزاده و  )علی شود می اطرافیانشان ةروحیبهبود ها باعث  اینکه نشاط آن

 بیان مسئله
 اسات  وری در کاار ززم و ضاروری   در هر سازمانی نشاط و شادی به جهت افزایش بهاره 

(Tosten et al. 2018: 157-151بااه .)  نقاش محااوری نشااط کارکناان در موفقیاات و     رغام

افازایش ساالمت    ،ایجاد امیادواری  از طریق افزایش معنا در زندگی، اها وری سازمان بهره

حااکی   شادی بارةسازمان ملل متحد در ةسالیانگزارش  ا اضطرابکاهش استرس و  ،روانی

 همکااران زاده و  )شاری   در ایران روندی کاهشی داشته است شادیة از این است که رتب

 کاردر این گزارش بررسی میزان شادی در محل تحلیل  یکی از موارد (.180ا   160: 1396
هر کارمندی در طول زندگی خود باه طاور میاانگین     (2010) 1پریس جونز ةگفتبه  .است

 (.et al.z Rodrígue 0201: 235-253) گذراند می ساعت را در محل کار خود 90.000

بین  ةفاصلرا در ها  تبع آن در سازمان و به ایران روند کاهشی نشاط در کشور 1جدول 

 دهد. می نشانجهان  کشور 156میان  میالدی 2020تا  2013های  سال

 2020تا  2013ایران در گزارش جهانی شادی . وضعیت 1 لجدو

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 سال

 118 117 106 108 105 110 115 رتبه
 

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

نشان داد میاانگین شاادمانی در ایاران بار     ( 1387)پژوهش چلبی و موسوی های  یافته

 که این مقدار کمتر از حد متوسط شادمانی ارزیابی است 6/48برابر  0-100-اساس مقیاس 

 تر کارکنان خالق نشاطباهای  د بیانگر آن است که در سازماننتایج تحقیقات متعد. دشو می

همچنین نشاط از طریق افزایش عواط  مثبت و کاهش  .تر هستند نوآورتر و تولیدکننده و

 همکاران)شجاعی و  شود می وری در سازمان عواط  منفی در کارکنان باعث افزایش بهره

رضایت شغلی در محل کار مارتبط اسات    نشاط با احساس اند که بر آنمحققان  .(130: 1399

 (.Fernández et al. 2018: 64-33) کنناد  نفاس مای   که طی آن افراد شاد احساس اعتبار و عزت

وری، سودآوری، افازایش رضاایت مشاتریان، کااهش غیبات،        در محیط کار باعث بهره نشاط

ن به سازمان، تقویت کار وظای  با اشتیاق بیشتر، افزایش تعهد کارکنادادن افزایش تولید، انجام 

 (.12: 1396 مکارانه وزاده  )علی شود میو افزایش خالقیت و نوآوری  ،تیمی، بهبود ارتباطات

روحای و  هاای   ززم بارای ایجااد نشااط و ممانعات از خساتگی     هاای   زمیناه  فراهم کردن

ر توسعه و تحول سازمان به شما مهم تواند یکی از رویکردهای می شغلیهای  رفتگی تحلیل

حجم رغم  به دشمشخص  موضوعپیشینة  ةمطالعبا . (210: 1394 همکاران)احمدی و  رود

از  یا   های   ،اخیرطی چند سال  ،نشاط سازمانی ینةزمگرفته در  صورتهای  زیاد پژوهش

و اغلب به تعداد محدودی از عوامل  کردهنارائه  مؤثرجامع از عوامل  یلیستها  این پژوهش

 .شاد در این حاوزه احسااس   تکمیلی و تجمیعی  نیاز به پژوهشی ،اینبنابر اند. کردهاشاره 

و هاا   این پاژوهش  جنتایتحلیل و ترکیب و  بندی به جمع بر آن شدند کهن امحقق بنابراین،



104  ،1401 بهار، 1، شمارة 20دورة مديريت فرهنگ سازماني 

بارای   ،کارگیری تکنی  متا سانتز  هبا ب ،ها به صورت ی  الگوی جامع و یکپارچه آن ةارائ

 .بپردازند ،نشاطة نخستین بار در حوز

 پژوهشاالت ؤساف و اهد
از طریاق  کارکناان  ساازمانی  نشااط  بار   ماؤثر هاای   پیشرانشناسایی پژوهش حاضر  هدف

اثرگاذار بار   های  و شاخص ،ها همؤلف، ابعاد .1بود؛ پژوهش  اصلیال ؤسپاسخگویی به دو 

را هاا   و شااخص  هاا،  همؤلفا ابعاد، توان این  می چگونه. 2 ؟نشاط سازمانی کارکنان چیست

 ؟ردبندی ک دسته

 نظری پژوهشة پیشین
باه معناای باه     ،«کسل» واژة .استو انبساط نفس حرکت  و زاهتزاهای  واژه یادآورنشاط 

 (.55: 1393 )پساندیده  متضااد نشااط اسات   ة واژ ،انجام نرساندن کار و احساس سانگینی 

السارور  » :فرماید می )ع(روند. امام علی می به کار معنا شادی و نشاط در ی ة گاهی دو واژ

شود. نشاط  می یعنی شادی باعث انبساط خاطر و نشاط انسان«. یبسط النفس و یثیر النشاط

 .شاود  می به معنای سرحال بودن و میل و رغبت به کار است که در فعالیت و تکاپو آشکار

 و ولی شادی به معنای خوشحالی است که نمود آن بیشتر در خنده و تبسام اسات )بناافی   

 و )الوانی اجتماعی است ،شناختی ،عاطفی سه جزء اساسیِ یادار(. شادی 66: 1395باقری 

حرکت در مسیری است که برای رسیدن از نشاط در محل کار  منظور (.60: 1393 نیا عروج
نشاط سازمانی نوعی طرز فکر است که منجر به افازایش   ،. در نتیجهشود می به هدف طی

سازمانی در محایط  . نشاط (Pryce-Jones 2010: 4) شود ها می عملکرد و دستیابی به پتانسیل

و هاا   شود که فرد جهت دستیابی به اهاداف کااری خاود از تواناایی     می کار زمانی حاصل

ة حاوز های  و مدلها  نظریه از (.Cloutier et al. 2014: 150) دکن می استعدادهای خود استفاده

دارند و در صورتی بانشاط  نیازهاییها  انسان . بر اساس این نظریهاست 1هانیاز ةنظرینشاط 

بارآورده شاوند    نباشاد، یا  اینکه شامل لذت باشد نظر از صرف ،خواهند بود که این نیازها

                                                                                                                                                         
1. needs theory 
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کناد باه طاور کلای شاش جنباه        مای  بیاان ( 33: 2007) 1کرولا   (.520: 1393)پساندیده  

توانناد   عشق و عالقه( مای  ،یافتن معنااندیشی، یادگیری، خودگشودگی، مشارکت،  )مثبت

( پنج عامل برای نشاط 2010) جونز  سپریمدل  در .آورنددر محل کار را به وجود  شادی

ناد از:  ا شود و عبارت می ها یاد از آن 5cدر محل کار در نظر گرفته شده است که به عنوان 

 .6نفس ، اعتمادبه5، تعهد4، فرهنگ3، اعتقاد و باور2مشارکت

 پژوهشتجربي ة پیشین
باین ادرا  از رهباری    ةرابطا ای با هدف بررسای   ر مطالعهد (2019) شهمکارانو  7سمدو

دریافتند که رهبری معتبر شادی در  سازمانیمعتبر و تعهد عاطفی با نقش میانجیگری نشاط 

 ةرابطا »( در پژوهشی با عنوان 2019) شو همکاران 8مهیپالن. کند می بینی محل کار را پیش

که ارتباط معناداری بین معنویات در   نددریافت «بین معنویت در محل کار و شادی سازمانی

در پژوهشی  (1399) ششجاعی و همکاران. قدردانی وجود دارد محل کار و شادی ذهنی و
اعتمااد،   ا دریافتند کاه یاازده عامال    «بر شادمانی کارکنان مؤثرسازی عوامل  مدل»با عنوان 

عهاد  اهاداف کااری مشاخص، ت    ی،بینی، رضایت شغلی، امنیات شاغلی و اقتصااد    خوش

بر  ادار بودن کارامعن ،سازمانی، یادگیری سازمانی، احساس عدالت، صداقت، عالقه به کار

هادف  در پژوهشای باا    (1398) شاستادی و همکااران  ند.مؤثرنشاط کارکنان در محل کار 

شاناختی و هادف در زنادگی     روان ةسارمای توساط   شاادی  کننادگی  بینی نقش پیش ةمطالع

شناختی و هدف در زندگی  روان ةسرمایبازتری از  ةدرجفراد از هر قدر ادریافتند  کارمندان

باا هادف   در پژوهشای   (1397) داوودآقا. کند می ها افزایش پیدا آن شادی برخوردار باشند

یاا   داردثیر أتا هاا   سازی پرسنل بر عملکرد شغلی آن که آیا شادمانال ؤسپاسخگویی به این 

                                                                                                                                                         
1. Kjerulf 

2. collectivity 

3. credence 

4. culture 

5. commitment 
6. confidence 

7. Semedo 

8. Mahipalan 
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سازی کارکنان  در شادمان کار بیشترین میانگین راکه عامل یادگیری و عالقه به  دریافت خیر

 .اند داشته

 محدوده و قلمرو مورد مطالعه

تاا   1394 ساال  زمانی ةبازدر پژوهشی  ا علمی ةنام مقاله و پایان 395تعداد در این پژوهش 

 .شدمطالعه و بررسی  نشاط سازمانی کارکنان ةزمیندر  1399سال 

 پژوهشو ابزار  روش
 فرامطالعههای  و یکی از انواع روشکیفی  ةمطالعنوعی  که 1وش فراترکیباین پژوهش با ر

نتاایج  از طریاق ترکیاب    ،مناد  نگرشی نظاام  آوردنبا فراهم  این روش .انجام گرفت است

دانش فعلی را  و پردازد میجدید های  به کش  موضوعات و استعاره ،پیشینهای  پژوهش

 دهاد  مای  موضوع مورد مطالعه باه دسات  ة ینجامع و گسترده در زم یدهد و دید می ارتقا

 چاون هم یورودهاای   پژوهش باا ماال    یآمار ةجامع (.83: 1397 همکاراننژاد و  )صالح

 395تعاداد   دا  رانیا گاهیمندرج در پاهای  نامه انیشده و پا چاپ یوهشژو پ یمقازت علم

در  یات کافاا کااه اطالعا   یمطالعاات مثال  ) خروجهای  پژوهش بود که با استفاده از مال 

 یکااه فاقااد الگااو    یایها پژوهش یا گازارش ناداده بودناد اقیحقت انیاهاداف اة نایزم

و شاد   حاذف  یمرتبط و تکارار ریپژوهش غ 359 تعداد( مناساب بودناد یروش شاناخت

 یابیا ارزهاای   مهارت ةبرناممانده از  یپژوهش باق 36 و اعتبار تیفیدقت و ک یبررس برای
 افزار از تحلیل محتوای کیفی و نرمها  وتحلیل داده برای تجزیه .دشتفاده سا (CASP) یاتیح

MAXQDA (2009) لیا از جمله چن ،نامحققاز  یاریبس باوربه  .شداستفاده  2018 ةنسخ، 

 بیا جهات فراترک  برجساته ی بسیار ها از روش یکی( 2007و باروسو ) یندلوسکاروش س

 یادشدهروش  ةگان حاصل از مراحل هفت جی، نتاادامهکند. در  می ارائه یبهتر جیو نتا است

 .شود میشرح داده به تفکی  

                                                                                                                                                         
1. meta-synthesis 
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 پژوهشال ؤستنظیم  .گام اول

 2هاسات در جادول    ش خود به دنبال پاسا  باه آن  پژوهیند افرکه پژوهشگر در ازتی ؤس

 .شود مشاهده می

 پژوهشاالت ؤس .2 جدول

 مند نظامة جوی منابع به شیوو جست .دوم گام

 رجیخاا ة دادهاای   مرتبط در پایگااه پژوهشی علمی و های  نامه و پایان مقازت ،گامدر این 

)ماگ   داخلای ة دادهای  وپایگاه (4، اسکوپوس3، ساینس دایرکت2، گوگل اسکوزر1امرالد)

، نشاط در محیط کار، نشاط نشاط :چون ا اصلیعلم نت( با واژگان  ، دا ایران، ساید، ایران

تاا   1394مایالدی و   2020تاا   2015هاای   بین ساال  زمانی ةباز در ا فردی، نشاط اجتماعی

 .دشجو و شمسی جست 1399

 و انتخاب متون مناسب جوو جست. سوم گام

چندین بار  ...( و ،محتوا چکیده، پارامترهای مطالعه )عنوان، مقازت منتخب بر اساس ابتدا

هاای   مهاارت  ةبرناما از باا اساتفاده    سپس، .رد شد ها آنو در هر مرحله تعدادی از  بازبینی

دقت و کیفیت و اعتباار مطالعاات    ،5امتیازی روبری  50مقیاس و (CASP)ارزیابی حیاتی 

 18و  ،مقاله خوب 15مقاله بسیار خوب،  3 به لحاظ کیفییند افر که طی این شدمشخص 
 .ستشده ا نشان داده 1 . این مرحله به صورت خالصه در شکلمقاله متوسط ارزیابی شد

                                                                                                                                                         
1. Emerald 

2. Google Scholar 
3. Science Direct 

4. Scopus 

5. Rubric 

 االت پژوهشؤس پارامترها

چه چیزی، چه 

کسی، چه وقت، 

 نهچگو

 گذار بر نشاط سازمانی کارکنان چیست؟اثرهای  و شاخص ،ها همؤلف، ا ابعاد

 ؟بندی کرد را دستهها  و شاخص ها، همؤلفتوان این ابعاد،  می چگونها 
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 (رپژوهشگهای  یافته )منبع: بازبینی مقاالتیند افر .1 شکل

 ج اطالعات متوناستخرا .چهارمگام 

و  شامل نام ،بر اساس مرجع مربوط به هر مقاله منتخبهای  اطالعات مقاله در این مرحله

 .بندی شد هقطب 3به شرح مندرج در جدول  ،مقاله در هر سال انتشار و هنویسند خانوادگی نام

 پژوهشگر(های  یافته )منبع: الگوسازی جهت منابع منتخب. 3 جدول

 کد

 مقاله
 سال /نویسنده

کد 

 مقاله
 سال /نویسنده

کد 

 مقاله
 سال /نویسنده

کد 

 مقاله
 سال /نویسنده

1 
شجاعی و 

 1399 همکاران
10 

  حسینی

 1396افشانی  گل
19 

 عهدی و همکاران

1395 
28 

سمدو و 

 2019 همکاران

2 
و جووری 

 1398 همکاران
11 

 و علیانسب

 1396 همکاران
20 

 زاده وظیفه و مل 

1395 
29 

 رسکستون و ادی

2019 

 12 1397 آقاداود 3
 کیخا وهمکاران

1396 
21 

فر و  تمیزی

 1394 همکاران
30 

هسه و 

 2019 همکاران

4 
ارشیامهر 

 1397 همکارانو
13 

 محمدیان و

 1396 صفری
22 

 و رضادوست

 1394 همکاران
31 

 لوپز و همکاران

2019 

5 
رستمی و 

 1397 ترکاشوند
14 

 سفلی اصالنی وان

1395 
23 

پور و  قلی

 1394 کارانهم
32 

مهیپالن و 

 2019 شینش

6 
گائینی و 

 1397 حقگویان
 24 1395 بارخدا 15

نجاری و 

 1394 همکاران
33 

ملیکا و 

 2019 همکاران

7 
هری محمدظا

1397 
16 

 بنافی و باقری

1395 
25 

 صادقی و

 1393 همکاران
34 

یاخمنکو و 

 2019 همکاران

8 
احمدی و 

 1396 همکاران
17 

 پابرجا و همکاران

1395 
26 

طاهریان و 

 1393 همکاران
35 

 مان و هانگ

2016 

9 
بختیاری و 

 1396 همکاران
18 

 رفیعی و نجاری

1395 
27 

نوظهور و 

 1393 همکاران
36 

 کیم و هانگ

2015 
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 پژوهشهای  يافته و ترکیب وتحلیل تجزيه .پنجمگام 
ز طریاق  متنای اسات کاه ا   های  روش تحلیل محتوای کیفی روشی برای تفسیر ذهنی داده

 & Hsieh)آیاد   مای  کدبندی و شناسایی الگوها به صورت سیساتماتی  باه دسات   یند افر

Shannon 2005: 1278.)  بر نشاط به عنوان کاد بااز در نظار     مؤثرعوامل  همة ترتیببدین

 محاوری  هایکدو کد محوری گرفته شدند و سپس کدهای با معنای مشابه در قالب ی  

 .تنشان داده شده اس 4 در جدولاین گام  نتایج .دندش بندی مرتبط در ی  مقوله دسته

 پژوهشگر(های  یافته )منبع:ها  بندی یافته . مقوله4 جدول

فراوانی 
 ها شاخص

 ابعاد ها همؤلف به همراه منابعها  شاخص

 شغلی (30 و 16 و 7 و 6) شغلدار بودن (، معنا16و  7و  6عالقه به کار ) 2

 سازمانی

6 
 و 2مداری ) اخالق (،31 و 4) گرایی ای حرفه (،29و  28و  33و  25و  7) سب  رهبری

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

مدیریت و 
 رهبری

 رفاهی (26 و 24 و 7 و 6حقوق و مزایا ) (،16 و 13 و 5و 3) ورزش و تفریح 2

10 

امنیت  (،25 و 16 و 7ساختار منعط  ) (،30 و 25 و 18 و 24 و 16 و 20 و 7عدالت )
 (،34 و 18 و 7) گذاری هدف (،7مسیر پیشرفت شغلی ) (،26 و 18 و 16 و 7) شغلی

 (،26 و 25 و 18 و 6) مدیریت مشارکتی (،25 و 16 و 9 و 10 و 3) فرهنگ سازمانی
 کارکنانسازی توانمند (،24 و 7) اعتماد سازمانی (،16 و 14 و 7 و 6) یادگیری سازمانی

(8) 

 ای زمینه
 
 

5 
آراستگی و معطر  (،18) سالمت جسمی (،5) تغذیه (،16 و 3) جنسیت (،16 و 3) سن

 (5 و 13 و 16) بودن
 یکیژفیزیولو

 
 
 فردی

7 
 و 16 و 20اندیشی ) (، مثبت16 و 3) ، کانون کنترل(18 و 16 و 17 و 11) بینی خوش
 و 11 و 5) خلقی (، خوش26 و 16 و 6) ، خودگشودگی(22 و 16) نفس (، عزت26

 (16 و 7)پذیری  (، انعطاف13

 شخصیتی

 اعتقادی (16 و 12 و 5) داری ، دین(11) ، قناعت(12) (، توکل13 و 12 و 12شاکر بودن ) 4

 مهارتی (7) آوری(، نو7(، کارآفرینی )11) طبعی (، شوخ18 و 16 و 3سالمت روان ) 4

2 
 و 26با دیگران ) مؤثر، تعامل (22 و 16 و 15 و 20 و 13 و 6) روابط اجتماعی گسترده

30) 
 ارتباطات

 
 اجتماعی

4 
 و 7) اعتماد به دیگران (،2 و 16) (، شاد کردن دیگران15 و 23) دیگرانبه کم  کردن 

 (22 و 5) و بازدید ، دید(24

رفتارهای 
شهروندی 
 سازمانی
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 پژوهش سنجياعتبار .ششم گام

 اولیه که دو کدگذار خبره، کدگذاری های انجام گرفتهشود  می استفادهشاخص کاپا زمانی 

بین  قصد سنجش میزان توافق این دو کدگذارخبرهبه عبارتی  را مجدا کدگذاری می نمایند

از یا   در این پژوهش  (.91: 1397 همکاراناحمدی و ) دارند کدگذاری اولیه و ثانویه را

های  کدگذاری سپس .کند اقدامشده  دگذاریکهای  دادهبه کدگذاری شد  فرد خبره خواسته

مقادار   SPSSافازار   باا اساتفاده از نارم    .دشفرد خبره مقایسه های  کدگذاریبا  انپژوهشگر

 در سطح عالی قرار گرفت. 5 با توجه به جدول کهد شمحاسبه  85/0شاخص 

 ضریب توافق کاپای کوهنة وضعیت شاخص کاپا و نتایج آمار .5 جدول

 یب توافق کاپای کوهنضر هنتایج آمار
مقدار عددی شاخص 

 کاپا
 وضعیت توافق

 ارزش

 

 ها تعداد نمونه

 

 

 داریامعن

853/0 

 

46 

 

 

0001/0 

 0کمتر از 

20/0-0 

40/0-21/0 

60/0-41/0 

80/0-61/0 

81/0-1 

 ضعی 

 اهمیت بی

 متوسط

 مناسب

 معتبر

 عالی
 

 پژوهشهای  يافته ةارائ. گام هفتم
 MAXQDA افازار  از نارم  4منادرج در جادول    ةشاد  گاذاری کدهای  بندی داده جهت دسته

 نشان داده شده است. 2در شکل خروجی آن استفاده شد که 

 
 MAXQDA افزار بر نشاط خروجی نرم مؤثربندی عوامل  دسته. 2 شکل
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نگر در  با دیدی جامع و کلها  بر نشاط کارکنان سازمان های مؤثر پیشران ،به این ترتیب

 .دششناسایی  3به شرح مندرج در شکل شاخص  46 و ،همؤلف 10 ،اصلی بعد 3

 
 (پژوهشگرهای  یافته )منبع: بر نشاط سازمانی های مؤثر مدل نهایی پیشران .3 شکل

ها  بر نشاط کارکنان سازمان های مؤثر پیشرانشود،  می مشاهده 3شکل طور که در  همان

)شاغلی،   همؤلفا  10دی، اجتمااعی(،  )سازمانی، فر بعد اصلی 3نگر در  با دیدی جامع و کل

ای، فیزیولوژیکی، شخصیتی، اعتقادی، مهارتی، ارتباطات،  مدیریت و رهبری، رفاهی، زمینه

شاخص )معنادار بودن شغل، عالقاه باه کاار، ساب       46 و ،(رفتارهای شهروندی سازمانی

ورزش و  شایسته بودن، حامی بودن، در  کارکنان، مداری، گرایی، اخالق ای رهبری، حرفه

تفریح، حقوق و مزایا، عدالت سازمانی، ساختار منعط ، امنیات شاغلی، مسایر پیشارفت     

گذاری، فرهنگ ساازمانی، مادیریت مشاارکتی، یاادگیری ساازمانی، اعتمااد        شغلی، هدف

سازمانی، توانمندسازی کارکنان، سن، جنسیت، تغذیه، سالمت جسمی، آراستگی و معطار  

خلقای،   نفس، خودگشودگی، خاوش  بینی، عزت ترل، خوشاندیشی، کانون کن بودن، مثبت

طبعای،   داری، ساالمت روان، شاوخ   پذیری، توکال، شااکر باودن، قناعات و دیان      انعطاف
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با دیگران، کم  به دیگران، شاد  مؤثرکارآفرینی، نوآوری، روابط اجتماعی گسترده و تعامل 

 است.شده  شناسایی اعتماد به دیگران( ،د و بازدیدکردن دیگران، دی

 تیجهن
و نشااط   ،فاردی  نشان داد شادی کارکنان از سه بعد نشاط سازمانی، نشااط  پژوهشنتایج 

 و رهباری،  مادیریت  عوامل شغلی،های  همؤلفبا  بعد سازمانی در پذیرد. می ثیرأتاجتماعی 

 85/3باا   درصد و شااخص معناادار باودن شاغل     58/10ای با  زمینهمؤلفة  ای زمینه رفاهی،

 مشاغلو اهمیت در ایجاد نشاط سازمانی بودند. معنادار بودن ثیر أتیشترین درصد دارای ب

خالق و  انگیزه برای یادگیری سازمانی، ،رضایت شغلی ،عالقه به کارباعث برای کارکنان 

 ای چنانچاه عوامال زمیناه   . نشاط هساتند  ایجاداز عوامل شود که جملگی  می نوآور بودن

تر، سیستم حقاوق و   تر، ساختارهای منعط  لکرد عادزنهتر، ارزیابی عم )انتصابات شایسته

در ساازمان   (رعایات اخاالق در مناسابات کااری     ،تر، حمایات مادیریت   مزایای منصفانه
و شاادی ساازمانی در    احساس ادرا  از عادالت ساازمانی   شوندو اجرا  درستی تعری  به

 یابد. می کارکنان افزایش

مؤلفاة   تیمهاار  ی،، اعتقااد ی، شخصایت ییکژلوفیزیوعوامل های  همؤلفبا  بعد فردی در

کریساتی میازل و    .باود  در ایجااد نشااط  ثیر أتا درصد دارای بیشاترین   72/6شخصیتی با 

شخصیتی را عامل اثرگذار در نشاط معرفی های  ویژگی (1399:7زکیبه نقل از ) شهمکاران

ثیر أتتحت  نشاط درصد از متغیر 50 تا 40( بین 1999) شداینر و همکاران باورکردند و به 

اندیشای، خودگشاودگی،    مثبات  مثال  شخصیتیهای  ویژگی .است شخصیتیهای  ویژگی

کاوپر،   ،دینوو. افراد شاد از ناشاد است ةمتمایزکنند نفس و عزت ،خلقی بینی، خوش خوش

 مؤثرمهم و شخصیتی های  نفس را از ویژگی عزت (7 :1399زکیبه نقل از ) مازلو و کالر 

سن و جنسیت افراد و سالمت  ،پژوهشهای  طبق یافته ،همچنین .اند کردهنشاط معرفی ر ب

توکل و قانع بودن و  ةروحیداری و داشتن  ، دینخواب کافی ورزش و جسمی و تغذیه و

 .ندمؤثرنشاط  ایجاد در طبعی مدیریت استرس و شوخ گذار بودن، سپاس
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مؤلفاة  روندی ساازمانی  رفتارهاای شاه   و یارتباطعوامل های  همؤلفبا  اجتماعی بعددر 

و اهمیت در ایجاد نشاط ثیر أتدرصد دارای بیشترین  85/3رفتارهای شهروندی سازمانی با 

و دیادارهای   کاردن کما    و شااد کاردن   مثال  ،کارکنان از طریق رفتارهای فرانقشی بود.

در  و شاوند  مای  ت در محایط کاار  یباعث ایجاد نشاط و صامیم  ،خوددوستانه با همکاران 

پانتاام  . یابند می دست ،از جمله نیازهای عاطفی ،تماعی به اهداف و نیازهای خودروابط اج

افارادی کاه    اناد کاه   بار آن  (53:1381میرشاه جعفاری وهمکااران  از به نقل)ش و همکاران

نسبت به افرادی که ثروتمندند ولی روابط اجتمااعی مطلاوبی    دارنداجتماعی های  مهارت

 گیادنز  ةگفتا کاه باه   د شا بر نشاط شناسایی  مؤثراز عوامل  اعتماد نیز .ترند شادمان ندارند

از عوامل مهم افزایش نشاط  و دشکیفیت روابط اجتماعی خواهد باز رفتن باعث  ( 1377)

ه بن امحققخوان  که از مطالعات هم ،در نشاط سازمانی کارکنان مؤثربرخی از عوامل  .است

 .نشان داده شده است 6در جدول  ،آمدهدست 

 خوان . مطالعات هم6 جدول

 نامحققمحقق/  ردیف
بر  مؤثرعوامل 

 نشاط
 نامحقق محقق/ دیفر

بر  مؤثرعوامل 

 نشاط

1 
 1397 زاده حمانرهادیان و  6 معنا در کار 1397 آقاداود

عوامل فردی، سازمانی، 

 شناختی جمعیت

احمدی و همکاران  2

1396 
 7 توانمندسازی

محمدظاهری و همکاران 

1396 

، عوامل شخصی

 مدیریتی، سازمانی

باقری و همکاران  3

1396 
 عوامل فردی، سازمانی 1395بنافی و همکاران  8 معنویت

فتحی و همکاران  4

1395 
 1393هادیان و همکاران  9 عالقه به کار

عوامل مدیریتی، 

 سازمانی

وظیفه و همکاران  5

1395 
 عوامل فردی، سازمانی 1392فانی و آقازیارتی  10 عدالت

 

هاای   رغام تناوع و فراوانای پاژوهش     باه  ،شاود  می مشاهده 6که در جدول  طور نهما

های  ی  لیست جامع از پیشران ةارائبه  ها از پژوهش ی  هی  ،نشاط ةزمینگرفته در  صورت
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بناابراین از   .ندا به تعدادی از عوامل اشاره کرده صرفاً ی و هر  نکردهبر نشاط اقدام  مؤثر

نشااط  ة اده از تکنی  فراترکیب برای نخساتین باار در حاوز   نقاط قوت این پژوهش استف

ی هاا  شده در این پژوهش در مقایساه باا مادل    داده مدل توسعهد شکه سعی  است سازمانی

پژوهش  دیگر، عبارت به .دهدگذار بر نشاط ارائه ثیرأتی ها جامع از پیشران یپیشین لیست

یی است که مطالعاات پیشاین باه    ها همؤلف همة بندی جدید از ی  دسته ةحاضر دربرگیرند

 .بودندپرداخته  صورت موردی به آن

ها  شود استراتژی سازمان می پیشنهاد پژوهشآمده از  دست هبر اساس نتایج بدر پایان و 

رهبری اخالقای   .3 ،تر کاری سادهیندهای افر .2 ،تر ساختارهای منعط  .1 وسوی سمت به

توانمندسازی و آموزش  .5 ،کردن وظای  کاری معنادار. 4 ،با نرمی و مالیمت بیشترم أتو

توانایی مدیریت استرس و مدیریت زمان حرکات   ایجاد .6، رفتارهای فرانقش به کارکنان

 .2 ،حل مسئله. 1هایی چون  نیز باید برای دستیابی به شادابی به ایجاد مهارت کارکنانکند. 

اعتقااد باه    .5 ،جه به اخالقیاتتو .4 ،همکاری و همدلی .3 ،آوری در برابر نامالیمات تاب

 .تفریح و ورزش در زندگی خود اهتمام ورزند .7 ،طبعی شوخ. 6 ،نیروی برتر
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 منابع
الگوی جامع  ةارائ(. »1397رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ محمد قاسمی ) احمدی، امید؛ امین

مادیریت   هاای  پاژوهش ، «کارکنان با رویکرد فراترکیاب  سازی عملکرد تعیین و استقرار به

 .103ا  79، صص 4 ، ش10 د، )ع(منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین

طراحی و تبیین ابعاد (. »1394داری؛ اسکندر شیرازی ) احمدی، فریدون؛ علی فرهی؛ کمال میان

های مدیریت منابع انسانی  ، پژوهش«سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

 .236ا  209، صص 2، ش 7، د )ع(ندانشگاه جامع امام حسی

، «اساالمی  رویکارد  باا  بانشاط انسانی منابع های ویژگی مدل طراحی» (.1395)منصوره  ،بنافی

 ارشد، دانشگاه شیراز. نامة کارشناسی پایان

، قام،  گارا  شناسای مثبات   الگوی اسالمی شادکامی باا رویکارد روان  (. 1393پسندیده، عباس )

 دارالحدیث.

 تهاران،  کاار،  محایط  و زندگی در نشاط و شادی (.1397)گویان  زلفا حق ؛نحس ،متین زارعی

 .مهربان

فراترکیب پژوهش نشاط اجتمااعی در ایاران: ارائاه چاارچوب و     »(. 1399زکی، محمدعلی )

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و ، «الگویی جامع و یکپارچه

 .23-1، صص3،ش3د جامعه شناسی،

سازی عوامل  مدل(. »1399زاده ) بخت؛ مهسا محسنی بی  عی، پیام؛ مسلم باقری؛ امین نی شجا

مطالعاات رفتاار    ،«سازی تفسیری ساختاری فراگیار  مؤثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل

 .158ا  129، صص 2، ش 9، د سازمانی

بررسی عوامل (. »1396پور ) السادات؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ صمد عدلی زاده، حکیم شری 

 .180ا  160، صص 40، ش راهبرد فرهنگ، «مؤثر بر شادی سازمانی در ایران

فراترکیب (. »1397اهلل فروزنده ) اکبر احمدی؛ لط  نژاد، سید عبداهلل؛ حسن درویش؛ علی صالح

های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جاامع اماام    پژوهش، «مطالعات منزلت کارکنان در ایران

 .100ا  75، صص 2، ش 10، د )ع(حسین

سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در  بررسی رابطة بین خرسندی(. »1393نیا، سپیده ) عروج
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 ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز. نامة کارشناسی ، پایان«بان  صادرات

بررساای نقاش ساارمایة  (. »1396پاور سالیمانی )   ناهیاد؛ محمااد تاباان؛ علای قلاای   ، زاده علای 

، «شناختی در ایجاد نشاط اعضای بسیج واحدهای فرهنگی ارشاد اسالمی استان ایالم وانر

 .37ا  9، صص 1، ش 3، د شناختی در مدیریت های روان پژوهش

شاادمانی  (. »1381محمدرضاا عابادی؛ هادایت اهلل دریا  ونادی )     میرشاه جعفری، ابراهیم؛ 

 .58-50، صص 3، ش4، د، فصلنامه تازه های علوم شناختی«وعوامل موثر بر آن
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