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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش ،ارائه مدل نشاط سازمانی بر اساس مؤلفههای ارزشهای اسالمی با رویکرد آمیخته در دانشگاه
آزاد اسالمی شمال کشور بوده است.
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خبرگان تأیید شد.
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فردی ،اجتماعی و سازمانی و ابعاد نشاط سازمانی شامل عوامل کاری ،احساسات مثبت و عالقهمندی بهکار میباشد .نتایج
مدلیابی ساختاری نشان داد ارزشهای فردی ،اجتماعی و ارزشهای سازمانی بهعنوان پیشایندهای ارزشهای اسالمی بر
نشاط سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی تأثیرگذارند.
محدودیتها و پیامدها :ازآنجاکه پژوهش در دانشگاههای شمال کشور انجام شده است ،موجب کاهش تعمیمپذیری به
سایر استانها میشود .پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی با انتخاب حجم نمونه بزرگتر ،نتایج دقیقتری بهدست آید.
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آتی در زمینه نشاط سازمانی و ارزشهای اسالمی محیط کار فراهم آورد .از منظر کاربردی نیز میتواند به تعیین وضعیت نشاط
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 .1مقدمه
اخالق اسالمی کار در نشاط سازمانی و تأثیر آن بر درگیری شغلی مفاهیمی هستند که بهتازگی وارد
فرهنگ سازمانی و مباحث مدیریت وارد شده و ظرفیت مطالعاتی زیادی درباره مفاهیمی همچون اخالق
ا سالمی کار ،ن شاط سازمانی و درگیری شغلی م ستتر آن بوده که نیازمند برر سیهای همهجانبه میبا شد
( .)Malek et al., 2018در این خصوص ،نتایج بررسیها نشان میدهد کشورها سهم درخور توجهی از
ر شد اقت صادی خود را نه از طریق سرمایهگذاریهای جدید ،بلکه از طریق بهبود ساختارهای مدیریتی و
نیروی ان سانی بهد ست میآورند ( .)Haghgoyan et al., 2016در واقع ،میتوان گفت که منابع ان سانی
بهترین سرمایه برای افزایش بهرهوری و ک سب مزیت رقابتی پایدار ا ست .به بیان دیگر ،نیروی ان سانی
یکی از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری تلقی می شود ،در صورتی میتواند مزیت رقابتی ایجاد کند که
سالمتی روانی داشته باشد .این موضوع به اندازهای مهم تلقی می شود که حوزهای از روان شناسی تحت
عنوان روانشناسی مثبتگرا بر آن تمرکز یافته و در این باره مفهوم نشاط را بهعنوان یکی از شاخصترین
مؤلفههای رفتار سازمانی مثبتگرا معرفی نموده است ( .)Nelson & Coopr, 2007البته ،منشأ پیدایش
نظریههای مربوط به ن شاط کارکنان ،مفهومی به نام درگیر شدن در کار ا ست (.)Instrand et al., 2012
برای مفهوم درگیرشدن در کار ،دو رویکرد در حوزه دانشگاهی وجود دارد .رویکرد اول :درگیرشدن در کار
را احساس مسئولیت و تعهد فرد به عملکرد کاری در نظر گرفته میشود ،بهطوری که عملکرد کاری برای
فرد بسیار مهم باشد ( .)Wefald et al., 2012رویکرد دوم :برای درگیرشدن در کار سه مؤلفه وجود دارد
که عبارتاند از نشــاط ،فداکاری و جذب کار شــدن ( .)Ruuhaar et al., 2013نشــاط و یا رفاه نهنی
تحتتأثیر شخ صیت و خلقوخو و همچنین تحتتأثیر عواملی چون ا ستراتژیهای هدفگذاری قرار دارد.
در تحقیقات بیان شـــده اســـت که عالوهبر صـــفات فردی برخی از افراد موقعیتهای بیرونی و پذیرش
ا ستراتژیهایی که تأثیر مثبت بر آنها دارند را محرک سازنده ن شاط خویش اعالم دا شتند ( Lemay et
 .)al., 2019در این زمینه مطالعات قبلی نشــان داده اســت که خوشــحالی و منابع روانشــناختی ارتباط
متقابل و کلیدی با یکدیگر دارند ( .)Tian et al., 2015در فرهنگهای فردی ،افراد بیشــتر احتمال دارد
نشاط را از لحاظ دستیابی به موفقیت ،ر سیدن به احساس استقالل و بیان حالتهای باطنی یا ارزشهای
خود تعریف کنند و اعتقادات فرهنگی و ارزشهای شکلگرفته افراد ن شاندهنده دیدگاه مختلف مردم در
مورد نشـــاط در شـــرایط مختلف اجت ماعی فرهنگی می باشـــد ( .)Datu et al., 2017همچنین ،در
فرهنگهای جمعگرایانه افراد زمانی که اهداف زندگی آنها به یکدیگر وابســـته اســـت و تمایل به حفظ
روابط هماهنگ دارند نشاط بیشتر میباشد ( .)Uchida & Ogihara, 2012در این باره اقتصاددانان نیز
در نتیجه تجزیهوتحلیل آماری خود ن شان دادند که با بهبودی و ضعیت بیکاری و درآمدی کارمندان بعد از
دوره رکود شکاف نشاط بهوجودآمده همچنان پابرجاست و با رونق اقتصادی بهبودی زیادی حاصل نگشته
ا ست و عدم خو شحالی ک شورهایی که در حال پی شرفت و تحول ه ستند نا شناخته مانده ا ست ( Guriev
 .)& melnikov, 2017در این خ صوص ،ادبیات اقت صادی سه مکانی سم مؤثر بر ن شاط را تعیین نموده
اســت اولین ســازوکار که بهعنوان «زخم» شــناخته میش ـود ،بر گرفته از تجربه نامطلوب فرد از گذشــته
میبا شد با وجود اینکه حتی آن تجربه دیگر تکرار نگردد ،دومین مکانی سم مربوط به مکانی سم سازگاری
میباشد که افراد خود را با شرایط سازگار میکنند و مکانیسم سوم مقایسه اجتماعی میباشد که افراد خود
را با دیگران و یا گروههای داخل و خارج از ک شور مقای سه میکنند ( .)Norton et al., 2018ازاینرو ،با
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بررسیهای بهعملآمده میتوان گفت که موضوع نشاط نقش مهمی در زمینه علمی بازی میکند .افراد با
سطح باالی ن شاط احتماال سطوح باالیی از م شاغل دان شگاهی دارند ( Heffner & Antaramian,
 .)King et al., 2016; 2016همچنین ،از انگیزه ناتی ( ،)Low et al., 2016خود کارآ مدی علمی
( )Villavicencio & Bernardo, 2016خود تنظیمی علمی ()Villavicencio & Bernardo, 2016
و موفقیت علمی برخوردار میبا شند (;)Nickerson et al., 2011 Heffner & Antaramian, 2016
تحقیقات نشــان میدهد افراد شــاد در ســازمانها برای کمک به دیگران تمایل بیشــتری از خود نشــان
میدهند و افراد شـــاد بهتر میتوانند نظرات خود را به دیگران منتقل کنند و این امر به بهبود ارتباطات
منجر می شود ( .)Zarei Matin, 2009پائز و همکاران )2013( 1قویترین پیشبینیکنندههای ن شاط را
حالت روانی افراد ،مذهب و روابط اجتماعی بیان داشــتند .به اعتقاد بســیاری از روانشــناســان مهمترین
عاملی که میتواند عواملی بحرانزای زندگی را کنترل کند و زمینه نشـــاط و احســـاس عزتنفس را در
انسان بهوجود آورد چیزی جزء معنویت و اعمال رفتار معنوی نیست .پس باید برای کسب نشاط بیشتر و
مصونیت از اضطراب و افسردگی به سوی دین و مذهب روی آوریم .باورهای مذهبی و معنوی در کاهش
استرسهای زندگی روزمره نقش مهمی دارند ،بین معنویت و رضایت و هدفمندی و شادکامی رابطه مثبت
وجود دارد .پایبندی به فرایض اســالمی ،نقش پیشــگیریکننده و کاهشدهنده در بســیاری از اختالالت
روانی مانند :اضـــطراب ،افســـردگی ،خودکشـــی و غیره دارد ( .)Dehghani et al., 2015برای ایجاد
جامعهای ســـالم و ســـازمان های پویا و با نشـــاط و بهطور کلی ،جهت افزایش عواطف مثبت نیازمند
راهکارهایی ه ستیم که بتواند با ایجاد مهارتهای شاد زی ستن و شاد بودن در ف ضای سازمانی ،جامعه و
زندگی افراد را از خمودگی نجات دهد .به تجربه ثابت شده است شادی و نشاط ،ماده اولیه تغییر جامعه و
تحول و تکامل درونی ان سان ها ست .در جامعه خو شحال و خر سند ،تولید بهتر ،ا شتغال بی شتر و اقت صاد
سالمتر خواهد بود .بدون شک در چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحتتر بهد ست میآید .جامعه
زنده و پویا جامعهای ا ست که عنا صری شادیآفرین در آن فراوان با شد در محیط شاد ،نهن ان سان پویا،
زبانش گویا و ا ستعدادش شکوفا می شود ( )Sayadifar & Doosti, 2007در این خ صوص ،میتوان
گفت که امروزه در همه نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی نظیر دان شگاهها و نهادهای آموز شی ـ
پژوه شی اولویت و دغدغه خاطر مدیران و اع ضای سازمان جذب ،نگهداری و آموزش نیروی ان سانی و
توجه به این عامل مهم و تأثیرگذار در روند فعالیتهای سازمانی است و از طرفی ،بقاء و دوام هر سازمان
به نیروی انسانی آن بستگی دارد .سازمان میتواند بر افزایش یا کاهش نشاط و سالمت فیزیکی ،روانی و
هی جانی نیرو های خود و همچنین بر میزان غی بت و تغییر آن ها تأثیر گذار باشـــد ( & Bretones
 .)Gonzalez, 2011با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) دانشــگاه آنقدر اهمیت دارد که اگر نقش واقعی
خود را نداشــته باشــد ،همه چیز مملکت از دســت خواهد رفت .ایشــان در جملهای این اهمیت را گوشــزد
کردهاند « :اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست برود ،همه چیزمان از دستمان رفته است» .بنابراین،
دانشــگاه هم منشــأ اصــالح کشــور اســت و بســته به اینکه دانشــگاهها ،اســتادان و دانشــجویان چه
جهتگیریهای دا شته با شند ،ثمرات آن نیز م شخص خواهد شد ( .)Zarei Matin, 2009با توجه به
اینکه نیروی انسانی دانشگاه در محیطی کار میکنند که در آن تربیت و آموزش افراد جامعه از اهم مسائل
1. Paez et al.
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میباشد ،بنابراین شادکامبودن آنها و داشتن یک روحیه شاد مبتنی بر ارزشهای اسالمی میتواند در امر
تأمین این نیاز جامعه (آموزش و پرورش) کمک کند .وقتی افراد در محیط کار خود احســـاس شـــادکامی
کنند ،نهتنها خود فرد اح ساس بهزی ستی خر سندی و امید به آینده دارد ،بلکه سبب می شود سازمان نیز
ســود ببرد ،به همین دلیل تحقیق حاضــر به دنبال آن اســت که طراحی الگو نشــاط ســازمانی بر اســاس
مؤلفههای ارزشهای اسالمی محیط کار در دانشگاه آزاد اسالمی چگونه میباشد؟

 .2مبانی نظری
شادی و نشاط
شادی و ن شاط و عوامل ن شاطانگیز الزمه یک زندگی موفق ا ست .در زندگی ان سان ،هم غم و هم
شادی ،هر دو از نیازهای روح ه ستند و باید هر کدام به مقدار الزم وجود دا شته با شد؛ زیرا اگر سرا سر
زندگی ان سان ،مملو از غم و ناراحتی با شد ،روح ان سان فر سوده و آ سیب سختی میبیند .بع ضی ت صور
میکنند که زندگی فقط شـادی اسـت درحالیکه حزن و غم نیز الزمه زندگی میباشـد و بعضـی نیز فکر
میکنند زندگی ،فقط غم ،درد و م صیبت ا ست ،درحالیکه ان سان به شادی و ن شاط هم نیاز دارد .افراط و
تفریط در غم و شادی ،نشانه نوعی بیماری روحی است و تعادل در غم و شادی ،نشانه سالمت روح است.
ن شاط سازمانی مفهومی نوظهور در عر صه مدیریت رفتار سازمانی است .این مفهوم برای واقعیت بنیادین
تکیه دارد که محیط کاری شاد ،سبب ت شویق کارکنان شده و تأثیری مثبت بر روی نگرش و بهرهوری
آنها دارد ( .)Samani et al., 2016جامعترین معنایی که میتوان برای شـــادی و نشـــاط بیان کرد،
تعریف وینهون ( )1988میباشــد :شــادمانی به قضــاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت زندگی
اطالق میشــود و بهعبارت دیگر ،شــادمانی به این معناســت که فرد چقدر زندگی خود را دوســت دارد
( .)Veenhoven, 1988ن شاط از زاویه های گوناگون تعریف و ت شریح شده ا ست به نظر اندی شمندان،
ضرورت و نیاز اساسی ان سان به شمار میآید .البته در ب سیاری از موارد ،شادی و ن شاط به یک معنا بهکار
رفتهاند .دان شمندان نیز از شادی تعریفی بیان کردهاند که بی شتر به مفهوم ن شاط نزدیک ا ست .بی شک،
اساس جهان هستی و پدیدههای آن بهگونهای طراحی شدهاند که در آدمی نشاط ایجاد میکنند .ازآنجاکه
نشاط ،ناکامی و ناامیدی ،ترس و نگرانی را از آدمی دور می سازد ،محققان به ایجاد و تثبیت آن در انسان،
سفارشهای فراوان کردهاند ،ن شاط همان حالت روحی و درونی ا ست که یک فرد ن سبت به اطراف خود
دارد و سبب میشود زندگیاش را با لذت پیگیری کند (.)Bakhshayesh et al., 2011
نقش ارزشهای اسالمی در زندگی
ارزشها مجموعه دیدگاههایی هستند که بین نیک و بد ،مطلوب و نامطلوب تفاوت قائل میشوند و بر
انتخاب و دســـتیابی به اهداف ،راهبردها و ارزیابی نتایج مثبت و منفی آن ها مؤثر ند ( Gluc & Jach,
 .)1992از سویی میتوان ارزشها را ضوابط اخالقی ،مرامی و بایدهایی دانست که در هر گروه اجتماعی
مؤثر بوده و با شدت و ضعف رفتار گروه و اع ضایش ،یعنی آنچه را که آنها انجام داده یا فرو میگذارند،
شــکل گرفته و برای گروه وحدت درونی ایجاد میکند ( .)Babaei, 1993بهعنوان مثال نظام ارزشــی
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ایرانی اســـالمی ،مجموعهای ده ارزشـــی را شـ ـامل میشـــود :ارزشهای فردی ،ارزشهای خانوادگی،
ارزشهای اقتصــادی ،ارزشهای ســیاســی ،ارزشهای اجتماعی ،ارزشهای هنری ،ارزشهای علمی و
ارزشهای دینی (.)Lotfabadi, 2004
بنابراین ،برای پیاده سازی و ا ستقرار ن شاط سازمانی در دان شگاه آزاد ا سالمی شمال ایران با توجه به
فرهنگ بومی و اسالمی در منطقه وجود و تأثیر ارزشهای اسالمی و تببین نشاط سازمانی بر اساس آن
از اهمیت خاصی برخوردار است .ارزشهای اسالمی محیط کار را میتوان از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
فرد دانســـت؛ چرا که این مفاهیم اثرات روحی و روانی بســـیاری بر فرد در محیط کار میگذارد .مفاهیم
مربوط به این که چه چیزی در ست و چه چیزی نادر ست ا ست ،چه چیزی باید وجود دا شته با شد و رخ
دهد ،این ارزشها ناشی از نیروهای فوق طبیعی تلقی می شوند .بهعبارت دیگر ارزشهای اسالمی ،به آن
ارزشهایی گفته میشــود که معنویت را از طریق دین مبین اســالم وارد حیات بشــر میســازند و دارای
تقدّساند .ارزشهای اســالمی در زندگی بشــر بســیار متنوع و اکثریت قوانین یک زندگی تضــمینکننده
سعادت بشری را دربر میگیرد و در زمینه مدیریت اسالمی ارزشهای فردی عبارتاند از تقوا ،سعه صدر،
حسنخلق ،توکل ،تواضع ،انتقادپذیری ،قاطعیت ،تشویق و تنبیه ( ،)Nasiri, 2013که در ادامه این بخش
به توضیح خالصه هر کدام میپردازیم.
معرفی انواع ارزشهای فردی در زندگی
تشریح عاملهای اساسی
معرفی عامل
فردی دارای سعه صدر است که اندیشههای بشردوستانه و در مسیر کمال انسان داشته باشد و دارای
سعهصدرداشتن
روحیهای گشاده ،و صبور باشد و فردی و واقعنگر و بهدور از قضاوتهای عجوالنه باشد.
فرد باتقوا به فردی گفته می شود که طرفدار حق و حقیقت باشد ،نسبت به انجام درست امور خلوص
نیت دا شته با شد ،از کارها و ک سب درآمد حرام دوری بکند ،در شرایط تخلف بتواند بر خود م سلط
باتقوابودن
باشــد و کار خالف شــرع و حرام انجام ندهد ،و از خدای خود ترس داشــته باشــد و از دروغگویی
بپرهیزد.
فردی دارای سعه صدر است که اندی شههای بشردوستانه و در مسیر کمال انسان داشته باشد و دارای
سعهصدرداشتن
روحیهای گشاده ،و صبور باشد و فردی واقعنگر و به دور از قضاوتهای عجوالنه باشد.
حسنخلقداشتن یعنی عصبانیت و خشم خود را در امور مختلف کنترلکردن ،و فردی خوشاخالق و
حسنخلقداشتن
خوشبرخوردبودن.
یعنی همراه با تالش و کو شش به موفقیت خود بر ا ساس ارادۀ الهی ایمان دا شته با شد و خداوند را
توکلداشتن
وکیل کار و رفتار خود قرار دهد.
افراد متوا ضع به ک سانی گفته می شود که با زیرد ستان خود فروتن و صمیمی با شند و به نظرات
متواضعبودن
دیگران احترام قائل شوند و در مواقع لزوم با آنها درد دل بکنند و از تکبر دوری کنند.
فرد انتقادپذیر به کسی گفته می شود که به نظرات دیگران توجه کند ،از پیشنهادات دیگران استقبال
انتقادپذیربودن و به انتقادات توجه بکند ،و دیگران را به انتقادپذیری و انتقادگری و فریضــه به امر به معروف و نهی
از منکر ،تشویق ،و به حریم خصوصی دیگران در زمان نقد توجه بکند.
قاطعیتداشتن در امور سازمانی یعنی فرد در برابر تصمیمات گرفتهشده ،پیگری امور سازمانی ،اصالح
الگوی مصرف در سازمان و جلب رضایت اربابرجوع قاطع باشد و تقا ضاهای غیرمنطقی دیگران را
قاطعیتداشتن
بهطور جدی رد کند ،از حق خود در برابر زیادهخواهی دیگران بایســـتد ،و با مخالفت های نامعقول
دیگران درست و منطقی برخورد کند.
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توجه مدیران به یعنی اینکه مدیر میزان توبیخ کارکنان کارشــکن را متناســب در نظر بگیرد ،به کارکنان موفق توجه
تشویق و تنبیه ویژه شود و مورد تشویق قرار بگیرند ،بین کارکنان تالشگر و غیرتالشگر تمایز قائل شود.

با توجه به تأثیر شادی و نشاط در محیط کاری دانشگاه بر سطح رضایت و عملکرد دانشگاهیان و سطح
خدمترسانی آنها به جامعه ،توجه به مؤلفههای تشکیلدهنده شادی و نشاط و سالمت سازمان و تقویت
آن در محیط کاری دان شگاهیان اهمیت ب سیاری دارد؛ زیرا با سالمت دان شگاهیان سالمت جامعه ک شور
تضــمین میشــود و میتوان از بهرهوری ،و کارایی الزم در خدمترســانی برخوردار شــد .از ســال 1960
پژوهشهای مربوط به شادکامی افزایش یافته است و سازمانهای مختلفی به بررسی شادمانی پرداختهاند.
پیشینه پژوهش
ماهیپاالن )2019( 1در پژوهشـــی با عنوان «معنویت در محیط کار و نشـــاط نهنی در بین معلمان
دبیرستانی» بیان داشت معنویت و سالمت دو ساختاری هستند که مربوط به سطوح بهینه عملکرد انسان
است .دادهها با استفاده از پرسشنامه ساختاری از معلمان دبیرستانی که با مدارس دولتی در منطقه جنوبی
هند کار میکردند جمعآوری شــد .نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین معنویت در محل کار ،نشــاط نهنی و
قدردانی ا ست .قدردانی نیز بهعنوان یک تعدیلکننده مهم م شاهده شد ،که تأثیر مثبتی در رابطه معنویت
و نشاط در محیط کار داشت.
ساالس ـــ ـ والینا 2و همکاران ( )2018در پژوه شی به برر سی ن شاط در محیط کار در زمینههای
دانشمحور پرداختند .این تحقیق با بررســی تجربی و زمینهای  58آیتم در زمینه نشــاط در محیط کار را
شنا سایی کرد و از بین آنها با توجه به نظر خبرگان  14آیتم عملکرد ،اثربخ شی ،ا شتباه ،تالش کاری،
انطباق و عواقب صبوری در قالب طبقه رفتارهای درون نقش و  17آیتم رفتار شهروندی ،تمایل به ترک،
رفتار آوای مدیران ،رفتار کارکنان ،اشــتراک دانش ،اســتفاده از فناوری اطالعات ،پردازش کمتر اطالعات،
رفتار پیشگیرانه و فضیلت مدنی در طبقه رفتارهای فرانقشی دستهبندی شدند.
خسروجردی 3و همکاران ( )2018در پژوهشی به بررسی عوامل تعیینکننده نشاط در بین پرستاران
پرداختند .این تحقیق بر روی  620پرستار در  5بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام
شد .پیشبینیکنندههای مهم خوشبختی شامل رضایت از سالمت روان ،حقوق ماهانه ،ر ضایت از حقوق،
کیفیت زندگی ،بخش فعلی بیمارستان ،طول مدت کار در بخش فعلی ،شیفت کاری ،سن ،ر ضایت شغلی
و رضایت از رفتار پزشکان گزارش شد.
هوانگ )2016( 4در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عوامل مؤثر بر نشاط در محیط کار عبارتاند از
ایجاد محیط کاری دلپذیر ،ترویج ســـازمان باز و تیم و مدیریت خوب و ســـازماندهی خوب برای کار .با
توجه به قابلیت اطمینان خود گزارشدهی ،این مطالعه نشـــان میدهد که ابزار ارزیابی جامع که توســـط
1. Mahipalan
2. Salas-Vallina
3. Khosrojerdi
4. Huang
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نشاط سازمانی و بنیاد اقتصادی جدید طراحی شده است ،میتواند ارزیابی شادی شایستهتر را ارائه دهد.
دو عامل کلیدی ،یعنی چشـــماندازهای حرفهای و آزادبودن برای خود ،میتواند به افزایش اعتمادبهنفس
نشاط در محل کار کمک کند.
ملک و همکاران ( )2018در پژوهشی به بررسی نقش اخالق اسالمی کار در نشاط سازمانی و تأثیر آن
بر درگیری شغلی کارکنان اداره کل فرهنگ و ار شاد ا سالمی ا ستان گل ستان پرداختند .بهطور کلی نتایج
تحقیق حاکی از آن است که اخالق اسالمی کار ،نقش مثبت و پیشبینیکنندهای بر ن شاط سازمانی دارد
و همچنین این  2متغیر ،درگیری شغلی را بهطور سازندهای کاهش میدهند.
هادیان و رحمانزاده ( )2018در پژوهشــی به بررســی عوامل مؤثر بر نشــاط ســازمانی در محیط کار
کتابخانه ملی ایران پرداختند .تحقیق به لحاظ تکنیک انجام از نوع کمی بوده و به لحاظ کارکرد نیز در
زمره تحقیقات کاربردی بود .جامعه آماری تحقیق مشـــتمل بر  793نفر ،حجم نمونه بر اســـاس فرمول
کوکران  246نفر و از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد .یافتهها نشان داد ضریب همبستگی
( ضریب توافقی) بین عوامل جمعیت شناختی و تقویت میزان نشاط کارکنان سازمان با رقم  45/45%مؤید
تأثیرگذاری عوامل جمعیتشناختی بر تقویت میزان نشاط کارکنان میباشد؛ در بررسی رابطه عوامل فردی
و تقویت میزان ن شاط کارکنان با زیرمؤلفههای باورها و اعتقادات ،مثبتاندی شی و سالمت روان و کانون
کنترل ،آمار نا شی از تجزیهوتحلیل پر سشنامهها نیز ضریب همب ستگی را با شدت  94/54%مورد تأیید
قرار داد؛ بهعالوه در رابطه با عوامل سازمانی نیز نتایج آمار پر سشنامه با شد همب ستگی  66/54%برای
نتیجه صحه میگذارد.
مقیمی ( )2017در پژوهشــی به بررســی تأثیر شــادی ســازمانی بر بهبود فعالیت کارکنان و نقش آن در
پویایی یک جامعه پرداخت .نتایج این مطالعه ن شان میدهد که ن شاط و سالمت روانی کارکنان بر بهبود
فعالیت آنان در یک سازمان تأثیر به سزایی دارد و سبب شادی و ن شاط در خانواده می شود که بالتبع این
شادی و نشاط سبب بروز پویایی در جامعه میشود.
محمد نژاد بیدخت ( )2016در پژوهشــی به بررســی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر نشــاط ســازمانی
پرداخت .این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی ــــ همبستگی
بود .برای گردآوری دادهها از پر سشنامههای کیفیت زندگی کاری و ن شاط سازمانی ا ستفاده شد .جامعه
آماری این تحقیق کارکنان دیوان محاسبات کشور به تعداد  280نفر بودند .نتایج نشان داد که بهطور کلی
بین کیفیت زندگی کاری با نشاط سازمانی رابطه وجود دارد و همچنین بهطورکلی بین پرداخت منصفانه و
کافی ،محیط کار ایمنی و بهداشـتی ،تأمین فرصـت و رشـد و امنیت ،قانونگرایی در سـازمان ،وابسـتگی
اجتماعی زندگی ،یکپارچگی و ان سجام کاری ،تو سعه قابلیتهای ان سانی با ن شاط سازمانی رابطه وجود
دارد؛ بنابراین کیفیت زندگی کاری بر نشاط سازمانی تأثیر دارد.
سامانی و همکاران ( )2016در پژوه شی به شنا سایی ابعاد شادی سازمانی پرداختند .بدین منظور
ابتدا ،نظر خبرگان حوزه ســازمان و مدیریت ،از طریق فن دلفی در خصــوص شــاخصهای تأثیرگذار بر
افزایش سطح نشاط سازمانی اخذ شده و پس از طراحی مدل پیشنهادی ،برازش آن با تدوین پرسشنامه
مورد پیمایش قرار گرفته است .رویکرد این تحقیق آمیختۀ کمی و کیفی است ،لذا نمونه تحقیق در بخش
کیفی  15تن از خبرگان و در بخش کمی شامل تعداد  180تن از کارکنان سازمان آتشن شانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران بوده ا ست که با روش ت صادفی ساده انتخاب شدهاند .نتایج ن شان داد که عواملی
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همچون :جلب ر ضایت کارکنان ،توجه به رعایت عدالت در سازمان ،تالش برای تغییر فرهنگ سازمانی با
رویکردی شادی افزایی و پویایی ،افزایش سطح تعلقخاطر کاری کارکنان ،بهکارگیری ساختاری منعطف،
افزایش سطح امنیت شغلی و سالمت ج سمی و روحی کارکنان و تالش برای ارتقای شای ستگیهای
کارکنان ،مهمترین عوامل مؤثر بر بهبود سطح نشاط سازمانی هستند.

 .3روششناسی
هدف پژوهش حا ضر ارائه الگوی ن شاط سازمانی بر ا ساس ارزشهای ا سالمی میبا شد ازاینرو از
لحاظ هدف کاربردی ـــــ توســعهای ،از منظر ماهیت اکتشــافی ،از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع
توصیفی ــــ پیمایشی (پرسشنامه با طیف لیکرت و مصاحبه) با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) است .در
بخش کیفی ،تیم م شارکتکننده شامل :خبرگان دان شگاهی بوده که در خ صوص مو ضوع تحقیق حا ضر
دارای تألیفات ،مقاالت و فعالیتهای پژوه شی مرتبط بودند .جامعه آماری پژوهش دان شگاه آزاد ا سالمی
شــمال کشــور اســت .روش نمونهگیری تصــادفی طبقهای بوده که برای جمعآوری دادهها از توزیع 370
پرسشنامه (ارزشهای اسالمی و نشاط سازمانی) بهره گرفته شده است که ابتدا روایی محتوی و مفهومی
پر سشنامه تو سط  30نفر از خبرگان مورد برر سی و از روش ن سبت اعتبار 1مورد تأیید نهایی قرار گرفته
است .البته در مرحله اول برای ارزیابی و غربالگری پرسشنامه و مدل مفهومی اولیه از نظرات خبرگان و
روش دلفی فازی برای دستیابی به اجماع (اشباع) نظرات استفاده شده است .بدین صورت مدل اولیه مورد
ق ضاوت خبرگان قرار گرفت و صحت ،دقت ،کاربردیبودن و دامنه شمول آن مورد بازبینی قرار گرفت و
خبرگان نیز به بررســی مجدد این مؤلفهها پرداختند که در نهایت با توافق آرای گروهی به اصــالح مدل
نهایی پرداخته شد.

ردیف

نام استان

1

گلستان

2

مازندران

3

گیالن

جدول ( :)1مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش
تعداد واحد دانشگاهی
42
رؤسا و معاونان
 12واحد دانشگاهی
450
اعضای هیئتعلمی
44
رؤسا و معاونان
 14واحد دانشگاهی
980
اعضای هیئتعلمی
68
رؤسا و معاونان
 14واحد دانشگاهی
اعضای هیئتعلمی 1478
3062
جمع کل

تعداد نمونه

342

همچنین ،در مرحله تحلیل دادهها از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی ،برای تأیید ســازههای نظری مدل
استفاده شده است .برای تأیید پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .لذا ،با عنایت به این موضوع
که مقدار ضریب پایایی برای پرسشنامههای پژوهش حاضر باالتر از  ./70میباشد لذا پایایی پرسشنامه
در حد منا سب اندازهگیری شده ا ست .در نهایت ،تجزیهوتحلیل اطالعات در بخش کیفی از روش تحلیل
1. CVR
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محتوا و در بخش کمی هم از روش تحلیل عاملی اکتشــافی و مدلیابی معادالت ســاختاری در ســطح
اطمینان  95درصد با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی نسخه ) (SPSS25و نرمافزار لیزرل استفاده
شده است.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها
روش دلفی یکی از روش های تحقیق کیفی اســـت که از آن بهمنظور دســـت یابی به اج ماع در
ت صمیمگیریهای گروهی ا ستفاده می شود .در این روش هزینۀ اجرایی باال بوده و نظرات کار شنا سان از
همگرایی کمی برخوردار ا ست و احتمال اینکه سازماندهندگان ایده ،نظرهای کار شنا سی را حذف کنند
وجود دارد .بنابراین ،از نظریۀ فازی و روش دلفی بهمنظور رفع مشــکالت و بهبود بخشــیدن به ابهامها و
عدم هماهنگی اســتفاده شــد .ویژگیهای روش دلفی فازی ،پاســخ بیطرفانه به ســؤاالت ،تکرار دفعات
ار سال پر سشنامه و دریافت بازخورد از آنها ،و تجزیهوتحلیل آماری نظرات به صورت گروهی ا ست .در
این مرحله عوامل مؤثر متغیرهای ارزشهای اسالمی و نشاط سازمانی که از جامعیت بیشتری برخوردارند،
انتخاب و در قالب پر سشنامه مورد ق ضاوت خبرگان قرار گرفته و بازخورد نظرات جمعآوری شد .در این
پژوهش از عدد فازی مثلثی برای بررســـی نظرات خبرگان و ایجاد روش دلفی فازی اســـتفاده گردید.
خبر گان از طریق متغیر های کالمی از خیلی کم تا خیلی ز یاد میزان مواف قت خود را ابراز میکن ند این
روش ،به تصــمیمگیرندگان کمک میکند تا به نتیجۀ بهتری در انتخاب عوامل برســند .برای فازیکردن
جوابهای بهد ستآمده از مقادیر فازی معادل با هر پا سخ بر ا ساس جدول ( )2ا ستفاده شد .جهت اجرای
روش دلفی فازی ،مقادیر فازی مثلثی نظرات خبرگان محاسبه و نظرات آنها به مقادیر فازی تبدیل شد و
ســپس میانگین فازی آنها محاســبه شــد و فازیبودن کمک میکند تا قوانین را بهتر ارزیابی کنیم ،اما
ازآنجاکه مقادیر قطعی بهراحتی تفسیر می شوند و به تصمیمگیریهای کارآمد کمک میکنند خروجیهای
نهایی یک سیستم فازی باید به مقادیر قطعی تبدیل گردند که در این پژوهش مقادیر فازی مثلثی دیدگاه
خبرگان بر اساس معادل فازی عبارت کالمی مندرج در جدول ( )2محاسبه شد و میانگین فازیزدایی شده
در جداول ( )3و ( )4آمده است.
جدول ( :)2ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم
 U M Lعدد فازی قطعیشده میانگین عدد فازی
متغیر کالمی عدد فازی
0.083
خیلی کم (0/25 0 0 )0/25 ،0 ،0
0.21
(0/5 0/25 0 )0/5 ،0/25 ،0
کم
𝐿𝑈+𝑀+
=ϰ
0.41
متوسط (0/75 0/5 0/25 )0/75 ،0/5 ،0/25
3
0.71
(1 0/75 0/5 )1 ،0/75 ،0/5
زیاد
0.92
خیلی زیاد (1 1 0/75 )1 ،1 ،0/75
جدول ( :)3میانگین فازی دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی برای عوامل مؤثر بر ارزشهای اسالمی محیط کار
میانگین فازی مثلثی
میانگین فازیزداییشده
عوامل
U M L
0.78
0.96 0.82 0.57
عزتنفس
1
0.80
0.96 0.85 0.60
تواضعداشتن
2
0.82
0.96 0.88 0.63
مثبتاندیشی
3
0.78
0.96 0.81 0.56
صداقت
4

189

طراحی و اعتبار یابی مدل نشاط سازمانی(...بیانی و همکاران)
0.53
امانتداری
5
0.62
شجاعت
6
0.57
نظم
7
0.71
جدیت و تالش
8
 9انعطافپذیری شخصی 0.68
0.69
شایستگی
10
0.68
سعهصدر
11
0.63
آزادی بیان
12
0.66
تکریم اربابرجوع
13
0.70
حمایت اجتماعی
14
0.70
تعامل با همکاران
15
0.68
انصاف
16
0.72
سالمت فردی
17
0.73
حسنخلق
18
0.71
قانونمداری
19
0.67
امنیت شغلی
20
0.59
ویژگیشغلی
21
0.66
جوءمثبت سازمانی
22
0.72
تعهدداشتن
23
 24مشارکتدادن در تصمیمگیری 0.67

0.78
0.87
0.82
0.96
0.93
0.94
0.93
0.88
0.91
0.95
0.95
0.93
0.97
0.98
0.96
0.92
0.84
0.91
0.97
0.92

0.93
0.98
0.95
1.00
0.98
1.00
1.00
0.98
0.99
1.00
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
0.94
1.00
1.00
0.98

0.74
0.82
0.78
0.89
0.87
0.88
0.87
0.83
0.85
0.88
0.88
0.87
0.89
0.90
0.89
0.89
0.79
0.86
0.89
0.86

جدول ( :)4میانگین فازی دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی
میانگین فازی مثلثی
میانگین فازیزداییشده
مؤلفهها
U M L
0.84
 1عشق به زندگی و کار 0.98 0.89 0.64
0.84
 2دید مثبت به کار 0.98 0.89 0.64
0.79
 3ارزشمندی کار 0.96 0.83 0.58
0.85
 4رضایت از کار 1.00 0.90 0.65
0.81
0.98 0.85 0.60
شوخطبع
5
0.81
 6انرژی بیشازحد 0.95 0.86 0.61
0.89
 7توانایی انجام کار 1.00 0.96 0.71
0.88
 8اثرگذاری بر دیگران 1.00 0.95 0.70
0.88
 9ارتباط خوب با دیگران 0.99 0.94 0.69
0.85
0.99 0.91 0.66
انگیزه
10
0.84
 11آزادی در محیط کار 0.99 0.89 0.64
0.83
 12دوستان کاری 0.98 0.88 0.63
0.79
0.97 0.83 0.58
 13امنیت شغلی
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 14بیان چالشها و ایدهها 0.96 0.81 0.56
 15اعتماد به مدیر 0.98 0.86 0.61

0.78
0.82

میانگین قطعی بهدستآمده نشاندهنده شدت موافقت خبرگان با هر کدام از مؤلفههای مدل مفهومی
پژوهش میباشد .بنابراین ،همه شاخصها و متغیرهای مدل مفهومی تحقیق توسط خبرگان با استفاده از
تکنیک دلفی مورد تأیید قرار گرفت.
در ادامه با توجه به تأیید شاخصهای به تهیه پر سشنامه ا صلی تحقیق و توزیع آن بین خبرگان به
تحلیل اکتشافی و دستهبندی متغیرهای استخراج شده توسط مطالعات کتابخانهای و نظر خبرگان پرداخته
میشود.
تحلیل عاملی اکتشافی
در این مرحله ابتدا باید اطمینان حاصـــل گردد که آیا میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد
استفاده قرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسببودن دادهها برای تحلیل عاملی مورد بررسی قرار
گرفت .برای این منظور از روش محاســـبه مقدار  )KMO)1که مقدار آن همواره بین  0تا  1در نوســـان
میباشــد اســتفاده شــده اســت .بهعبارتدیگر ،با اســتفاده از آزمون بارتلت میتوان از کفایت نمونهگیری
اطمینان حاصــل کرد .نتایج حاصــل که در جدول ( ،)6نشــان داده شــده اســت ،نشــانگر مناســببودن
همبستگیهای موجود بین دادهها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونهگیری است.
جدول ( :)5آزمون کایزر مایر اوکلین و بارتلت پرسشنامه نشاط سازمانی
آزمون کایزر مایر اوکلین و بارتلت
0.821
معیار کفایت حجم نمونه کایزر مایر اولکین
5428.689
آماره کای دو
105
درجه آزادی
آزمون بارتلت
0.000
سطح معنیداری

جدول ( :)6آزمون کایزر مایر اوکلین و بارتلت ارزشهای اسالمی محیط کار
آزمون کایزر مایر اوکلین و بارتلت
معیار کفایت حجم نمونه کایزر مایر اولکین
آماره کای دو
درجه آزادی
آزمون بارتلت
سطح معنیداری

0.833
10522.256
276
0.000

)1. Kaiser Meyer Olkin (KMO
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با توجه به عدد ( KMOبزرگتر از  )0/7و ســطح معنیداری ،آزمون بارتلت کمتر از  5درصــد در جداول
شــماره  5و 6؛ میتوان گفت که دادهها برای اجرای تحلیل عاملی مناســب اســت و از شــرایط مورد نیاز
برخوردار است.
جدول ( :)7بررسی اشتراکات اولیه و مقدار استخراجی قبل از چرخش واریانس پرسشنامه نشاط سازمانی
استخراجی
اولیه
گویهها
.600
1.000
عشق به زندگی و کار
.728
1.000
دید مثبت به کار
. 851
1.000
ارزشمندی کار
. 849
1.000
رضایت از کار
. 765
1.000
شوخطبع
.802
1.000
انرژی بیشازحد
.695
1.000
توانایی انجام کار
.720
1.000
اثرگذاری بر دیگران
.803
1.000
ارتباط خوب با دیگران
.812
1.000
انگیزه
.779
1.000
آزادی در محیط کار
.794
1.000
دوستان کاری
.779
1.000
امنیت شغلی
.799
1.000
بیان چالشها و ایدهها
.623
1.000
اعتماد به مدیر

جدول ( :)8بررسی اشتراکات اولیه و مقدار استخراجی قبل از چرخش واریانس ارزشهای اسالمی محیط کار
استخراجی
اولیه
گویهها
. 714
1.000
عزتنفس
تواضعداشتن
سعهصدر
مثبتاندیشی
شایستگی
صداقت
امانتداری
شجاعت
نظم
آزادی بیان
جدیت و تالش
تکریم اربابرجوع
قانونمدار

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

. 724
. 827
. 728
. 749
. 484
. 713
. 825
. 582
. 862
. 783
. 637
. 704
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سالمت فردی
انعطافپذیری شخصی
تعهدداشتن
مشارکتدادن در تصمیمگیری
حسنخلق
انصاف
امنیت شغلی
حمایت اجتماعی
ویژگی شغلی
جوءمثبت سازمانی
تعامل با همکاران

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

. 669
. 707
. 736
. 648
. 734
. 692
. 785
. 720
. 734
. 666
. 781

جدول ( )7و ( )8دارای دو ستون اولیه 1و استخراجی 2میباشند که نشاندهندۀ اشتراک یک متغیر
(گویه) برابر با مربع همب ستگی چندگانه (  )𝑅2با عاملها ست .ستون اول ا شتراکات اولیه ،ا شتراکها را
قبل از ا ستخراج عامل (عاملها) بیان میکند و تمامی ا شتراکهای اولیه برابر یک ا ست و هر چه مقادیر
ا شتراک ا ستخراجی بزرگتر با شد (یعنی بزرگتر از  )0/50عاملهای مورد نظر را بهتر تو صیف (نمایش)
میدهند .بنابراین ،ن شاندهنده مناسببودن تمامی گویهها در فرآیند تحلیل عاملی میباشد به علت اینکه
عدد اشتراکات گویهها در جداول (  )7و ( )8از  0.5بیشتر است.
جدول ( :)9ماتریس چرخش یافته عاملی مؤلفههای نشاط سازمانی
عامل
گویهها بعد از چرخش
احساسات مثبت
عوامل کاری
. 519
ارتباط خوب با دیگران
انگیزه

. 632

آزادی در محیط کار

. 615

دوستان کاری

. 826

امنیت شغلی

. 765

بیان چالشها و ایدهها

. 757

اعتماد به مدیر

. 682

ارزشمندی کار

. 729

شوخطبع

. 733

انرژی بیشازحد

. 720

توانایی انجام کار

. 802

اثرگذاری بر دیگران

. 820

عشق به زندگی و کار

عالقهمندی به کار

. 751
1. Initial
2. Extraction
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دید مثبت به کار

. 839

رضایت از کار

. 742

بعد از  8بار چرخش عاملی  3مؤلفه در ساختار ن شاط سازمانی شنا سایی شده ا ست و این مؤلفهها تحت
عناوین« :عوامل کاری ،احساسات مثبت و عالقهمندی به کار» نامگذاری شدند.
جدول ( :)10ماتریس چرخش یافته عاملی ارزشهای اسالمی محیط کار
گویهها

عامل
ارزشهای فردی

عزتنفس

. 702

تواضعداشتن

. 638

مثبتاندیشی

. 832

صداقت

. 775

امانتداری

. 802

شجاعت

. 574

نظم

. 702

جدیت و تالش

. 692

انعطافپذیری شخصی

. 611

سعهصدر

. 796

ارزشهای اجتماعی

آزادی بیان

. 881

حمایت اجتماعی

. 758

تعامل با همکاران

. 701

انصاف

. 680

سالمت فردی

. 761

قانونمداری

. 766

حسنخلق

. 660

ارزشهای سازمانی

تکریم اربابرجوع

. 819

امنیت شغلی

. 756

ویژگیشغلی

. 772

جوءمثبت سازمانی

. 569

تعهدداشتن

. 696

شایستگی

. 588

مشارکتدادن در تصمیمگیری

. 655

بعد از  5بار چرخش عاملی م شخص شد که  3مؤلفه در ساختار ارزشهای ا سالمی محیط کار وجود
دارد و با عناوین ارزشهای فردی ،ارزشهای اجتماعی ،ارزشهای سازمانی نامگذاری شدند.
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بررسی الگو ساختاری روابط بین متغیرهای مدل و برازش آن:
برازندگی مدل نشاط سازمانی
در این پژوهش برای برر سی برازش مدل ساختاری از شاخصهای کای  -دو  ،(Ӽ2 )1ری شه میانگین
مربع باقیماندهها ) ،2(RMSRشــاخص برازندگی ) ،3(GFIشــاخص تعدیلشــده برازندگی )،4(AGFI
شــاخص نمرمشــده برازندگی ) ،5(NFIشــاخص نمرمنشــده برازندگی ) ،6(NNFIشــاخص تناســب فزاینده
) ،7(IFIشاخص تناسب تطبیقی ) ،8(CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب
) 9(RMSEAاستفاده شده است.
جدول ( :)11شاخصهای برازش شکل اندازهگیری نشاط سازمانی
دامنه مورد قبول مقدار نتیجه
شاخص برازش
10
شاخص نسبت مجذور کای دو بر درجه آزادی برابر یا کوچکتر از  1.96 3مناسب
شاخص برازش تطبیقی11
برابر یا بزرگتر از  0.98 0/9مناسب
شاخص برازندگی12
برابر یا بزرگتر از  0.91 0/9مناسب
شاخص تعدیل برازندگی13
برابر یا بزرگتر از  0.92 0/9مناسب
شاخص نرمشدۀ برازندگی14
برابر یا بزرگتر از  0.94 0/9مناسب
شاخص نرمنشدۀ برازندگی15
برابر یا بزرگتر از  0.98 0/9مناسب
0.00
خطای ریشۀ میانگین مجذورات تقریب16
مناسب
کمتر از 0.08
8
جدول ( :)12شاخصهای برازش شکل اندازهگیری ارزشهای اسالمی محیط کار
دامنه مورد قبول مقدار نتیجه
شاخص برازش
1. Chi-Square
2. Root Mean Square Residual
3. Goodness of Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Normed Fit Index
6. Non-Normed Fit Index
7. Incremental Fit Index
8. Comparative Fit Index
9. Root Mean Square Error of Approximation
10. 2/df
11. CFI
12. GFI
13. AGFI
14. NFI
15. NNFI
16. RMSEA

طراحی و اعتبار یابی مدل نشاط سازمانی(...بیانی و همکاران)
شاخص نسبت مجذور کای دو بر درجه
1
آزادی
2
شاخص برازش تطبیقی
3
شاخص برازندگی
شاخص تعدیل برازندگی4
5
شاخص نرمشدۀ برازندگی
6
شاخص نرمنشدۀ برازندگی
خطای ریشۀ میانگین مجذورات

تقریب7
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برابر یا کوچکتر از  1.41 3مناسب
برابر یا بزرگتر از  0.99 0/9مناسب
برابر یا بزرگتر از  0.93 0/9مناسب
برابر یا بزرگتر از  0.91 0/9مناسب
برابر یا بزرگتر از  0.96 0/9مناسب
برابر یا بزرگتر از  0.99 0/9مناسب
0.03
مناسب
کمتر از 0.08
4

همانطور که در جدول ( 11و  ،)12م شاهده می شود ،تمامی ضرایب برازش در آ ستانۀ مورد قبول قرار
دارند .در جدول ( )11نســبت مجذور کای دو بر درجه آزادی برابر  1/96اســت و در جدول ( )12نســبت
مجذور کای دو بر درجه آزادی برابر  1/41است و همچنین ضرایب NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،CFI

همگی باالتر از  0/9هستند و  RMSEAنیز کمتر از  0/08میباشد.
الگوی ساختاری روابط بین متغیرهای مدل
در این مرحله و پس از بررســی و پاالیش متغیرها در قالب تحلیل عاملی اکتشــافی و تأییدی و شــکل
اندازهگیری نوبت به آزمون معنیداری ضرایب مسیر فرض شده در مدل تحقیق و واریانس تشریح شده یا
ضریب تبیینی است که بهوسیله هر مسیر برآورد می شود .در شکل ( )1شکل برازش یافته ،برای بررسی
این فرضیه آمده است .بر اساس این شکل و همچنین شکل ( )2که مقدار  tبرای بررسی معنیداری این
ضرایب آمده است ،میتوان به آزمون مدل ساختاری پرداخت.

1. 2/df
2. CFI
3. GFI
4. AGFI
5. NFI
6. NNFI
7. RMSEA
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شکل ( :)1مدل ساختاری برازش یافته بررسی روابط بین متغیرهای اصلی (در حالت تخمین استاندارد)

شکل ( :)2مدل ساختاری برازشیافته بررسی روابط بین متغیرها (در حالت معنیداری اعداد )t

جدول ( :)13شاخصهای برازش مدلساختاری
شاخص برازش RMSEA NNFI NFI GFI CFI x 2
df
0.047 0.97 0.98 0.95 0.98 1.82
مقدار
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شکل ( :)3مدل ساختاری برازش یافته بین مؤلفههای ارزشهای اسالمی و نشاط سازمانی (در حالت تخمین
استاندارد)

شکل ( :)4مدل ساختاری برازش یافته بین مؤلفههای ارزشهای اسالمی و نشاط سازمانی (در حالت معنیداری )t

شاخص برازش
مقدار

جدول ( :)14شاخصهای برازش مدل ساختاری
x2
GFI
CFI
df
0.93
0.99
1.20

RMSEA NNFI NFI
0.99 0.97

0.024

با توجه به اینکه الگوی پی شنهادی پژوهش دارای برازش منا سبی ا ست ،بنابراین میتوان از آن برای
آزمون فرضیات تحقیق استفاده کرد.
جدول ( :)15تحلیل مسیر رابطه بین سازههای تحقیق بهمنظور آزمون مدل تحقیق
نتیجه
ضریب مسیر
متغیر مالک (درونزا)
متغیر پیشبین (برونزا)
آماره t
ارزشهای اسالمی محیط
پذیرش
21.42
0.97
نشاط سازمانی
کار
پذیرش
3.66
0.49
ارزشهای فردی
پذیرش
3.45
0.35
نشاط سازمانی
ارزشهای اجتماعی
پذیرش
2.01
0.18
ارزشهای سازمانی

R2
0.95
0.87
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بهمنظور آزمون مدل تحقیق از روش تحلیل مسیر در قالب مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نمودار
م سیر را میتوان و سیلهای برای نمایش این مطلب در نظر گرفت که کدامیک از متغیرها موجب تغییراتی
در متغیرهای دیگر می شود .اگر مدلی که به شکل نمودار م سیر تر سیم می شود به کمک شاخصهای
برازندگی مدل تأیید شــود ،از آن نمودار مســیر میتوان برای آزمون فرضــیات در مورد وجود رابطه بین
متغیرهای موجود در نمودار مسیر استفاده کرد .در جدول  15نتایج حاصل از آزمون مدل و روابط علّی بین
متغیرهای تحقیق ن شان داده شده ا ست .به این ترتیب ،با توجه به برازش منا سب مدل ساختاری ،نتایج
جدول ( ،)15و همچنین شکل ( )5میتوان الگوی ساختاری روابط بین متغیرهای مدل را به شرح زیر بیان
کرد:
 -1متغیر ارزشهای اسالمی محیط کار با نشاط سازمانی با ضریب  0.97با داشتن آماره تی باالتر
از مقدار استاندارد  ،1.96رابطه مثبت و معنیداری دارد.
 -2متغیر ارزشهای فردی با ضـــریب  ،0.49ارزشهای اجتماعی با ضـــریب  0.35و ارزشهای
ســـازمانی با ضـــریب  0.18با داشـــتن آماره تی باالتر از مقدار اســـتاندارد  ،1.96رابطه مثبت و
معنیداری با متغیر ن شاط سازمانی دارند .مدل نهایی تحقیق از  4سازه ا صلی ت شکیل شده ا ست
که هر ســازه نیز نشــانگرهای مخصــوص به خود را دارد .این مدل پس از آزمون با روش مدل
معادالت ساختاری و تأیید تنا سب آن با و ضعیت موجود در جامعه مورد مطالعه بهعنوان یک مدل
بومی تأیید و پذیرفته شد .با این روش ،روابط م ستقیم هر یک از سازهها و مجموع کلی آنها بر
متغیرهای مالک تعیین شـــد .در این مدل متغیر ارزشهای اســـالمی محیط کار  95درصـــد و
مؤلفههای آن  87درصد از تغییرات نشاط سازمانی را پیشبینی میکند که بهوسیله روابط ترسیم
شده قابل تبیین ه ستند ،بهعبارتی دیگر بر ا ساس روابط موجود ،که به صورت خطی برآورد شده
اســت .با توجه به نتایج بهدســتآمده توســط مدل معادالت ســاختاری ،مدل مفهومی تحقیق با
صورت زیر ارائه میشود:

طراحی و اعتبار یابی مدل نشاط سازمانی(...بیانی و همکاران)
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شکل ( :)6ارائه مدل نهایی تحقیق

 .5نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
امروزه پرداختن به موضوعهای رفتاری در بررسی و تحلیلهای رفتاری و اخالقی سازمانهای مختلف
مورد توجه بســیار زیادی قرار گرفته اســت .در حقیقت میتوان گفت که شــادی و نشــاط از مهمترین و
مؤثرترین مؤلفههای تأثیرگذار در روند زندگی انســان اســت و بدون آنها زمینه فعالیت ،خالقیت ،ابتکار،
اختراع و زندگی سالم ایجاد نمی شود .بر اساس نظریه دیدگاه آرگایل شادی و ن شاط یک پدیده و ویژگی
در انســان اســت که ســه مؤلفه اصــلی (عاطفه مثبت ،رضــایت از زندگی و نبود احســاســات منفی) دارد.
حاصلشدن حالت شادی و نشاط وابسته به وجود عواطف مثبت مانند لذت ،آرامش ،اعتماد به خود ،عالقه،
شگفتزدگی ،سرور ،سرحالبودن و تهییج شدن ،ر ضایت از زندگی و نیز نبود اح سا سات یا عواطف منفی
مانند عصبانیت ،اضطراب و افسردگی است (.)Taherian et al., 2014
از راههای اصــلی برای ایجاد شــادی و نشــاط در ســازمانها ،تقویت ایمان و باورهای دینی و اصــالح
نگرش ،نسبت به تمام مسائل پیرامون است و الزم به یادآوری است که انسان به شادی واقعی نمیرسد
مگر با شناخت صحیح ن سبت به خداوند ،خود و دنیا و در این صورت ا ست که افراد میتوانند با روحیه
شاد ،در راه ر سیدن به کمال واقعی گام بردارند .افراد در سازمانها که از شادی واقعیِ برخوردارند ،روابط
متقابل بین فردی ،و اجتماعیِ همراه با شادی و ن شاط واقعی با یکدیگر برقرار نموده و میتوانند بهعنوان
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سازمانی سالم و متعادل گام بردارند .در این صورت آنها کمترین م شکالت را دا شته و هر کدام از افراد،
نهتنها با انرژیهای مثبت و الزم در مســـیر تعالی قرار میگیرند ،بلکه موجبات راهنمایی و ســـعادت و
پی شرفت سایر افراد جامعه را نیز فراهم می سازند .البته ،تاکنون نظریههای متعددی در را ستای علت عدم
ن شاط پی شنهاد شده ا ست ،از جمله افزایش نابرابری اقت صادی ،کاهش کاالهای عمومی ،عدم اطمینان
اقتصادی و کاهش ارزش سرمایه انسانی .درحالیکه تمام این نظریهها دارای شایستگی هستند ،هیچکدام
بهنظر نمیر سد تو ضیحی کامل ارائه دهند ( .)Norton et al., 2018با توجه به بحران اقت صادی حاکم بر
کشور حفظ روحیه کارکنان در هر سازمانی ضرورت اصلی میباشد که متأسفانه مدیران و مسئوالن مسیر
دستیابی به نشاط را نمیدانند؛ زیرا متأ سفانه تحقیقات الزم در راستای عوامل زمینه سازی نشاط سازمان
صورت نگرفته است .بنابراین ،محقق با ایجاد آگاهی نسبی از مفهوم نشاط سازمانی ،که پایه و اساس بقاء
و پی شرفت هر سازمان و جامعهای ا ست .و ارزشهای ا سالمی بهعنوان شاخ صی که تمامی جامعه با آن
آ شنایی دارند و خود را پایبند به آن میدانند و همچنین بهعنوان شاخ صی که مهمترین عامل زمینه ساز
فرهنگی در جامعه ایران میبا شد بهعنوان محرک ایجاد ن شاط مورد برر سی قرار گرفته ا ست .ازاینرو ،در
پژوهش حاضــر محقق تالش نموده اســت تا از روش ترکیبی به ارائه مدل نشــاط ســازمانی مبتنی بر
ارزشهای ا سالمی در جامعه آماری ،دان شگاه آزاد ا سالمی شمال ک شور بپردازد .بهطوریکه در بخش
کیفی خبرگان دانشــگاهی و ســازمانی به شــیوه غیرتصــادفی و روش گلوله برفی و در بخش کمی ،هم
مدیران و معاونان و اعضای هیئتعلمی بهعنوان م شارکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند .برای انجام
تحلیلهای کمی شاخصهای شنا سایی شده در مرحله کیفی از طریق تحلیل محتوا با روش دلفی فازی
تو سط خبرگان تأیید شد و با تحلیل عاملی اکت شافی هم ابعاد ارزشهای ا سالمی و ابعاد ن شاط سازمانی
تعیین گردید .در نهایت ،نتایج این تحقیق نشان میدهد مدل مطلوب نشاط سازمانی بر اساس ارزشهای
اسالمی تضمینکننده نشاط کارکنان در وضعیتهای مختلف سازمان میباشد که میتوان جهت اجرایی
نمودن مدل راهکارهای تدوین کرد از جمله ارائه ارزشهای فردی کارکنان در کنار ارزشهای اجتماعی و
ســـازمانی تا کارکنان ارزش های ســـازمانی را همجهت ارزش های فردی خود بدانند در این صـــورت
فعالیتهای کارکنان همراه خواهد بود با احســاســات مثبت در فرد (شــوخطبع ،انرژی بیشازحد ،توانایی
انجام کار ،اثرگذاری بر دیگران) و عالقهمندی به کار (عشق به زندگی و کار ،دید مثبت به کار ،ر ضایت از
کار) و عوامل مرتبط به کار (انگیزه ،اعتماد به مدیران ،امنیت شــغلی ،آزادی در محیط کار ،بیان چالشها،
ارز شمندی در کار) که از مؤلفههای ن شاط سازمانی در مدل میبا شد .عالوه بر این نتایج این پژوهش با
نتایج تحقیقات مشابهی از قبیل موگیلنر ( ،)2019ساالس ـــ والینا و همکاران ( ،)2018خسروجردی و
هم کاران ( ،)2018هوا نگ ( ،)2016هاد یان و رح مانزاده ( ،)2018مقیمی ( ،)2017ســـا مانی و
همکاران ( ،)2016محمد نژاد بیدخت ( ،)2016در زمینه نشـــاط ســـازمانی و عوامل ایجاد نشـــاط در
ســـازمان همخوانی دارد.همچنین ،تحقیقات ماهیپاالن ( ،)2019ملک و همکاران ( )2018در زمینه
معنویت با یافتههای پژوهش حا ضر در یک را ستا قرار دارد .با توجه به آنچه بیان شد در مورد هر یک از
مو ضوعات ن شاط و معنویت به صورت جداگانه تحقیقات انجام شده ا ست ،اما تاکنون پژوه شی که هر دو
مو ضوع را در کنار هم برر سی نماید انجام ن شده ا ست .بنابراین ،از این منظر پژوهش نو میبا شد از جمله
محدودیتهای پژوهش حا ضر به دلیل جدیدبودن آن کمبود مطالعات پژوه شی در این را ستا میبا شد .و
ازآنجاکه بخشـــی از پژوهش موضـــوع ارزشهای اســـالمی اســـت جامعه مورد بررســـی در این زمینه
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سوءگیریهای در تکمیل پر سشنامه دارند لذا پی شنهاداتی در دو حوزه سازمانی و تحقیقات آینده مطرح
میگردد .در حوزه سازمانی جهت بهبود مؤلفههای ارزشهای ا سالمی و ن شاط سازمانی مدل در سازمان
پی شنهاد می شود ،آموزش عملی م سائل دینی و ا سالمی تو سط مدر سانی که خود مت صف به آن ه ستند
صورت پذیرد و همچنین سالمت روحی افراد در اولویت قرار گیرد و جل سات مذهبی برای نهادینهکردن
باورهای دینی در سازمان ت شکیل شود همانند برنامههای که برای سالمت ج سمی کارکنان در سازمان
برنامهریزی میگردد .ایجاد محیط و فر صتی جهت بحث و برر سی در مورد گویههای که از نظر کارکنان
سبب شادی آنان در محیط کار از طریق رعایت برخی از ارزشها در سازمان میگردد؛ اجرایینمودن مدل
ارائهشده در پژوهش از طریق ایجاد دیدگاه مثبت در مدیران و مشارکت آنان در این امر بدون درنظرگرفتن
ســطح مدیریتیشــان؛ زیرا یک مدیر شــاد ســبب گســترش نشــاط در ســازمان میشــود .توجه به ارزیابی
احساسات همکاران ،برگزاری سمینارهای شغلی در رابطه با نشاط سازمانی ،در استخدام و انتصابات عالوه
بر تواناییها و مهارتهای افراد ،بر شخ صیت و حاالت روحی کارکنان توجه گردد تا م شاغلی به ای شان
واگذار شود که متناسب با روحیاتشان باشد؛ زیرا تطبیق شغل با شاغل نیز سبب افزایش نشاط میشود.
درحوزه پژوهشهای آینده میتوان پی شنهاد داد با توجه به این که تمامی سازمانهای آموز شی ،دولتی و
خ صو صی با هر اندازه سازمانی خواهند توان ست از الگوی ارائه شده در این تحقیق جهت بهبود ف ضای
سازمانی و کاری از طریق ایجاد ن شاط که نتیجه آن همکاری میان کارکنان و پی شرفت سریعتر سازمان
میباشد استفاده نمایند محققان عالقهمند به تحقیق میتوانند:
 ارائه تفاوتهای بهکارگیری مدل نشاط سازمانی در ارگانهای دولتی و خصوصی. انجام پژوهش در جهت تکمیل و اصالح مدل جهت ارتقای نشاط سازمانی. ارائه الگو نشاط سازمانی بر اساس عوامل محتوایی ،ساختاری و زمینهای. -سطحبندی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری.
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Abstract
Purpose:The purpose of this study was to present a model of organizational vitality
based on the components of Islamic values and mixed performance in the Islamic
Azad University in the north of the country.
Design/ Methodology/ Approach:In terms of data, the research method was a
combination with an exploratory approach. In this regard, in the qualitative part,
academic and organizational experts were selected in a non-random manner and
snowball method by 30 people. In the quantitative section, both managers, deputies
and faculty members were estimated at 3062 people and the sample size from
Krejcie and Morgan table was estimated at 342 people. To prevent a decrease in the
number and reliability of the questionnaires, a sample of 370 people was determined
by stratified random sampling. The identified indicators were confirmed by experts
through Delphi-fuzzy content analysis.
Research Findings:In this study, by exploratory factor analysis, it was found that
the dimensions of Islamic values include individual, social and organizational values
and the dimensions of organizational vitality include work factors, positive emotions
and interest in work. The results of structural modeling showed that individual,
social and organizational values as precursors of Islamic values affect organizational
vitality in Islamic Azad University.
Limitations & Consequences: Since the research has been done in universities in
the north of the country, it reduces the generalizability to other provinces. It is
suggested that more accurate results be obtained in future research by selecting a
larger sample size.
Practical Consequences: Spreading vitality in the organization can help improve
the health of the employees of that organization.
Innovation or value of the Article: From a fundamental point of view, the results
of this research in the field of organizational behavior management can provide a
framework for future studies in the field of organizational vitality and Islamic values
of the work environment. Educational, institutions and executive apparatus.
Keywords: Organizational vitality, Islamic values, work factors, positive emotions,
interest in work
Paper Type: Scientific-research
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