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 های سازمانی بر تحریک، بررسی رابطه ادراک از سیاست

 کارکنانانگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی 
 

 **، محمد کشاورزعظیم حمزئیان
18/29/29تاریخدریافت:

11/12/29تاریخپذیرش:

 چکیده
هایسازمانی،انگیزشدرونیوباهدفبررسیرابطهبینادراکازسیاستپژوهشحاضر

است. شده انجام برخوشبختیدنیویکارکنان آنها تأثیر ازلحاظهدف،تحریکو اینمطالعه
آماریدراینمطالعهکاربردیوازنوعتوصیفیبودهوباروشپیمایشیانجامشدهاست.نمونه

سازمان182 کارکنان از منطقهنفر بهآب که هستند فارس استان جهادکشاورزی و روشای

برای تصادفی گیرینمونه روشحداقلمربعاهاتحلیلدادهانتخابشدند. نرم، افزارتجزئیو

Smart PLS2گرفتهشدو بهره برایسنجشرواییازرواییهمگرا قرارگرفت. استفاده مورد
قرارگرفتوضریبآنبرایتمامسازه آلفایکرونباخمورداستفاده هایبرایبرازشپایایی،

ازمانیبرتحریکوهایسادراکازسیاستکهدهدنشانمیهایافتهاست.9/2پژوهشبیشتراز
 کارکنان، دنیوی معنیخوشبختی و مثبت داردتأثیر وداری مثبت تأثیر نیز درونی انگیزش .

اماداریبرمیزاناحساسخوشبختیدنیویکارکنانمیمعنی بیانگررابطهنتایجپژوهشگذارد،
معنی و سیاستمنفی از ادراک ازدار درونی انگیزش و سازمانی ویکهای وتسو حریک

از کارکنان دنیوی میانسویخوشبختی تحریکرابطه و انگیزشدرونی همچنین است. دیگر
کند.گرینمیهایسازمانیوخوشبختیدنیویرامیانجیادراکازسیاست



سیاست: کلیدواژه از دنیویادراک خوشبختی درونی؛ انگیزش تحریک؛ سازمانی؛ های
کارکنان

                                                                                                                                        

.،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهسمنان،سمنان،ایران استادیار

m.keshavarz71@semnan.ac.ir)نویسندهمسئول(دانشگاهسمنان مدیریتدولتی دانشجویدکتری.**
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 مقدمه
و1شوود)وارنظرگرفتهمیتجربهذهنییاروانیکارکناندریکعنوانبهکارکنانخوشبختی
گیوردبرمیعاطفیوهمشناختیکارکنانرادرهای(.ایناحساسهمجنبه193؛9222همکاران،

راقوادرفوردگوذارد،نقوشمهمویبورزنودگیفوردموی،کارکنانخوشبختی(.212؛9،9223)داینر
دنبالاهدافارزشمندیدرزندگیحرکوتکنودمستقلزندگیخودباشدوبه سازدتابازیگرمی

شدتتحوتتوأثیرعناصورمربوو بوهنگورش،بهخوشبختی.(552؛9212وهمکاران،3)اسچیفرین

دهنودراترجیحمیایمحیطکاری،محققانمعتقدندکهکارکنان.تصویرازخودوانگیزشاست
شوود،هوایآنهوامنجورمویییراکهبهرفعنیوازهاواحتماالًانگیزهکهمتناسبباشخصیتشانباشد

هوایگونواگونهواتوانسوتندطیفویازانگیوزهکوهسوازمان.زموانی(2؛2،9212وجودآورد)علویهب
یافتنودتریدرسازمانپذیرراارائهدهند،کارکناناحساسمثبتهایکاریانعطافهمچونروش

احساسویوخوشبختی (.982؛5،9228بهسازماننشاندادند)باپتیستکوتالشبیشتریبرایکم
هاییازکاهشاحساسایمنفیداردودرزمانمانشانههایشغلرابطهذهنیکارکنانبانیازمندی

کارکنواندنیویخوشبختی(.115؛9219وهمکاران،1شود)بوکرمنکارکنانمشاهدهمیخوشبختی
ریتوأثنودیافرکیو"ایمعنوبوهیسوازمانیهوااسوتیسهایسازمانیباشد.سیاستتواندمتأثرازمی

رسواندنحوداکثربوهشودوفردضمنمییطراحراهبردیبهشکلیاستکهدرآنرفتاریاجتماع

ازادراکآورد.وجوودمویههواییبورایدیگورانبونوهیهزمدتخوود،بلندایمدتکوتاهیوربهره
نیو.ایاسوتمنفویسوازمانطیمحنسبتبهیککارکنانیابیازارزیناشنیزیسازمانیهااستیس
توسوطافورادیاطورگستردهبهیطیمحراتیثأازتیآگاهدرآنکهاستیدهندهسازماننشانامر

دچوار،خواهنوددادازمنوابعراازدسوتیبرخکننداحساسمیکهافرادیزمان.شناختهشدهاست

یاسویرفتوارسلیودلدادنمنابعبهازدستنسبتبهکارکنانیادراکذهن.شوندیمیدیتنشوناام
درنقشویاساسوی،نیزمیانافرادروابطرفتارهایسیاسیو.(99؛9،9218لینوسان)سازماناست

                                                                                                                                        

1. War 

2. Diener 

3. Schiffrin 
4.Ali 
5. Baptiste 

6. Böckerman 

7. Lin & Sun 
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توانندهستند،میکنندهیینتععاملی،کارهادرزهیکهانگنیبهاباتوجهکنندوایفامییرونیبزشیانگ

هوایدولتویدررویسوازمانلهپویشئ(.مس1؛9219منجرشوند)چوویانگ،دنیویخوشبختیبه
مذهبودیندراینشهربهمسائلمربو بهخوشبختیاخرویسابقهبهباتوجهشیرازایناستکه
،واقووعارکنووانمغفووولمانوودهاسووت.درد،اموواموضوووعخوشووبختیدنیووویکشوووآنهوواتوجووهمووی

منودیبورایگرایویوفایودهبودنخوشبختیاخرویبرایکارکنانغالباًباعثعدمنتیجوهنملموس
تواندبرایپرکردنشکافموجووددراینپژوهشمیهاییافتهشود.کارکناندربخشدولتیمی

هایسازمانیودرکبهتورانگیوزشدرونوی،تحریوکوادبیاترفتارسازمانی،آشناییباسیاست
هوایاموروزهکارکنواندرسوازمان،دیگورکارکنانمفیدباشد.ازطرفدنیویخوشبختیدستیابیبه

هسوتندواحساسخوشوبختیدنیوویعدمعلتانگیزهبهعدمودولتیمستعدبروزمشکالتروانی
هسوتند،احسواسخووبیندارنودوبرخیازکارکنانازاینکهدرسازماندولتیمشغولبوهفعالیوت

کوهاوالًرابطوهادراکازاسوت ایون حاضور هودفپوژوهش شغلخودهسوتند.لوذا،دنبالتغییربه
راتبیویندنیوویکارکنوانخوشوبختیهایسازمانیبرسهمتغیرانگیزشدرونی،تحریکوسیاست
دنیوویکارکنوانخوشوبختیهوایسوازمانیووثانیاًبهبررسیرابطوهمیوانادراکازسیاسوتکند

،ابتوداگریدومتغیرانگیزشدرونیوتحریوکبروردازد.بورایایونمنظوورنقشمیانجیبهباتوجه
شود.هاومدلمفهومیپژوهشذکرمیکدامازاینمتغیرهاتشریحوسرسفرضیههر



 نظری پژوهش مبانی
 1خوشبختی دنیوی

هواییهمچوونموفقیوت،رفواه،سوعادت،بهزیسوتی،آسوایش،بواواههاًغالبخوشبختیاصطالح

شورایطیخووبیوا»راخوشوبختیچوههواورضوایتمورتبطاسوت.اگرخوشحالی،تحققخواسوته

،«شوودوسیلهسوالمتی،شوادیودارایویتعیوینمویهبخشاززندگییایکوضعیتیکهبرضایت

سالمتیوداراییبدانیم،اینوضعیتیتوأمباشادی،عنوانبهراخوشبختیمااند،لیکنتعریفکرده

ورفاهیکسواننیسوتندخوشبختیخالفتصورعمومی،دومفهومدهدکهبرخودنشانمیخودیبه

                                                                                                                                        

1. eudaimonic Wellbeing 
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توادراکنسوبتبوهمحولوسیلهاحساساتمثبکارکنانبهخوشبختی(.93؛1،9215)ایکوالگو

،12؛9219شوود)ابوراهیم،منجرتواندبهشادیونیرویکاریسازندهکهمیشودسنجیدهمیکار

وسویلهفیشوروهمکوارانصوورتگرفتوه(.یکیازمطالعاتکهبوه929؛9223کاران،وهم9هارتر

و3اند)فیشرراباموضوعاتمربو بهدین،معنویتومسائلروحانیمطرحکردهخوشبختی،است

،شوادیومعنویوتگواهیخوشوبختی(.واقعیتایناستکهمفاهیمیهمچون1؛9229همکاران،

د)ایوکوالگوو،نشووروندواغلباینمفاهیمبایکدیگرترکیوبمویکارمیهجایهمبهاوقاتب

شودهازشاملکشوفاسوتعدادهایخوود،پیشورفتادراکدنیویخوشبختیهای(.جنبه92؛9215

هوا،درزندگی،مشارکتزیاددرفعالیوتداریمعنیمندیوهایافراد،حسهدفبهترینپتانسیل

و2شوود)واتورمنهاازنگاهفردیمیبردنازفعالیتتوجهولذتقابلهایگذاریبرتالشسرمایه

هوایافورادبهکیفیتزندگیکهازتوسعهبهترینپتانسویلدنیویخوشبختی(.25؛9212همکاران،

اشوارهدارد،شودوکاربردآنهادرتکامولازنگواهشخصویواهودافهماهنوگبوافوردمشتقمی

1ذهنویخوشبختییکمکملیامفهومیمتضادباعنوانبهدنیویبختیخوش(.12؛5،9229)شلدون

معتقود8(.دسی992؛9228وهمکاران،9برایدرکومطالعهکیفیتزندگیمطرحشد)کاشدان

و2شوود)چوننامیودهمویدنیوویخوشوبختیمورتبطبواانگیوزشخودمختوار،خوشوبختیاستکوه

هووایارسووطویووکواهه،بووهنوشووتهعنوووانبووهدنیووویخوشووبختی(.ریشووه293؛9213همکوواران،

شود.قالبخوشبختیباادراکازشادییالذتمطرحمیهاموفقیتدرگردد.درایننوشتهبازمی

دنبوالادراککیفیوتداندکهانسواندرآنبوهرانوعیفلسفهزندگیمیدنیویخوشبختیواترمن

نمودنافرادبراعتموادرهبری(.21؛9212مکاران،)واترمنوهوضعمطلوبباشدفراترازندگیز

                                                                                                                                        

1. Ekwulugo 

2. Harter 

3. Fisher 

4. waterman 

5.-sheldon 

6.-subjective well-being (SWB) 
7. Kashdan 

8. deci 

9. chen 
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شوودوتوانمندسازیتأکیدداردکهباعثگسترشزیردستانیباحساستقاللومعنابخشیباالمی

دهد)چنوآنهاراافزایشمیدنیویخوشبختی،رو.ازاینکندوانگیزشدرونیآنهاراتقویتمی

شوند.یکیشادیمربو میخوشبختییقاتیبهدوحوزههایتحق(.پژوهش293؛9213همکاران،

.موفقیوتهودونیکدنیوویخوشوبختیهوایانسوانییواودیگوریپتانسویل1یاموفقیوتهودونیک

عامولمورثرعنووانبوههایذهنیزندگیاستومعموالًهایعاطفیوارزیابیدربرگیرندهکارکرد

هوایموجوودودرکنگرانویشواملدنیوویخوشبختیامارود.کارمیهمثبتیامنفیدرزندگیب

رشودشخصوی،داشوتنهودفدرزنودگیوغیورهمطورح،مثالعنوانبهنحوهارتبا افرادباجهان

ندرتموجبایجادشهرتیاانباشتثروتبههایخارجیهمچونموفقیتدرشودوخواهشمی

،موضووعاتنیوشودکوهایمبیاناغلب(.293؛9213شود)چنوهمکاران،یمیدنیوخوشبختی

یغنوویطووالنیخیتواریورفتواریدرعلووماجتمواعامواایونموضووعاتاختراعمدرنهستند،

دهودکوهعوامولمختلفویبوراحسواس(.مطالعهپیشینهپژوهشنشانموی2؛9211اند)انگنر،داشته

اشووارهکردنوودکووه(9222)9انیوووراسوویدگووذارد.درمحوویطکووارتووأثیرموویخوشووبختیشووادیو

باشود.یمثبتوجینتواکننودهبینیپیشتواندیداردومیکیارتبا نزد،یباعملکردذهنیخودمختار

،رددایشووتریمثبووتبراتیتووأث،سووطحبوواالدرونوویزشیووانگیعنوویخودمختووار،مرکووزیکنتوورل

منجر،یمنفراتیثأبهتیرونیبکیوتحرزهیانگیعنی،نییخودمختارپاکنترلمرکزی،کهیحالدر

،خودمختواریهوازهیوبواانگخوشوبختیکوهنوداشوارهکرد(9229همچنیندسیورایوان).شودمی

دیتأکبیشترکارکنانیبراعتمادوتوانمندسازسازمانکهیرهبرشود.دنیویخواندهمیخوشبختی

زهیوانگآنهوا،دکنویبیشوتریفوراهممویداریومعنیخودمختارردستانیزبرایکهزمانیکند،یم

 یابد.افزایشمیدنیویآنهاخوشبختیاحساسرو،نیاوازدنبخشیخودرابهبودمیذات



 3های سازمانیادراک از سیاست

.رونودشومارمویبوهیندسیاسیامبارزهباقدرت،منازعه،توافقومنافعخودخواهانهازمبانیفر

                                                                                                                                        

1. hedonic 

2. Deci & Ryan 

3. Perceptions of organizational politics 
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ظواهراًورسومیصوورتغیوردانودکوهبوهفوردیمویعنوانرفتارگروهییابهمینزبرگسیاسترا

ضومانت،وسیلهقدرترسمیهنظرفنینامشروعاستکهنهبشدهوباالترازهمهازد،تقسیممتضا

.مینزبورگداردونهنیازبوهگوواهیتخصصویشدهاست،نهایدئولوهیپذیرفتهاجراییپیداکرده

اسوتیس(.921؛9211دانود)هواک،سیاسویمویهایمربوو بوهحووزهتعوار رارفتوارسیاست

دهودوشواملیسازمانرخموکیدریررسمیغبریکپایهمبتنیکهییرفتارها»عنوانبهیسازمان

شوودیموفیتعر،«شدهاستیافرادطراحیارتقاایمحافظتیاستکهبرایعمدیاعمالنفوذ

.(99؛1،9219تاویاوآنور–)آمرونسا

-وجودمویهدلیلارزیابیکارکنانازمحیطسازمانیمنفیبهایسازمانیبهستادراکازسیا

وسویلهافورادشوناختههآگاهیسازمانیازتأثیراتمحیطیاستکوهبودهندهآید.اینموضوعنشان

هایسازمانیشاملنگرشافرادنسبت(.همچنینادراکازسیاست99؛9218شود)لینوسان،می

ارزیوابیعنوانبهخاصطوررسانیبهخودودیگراناستوبهدیگرانبهقصدخدمتهایبهرفتار

موردوضعیتمحیطکاریتوسطهمکوارانونواظرانیکوه،تعریفشدهاستکهدرذهنیفردی

(.1؛9،9219شود)چوویانگدهند،تعریفمیایراارائهمیارانهزگچنینرفتارخدمت

کننودودهدکارکنانوضعیتراارزیوابیمویهایسازمانیرخمیتکهادراکازسیاسانیزم

عمودتًادردسوترهبورانمتمرکوزاسوت)لوینوسوان،،هاییباجوسیاسیقوی،منوابعدرسازمان

شودهفوردیوهوایتجربوهاساستفسیریازرویودادهایسازمانیبر(.ادراکازسیاست98؛9218

)چووورتصووریغلوطازحوواداواقعویباشودگراینتفسیگیرد،حتیارفتاردیگرانشکلمی

کیعنوانبهراعالیرانیمدیرفتارهااحتماالًکارکنانی،اسیسازمانسکیدر (.1؛9219یانگ،

کارکنوان،یطیشورانیچنودر.گیرندنظرمیدررانیتوسعهمنافعخودمدیسوبهکنندهتیهداعامل

هوایبسویاردرمحویطن،یوابورعوالوه.کننودینمویدرونورابرتررانیهاواهدافمدارزشاحتماالً

کارمنداننیبوروابطگرماعتمادیجابهمنابعدررابطهبایورقابتخودخواهانهرفتارهای،سیاسی

صورتبروزرفتارسیاسوی،کارکنوان(همچنیندر3؛3،1222شود)کاسماروبارونبسیاردیدهمی

                                                                                                                                        

1. Amponsah-Tawiah & Annor 

2. Cho & Yang 

3. Kacmar & Baron 



  های سازمانی بر تحریک، انگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی کارکنانبررسی رابطه ادراک از سیاست

7 

اثوراتنوامطلوبی،اندکهمحیطبسیارسیاسیکنند.محققانبیانکردهپیدامیاحساسعدماطمینان

همچوناسترسزیاد،قصدترکخدمتباال،رضایتکمکارکنان،تعهودکواریضوعیف،رفتوار

وریسازمانیپایینوسوددهیکمراهمراهوریپایینوبالطبعبهرهشهروندیسازمانیمضر،بهره

(.329؛9219همکاران،و1خواهدداشت)چانگ

نشواندادیکویبلژمارسوتانیکارمندب522(بابررسی9215)وهمکاران9نتایجپژوهشبابیک

دارویایمعنورابطوه،شوغلوقصدتورکیشغلتیرضاهایسازمانیوادراکازسیاستبینکه

توانندبهکارکنانکمککنندتابتوانندیهامدهدکهسازمانیمطالعهنشانمنیامنفیوجوددارد.

شیراباافوزاخانواده-هایکارتداخلمنفیمسئولیتراتیثأکنندوتتیریرابهترمدانگیزهخود

(9212وهمکواران)3لیتد.نشود،کاهشدهیمتیحماوسیلهسازمانازآنهبکارکنانکهانگیزه

ازروانیوپادراکرهبورانویاسویسیهواکیتاکتانیمداریمعنیمثبتورابطهکهافتیدرراًیاخ

کهدرپژوهشخودنشاندادند(9222وهمکاران)2سیفرانوجوددارد.رهبریعدالتواثربخش

یاسویسیشورکتدررفتارهوایوفشاربورکارکنوانبورایسازمانیهااستیسنامناسبازادراک

توانودبوهیمو،یاهودافشخصوهبورسیدنمنظورواعمالائتالفقدرتمندبهینفوذقوماننداعمال

5.کاسونزکموککنود،شوودیکهموجباضطرابکارکنانموکنندهدیکارتهدطیمحکیجادیا

جینتوابورشودهدرکیسوازمانکارمندنشاندادندکهحمایت1922(بابررسی9219وهمکاران)

دارد.همچنوینداریمعنویتوأثیرمسوتقیموکارکنوانخوشوبختیاحساسشیافزاهمچونیسازمان

وشدهحمایتسازمانیدرکنیارتبا ب،دادنصفاتانسانیازدستنشاندادکهعهمطالاینجینتا

(رایهاضوومهروانوووسووو یعوواطفیخسووتگ،یشووغلتیکارکنووان)رضووابهزیسووتیسووهشوواخص

بورایهوایسیاسوی(بیانکردندکهسازمان9219)1لییکروکوکمیچالسکاکند.یمگرییانجیم

هایغیردولتویهایدیجیتال،احزابسیاسی،سازمانعاملطریقسیستمایجادانگیزشدرپیرواناز

                                                                                                                                        

1. Chang 

2. Babic 

3. Thiel 
4. Ferris 

5. Caesens 

6. Lilleker & Koc-Michalska 
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هواوکنند.همچنینآنهوادرپوژوهشخوودبیوانکردنودکوهانگیوزههایمدنیتالشمیوسازمان

(نیزدرپژوهشخوود9219)1زماناست.چوویانگهایسیاسیساتمایالتافرادمتأثرازفعالیت

باانگیزشدرونویورابطوهداریمعنیمنفیوهایسازمانیرابطهنشاندادندکهادراکازسیاست

توانمطرحساخت:هایزیررامیفرضیهرو،اینداریباتحریکدارد.ازمعنیمثبتو

داریمعنویتأثیرمنفیو،انگیزشدرونیکارکنانهایسازمانیبرادراکازسیاست:1فرضیه

دارد.

دارد.داریمعنیتأثیرمثبتو،هایسازمانیبرتحریککارکنانادراکازسیاست:9فرضیه

داریمعنیتأثیرمنفیو،دنیویکارکنانخوشبختیهایسازمانیبر:ادراکازسیاست3فرضیه

دارد.



 9انگیزش درونی

افتوهیگسترشیریادگیدریذاتزشیرشدوانگهایگیزهبرانهاپژوهشکم،یوستیدرقرنب

وتوالشپورورشداد،یریادگیوقیطرازتوانیمراکههوشندبراینباوررشد،هاینظریهاست.

یدرونوزشیانگ.استیذاتتیرضابرایرسیدنبهبهمشارکتاقیاشت،یذاتشزیکهانگیحالدر

کنود.یموتیهدااساسخودمختاریبررفتارفردراریمسرای،زوجودداردیوطبیعیذاتصورتبه

عمولثرتررموخوودیجواراتیومهماستتابتواننددربازتابتجربهاانسانرشددریخودمختار

دنبوالعنوانیکمحرکذاتیوطبیعیبوهبهدرونیانگیزه.(1295؛3،9215کنند)چیونگوییپ

2ورتروالولورهایجدیودیاسوتکوهدارایبواالتریناسوتقاللاسوت.پوهاوفرصتیافتنچالش

یهوازهیوبوهانگدرونویزهیوکننود.انگیمویبندطبقهیرونیوبدرونیزهیرابهانگیکاریهازهیانگ

یهواازپواداشحاصولکوارنیوتانجواماشارهبوهیرونیبزهیکند.انگیکاراشارهمنفسمربو به

بهبوودیبورایکوارطیمحوکیوکردندکهشنهادی.آنهاپاستکارتوجهبهنفسیجابه،یخارج

                                                                                                                                        

1. Cho & Yang 
2. Intrinsic motivation 

3. Cheung & Yip 

4. Porter and Lawler 
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یخوودرونیبزهیانگهمازویدرونزهیازانگهمتوانندیمردستانیاستکهزمحیطیعملکردکار

یهوازهیوثرازانگرمومنظووراسوتفاده.سوازمانهوابوه(299؛9213وهمکواران،1)چنباشندیراض

مالتمکررباکارکناندارندوهستندکهتعایکساننهایکنند.اریرادرگیانیمرانیمددیبا،درونی

خووددارنود.بواردستانیهاواهدافزها،آرمانتیها،اولونسبتبهارزشیشتریبنشیبجه،ینتدر

بوهآنوانوکننودتیوحما،رفعاهدافسازمانیتوانندکارکنانرابرایمیانیمرانیمدنش،یبنیا

مثبتیهازهیانگدلیلبهتواندیمتیفعالکیعملکرد.(185؛9225وهمکاران،9)لیرردهندزهینگا

بوردنازآنشورکتکننود.مشوارکتلوذتیبرااًصرفهاتیدرفعالتوانندمیوافرادوجودآیدهب

،درونویزهیودرکانگ،نیوابوراست.عالوهدرونیزهیانگدلیلبهاغلبتیبردنازفعاللذتلیدلبه

،مکاتبواتمتوسوط،مشوارکتعالقوهوت،یتجربوهصوالح،ی)خودمختوارمیمفواهگوریدهمراهبه

ازآنیحواکقواتیتحق(.592؛3،9218برگوانگسور)رهینشدهاست(ارائهمداریهدفریادگی

فیوظوانیانجامارایآورد،زیوجودمرابهیشتریبیدرونزهیانگ،زیانگبرچالشفیاستکهوظا

.(338؛2،9225)گواگنودسویدهودیموشیراافوزادرونویزهیوانگ،مثبتردبازخویکعنوانبه

ونواظرانآنهوادریاازکارکنوانحرفوهینظرسنجیهابااستفادهازداده (9212)5هانگوبارتول

وشدرونویزیوبرانگیرهبریکهتوانمندسازنشاندادندن،یاطالعاتدرچیشرکتفناورکی

915(نیزدرپژوهشخودبابررسی9213)د.چنوهمکارانگذاریمریخالقتأثندیمشارکتفرا

نشاندادنودکوهانگیوزشدرونویوانیمختلفدرتاعیصنادرشدهاستخدامینیچانسرپرستنفراز

:توانمطرحنمودزیررامیهایفرضیه،رواینشود.ازمنجر،دنیویکارکنانخوشبختیتواندبهمی

دارد.داریمعنیتأثیرمثبتو،دنیویکارکنانخوشبختیانگیزشدرونیبر:2فرضیه

دنیوویخوشوبختیهوایسوازمانیوانگیزشدرونیدررابطهبوینادراکازسیاسوت:5فرضیه

گریدارد.نقشمیانجی،کارکنان

                                                                                                                                        

1. Chen 

2. Lepper 
3. Rheinberg & Engeser 

4. Gagne and Deci  

5. Zhang & Bartol 
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 1تحریک

هواازآناسوتفادهبورایمشوارکتدرفعالیوتانگیزهعلتفقدان،وضعیتیاستکهبهتحریک

خواهنددریکفعالیت(.تحریکبهفقدانانگیزهاشارهدارد.افرادنمی112؛9،9215شود)شنمی

شرکتکنندوشروعبهتالشنمایند،بدوناینکهتحریکیدررفتارآنهاصورتبگیرد)جکسوون

راسوتایدسوتیابیبوهدهندهکمبودمطلوبارادهدرننشا،(.تحریک922؛3،9213کرسیواسررای

عنوانیوکسواختاربه(.اکثرتحقیقاتتابهامروز،برتحریک115؛9215)شن،استرفتارهدف

جوایه(.برخیمحققانبو929؛9213اند)جکسونکرسیواسررای،متمرکزشده،محوربعدییک

انودیااحساسنارضایتیعمومی،پیشنهادکوردهبعدییکسازهتکعنوانبهسازیتحریکمفهوم

ینودپیچیودهوچنودوجهیاسوتکووهدرآناخوودیوکهسوتیویوکفرخوودیکوهتحریوکبوه

کمبوود،(.تحریوک111؛9215هایناخوشایندوجودنودارد)شون،علتنیازبهاثرگذاریگسترده

هوایوادسوتیابیبوهنفعالیوتدادبهفقدانصالحیتفرد،تنزلمطلقخودباوریاستوممکناست

(.تحریکمعموالًبوهدالیولزیور922؛9213د)جکسونکرسیواسررای،شونتایجمطلوبمنجر

یژگیکمبودتالشوویباورها،ییکمبودتوانایباورها،یناکافیکارهاریمقاد:گیردصورتمی

اهودافعملکوردیواهودافتصودیقاجتمواعیبوا.(112؛9215)شون،تحملکواررقابلیغیها

کارهووای(.ویژگووی921؛9213ارتبوواطینزدیووکدارد)جکسووونکرسوویواسووررای،،تحریووک

وهمکاران،2است)لگالتشودکهباتحریکنیزمرتبطغیرجذابمربو بهاحساسخستگیمی

نیارتبوا بوییبهشناساموجبآنفردقادراستکهبهیشناختحالتروانکی،(.تحریک9221

وهمکواران5(.کووآلی922؛9213)جکسونکرسیواسوررای،ستیندیگرانرفتارجیرفتارونتا

خوشبختیو،تحریکزشیانگنیرابطهبی،میخودتنظیسنجنظربااستفادهاز،یدرپژوهش(9219)

شیجداگانوهمووردآزمواصوورتبهزشی.تمامانواعانگکردندیبررسرایورزشنهیدرزمدنیوی

افوراددنیوویخوشوبختیبوریطورمنفکبهیتحر.نتایجاینپژوهشبیانگراینبودکهقرارگرفتند

                                                                                                                                        

1. Amotivation 

2. Shen 
3. Jackson-Kersey   & Spray 

4. Legault 

5. Kouali 



  های سازمانی بر تحریک، انگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی کارکنانبررسی رابطه ادراک از سیاست

11 

ونودیپ،دنیوویخوشوبختیهاوزهیانواعمختلفانگنیکهبدادنشانجینتاهمچنین.گذاراستتأثیر

(درپژوهشخودنشواندادنودکوهمیواندومتغیور9218وهمکاران)1فیرمینوجوددارد.دهیچیپ

(نیوزدر9213وجوددارد.چونوهمکواران)داریمعنیرابطهمستقیمو،انگیزهدرونیوتحریک

دنیویکارکناندارد.خوشبختیبرداریمعنیتأثیرمنفیو،پژوهشخودنشاندادندکهتحریک

دارد.داریمعنیتأثیرمنفیو،کارکناندنیویخوشبختیبر،تحریک:1فرضیه

،کارکنواندنیویخوشبختیهایسازمانیودررابطهبینادراکازسیاست،تحریک:9فرضیه

گریدارد.نقشمیانجی



 مدل مفهومی پژوهش
اقتباسویازآن،ترینتحقیقیکهدراینزمینهانجامشودهومودلنظوریتحقیوقحاضوراصلی

(صورتگرفتوهاسوت.مودلمفهوومی9219(وچوویانگ)9213توسطچنوهمکاران)،است

هوایمتغیورادراکازسیاسوت،ست.اینمودلدهندهروابطبینمتغیرهانشان(1)پژوهشدرشکل

عواملیعنووانبوههایسوازمانیگیرد.ادراکازسیاستنظرمیعنوانمتغیرمستقلدربهسازمانیرا

نظرندر(کارکناH3)دنیویخوشبختی(وH2(،تحریک)H1ایجادانگیزشدرونی)بسیارمهمدر

نظرگرفتهشودهوابستهدرمتغیرعنوانبهدنیویکارکنانخوشبختی،دیگرازطرف .گرفتهشدهاست

نهایوتشوود.در(برآنبررسیمویH5(وتحریک)H4استکهتأثیرمتغیرهایانگیزشدرونی)

کارکنوانبوادومتغیورمیوانجیانگیوزشدنیوویخوشبختیهایسازمانیباسیاسترابطهادراکاز

گیرد.(موردسنجشقرارمیH7(وتحریک)H6درونی)



 ناسی پژوهشش شور
؛کموی،نظورشویوهپوژوهشراهبرد،پیمایشی؛ازنظرپژوهشحاضرازنظرهدف،کاربردی؛از

صددتوصویفاستودرایپرسشنامه،وریدادهآنظرشیوهجمعمقطعیواز،تکنظرافقزمانیاز

هایسازمانیبرخوشبختیدنیویکارکنانبانقشمیانجیدومتغیرادراکازسیاستتأثیروتبیین

                                                                                                                                        

1. Firmin 
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 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل



ایوباشود.جامعوهآمواریپوژوهشکارکنوانسوازمانآبمنطقوهانگیزشدرونیوتحریوکموی

گیوریتصوادفیصوورتنمونوههابهآوریدادهدوروشجمعنباشجهادکشاورزیاستانفارسمی

وتوهشودگرفکواربورایجواموعمحودودبوهفرموولکووکران،برایتعیینحجمنمونهبهینه است.

دستآمودهب182درصد،حجمنمونه5درسطحخطای،نفربودند352اساسجامعهآماریکهبر

بورایگوردآوریهواقابولاسوتفادهبوود.عددازاینپرسشنامه182،پرسشنامه922وپسازتوزیع

ایلیکرتاستفادهشود.دستهسرالیبراساسمقیاسترتیبیوطیفپنج95هاازپرسشنامهبستهداده

شوناختیشاملسراالتجمعیتقسمتاول،:قسمتتشکیلشدهاستدوپرسشنامهاینتحقیق،از

دانوتحقیقمطرحشدههایهفرضیاساساالتاصلیپرسشنامهاستکهبررقسمتدوم،شواملسوو

انگیوزش،هایسوازمانیادراکازسیاستبعد)2شاملپرسشنامه د.شکهرواییوپایاییآنتأیید

موردتأییدقورارتوسطبرخیخبرگان .رواییسراالتاست(دنیویدرونی،تحریکوخوشبختی

اسوتفادهشود.Smart-PLSارافوزگیوری،ازنورممنظوربرازشکلیمودلانودازهگرفت.همچنینبه

هوایپوژوهش(بورایتموامسوازه1ضریبآلفایکرونباخ)جودول،شودکهمشاهدهمیطورهمان

هایپژوهشدارد.باشدکهدرسطحمطلوباستونشانازاعتبارسنجهمی9/2بیشتراز

 خوشبختی دنیوی

 ادراک از سیاست

 سازمانی 

H1 
H4 

H2 
H5 

H3 

H7 

 تحریک

H6 

 انگیزش درونی
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 های سنجش . نتایج پایایی و منابع مقیاس1جدول 

 های سنجش مقیاسمنبع  متغیرهای پژوهش
تعداد 

 سوال

ضریب آلفای 

 کرونباخ

 Kacmar & Carlson ادراکازسیاستسازمانی

1997 
11 884/1 

 Guay et al, 20004 928/1 انگیزشدرونی

 Guay et al, 20004 831/1 تحریک

 Waterman et al 20107 867/1 دنیویخوشبختی



 ها تحلیل داده و تجزیه
کوهطورارائهشدهاست.هموان،بررسیشناختینمونهموردجمعیتهایویژگی،(9)درجدول

%پاسخگویانمتأهلبودند.تحصویالتکارشناسوی82%پاسخگویانمردو2/12شود،مشاهدهمی

%بیشترفراوانیرامیانپاسخگویانداشتهاسوتوبیشوترینفراوانویموربطبوه8/25ارشدباحدود

 البودهاست.س22تا35طبقهسنی


 نمونه مورد بررسی شناختی های جمعیت . ویژگی2جدول 

های  ویژگی

 شناختی جمعیت
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 

های  ویژگی

 شناختی جمعیت
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

جنسیت
وضعیت1199/39زن

تأهل

3958/12مجرد

15929/82متأهل19893/19مرد

سن

92-1899/3

تحصیالت

دیرلمو

زیردیرلم
918/13

991/11دیرلمفوق32-95299/99

919/22کارشناسی22-35219/91

52-25589/32
کارشناسی

ارشد
113/39

 1/2 4 دکتری 7/21 41 55+



 1398 بهار(، 29پیاپی شماره ) 1شماره ، تمشهمطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

14 

 بررسی برازش مدل بیرونی
 بارعاملی

گیری)مدلبیرونوی(اندازهمدلاول،پذیرد.درمرحلهدردومرحلهصورتمی PLS یابیمدل

گیوردودرمرحلوههایرواییوپایاییوتحلیلعاملیتأییدیموردبررسیقرارمیطریقتحلیلاز

 شود.وسیلهبرآوردمسیربینمتغیرهابررسیمیدوم،مدلساختاری)مدلدرونی(به

 
 . ضرایب بار عاملی3 جدول

 بارعاملی شاخص سازه بارعاملی شاخص سازه

ادراکاز

هایسیاست

سازمانی

P2 0/69 

تحریک

b20/89 

P30/71b30/87

P50/59 b40/83 

P80/55 

خوشبختی

دنیوی

W10/80 

P90/57 W20/82 

انگیزشدرونی

I10/90 W30/81 

I20/94W40/83

I30/89 W50/18 

I40/88 W60/63 

 b1 0/62 W70/54تحریک

Factor loadings values (> 0.45)


مریوودایوونمطلووباسووتکووهواریووانسبووینسووازهو2،/25بارهووایعوواملیبرابووریووابیشووتراز

آنمودلمووردآنسوازهبیشوتربوودهوپایواییدرگیوریهایآنازواریانسخطایاندازهشاخص

کوهدرگونوهتحقیقحاضر،همان(.درمدل1329قبولاست)داوریورضازاده،گیری،قابلاندازه

ینبیشتراستکهبد2/2مشخصاست،تمامیاعدادضرایببارهایعاملیسراالتاز(3)جدول

بودناینقبولبودهونشانازمناسباشدرحدقابلهاباسازهمربوطهستکهواریانسشاخصامعن

د.شترازمیزانمطلوببود،حذفهمچنینسراالتیکهبارعاملیآنهاکممعیاردارد.
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 روایی و پایایی 

رواییمحتواوروایی؛گیریازدونوعرواییارزیابیاستفادهشدبرایتأییدرواییابزاراندازه

دسوتآمود.همچنویندرایونپوژوهش،بورایههمگرا.رواییمحتوابااستفادهازنظراتخبرگانب

)ضریبآلفایکرونباخوضریبپایاییمرکوب(اسوتفادهشود.تعیینپایاییپرسشنامهازدومعیار

توراسوت.در(بویش9/2ضرایبآلفایکرونباختمامیمتغیرهادرایونتحقیوقازحوداقلمقودار)

 .طورکاملآمدهاستنیورواییهمگرایابزارسنجشبه،نتایجپایا(2)جدول


 ضرایب پایایی و روایی همگرا .4 جدول

 ونیبرازش مدل بیر



عنوان در مدل

متغیرهای 

مکنون

ضریب آلفای 

 کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضریب پایایی 

ترکیبی
(Alpha>0.7 ) 

میانگین 

واریانس 

 استخراجی
((AVE>0.5 

Perceptions of 

organizational 

politics 

ادراکاز

سیاستسازمانی

882/2 
212/2828/2

Intrinsicmotivation298/2228/2899/2انگیزشدرونی

Amotivation 832/2885/2113/2تحریک

eudaimonic 

Wellbeing 
819/2823/2552/2دنیویخوشبختی



گیوریاز،ابوزارانودازه(3)افزاردرجودولهاینرمشدهونتایجخروجیبراساسمطالبعنوان

روایی)محتوا،همگرا(وپایاییمناسببرخوردارند.



 درونی بررسی برازش مدل

نشانگرارتبا بینمتغیرهایمکنوونپوژوهشاسوت.بوااسوتفادهازمودلدرونوی،مدلدرونی

هوایپوژوهشایوناسوتکوههایپژوهشپرداخت.مالکتأییدفرضویهتوانبهبررسیفرضیهمی

هواارائوهشودهنتایجبررسیفرضیه(5)باشد.درجدول1921باالترازtضرایبمسیرمثبتوآماره

.است
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 . نتایج برازش مدل درونی5جدول 

H مسیر 
ضریب 

 مسیر

 آماره

 نتایج تی

H1 282/1-125/2انگیزشدرونی←هایسازمانیادراکازسیاست پذیرش

H2 951/2529/9تحریک←هایسازمانیادراکازسیاست  پذیرش

H3 253/2982/12دنیویخوشبختی←هایسازمانیادراکازسیاست 
عدم

پذیرش

H4 152/12 529/2 دنیویخوشبختی←انگیزشدرونی پذیرش

H5 299/9-131/2دنیویخوشبختی←تحریکپذیرش 

H6 
دنیویخوشبختی←هایسازمانیادراکازسیاست

انگیزشدرونیبااثرمیانجی←
بررسیشرو 

یبررس

شرو 

عدم

 پذیرش

H7 
دنیویخوشبختی←هایسازمانیادراکازسیاست

تحریکبااثرمیانجی←
بررسیشرو 

یبررس

شرو 

عدم

 پذیرش



 برازش مدل کلی

شوودوبواتأییودبورازشآن،گیوریوسواختاریمویمدلکلیشاملهردوبخشمدلانودازه

مقادیرضوعیف،عنوانبه31/2و21/2،95/2شود.سهمقداربررسیبرازشدریکمدلکاملمی

مودلکلویبرابورGOFمیزان(1)جدولبهباتوجهمتوسطوقویبرایاینمعیارمعرفیشدهاست.

 . دهندهبرازشقویمدلاستاستکهنشان23/2با


 . برازش مدل کلی6 جدول

خوشبختی 

 دنیوی
 هاسازه ادراک از سیاست سازمانی انگیزش درونی تحریک

55/0 66/0 28/0 66/0 Communalities 

693/0 065/0 080/0 - R Square 

=  √             √           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  GOF برازشنسبتاًقوی 23/0 
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رویخطوو شودهاست.اعدادنوشته(ارائهشده3(و)9)شدهدرنمودارمدلمفهومیآزمون

اسوتوسوتکوههموانضوریبمسویرمتغیرهارسیونمیانضرایببتاحاصلازمعادلهرگ،واقعدر

R دهندهمقداراعداددرونهردایرهنشان
بورایزایمودلاسوت.مربو بهمتغیرهایپنهاندرون 2

 بیشترباشد.21/1هرمسیرازعددtداربودنضریبمسیرالزماستتامقداریمعن





 


 پژوهش )ضرایب مسیر و بارهای عاملی(. مدل آزمون شده 2نمودار 

خوشبختی 

 دنیوی
R2=0/392 
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 شده پژوهش )تی ولیو( . مدل آزمون3نمودار 



 گیری بحث و نتیجه

هایمهمدررفتارسازمانیوروابوطمیوانمودیرانواحساسخوشبختیکارکنانیکیازجنبه

هوایهوایمونظمشناسواییویژگوی(خوشبختیازطریقروش1،9219،2کارکناناست)هاگلستام

هوایتوانوددرطویدورهشوود.احسواسخوشوبختیکارکنوانمویخاصوشخصیتسنجیدهموی

توانددریکزمواننسوبتبوهخوودشودیگورانمدتیابلندمدتتغییرکندویکفردمیکوتاه

(.خوشوبختی2؛9212احساسیمطلوبوزمانیدیگراحساسبدونامطلوبیداشوتهباشود)علوی،

طوورکلیبواشودکهنشانگربرخیعواطوفخووباسوتوبوهمیشناختهمیعنوانمفهوبهدنیوی

                                                                                                                                        

1. Hagelstam 
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(.همچنوینخوشوبختی192؛9222وهمکواران،1زنودگیمورتبطاسوت)وار-کیفیتکلویشوغل

عنوانترکیبیازمفاهیمدستیابیبههدف،روابطسازندهبادیگران،تسلطداشتنکارکنانبهدنیوی

(9212،12شود)علی،نانشناختهمینمودنکارکبرمحیطومشارکت

هایسازمانیباسوهمتغیورانگیوزش،بررسیرابطهبینادراکازسیاستپژوهشحاضرهدف

دنبوالبررسویرابطوهکارکناناست.ازطرفی،اینپژوهشبوهدنیویدرونی،تحریکوخوشبختی

گوریدوبهنقشمیوانجیکارکنانباتوجهدنیویهایسازمانیوخوشبختیمیانادراکازسیاست

هایتحقیقدرراستایفرضیهاول،رابطوهبوینبهیافتهباتوجه متغیرانگیزشدرونیوتحریکاست.

بوابرابورهیفرضنیاریمسبیضرزانیمهایسازمانیباانگیزشدرونیتأییدشد.ادراکازسیاست

ونتوایج استداریمعن(282/1%درمقدار)25درسطحهیفرضنیا t آمارهزانیم،(است-121/2)

داریدارد.هایسازمانیبواانگیوزشدرونوی،رابطوهمنفویومعنوینشاندادکهادراکازسیاست

بازیووجودرفتارهایسیاسیباشد،واقع،هرچهادراکافرادازفضایسازمانمبتنیبرسیاسیدر

هوایلییکوروکووکنتایجپژوهشتریدرمحلکارخواهندداشتکهاینباانگیزشدرونیکم

کوهافورادبواادراکوجوود(همخووانیدارد.درصوورتی9219(وچوویانوگ)9219میچالسکا)

موضووعرنوجببرنود،ممکوناسوتتجربیواتهایسازمانیمخربمواجهباشوندوازایونسیاست

هایدولتویمانکهکارکناندرسازانانگیزشدرونیداشتهباشند.درصورتییکسانیهمچونفقد

برضوابطبدانند،نوعیانگیزشمبتنیبرعدالتوشایستگیو،رامبتنیها،ارتقاو...میزاندریافتی

تواننتیجهگرفتبه،میدرونیبرایارتقا،رقابتوپیشرفتدرآنهاشکلخواهدگرفت.بنابراین

عدالتیمواجهباشوند،عودمانگیوزهنظرسیاسیبانوعیاحساسبیازمیزانیکهافراددرمحیطکار

دهودکوهکافیبهکاهشبهروریوبهبودکارآنهامنجرخواهدشد.نتوایجفرضویهدومنشوانموی

داردکوهبواداریمعنویهایسازمانیبورتحریوکدرمحولکوارتوأثیرمنفویوادراکازسیاست

برابوربواtآموارهزانیو%م25رابطهدرسوطحنیدرا(همخوانیدارد.9219هایچوویانگ)یافته

هوایبازیدرسازمانهمچونوجودگروهسیاسی .شودیمرفتهیپذزیندومهی(استوفرض529/9)

هوایسوازمانمنجورتواندبهتحریکبیشترکارکنانعلیهسیاستمی،بازیو...فشارونفوذ،رابطه

                                                                                                                                        

1. Warr 
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ونتیجوهاسوتt(982/12)آموارهزانیوم253/2ریمسبیضرزانیم،د.دررابطهبافرضیهسومشو

سوبودونشاندادهم(9222وهمکاران)سیفر(و9215باپژوهشبابیکوهمکاران)اینفرضیه

،هایدولتیشهرشیرازکارکناندرسازماندنیویهایسازمانیباخوشبختیکهادراکازسیاست

دهدکهانگیوزشدرونویبوادارد.نتایجآزمونفرضیهچهارمنیزنشانمیداریمعنیرابطهمثبتو

 (9213داردکهباپوژوهشچونوهمکواران)داریمعنیخوشبختیدنیویکارکنانرابطهمثبتو

نتوایج .اسوتt(152/12)آموارهزانیومو529/2رابطوهنیودراریمسوبیضورزانیمست.راستاهم

دهودبوهمیزانویکوهانگیوزشدرونویکارکنواندرفرضیهنشوانمویراستایاینپژوهشحاضردر

کارکناندرمحولکوارنیوزافوزایشدنیوییابد،احساسخوشبختیهایدولتیافزایشمیسازمان

اسوتقاللوونیازهوایافورادراارضواکنودایباشدکهگونهبهشغلکارکناناگر،یابد.بنابراینمی

دنیویدواینامربهخوشبختیشوند،انگیزشدرونیافرادبیشترمیمهارتکافیدرآنداشتهباش

دنیوویاحسواسخوشوبختی،افزایشانگیزشدرونیکارکنان،نتیجهدرباالتریمنجرخواهدشد.

هوایدولتویعملکردسازمانودهدراافزایشداده،بارروانیوکاریکارکنانراکاهشمیافراد

آزمونفرضیهپنجمنشاندادکهانگیزشدرونی،دررابطهبوینادراکازد.نتایجبخشرابهبودمی

بهاینکهباتوجهکند.گریایفانمینقشمیانجی،کارکناندنیویهاسسازمانیوخوشبختیسیاست

توانودباردراینتحقیقموردبررسیقرارگرفتهاست،انگیزشدرونینمویفرضیهفوقبرایاولین

-کارکنانایفادنیویهایسازمانیوخوشبختیبیندومتغیرادراکازسیاستگرینقشمیانجی

دهدکهمیزانتحریککارکنانبوامیوزاننتایجاینپژوهشدررابطهبافرضیهششمنشانمیکند.

داردکوهبواپوژوهشکووآلیوهمکوارانداریمعنیآنانرابطهمنفیودنیویاحساسخوشبختی

و-131/2رابطوهنیودراریمسوبیضورزانیوم(همسووییدارد.9213)(وچنوهمکاران9219)

گیورد،ایونهایسیاسیدرسازمانشوکلمویکهنوعیرفتارزمانی.باشدیمt(299/9)آمارهزانیم

حریوکبوهکواهشاحسواسهوایکارکنوانشودهوایونتخوودباعوثتحریوکرفتوارهامرخودبو

راسوتایفرضویههفوتممتغیورهایتحقیوقدریافتهبهباتوجهآنهامنجرخواهدشد.دنیویخوشبختی

کارکنوواننقووشدنیووویهوواسسووازمانیوخوشووبختیتحریووک،دررابطووهبووینادراکازسیاسووت

فرضیهفوقنیوزنگرفت.موردتأییدقرارمتغیرمیانجیتحریکبهباتوجهکند.گریایفانمیمیانجی

توانودنقوشنتیجوهتحریوکنمویودروهشمووردبررسویقورارگرفوتباردرایونپوژبرایاولین
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کارکنوانایفواکنود.دنیویهایسازمانیوخوشبختیگریبیندومتغیرادراکازسیاستمیانجی

دولتیمفیودهایسازمانمدیرانومتخصصانبرایمحققانبلکهبرایتنهانهپژوهشنیایهاافتهی

ورنودیگینظورمودرعاملیمهمعنوانبهیندمحوریراافریکلطوربهدولتیدرایرانرانی.مداست

درتوجووهصوورفبووهخوشووبختیاخوورویدنیووویکارکنووانتوجووهندارنوود.خوشووبختیچنوودانبووه

گورفتندهیوامانادد،شومنجرتواندسودمندباشدوبهنتایجارزشمندیبرایسازمانمیمدتکوتاه

لسوفهشودنففرامووشکارکناندربلندمدتممکناستباعوثمیزانموفقیتوخوشبختیدنیوی

بوه،بنوابرایند.شووهواهواوهودفجاینتیجوههیندهاوابزارهابابرفراساسیسازماندولتیوتأکید

ایایجوادهایمطلووببورمشیهاوخطشودباایجادسیاستهایدولتیپشنهادمیمدیرانسازمان

،دیگوربهدنبالاهدافسازمانباشند.ازطورفانگیزشدرونیدرکارکنانتالشکنندتاآنهاخود

هوایمناسوبیاتخواذکننود،جلوویتحریوککهمدیرانبخوشدولتویبتواننودسیاسوتدرصورتی

نیوزکارکنوانکنندهرفتوارکردنعواملتحریکدیگرکمدگرفتوازطرفکارکنانرانیزخواهن

ترتیبخوشبختیدنیویشودوبدیناحساسخرسندیورضایتکارکنانشیباعثافزاتواندمی

 وجودخواهدآمد.ههایدولتیبشودونتایجبسیارمطلوبیدرسازمانکارکنانتضمینمی

 





 1398 بهار(، 29پیاپی شماره ) 1شماره ، تمشهمطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

22 

 منابع
انتشاراتجهاد،تهران:PLSافزارسازی معادالت ساختاری با نرم مدل(.1329داوری،علیورضازاده،آرش)

 دانشگاهی.

Ali, K. (2014). The effects of leader-member exchange and employee wellbeing towards 

employee turnover intention (No. Ph. D.). Deakin University. 

Amponsah-Tawiah, K. & Annor, F. (2017). Do Personality and Organizational Politics 

Predict Workplace Victimization? A Study among Ghanaian Employees. Safety and 

health at work, 8(1), 72-76. 

Angner, E. (2011). The evolution of eupathics: The historical roots of subjective measures of 

well-being as moderators. Journal of Business & Psychology, 27(4), 395e406. 
Babic, A., Stinglhamber, F. & Hansez, I. (2015). Organizational Justice and Perceived 

Organizational Support: Impact on Negative Work-Home Interference and Well-being 

Outcomes. Psychologica Belgica, 55(3). 

Baptiste, N. R. (2008). Tightening the link between employee wellbeing at work and 

performance A new dimension for HRM. Management Decision, 46 (2), 284-309. 
Böckerman, P., Bryson, A. & Ilmakunnas, P. (2012). Does high involvement management 

improve worker wellbeing?. Journal of Economic Behavior & Organization, 84(2), 

660-680. 

Caesens, G., Stinglhamber, F., Demoulin, S. & De Wilde, M. (2017). Perceived 

organizational support and employees’ well-being: the mediating role of organizational 

dehumanization. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(4), 

527-540. 

Chang, C. H., Rosen, C. C., Siemieniec, G. M. & Johnson, R. E. (2012). Perceptions of 

organizational politics and employee citizenship behaviors: Conscientiousness and self-

monitoring as moderators. Journal of Business and Psychology, 27(4), 395-406. 

Chen, C. Y., Chen, C. H. V. & Li, C. I. (2013). The influence of leader’s spiritual values of 

servant leadership on employee motivational autonomy and eudaemonic well-

being. Journal of religion and health, 52(2), 418-438. 

Cheung, T. & Yip, P. S. (2015). Depression, anxiety and symptoms of stress among Hong 

Kong nurses: a cross-sectional study. International journal of environmental research 

and public health, 12(9), 1072-1110. 
Cho, H. T. & Yang, J. S. (2017). How perceptions of organizational politics influence self-

determined motivation: The mediating role of work mood. Asia Pacific Management 

Review. 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268. 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (Eds.). (2002). Handbook of self-determination research. 

University Rochester Press. 

Diener, E., Oishi, S. & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: 

Emotional and cognitive evaluations of life. Annual review of psychology, 54(1), 403-

425. 
Ekwulugo, V. (2015). An investigation into a group of inner and outer London secondary 

teachers' perceptions of their own wellbeing at work (Doctoral dissertation, Brunel 

University London). 

 



  های سازمانی بر تحریک، انگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی کارکنانبررسی رابطه ادراک از سیاست

23 

Ferris, G. R., Harrell-Cook, G. & Dulebohn, J. H. (2000). Organizational politics: The nature 

of the relationship between politics perceptions and political behavior.Research in the 

Sociology of Organizations, 17, 89e130. 
Firmin, R., Luther, L., Lysaker, P. & Vohs, J. (2018). F247. Internalized Stigma has a 

Stronger Relationship With Intrinsic Motivation Compared To Amotivation in Early 

Phase and Prolonged Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 44(Suppl 1), S319. 

Fisher, J. W., Francis, L. J. & Johnson, P. (2002). The personal and social correlates of 

spiritual well-being among primary school teachers. Pastoral psychology, 51(1), 3-11.  
Gagné, M. & Deci, E. L. (2005). Self‐determination theory and work motivation. Journal of 

Organizational behavior, 26(4), 331-362. 

Guay, F., Vallerand, R. J. & Blanchard, C. (2000). On the assessment of situational intrinsic 

and extrinsic motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). Motivation and 

emotion, 24(3), 175-213. 

Hagelstam, E. (2017). Wellbeing at work, workplace health promotion and employee 

productivity: A case study of sales representatives. 

Haq, I. U. (2011). The impact of interpersonal conflict on job outcomes: mediating role of 

perception of organizational politics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25, 

287-310. 

Harter, J. K., Schmidt, F. L. & Keyes, C. L. (2003). Well-being in the workplace and its 

relationship to business outcomes: A review of the Gallup studies. Flourishing: Positive 

psychology and the life well-lived, 2, 205-224. 

Ibrahim, Z. A. (2012). Psychosocial work environment, organizational justice and work 

family conflict as predictors of Malaysian worker wellbeing (Doctoral dissertation, 

Victoria University). 
Jackson-Kersey, R. & Spray, C. (2013). Amotivation in physical education: Relationships 

with physical self-concept and teacher ratings of attainment. European Physical 

Education Review, 19(3), 289-301. 

Kacmar, K. M. & Baron, R. A. (1999). Organizational politics: The state of the field, links to 

related processes, and an agenda for future research. 

Kacmar, K. M. & Carlson, D. S. (1997). Further validation of the perceptions of politics scale 

(POPS): A multiple sample investigation. Journal of management, 23(5), 627-658. 

Kashdan, T.B., Biswas-Diener, R. & King, L.A. (2008). Reconsidering happiness: The costs 

of distinguishing between hedonics and Eudaimonia. Journal of Positive Psychology, 3, 

219–233. 
Kouali, Despina, (2018). "Examining Eudaimonic Well-Being in Sport", Electronic Thesis 

and Dissertation Repository. 5528. https://ir.lib.uwo.ca/etd/5528 

Legault, L., Green-Demers, I. & Pelletier, L. (2006). Why do high school students lack 

motivation in the classroom? Toward an understanding of academic amotivation and the 

role of social support. Journal of educational psychology, 98(3), 567. 

Lepper, M. R., Corpus, J. H. & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational 

orientations in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of 

educational psychology, 97(2), 184. 

Lilleker, D. G. & Koc-Michalska, K. (2017). What drives political participation? Motivations 

and mobilization in a digital age. Political Communication, 34(1), 21-43. 

Lin, R. & Sun, B. (2018). Perceptions of Organizational Politics Influences on Feedback 

Avoidance Behavior: The Effect of Impression Management Motive and Emotional 

Intelligence. Journal of Service Science and Management, 11(01), 26. 

 



 1398 بهار(، 29پیاپی شماره ) 1شماره ، تمشهمطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

24 

Rheinberg, F. & Engeser, S. (2018). Intrinsic motivation and flow. In Motivation and 

action (pp. 579-622). Springer, Cham. 

Schiffrin, H. H., Liss, M., Miles-McLean, H., Geary, K. A., Erchull, M. J. & Tashner, T. 

(2014). Helping or hovering? The effects of helicopter parenting on college students’ 

well-being. Journal of Child and Family Studies, 23(3), 548-557. 

Sheldon, K. M. (2002). The self-concordance model of healthy goal striving: When personal 

goals correctly represent the person. Handbook of self-determination research, 65-86. 

Shen, B. (2015). Gender differences in the relationship between teacher autonomy support 

and amotivation in physical education. Sex Roles, 72(3-4), 163-172. 

Thiel, C. E., Hill, J., Griffith, J. A. & Connelly, S. (2014). Political tactics as affective events: 

Implications for individual perception and attitude. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 23(3), 419-434. 

Warr, P., Butcher, V. & Robertson, I. (2004). Activity and psychological well-being in older 

people. Aging & Mental Health, 8(2), 172-183. 

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Ravert, R. D., Williams, M. K., Bede 

Agocha, V. & Brent Donnellan, M. (2010). The Questionnaire for Eudaimonic Well-

Being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence of 

validity. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 41-61. 


