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چکیده
پژوهشحاضر باهدفبررسیرابطهبینادراکازسیاستهایسازمانی،انگیزشدرونیو
تحریکوتأثیرآنهابرخوشبختی دنیویکارکنانانجام شده است .اینمطالعهازلحاظهدف،
کاربردیوازنوعتوصیفیبودهوباروشپیمایشیانجامشدهاست.نمونهآماریدراینمطالعه
 182نفر از کارکنان سازمان آب منطقهای و جهادکشاورزی استان فارس هستند که بهروش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها ،روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار

  Smart PLS2مورداستفادهقرارگرفت.برایسنجشرواییازرواییهمگرابهرهگرفتهشدو
برایبرازشپایایی،آلفایکرونباخمورداستفادهقرارگرفتوضریبآنبرایتمامسازههای

پژوهشبیشتراز 2/9است.یافتهها نشانمیدهد کهادراکازسیاستهایسازمانیبرتحریکو
خوشبختی دنیوی کارکنان ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد .انگیزش درونی نیز تأثیر مثبت و
معنیداریبرمیزاناحساسخوشبختیدنیویکارکنانمیگذارد،امانتایجپژوهشبیانگررابطه

یکسو و تحریک و
منفی و معنیدار ادراک از سیاستهای سازمانی و انگیزش درونی از 
سوی دیگر است .همچنین انگیزش درونی و تحریک رابطه میان
خوشبختی دنیوی کارکنان از 
ادراکازسیاستهایسازمانیوخوشبختیدنیویرامیانجیگرینمیکند .
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(اسچیفرین3وهمکاران9212،؛.)552خوشبختی 
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هایکاریانعطافپذیرراارائهدهند،کارکناناحساسمثبتتریدرسازمانیافتنود

همچونروش
کبهسازماننشاندادند(باپتیست9228،5؛ .)982خوشبختیاحساسویو
وتالشبیشتریبرایکم 
ذهنیکارکنانبانیازمندیهایشغلرابطهایمنفیداردودرزمانمانشانههاییازکاهشاحساس
خوشبختیکارکنانمشاهدهمیشود(بوکرمن1وهمکاران9219،؛.)115خوشبختیدنیویکارکنوان
میتواندمتأثرازسیاستهایسازمانیباشد.سیاسوتهوایسوازمانیبوهمعنوای"یوکفراینودتوأثیر
اجتماعیاستکهدرآنرفتاربهشکلیراهبردیطراحیمیشودوفردضمنبوهحوداکثررسواندن
بلندمدتخوود،هزینوههواییبورایدیگورانبوهوجوودمویآورد.ادراکاز
کوتاهمدتیا 
بهرهوری 

سیاستهایسازمانینیزناشیازارزیابیکارکناننسبتبهیکمحیطسوازمانیمنفویاسوت.ایون
بهطورگستردهایتوسوطافوراد
نشاندهندهسازمانیاستکهدرآنآگاهیازتأثیراتمحیطی 
امر 
یکهافراداحساسمیکنندبرخیازمنوابعراازدسوتخواهنودداد،دچوار
شناختهشدهاست.زمان 
دادنمنابعبهدلیولرفتوارسیاسوی


ازدست
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سازماناست(لینوسان9218،9؛.)99رفتارهایسیاسیوروابطمیانافرادنیز،نقشویاساسویدر
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باتوجهبهاینکهانگیزههادرکار،عاملیتعیینکنندههستند،میتوانند

ایفامیکنندو

انگیزشبیرونی
بهخوشبختیدنیویمنجرشوند(چوویانگ9219،؛.)1مسئلهپویشرویسوازمانهوایدولتویدر
باتوجهبهسابقهمذهبودیندراینشهربهمسائلمربو بهخوشبختیاخروی

شیرازایناستکه
آنهوواتوجووهموویشووود،اموواموضوووعخوشووبختیدنیووویکارکنووانمغفووولمانوودهاسووت.درواقووع،
ملموسنبودنخوشبختیاخرویبرایکارکنانغالباًباعثعدمنتیجوهگرایویوفایودهمنودیبورای
کارکناندربخشدولتیمیشود.یافتههایاینپژوهشمیتواندبرایپرکردنشکافموجووددر

ادبیاترفتارسازمانی،آشناییباسیاستهایسازمانیودرکبهتورانگیوزشدرونوی،تحریوکو
کارکنانمفیدباشد.ازطرفدیگور،اموروزهکارکنواندرسوازمانهوای

دستیابیبهخوشبختیدنیوی
انگیزهبهعلتعدماحساسخوشوبختیدنیوویهسوتندو

دولتیمستعدبروزمشکالتروانیوعدم
برخیازکارکنانازاینکهدرسازماندولتیمشغولبوهفعالیوتهسوتند،احسواسخووبیندارنودو
بهدنبالتغییرشغلخودهسوتند.لوذا ،هودفپوژوهش حاضور ایون اسوتکوهاوالًرابطوهادراکاز

سیاستهایسازمانیبرسهمتغیرانگیزشدرونی،تحریکوخوشوبختیدنیوویکارکنوانراتبیوین
کندوثانیاًبهبررسیرابطوهمیوانادراکازسیاسوتهوایسوازمانیوخوشوبختیدنیوویکارکنوان
باتوجهبهنقشمیانجیگریدومتغیرانگیزشدرونیوتحریوکبروردازد.بورایایونمنظوور،ابتودا
هرکدامازاینمتغیرهاتشریحوسرسفرضیههاومدلمفهومیپژوهشذکرمیشود .


مبانی نظری پژوهش
خوشبختی دنیوی
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اصطالحخوشبختیغالباًبواواهه هواییهمچوونموفقیوت،رفواه،سوعادت،بهزیسوتی،آسوایش،
خوشحالی،تحققخواسوتههواورضوایتمورتبطاسوت.اگرچوهخوشوبختیرا«شورایطیخووبیوا
رضایتبخشاززندگییایکوضعیتیکهبهوسیلهسوالمتی،شوادیودارایویتعیوینمویشوود»،

بهعنوانوضعیتیتوأمباشادی،سالمتیوداراییبدانیم،این
تعریفکردهاند،لیکنماخوشبختیرا 

خودیخودنشانمیدهدکهبرخالفتصورعمومی،دومفهومخوشبختیورفاهیکسواننیسوتند

به

1. eudaimonic Wellbeing
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کارکنانبهوسیلهاحساساتمثبتوادراکنسوبتبوهمحول

(ایکوالگو 9215،؛.)93خوشبختی
کهمیتواندبهشادیونیرویکاریسازندهمنجرشوود(ابوراهیم9219،؛،12

کارسنجیدهمیشود
9

هارتر وهمکاران9223،؛.)929یکیازمطالعاتکهبوهوسویلهفیشوروهمکوارانصوورتگرفتوه
3

است،خوشبختیراباموضوعاتمربو بهدین،معنویتومسائلروحانیمطرحکردهاند(فیشر و
همکاران9229،؛.)1واقعیتایناستکهمفاهیمیهمچونخوشوبختی،شوادیومعنویوتگواهی
کارمیروندواغلباینمفاهیمبایکدیگرترکیوبمویشووند(ایوکوالگوو،

اوقاتبهجایهمبه
9215؛.)92جنبههایخوشبختیدنیویشاملکشوفاسوتعدادهایخوود،پیشورفتادراکشودهاز
معنیداریدرزندگی،مشارکتزیاددرفعالیوتهوا،
هایافراد،حسهدفمندیو 

بهترینپتانسیل
2

توجهولذتبردنازفعالیتهاازنگاهفردیمیشوود(واتورمن و

سرمایهگذاریبرتالشهایقابل
همکاران9212،؛.)25خوشبختیدنیویبهکیفیتزندگیکهازتوسعهبهترینپتانسویلهوایافوراد
مشتقمی شودوکاربردآنهادرتکامولازنگواهشخصویواهودافهماهنوگبوافورد،اشوارهدارد
5

(شلدون 9229،؛.)12خوشبختیدنیویبهعنوانیکمکملیامفهومیمتضادباخوشبختیذهنوی
9

1

8

برایدرکومطالعهکیفیتزندگیمطرحشد(کاشدان وهمکاران9228،؛.)992دسی معتقود
2

استکوهخوشوبختیمورتبطبواانگیوزشخودمختوار،خوشوبختیدنیووینامیودهمویشوود(چون و
همکوواران9213،؛.)293ریشووهخوشووبختیدنیووویبووهعنوووانیووکواهه،بووهنوشووتههووایارسووطو
بازمیگردد.درایننوشتههاموفقیتدرقالبخوشبختیباادراکازشادییالذتمطرحمیشود.

واترمنخوشبختیدنیویرانوعیفلسفهزندگیمیداندکهانسواندرآنبوهدنبوالادراککیفیوت
رهبرینمودنافرادبراعتمواد

زندگیفراترازوضعمطلوبباشد(واترمنوهمکاران9212،؛.)21
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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وتوانمندسازیتأکیدداردکهباعثگسترشزیردستانیباحساستقاللومعنابخشیباالمیشوود
.ازاینرو،خوشبختیدنیویآنهاراافزایشمیدهد(چنو

وانگیزشدرونیآنهاراتقویتمیکند
همکاران9213،؛.)293پژوهشهایتحقیقاتیبهدوحوزهخوشبختیمربو میشوند.یکیشادی
1

یاموفقیوتهودونیک ودیگوریپتانسویلهوایانسوانییواخوشوبختیدنیووی.موفقیوتهودونیک
دربرگیرندهکارکردهایعاطفیوارزیابیهایذهنیزندگیاستومعموالًبوهعنووانعامولمورثر
مثبتیامنفیدرزندگیبهکارمیرود.اماخوشبختیدنیوویشواملدرکنگرانویهوایموجوودو
عنوانمثال ،رشودشخصوی،داشوتنهودفدرزنودگیوغیورهمطورح
نحوهارتبا افرادباجهانبه 
شهرتیاانباشتثروتبهندرتموجبایجاد

میشودوخواهشهایخارجیهمچونموفقیتدر

خوشبختیدنیویمیشود(چنوهمکاران9213،؛.)293اغلببیانمیشودکوهایونموضووعات،
اختراعمدرنهستند،امواایونموضووعاتدرعلووماجتمواعیورفتواریتواریخیطووالنیوغنوی
داشتهاند(انگنر9211،؛.)2مطالعهپیشینهپژوهشنشانمویدهودکوهعوامولمختلفویبوراحسواس

9

شووادیوخوشووبختیدرمحوویطکووارتووأثیرموویگووذارد.دسوویورایوان ()9222اشووارهکردنوودکووه
بینیکننودهنتوایجمثبتویباشود.
خودمختاریباعملکردذهنی،ارتبا نزدیکیداردومیتواندپیش 
کنتوورلمرکووزیخودمختووار،یعن ویانگی وزشدرونوویسووطحبوواال،تووأثیراتمثبووتبیشووتریدارد،
یکه،کنترلمرکزیخودمختارپایین،یعنیانگیزهوتحریکبیرونیبهتأثیراتمنفی،منجر
درحال 

میشود.همچنیندسیورایوان()9229اشوارهکردنودکوهخوشوبختیبواانگیوزههوایخودمختوار،
خوشبختیدنیویخواندهمیشود.رهبریسازمانکهبراعتمادوتوانمندسازیبیشترکارکنانتأکید
زمانیکهبرایزیردستانخودمختاریومعنیداریبیشوتریفوراهممویکنود،آنهواانگیوزه
میکند ،
نرو،احساسخوشبختیدنیویآنهاافزایشمییابد.
ذاتیخودرابهبودمیبخشندوازای 

ادراک از سیاستهای سازمانی

3

مبارزهباقدرت،منازعه،توافقومنافعخودخواهانهازمبانیفرایندسیاسیبوهشومارمویرونود.
1. hedonic
2. Deci & Ryan
3. Perceptions of organizational politics
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بهعنوانرفتارگروهییافوردیمویدانودکوهبوهصوورتغیوررسومیوظواهراً
مینزبرگسیاسترا 
د،تقسیمشدهوباالترازهمهازنظرفنینامشروعاستکهنهبهوسیلهقدرترسمی،ضومانت

متضا
است،نهایدئولوهیپذیرفتهشدهونهنیازبوهگوواهیتخصصویدارد.مینزبورگ

اجراییپیداکرده
رارفتوارسیاسویمویدانود(هواک9211،؛.)921سیاسوت

سیاستهایمربوو بوهحووزهتعوار

مبتنیبریکپایهغیررسمیدریکسازمانرخمویدهودوشوامل
سازمانیبهعنوان«رفتارهاییکه 
یشوود
اعمالنفوذیعمدیاستکهبرایمحافظتیاارتقایافرادطراحیشدهاست»،تعریفمو 
1

(آمرونسا–تاویاوآنور 9219،؛ .)99
هایسازمانیبهدلیلارزیابیکارکنانازمحیطسازمانیمنفیبهوجودموی-

ادراکازسیاست
آید.اینموضوعنشاندهندهآگاهیسازمانیازتأثیراتمحیطیاستکوهبوهوسویلهافورادشوناخته

میشود(لینوسان9218،؛.)99همچنینادراکازسیاستهایسازمانیشاملنگرشافرادنسبت
بهرفتارهایدیگرانبهقصدخدمترسانیبهخودودیگراناستوبهطورخاصبهعنوانارزیوابی
ذهنیفردی،تعریفشدهاستکهدرموردوضعیتمحیطکاریتوسطهمکوارانونواظرانیکوه
9

چنینرفتارخدمتگزارانهایراارائهمیدهند،تعریفمیشود(چوویانگ 9219،؛ .)1
انیکهادراکازسیاستهایسازمانیرخمیدهدکارکنانوضعیتراارزیوابیمویکننودو
زم 
درسازمانهاییباجوسیاسیقوی،منوابع ،عمودتاًدردسوترهبورانمتمرکوزاسوت(لوینوسوان،
9218؛.)98ادراکازسیاستهایسازمانیبراساستفسیریازرویودادهوایتجربوهشودهفوردیو
رفتاردیگرانشکلمیگیرد،حتیاگراینتفسیرتصووریغلوطازحوواداواقعویباشود(چووو
بهعنوانیک
یانگ9219،؛ .)1دریکسازمانسیاسی،کارکناناحتماالًرفتارهایمدیرانعالیرا 
نشورایطی،کارکنوان
بهسویتوسعهمنافعخودمدیراندرنظرمیگیرند.درچنوی 
عاملهدایتکننده 
ارزشهاواهدافمدیرانبرتررادرونوینمویکننود.عوالوهبورایون،درمحویطهوایبسویار

احتماالً
بهجایاعتمادوروابطگرمبینکارمندان
سیاسی،رفتارهایخودخواهانهورقابتیدررابطهبامنابع 
3

بسیاردیدهمیشود(کاسماروبارون 1222،؛)3همچنیندرصورتبروزرفتارسیاسوی،کارکنوان
1. Amponsah-Tawiah & Annor
2. Cho & Yang
3. Kacmar & Baron
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احساسعدماطمینانپیدامیکنند.محققانبیانکردهاندکهمحیطبسیارسیاسی،اثوراتنوامطلوبی
همچوناسترسزیاد،قصدترکخدمتباال،رضایتکمکارکنان،تعهودکواریضوعیف،رفتوار
شهروندیسازمانیمضر،بهرهوریپایینوبالطبعبهرهوریسازمانیپایینوسوددهیکمراهمراه
1

خواهدداشت(چانگ وهمکاران9219،؛ .)329
9

نتایجپژوهشبابیک وهمکاران()9215بابررسی522کارمندبیمارسوتانبلژیکوینشوانداد
یدارو
ادراکازسیاستهایسازمانیورضایتشغلیوقصدتورکشوغل،رابطوهایمعنو 

کهبین
منفیوجوددارد.اینمطالعهنشانمیدهدکهسازمانهامیتوانندبهکارکنانکمککنندتابتوانند
انگیزهخودرابهترمدیریتکنندوتأثیراتتداخلمنفیمسئولیتهایکار-خانوادهراباافوزایش
3

انگیزهکارکنانکهبهوسیلهسازمانازآنحمایتمیشود،کاهشدهند.تیل وهمکواران()9212
اخیراًدریافتکهرابطهمثبتومعنیداریمیانتاکتیکهوایسیاسویرهبورانوادراکپیورواناز
2

عدالتواثربخشیرهبرانوجوددارد.فریس وهمکاران()9222درپژوهشخودنشاندادندکه
ادراکنامناسبازسیاستهایسازمانیوفشاربورکارکنوانبورایشورکتدررفتارهوایسیاسوی
واعمالائتالفقدرتمندبهمنظوررسیدنبوهاهودافشخصوی،مویتوانودبوه

ماننداعمالنفوذقوی

5

ایجادیکمحیطکارتهدیدکنندهکهموجباضطرابکارکنانمویشوود،کموککنود.کاسونز 
درکشودهبورنتوایج

وهمکاران()9219بابررسی1922کارمندنشاندادندکهحمایتسوازمانی
سازمانیهمچون افزایشاحساسخوشوبختیکارکنوانتوأثیرمسوتقیمومعنویداریدارد.همچنوین
ازدستدادنصفاتانسانی،ارتبا بینحمایتسازمانیدرکشدهو

نتایجاینمطالعهنشاندادکه
سووهشوواخصبهزیسووتیکارکنووان(رضووایتشووغلی،خسووتگیعوواطفیوسووو هاضوومهروان وی)را
1

یگریمیکند.لییکروکوکمیچالسکا ()9219بیانکردندکهسازمانهوایسیاسویبورای
میانج 
عاملهایدیجیتال،احزابسیاسی،سازمانهایغیردولتوی
ایجادانگیزشدرپیروانازطریقسیستم 
1. Chang
2. Babic
3. Thiel
4. Ferris
5. Caesens
6. Lilleker & Koc-Michalska
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هایمدنیتالشمی کنند.همچنینآنهوادرپوژوهشخوودبیوانکردنودکوهانگیوزههواو

وسازمان
1

تمایالتافرادمتأثرازفعالیتهایسیاسیسازماناست.چوویانگ ()9219نیزدرپژوهشخوود
معنیداریباانگیزشدرونویورابطوه
نشاندادندکهادراکازسیاستهایسازمانیرابطهمنفیو 
معنیداریباتحریکدارد.ازاینرو،فرضیههایزیررامیتوانمطرحساخت :
مثبتو 
فرضیه:1ادراکازسیاستهایسازمانیبرانگیزشدرونیکارکنان،تأثیرمنفیومعنویداری
دارد .
معنیداریدارد .
فرضیه:9ادراکازسیاستهایسازمانیبرتحریککارکنان،تأثیرمثبتو 
معنیداری
فرضیه:3ادراکازسیاستهایسازمانیبرخوشبختیدنیویکارکنان،تأثیرمنفیو 
دارد .

انگیزش درونی

9

ستویکم،پژوهشهابرانگیزههایرشدوانگیزشذاتیدریادگیریگسترشیافتوه
درقرنبی 
است.نظریههایرشد،براینباورندکههوشرامیتوانازطریقیوادگیریوتوالشپورورشداد،
یکهانگیزشذاتی،اشتیاقبهمشارکتبرایرسیدنبهرضایتذاتیاست.انگیزشدرونوی
درحال 
یکنود.
بهصورتذاتیوطبیعیوجوددارد،زیرامسیررفتارفردرابراساسخودمختاریهدایتمو 

خودمختاریدررشدانسانهامهماستتابتواننددربازتابتجربیواتجواریخوودمورثرترعمول
3

کنند(چیونگوییپ 9215،؛.)1295انگیزهدرونیبهعنوانیکمحرکذاتیوطبیعیبوهدنبوال
2

هاوفرصت هایجدیودیاسوتکوهدارایبواالتریناسوتقاللاسوت.پوورتروالولور 

یافتنچالش
زههایکاریرابهانگیزهدرونیوبیرونیطبقهبندیمویکننود.انگیوزهدرونویبوهانگیوزههوای
انگی 
مربو بهنفسکاراشارهمیکند.انگیزهبیرونیاشارهبوهنیوتانجوامکوارحاصولازپواداشهوای
بهجایتوجهبهنفسکاراست.آنهاپیشنهادکردندکهیوکمحویطکواریبورایبهبوود
خارجی ،
1. Cho & Yang
2. Intrinsic motivation
3. Cheung & Yip
4. Porter and Lawler
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عملکردکارمحیطیاستکهزیردستانمیتوانندهمازانگیزهدرونیوهمازانگیزهبیرونیخوود
1

راضیباشند(چن وهمکواران9213،؛.)299سوازمانهوابوهمنظووراسوتفادهمورثرازانگیوزههوای
درونی،بایدمدیرانمیانیرادرگیرکنند.اینهاکسانیهستندکهتعامالتمکررباکارکناندارندو
درنتیجه،بینشبیشترینسبتبهارزشها،اولویتها،آرمانهاواهدافزیردستانخووددارنود.بوا
اینبینش،مدیرانمیانیمیتوانندکارکنانرابرایرفعاهدافسازمان،حمایوتکننودوبوهآنوان
9

بهدلیلانگیزههایمثبت
انگیزهدهند(لیرر وهمکاران9225،؛.)185عملکردیکفعالیتمیتواند 
بهوجودآیدوافرادمیتواننددرفعالیتهاصرفاًبرایلوذتبوردنازآنشورکتکننود.مشوارکت
است.عالوهبورایون،درکانگیوزهدرونوی،

بهدلیلانگیزهدرونی
لذتبردنازفعالیتاغلب 
بهدلیل 

بههمراهدیگور مفواهیم(خودمختواری،تجربوهصوالحیت،عالقوهومشوارکت،مکاتبواتمتوسوط،

3

یادگیریهدفمدار)ارائهشدهاست(رهینبرگوانگسور 9218،؛.)592تحقیقواتحواکیازآن
رابهوجودمیآورد،زیراانجاماینوظوایف
چالشبرانگیز،انگیزهدرونیبیشتری 

استکهوظایف
2

بهعنوانیکبازخوردمثبت،انگیوزهدرونویراافوزایشمویدهود(گواگنودسوی 9225،؛.)338
5

هانگوبارتول ( )9212بااستفادهازدادههاینظرسنجیازکارکنوانحرفوهایونواظرانآنهوادر
یکشرکتفناوریاطالعاتدرچین،نشاندادندکهتوانمندسازیرهبریبرانگیوزشدرونویو
مشارکتفرایندخالقتأثیرمیگذارد.چنوهمکاران()9213نیزدرپژوهشخودبابررسی915
استخدامشدهدرصنایعمختلفدرتایواننشاندادنودکوهانگیوزشدرونوی

نفرازسرپرستانچینی
اینرو،فرضیههایزیررامیتوانمطرحنمود :
میتواندبهخوشبختیدنیویکارکنان،منجرشود.از 
معنیداریدارد .
فرضیه:2انگیزشدرونیبرخوشبختیدنیویکارکنان،تأثیرمثبتو 
فرضیه:5انگیزشدرونیدررابطهبوینادراکازسیاسوتهوایسوازمانیوخوشوبختیدنیووی
کارکنان،نقشمیانجیگریدارد .

1. Chen
2. Lepper
3. Rheinberg & Engeser
4. Gagne and Deci
5. Zhang & Bartol
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تحریک

1

،وضعیتیاستکهبهعلتفقدانانگیزهبورایمشوارکتدرفعالیوتهواازآناسوتفاده

تحریک
9

میشود(شن 9215،؛.)112تحریکبهفقدانانگیزهاشارهدارد.افرادنمیخواهنددریکفعالیت
شرکتکنندوشروعبهتالشنمایند،بدوناینکهتحریکیدررفتارآنهاصورتبگیرد(جکسوون
3

کرسیواسررای 9213،؛.)922تحریک،نشاندهندهکمبودمطلوبارادهدرراسوتایدسوتیابیبوه
بهعنوانیوکسواختار
رفتارهدفاست(شن9215،؛.)115اکثرتحقیقاتتابهامروز،برتحریک 
بعدیمحور،متمرکزشدهاند(جکسونکرسیواسررای9213،؛.)929برخیمحققانبوهجوای
یک 
یکسازهتکبعدییااحساسنارضایتیعمومی،پیشنهادکوردهانود

مفهومسازیتحریکبهعنوان
کوهتحریوکبوهخوودیخوودیوکهسوتیویوکفراینودپیچیودهوچنودوجهیاسوتکووهدرآن
بهعلتنیازهایناخوشایندوجودنودارد(شون9215،؛.)111تحریوک،کمبوود
اثرگذاریگسترده 
بهفقدانصالحیتفرد،تنزلدادنفعالیوتهوایوادسوتیابیبوه

مطلقخودباوریاستوممکناست
نتایجمطلوبمنجرشود(جکسونکرسیواسررای9213،؛.)922تحریکمعموالًبوهدالیولزیور
صورتمیگیرد:مقادیرکارهایناکافی،باورهایکمبودتوانایی،باورهایکمبودتالشوویژگی
رقابلتحملکوار(شون9215،؛.)112اهودافعملکوردیواهودافتصودیقاجتمواعیبوا
های غی 
تحریووک،ارتبوواطینزدیووکدارد(جکسووونکرسوویواسووررای9213،؛.)921ویژگوویکارهووای
2

غیرجذابمربو بهاحساسخستگیمیشودکهباتحریکنیزمرتبطاست(لگالت وهمکاران،
استکهبهموجبآنفردقادربهشناساییارتبوا بوین

حالتروانشناختی

.)9221تحریک،یک
5

رفتارونتایجرفتاردیگراننیست(جکسونکرسیواسوررای9213،؛.)922کووآلی وهمکواران
()9219درپژوهشی،بااستفادهازنظرسنجیخودتنظیمی،رابطهبینانگیزش،تحریکوخوشبختی
بهصوورتجداگانوهمووردآزموایش
دنیویدرزمینهورزشیرابررسیکردند.تمامانواعانگیزش 
کبهطورمنفیبورخوشوبختیدنیوویافوراد

قرارگرفتند.نتایجاینپژوهشبیانگراینبودکهتحری
1. Amotivation
2. Shen
3. Jackson-Kersey & Spray
4. Legault
5. Kouali

11

بررسی رابطه ادراک از سیاستهای سازمانی بر تحریک ،انگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی کارکنان

تأثیرگذاراست.همچنیننتایجنشاندادکهبینانواعمختلفانگیزههاوخوشوبختیدنیووی،پیونود
1

پیچیدهوجوددارد.فیرمین وهمکاران() 9218درپژوهشخودنشواندادنودکوهمیواندومتغیور
انگیزهدرونیوتحریک،رابطهمستقیمومعنیداریوجوددارد.چونوهمکواران()9213نیوزدر
معنیداریبرخوشبختیدنیویکارکناندارد .
پژوهشخودنشاندادندکهتحریک،تأثیرمنفیو 
معنیداریدارد .
فرضیه:1تحریک،برخوشبختیدنیویکارکنان،تأثیرمنفیو 
فرضیه:9تحریک،دررابطهبینادراکازسیاستهایسازمانیوخوشبختیدنیویکارکنوان،
نقشمیانجیگریدارد .


مدل مفهومی پژوهش
اصلی ترینتحقیقیکهدراینزمینهانجامشودهومودلنظوریتحقیوقحاضور،اقتباسویازآن
است،توسطچنوهمکاران()9213وچوویانگ()9219صورتگرفتوهاسوت.مودلمفهوومی
پژوهشدرشکل()1نشاندهندهروابطبینمتغیرهاست.اینمودل،متغیورادراکازسیاسوتهوای
سازمانیرابهعنوانمتغیرمستقلدرنظرمیگیرد.ادراکازسیاستهایسوازمانیبوهعنووانعواملی
بسیارمهمدرایجادانگیزشدرونی(،)H1تحریک()H2وخوشبختیدنیوی()H3کارکناندرنظر
بهعنوانمتغیروابستهدرنظرگرفتهشوده
ازطرفدیگر،خوشبختیدنیویکارکنان 

گرفتهشدهاست.
استکهتأثیرمتغیرهایانگیزشدرونی()H4وتحریک()H5برآنبررسیمویشوود.درنهایوت
رابطهادراکازسیاستهایسازمانیباخوشبختیدنیوویکارکنوانبوادومتغیورمیوانجیانگیوزش
درونی()H6وتحریک()H7موردسنجشقرارمیگیرد .


روششناسی پژوهش
پژوهشحاضرازنظرهدف،کاربردی؛ازنظرراهبرد،پیمایشی؛ازنظورشویوهپوژوهش،کموی؛
ازنظرافقزمانی،تکمقطعیوازنظرشیوهجمعآوریداده،پرسشنامهایاستودرصددتوصویف
وتبیینتأثیرادراکازسیاست هایسازمانیبرخوشبختیدنیویکارکنانبانقشمیانجیدومتغیر 
1. Firmin
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H6





انگیزش درونی
H1

H4



ادراک از سیاست

خوشبختی دنیوی




سازمانی

H3

H5

H2




تحریک
H7

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش


انگیزشدرونیوتحریوکموی باشود.جامعوهآمواریپوژوهشکارکنوانسوازمانآبمنطقوهایو
هابهصوورتنمونوهگیوریتصوادفی
جهادکشاورزیاستانفارسمیباشندوروشجمعآوریداده 
است .برایتعیینحجمنمونهبهینه،فرموولکووکرانبورایجواموعمحودودبوهکوارگرفتوهشودو
براساسجامعهآماریکه352نفربودند،درسطحخطای5درصد،حجمنمونه182بهدستآمود
وپسازتوزیع922پرسشنامه182،عددازاینپرسشنامههواقابولاسوتفادهبوود.بورایگوردآوری
دستهایلیکرتاستفادهشود.
سرالیبراساسمقیاسترتیبیوطیفپنج 

دادههاازپرسشنامهبسته95
شاملسراالتجمعیتشوناختی

پرسشنامهاینتحقیق،ازدوقسمتتشکیلشدهاست:قسمتاول،
وقسمتدوم،شواملسوراالتاصلیپرسشنامهاستکهبراساسفرضیههایتحقیقمطرحشدهانود
کهرواییوپایاییآنتأییدشد .پرسشنامهشامل2بعد(ادراکازسیاستهایسوازمانی،انگیوزش
درونی،تحریکوخوشبختیدنیوی)است.رواییسراالت توسطبرخیخبرگانموردتأییدقورار
گرفت.همچنینبهمنظوربرازشکلیمودلانودازهگیوری،ازنورمافوزارSmart-PLSاسوتفادهشود.

همانطورکهمشاهدهمیشود،ضریبآلفایکرونباخ(جودول)1بورایتموامسوازههوایپوژوهش

بیشتراز2/9میباشدکهدرسطحمطلوباستونشانازاعتبارسنجههایپژوهشدارد .
12

بررسی رابطه ادراک از سیاستهای سازمانی بر تحریک ،انگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی کارکنان

جدول  .1نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش
تعداد

ضریب آلفای

سوال

کرونباخ
1/884

متغیرهای پژوهش

منبع مقیاسهای سنجش

ادراکازسیاستسازمانی

Kacmar & Carlson
1997

11

انگیزشدرونی

 Guay et al, 2000

4

1/928

تحریک

 Guay et al, 2000

4

1/831

خوشبختیدنیوی

 Waterman et al 2010

7

1/867



تجزیهوتحلیل دادهها
درجدول(،)9ویژگیهایجمعیتشناختینمونهموردبررسی،ارائهشدهاست.هموانطورکوه
مشاهدهمیشود%12/2،پاسخگویانمردو%82پاسخگویانمتأهلبودند.تحصویالتکارشناسوی
ارشدباحدود% 25/8بیشترفراوانیرامیانپاسخگویانداشتهاسوتوبیشوترینفراوانویموربطبوه
طبقهسنی35تا22سالبودهاست.

جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
ویژگیهای
جمعیتشناختی
جنسیت 

سن 

فراوانی

درصد

ویژگیهای

فراوانی

جمعیتشناختی

فراوانی

درصد
فراوانی

زن 

 11

 39/99

وضعیت

مجرد 

 39

 12/58

مرد 

 198

 19/93

تأهل 

متأهل 

 159

 82/29

 18-92

9

 3 /9

 91

 13/8

 95-32

 29

 99/9

فوقدیرلم 


 99

 11/1

 35-22

 21

 91/9

تحصیالت  کارشناسی 

 91

 22/9

 25-52

 58

 32/9

 11

 39/3

55+

41

21/7

4

2 /1

دیرلمو
زیردیرلم 

کارشناسی
ارشد 
دکتری
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بررسی برازش مدل بیرونی
بارعاملی

مدلیابی  PLSدردومرحلهصورتمیپذیرد.درمرحلهاول،مدلاندازهگیری(مدلبیرونوی)

هایرواییوپایاییوتحلیلعاملیتأییدیموردبررسیقرارمیگیوردودرمرحلوه

ازطریقتحلیل
وسیلهبرآوردمسیربینمتغیرهابررسیمیشود.


دوم،مدلساختاری(مدلدرونی)به
جدول  .3ضرایب بار عاملی
سازه

شاخص

بارعاملی

P2

0/69

ادراکاز

 P3

 0/71

سیاستهای

 P5

90/5

 b4

سازمانی 

 P8

0/55

 W1

080/

 P9

0/57

 W2

280/

 I1

0/90

 W3

0/81

 I2

 0/94

 W4

 380/

 I3

0/89

 W5

810/

 I4

880/

 W6

0/63

b1

0/62

 W7

0/54

انگیزشدرونی 

تحریک 

سازه

تحریک 

خوشبختی
دنیوی 

شاخص

بارعاملی

 b2

0/89

 b3

 780/
0/83

) Factor loadings values (> 0.45


بارهووایعوواملیبرابووریووابیشووتراز2،/25مریوودایوونمطلووباسووتکووهواریووانسبووینسووازهو
شاخصهایآنازواریانسخطایاندازهگیوریآنسوازهبیشوتربوودهوپایواییدرمووردآنمودل

تحقیقحاضر،همانگونوهکوهدر

گیری،قابلقبولاست(داوریورضازاده.)1329،درمدل

اندازه
جدول()3مشخصاست،تمامیاعدادضرایببارهایعاملیسراالتاز2/2بیشتراستکهبدین
قبولبودهونشانازمناسببودناین


اشدرحدقابل
معناستکهواریانسشاخصهاباسازهمربوطه
همچنینسراالتیکهبارعاملیآنهاکمترازمیزانمطلوببود،حذفشد .

معیاردارد.
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روایی و پایایی

برایتأییدرواییابزاراندازهگیریازدونوعرواییارزیابیاستفادهشد؛رواییمحتواوروایی
همگرا.رواییمحتوابااستفادهازنظراتخبرگانبهدسوتآمود.همچنویندرایونپوژوهش،بورای
تعیینپایاییپرسشنامهازدومعیار (ضریبآلفایکرونباخوضریبپایاییمرکوب)اسوتفادهشود.
ضرایبآلفایکرونباختمامیمتغیرهادرایونتحقیوقازحوداقلمقودار()2/9بویشتوراسوت.در
نیورواییهمگرایابزارسنجشبهطورکاملآمدهاست.

جدول(،)2نتایجپایا

جدول  .4ضرایب پایایی و روایی همگرا
برازش مدل بیرونی

عنوان در مدل 

ضریب آلفای

ضریب پایایی

مکنون 

کرونباخ

ترکیبی 

)(Alpha>0.7

) (Alpha>0.7

ادراکاز

2/882

متغیرهای

Perceptions of
organizational
politics

سیاستسازمانی 

 motivationIntrinsic

انگیزشدرونی 

 2/298

Amotivation

تحریک 

 2/832

 2/885

eudaimonic
Wellbeing

خوشبختیدنیوی 

 2/819

 2/823

میانگین
واریانس
استخراجی
((AVE>0.5

 2/212

 2/828

 2/228

 2/899
 2/113
 2/552


هاینرمافزاردرجودول(،)3ابوزارانودازهگیوریاز

براساسمطالبعنوانشدهونتایجخروجی

روایی(محتوا،همگرا)وپایاییمناسببرخوردارند .

بررسی برازش مدل درونی

مدلدرونی ،نشانگرارتبا بینمتغیرهایمکنوونپوژوهشاسوت.بوااسوتفادهازمودلدرونوی
میتوانبهبررسیفرضیههایپژوهشپرداخت.مالکتأییدفرضویههوایپوژوهشایوناسوتکوه

ضرایبمسیرمثبتوآمارهtباالتراز1921باشد.درجدول()5نتایجبررسیفرضیههواارائوهشوده
است .
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جدول  .5نتایج برازش مدل درونی
ضریب

آماره

مسیر

تی

نتایج

H1

ادراکازسیاستهایسازمانی←انگیزشدرونی 


 -2/125

1/282

پذیرش 

H2

ادراکازسیاستهایسازمانی←تحریک 


 2/951

9/529

 پذیرش 

H3

ادراکازسیاستهایسازمانی←خوشبختیدنیوی 


 2/253

12/982

H4

انگیزشدرونی←خوشبختیدنیوی

2/529

12/152

پذیرش 

H5

تحریک←خوشبختیدنیوی 

 -2/131

 9/299

پذیرش

بررسی

عدم

شرو 

پذیرش

مسیر

H

ادراکازسیاستهایسازمانی←خوشبختیدنیوی 


H6

←بااثرمیانجیانگیزشدرونی 
ادراکازسیاستهایسازمانی←خوشبختیدنیوی 


H7

←بااثرمیانجیتحریک 

بررسیشرو 
بررسیشرو 

عدم
پذیرش 

بررسی

عدم

شرو 

پذیرش


برازش مدل کلی

مدلکلیشاملهردوبخشمدلانودازهگیوریوسواختاریمویشوودوبواتأییودبورازشآن،
بررسیبرازشدریکمدلکاملمیشود.سهمقدار2/95،2/21و2/31بهعنوانمقادیرضوعیف،
باتوجهبهجدول()1میزانGOFمودلکلویبرابور

متوسطوقویبرایاینمعیارمعرفیشدهاست.

با2/23استکهنشاندهندهبرازشقویمدلاست.

جدول  .6برازش مدل کلی
خوشبختی

تحریک

انگیزش درونی

ادراک از سیاست سازمانی

سازهها

0/55

0/66

0/28

0/66

Communalities

0/693

0/065

0/080

-

R Square

دنیوی

=

√

̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ 0/23برازشنسبتاًقوی
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است.اعدادنوشتهشودهرویخطوو 

مدلمفهومیآزمونشدهدرنمودار()9و()3ارائهشده

درواقع،ضرایببتاحاصلازمعادلهرگرسیونمیانمتغیرهاسوتکوههموانضوریبمسویراسوتو
اعداددرونهردایرهنشاندهندهمقدار  R2مربو بهمتغیرهایپنهاندرونزایمودلاسوت.بورای

یداربودنضریبمسیرالزماستتامقدارtهرمسیرازعدد1/21بیشترباشد.
معن 



خوشبختی
دنیوی
R2=0/392



نمودار  .2مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی)
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نمودار  .3مدل آزمونشده پژوهش (تی ولیو)



بحث و نتیجهگیری
احساسخوشبختیکارکنانیکیازجنبه هایمهمدررفتارسازمانیوروابوطمیوانمودیرانو
1

کارکناناست(هاگلستام )2،9219،خوشبختیازطریقروشهوایمونظمشناسواییویژگویهوای
خاصوشخصیتسنجیدهمویشوود.احسواسخوشوبختیکارکنوانمویتوانوددرطویدورههوای
کوتاهمدتیابلندمدتتغییرکندویکفردمی توانددریکزمواننسوبتبوهخوودشودیگوران
احساسیمطلوبوزمانیدیگراحساسبدونامطلوبیداشوتهباشود(علوی9212،؛.)2خوشوبختی
دنیویبهعنوانمفهومیشناختهمیشودکهنشانگربرخیعواطوفخووباسوتوبوهطوورکلیبوا

1. Hagelstam
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1

کیفیتکلویشوغل-زنودگیمورتبطاسوت(وار وهمکواران9222،؛.)192همچنوینخوشوبختی
کارکنانبه عنوانترکیبیازمفاهیمدستیابیبههدف،روابطسازندهبادیگران،تسلطداشتن

دنیوی
برمحیطومشارکتنمودنکارکنانشناختهمیشود(علی )12،9212،

هدفپژوهشحاضر،بررسیرابطهبینادراکازسیاستهایسازمانیباسوهمتغیورانگیوزش
درونی،تحریکوخوشبختیدنیویکارکناناست.ازطرفی،اینپژوهشبوهدنبوالبررسویرابطوه
کارکنانباتوجهبهنقشمیوانجیگوریدو

میانادراکازسیاستهایسازمانیوخوشبختیدنیوی
باتوجهبهیافتههایتحقیقدرراستایفرضیهاول،رابطوهبوین

متغیرانگیزشدرونیوتحریکاست.
ادراکازسیاستهایسازمانیباانگیزشدرونیتأییدشد.میزانضریبمسیراینفرضیهبرابوربوا
()-2/121است،میزانآماره  tاینفرضیهدرسطح%25درمقدار()1/282معنیداراست ونتوایج
نشاندادکهادراکازسیاستهایسازمانیبواانگیوزشدرونوی،رابطوهمنفویومعنویداریدارد.
درواقع،هرچهادراکافرادازفضایسازمانمبتنیبرسیاسیبازیووجودرفتارهایسیاسیباشد،
انگیزشدرونیکمتریدرمحلکارخواهندداشتکهاینبانتایجپژوهشهوایلییکوروکووک
میچالسکا()9219وچوویانوگ()9219همخووانیدارد.درصوورتیکوهافورادبواادراکوجوود
سیاستهایسازمانیمخربمواجهباشوندوازایونموضووعرنوجببرنود،ممکوناسوتتجربیوات
انانگیزشدرونیداشتهباشند.درصورتیکهکارکناندرسازمانهایدولتوی

یکسانیهمچونفقد
مبتنیبرضوابطبدانند،نوعیانگیزش
،رامبتنیبرعدالتوشایستگیو 

میزاندریافتیها،ارتقاو...
،میتواننتیجهگرفتبه
درونیبرایارتقا،رقابتوپیشرفتدرآنهاشکلخواهدگرفت.بنابراین 
میزانیکهافراددرمحیطکارازنظرسیاسیبانوعیاحساسبیعدالتیمواجهباشوند،عودمانگیوزه
کافیبهکاهشبهروریوبهبودکارآنهامنجرخواهدشد.نتوایجفرضویهدومنشوانمویدهودکوه
ادراکازسیاستهایسازمانیبورتحریوکدرمحولکوارتوأثیرمنفویومعنویداریداردکوهبوا
یافتههایچوویانگ()9219همخوانیدارد.دراینرابطهدرسوطح%25میوزانآموارهtبرابوربوا
سیاسیبازیدرسازمانهمچونوجودگروههوای

()9/529استوفرضیهدومنیزپذیرفتهمیشود.
فشارونفوذ،رابطهبازیو،...میتواندبهتحریکبیشترکارکنانعلیهسیاستهوایسوازمانمنجور
1. Warr
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شود.دررابطهبافرضیهسوم،میزانضریبمسیر2/253ومیزانآمواره)12/982(tاسوتونتیجوه
اینفرضیهباپژوهشبابیکوهمکاران()9215وفریسوهمکاران()9222همسوبودونشانداد
کهادراکازسیاستهایسازمانیباخوشبختیدنیویکارکناندرسازمانهایدولتیشهرشیراز،
رابطهمثبتومعنیداریدارد.نتایجآزمونفرضیهچهارمنیزنشانمیدهدکهانگیوزشدرونویبوا
معنیداریداردکهباپوژوهشچونوهمکواران()9213
خوشبختیدنیویکارکنانرابطهمثبتو 
همراستاست.میزانضوریبمسویردرایونرابطوه2/529ومی وزانآمواره)12/152(tاسوت .نتوایج
پژوهشحاضردرراستایاینفرضیهنشوانموی دهودبوهمیزانویکوهانگیوزشدرونویکارکنواندر
سازمانهایدولتیافزایشمییابد،احساسخوشبختیدنیویکارکناندرمحولکوارنیوزافوزایش
بهگونهایباشدکهنیازهوایافورادراارضواکنودواسوتقاللو
مییابد.بنابراین،اگرشغلکارکنان 
مهارتکافیدرآنداشتهباشند،انگیزشدرونیافرادبیشترمیشودواینامربهخوشبختیدنیوی
باالتریمنجرخواهدشد.درنتیجه،افزایشانگیزشدرونیکارکنان،احسواسخوشوبختیدنیووی
عملکردسازمانهوایدولتوی

افرادراافزایشداده،بارروانیوکاریکارکنانراکاهشمیدهدو
رابهبودمیبخشد.نتایج آزمونفرضیهپنجمنشاندادکهانگیزشدرونی،دررابطهبوینادراکاز

باتوجهبهاینکه

سیاستهاسسازمانیوخوشبختیدنیویکارکنان،نقشمیانجیگریایفانمیکند.
فرضیهفوقبرایاولین باردراینتحقیقموردبررسیقرارگرفتهاست،انگیزشدرونینمویتوانود

نقشمیانجیگریبیندومتغیرادراکازسیاستهایسازمانیوخوشبختیدنیویکارکنانایفا-
کند.نتایجاینپژوهشدررابطهبافرضیهششمنشانمیدهدکهمیزانتحریککارکنانبوامیوزان
معنیداریداردکوهبواپوژوهشکووآلیوهمکواران
احساسخوشبختیدنیویآنانرابطهمنفیو 
()9219وچنوهمکاران()9213همسووییدارد.میوزانضوریبمسویردرایونرابطوه-2/131و
زمانیکهنوعیرفتارهایسیاسیدرسازمانشوکلمویگیورد،ایون
میزانآماره)9/299(tمیباشد .
امرخودبوهخوودباعوثتحریوکرفتوارهوایکارکنوانشودهوایونتحریوکبوهکواهشاحسواس
خوشبختیدنیویآنهامنجرخواهدشد.باتوجهبهیافتههایتحقیوقدرراسوتایفرضویههفوتممتغیور
تحریووک،دررابطووهبووینادراکازسیاسووتهوواسسووازمانیوخوشووبختیدنیووویکارکنوواننقووش
میانجیگریایفانمیکند.باتوجهبهمتغیرمیانجیتحریکموردتأییدقرارنگرفت.فرضیهفوقنیوز
برایاولینباردرایونپوژوهشمووردبررسویقورارگرفوتودرنتیجوهتحریوکنمویتوانودنقوش
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میانجیگریبیندومتغیرادراکازسیاستهایسازمانیوخوشبختیدنیویکارکنوانایفواکنود.

نهتنهابرایمحققانبلکهبرایمدیرانومتخصصانسازمانهایدولتیمفیود
یافتههایاینپژوهش 
یگیرنودو
بهطورکلیفرایندمحوریرابهعنوانعاملیمهمدرنظورمو 
است.مدیراندولتیدرایران 
چنوودانبووهخوشووبختیدنیووویکارکنووانتوجووهندارنوود.توجووهصوورفبووهخوشووبختیاخوورویدر
کوتاهمدتمی تواندسودمندباشدوبهنتایجارزشمندیبرایسازمانمنجرشود،امانادیودهگورفتن

میزانموفقیتوخوشبختیدنیویکارکناندربلندمدتممکناستباعوثفرامووششودنفلسوفه
اساسیسازماندولتیوتأکیدبرفرایندهاوابزارهابهجاینتیجوههواوهودفهواشوود.بنوابراین،بوه
مدیرانسازمانهایدولتیپشنهادمیشودباایجادسیاستهاوخطمشیهایمطلووببورایایجواد
انگیزشدرونیدرکارکنانتالشکنندتاآنهاخودبهدنبالاهدافسازمانباشند.ازطورفدیگور،
درصورتیکهمدیرانبخوشدولتویبتواننودسیاسوتهوایمناسوبیاتخواذکننود،جلوویتحریوک

دگرفتوازطرفدیگرکمکردنعواملتحریککنندهرفتوارکارکنواننیوز

کارکنانرانیزخواهن
شودوبدینترتیبخوشبختیدنیوی

میتواندباعثافزایشاحساسخرسندیورضایتکارکنان
کارکنانتضمینمیشودونتایجبسیارمطلوبیدرسازمانهایدولتیبهوجودخواهدآمد.
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