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 مقدمه
هاایکااری،ضارورتپارداختنباهترشادنمحایطدهدباگذشتزماانوپیچیادههانشانمیواقعیت

روزباهبیشاترکارکنااناثرگاذاراسات،روزمباحثجدیددرعرصهمطالعاتسازمانیکهبرکاراییهرچه

ساازیبراهدافکمی،برظرفیتجایتوجهاندوبههایموفقبهاینمهمدستیافتهشود.سازمانبیشترمی

همهسطوحتأکیددارند.برایحصولبهاینهدفعالی،توجهباهعوامالوارتقایکیفیمنابعانسانیدر

هایکارکنانوپیامدهایآنهاامریضروریاست.مختلفتأثیرگذاربرنگرش

تحقیقاتنشاندادهاستکهکارکناندرصورتیصادقانهعملکردهودرجهتتحققاهدافسازمان

دهادکاههوبهنیازهایآنهاتوجهنمایدوشواهدنشاانمایکنندکهسازمان،آنانرادرککردتالشمی

هااچنانچهکارکناندرکدرستیازسازماننداشتهباشند،روابطمتقابلآنانباسازمانبدترشدهونگرش

دیگر،اگرکارکنانبرداشتدرساتیازساازمانشودوازطرفواحساساتمنفیدردرونآنهاتقویتمی

(.9،2:2599شود)خاتاکوتسنیمشواحساساتمثبتآنهاشکوفامیداشتهباشند،نگر

وکار،شرایطکاریافرادرابهسامترفااهوساهولتانجاامهایکسبهاومحیطکهسازماندرحالی

دیگر،آنهاراتحتفشارروانیواسترسقراردادهودرنتیجه،عملکردشااندهند،اماازطرفکارسوقمی

ها،فشاارهایروانایواردهبسایارمخاردباودهومشاکالتفیزیکایو.درایننوعسازمانیابدکاهشمی

(.حفا ونگهاداری2،343:2591آورد)آلتیناوزودیگارانارمغاانمایروحیزیادیرابرایکارکناانباه

دیلگاذارد،تباترینوظایفمدیرانکهبرکاراییساازمانتاأثیرمایسرعتبهیکیازحیاتیکارکنان،به

هاییدارندکاهها،توجهزیادیبهروشهاباهدفموفقیتدرتمامعرصهشدهاست.امروزهبیشترسازمان

ابعادروانیکارکنانرامطالعهنمایندتاآنانباعالقهبیشترواشاتیاق،وظاایفخاودراانجاامدهناد)ساان

(.4،09:2599جیو

بینیسازمانیاستوهایبدبینیوخوشپدیدهدرعصرحاضر،بزرگترینچالشپیشرویمدیران،

آورد،محصاولایانبسیاریازمسائلمربوطبهکارکنانکهاثراتمثبتیامنفیرابرایسازمانفراهممی

(اعتقااددارنادتحلیالاحساساات2599)0(.النگابیرودلیفرین3،99،9119هاست)اندرسونوبتمنپدیده
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3. Sanjeev 

4. Andersson & Bateman  

5. Langabeer & Dellifraine  
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کندکاهباهرشادوشاکوفاییهاییرامشخصمیشناسی،موقعیتدیدگاهروانبینیازویژهخوشمثبتبه

راحتیباشارایطساختتوانندبهدهدکهمیهاییرادراختیارافرادقرارمیشودوفرصتهامنجرمیانسان

هازهاازخاودنشااندهناد.افارادیکاپذیریالزمرادربرخوردباشرایطوموقعیتمقابلهکنندوانعطاف

تاریازاساترسراتجرباهبینیبرخوردارند،رضایتبیشتریاززندگیدارند،سطحکمسطحباالیخوش

(.9،23:2599تریدارندوازشغلخوداحساسرضایتدارند)اورباتشکنند،فرسودگیشغلیکممی

وری،ماوردبهرهوروانیکارکنانآنبهمیزانتولیدوسازمانسالم،سازمانیاستکهسالمتجسمی

توجهوتأکیدقرارگیردومسئولیتمدیران،منحصربهتأکیدبرتولیدبیشتروسودآورینباشدومادیریت

(.9413:99پذیرنیست)بلاوچیورساتگار،اثربخش،بدونتوجهواعتقادبهسالمتروانیکارکنانامکان

شدهونگرشیکلیاستکهباینیآموختهازآنکهویژگیشخصیتیباشد،پاسخبینی،بیشبدبینیوخوش

ایازتعاامالتمنفاییاامثباتباینکارکناان،مادیرانوخاطرمجموعهشودواغلببهکارکنانایجادمی

دهدکهبدبینیسازمانیاغلببااساطحیابد.مطالعاتنشانمیگیردوافزایشمیرهبرانسازمانشکلمی

هاابارایرهااییازاثاراتمنفایبادبینیهاسات.بناابراین،ساازمانمعینیاززوالدرمحیطسازمانیهمارا

قنبریوورزند)سازمانیوافزایشکاراییواثربخشیخوددرمحیطمتغیرامروزیبهاقداماتیمبادرتمی

کنادکاهافارادسرشاارازاحساسااتوایجادمایبینیسازمانی،ظرفیتیرا(.خوش9411:929زاده،عرفانی

شوند،روحیهکاریباالییدارند،برحلماؤثرمشاکالتمصاممهساتند،درشاغلومثبتمیهاینگرش

عنوانابزاریبرایمقابلهباشرایطسختودشواراستفادهحرفهخودموفقهستند،ازدیدگاهمثبتخودبه

یندهبیفتد،انتظاراتکنند،نزددیگرانازمحبوبیتبرخوردارندوازآیندهواتفاقاتیکهقراراستدرآمی

(.2،239:2599بینانهدارند)کولهوودیگرانمثبتوخوش

هایشرکتمادرتخصصیتوانیر،وظیفاهتاأمینوهایتوزیعبرقاستاناصفهاناززیرمجموعهشرکت

توزیعبرقپایدارومطمئنرابرایکلیهمشترکینبرقدرسطحشهراصفهانواستاناصفهانبرعهدهداشته

رسانیمطلودبهآنهادارند.بدیهیاستکاهاهادافوهموارهسعیدرجلبرضایتمشترکینوخدمت

فوق،درسایهوجودنیرویانسانیباانگیزهوکارآمدکهدارایحستعلقبهسازمانبودهووظیفهخاودرا

اممناسبوظایفمحولاهمنظورانجهابهشودوکارکناناینشرکتباعشقوعالقهانجامدهند،محققمی
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دورازهرگونهفشارهایروانیفعالیتنمایندبایدداراینگرشمثبتبودهودریکمحیطکاریسالموبه

صورتاستکهازمجموعهابدینوبهسازمانومدیراناعتمادداشتهباشند.وضعیتکارکناناینشرکت

هاایپیمانکاارینانشرکتی)کهازطریقشرکتدرصد،کارک95نفرکلکارکنانموجود،بیشاز2959

ساابق(درصد،کارکناانحکمای)هماانکارکناانرسامی45هایموردمطالعهشاغلهستند(ودرشرکت

هاییباینهاردولحاظحقوقومزایاوجایگاهشغلیبراساسقوانینومقرراتموجودتفاوتهستندکهبه

تواناددرنگارششدهدرتحقیقمایراهسایرعواملشناساییدستهکارکنانوجودداردکهاینموضوعهم

کارکنانتأثیرداشتهباشد،کمااینکه،تعدادیازکارکنانشرکتینسبتبهساازمانبادبینهساتندوبادبینی

رو،محقاقبارآنشادکاهآنانبرعملکردخودشانوعملکردساازمانتاأثیرمنفایداشاتهاساتوازایان

هااایمختلاافدرعنااوانیکایازابزارهااایماؤثردرنگاارشکارکنااانازجنباهبااهبیناایساازمانیراخاوش

بینیسازمانی،موجبااترضاایتهایموردمطالعهبررسینماید.تحقیقاتنشاندادهاستکهخوششرکت

بیندرسازمان،روابطکاریقویبادیگراندارند.اینافارادآورد.افرادخوشافرادوسازمانرافراهممی

شوندوارتباطاتقاویومثبتایراباامادیروساایرکنند،بادیگرانسازگارمیراحتیبادیگرانکارمیهب

شاودوکااراییساازمانراکنندکهاینروابطبهاتحادوهمادلیکارکناانمنجارمایهمکارانبرقرارمی

دهد.افزایشمی

هاایبینایساازمانیشارکتیدهخاوشالگویمناسببرایتبیینپدسؤالاصلیپژوهشایناستکه

بینایساازمانیدرموردمطالعهکداماست؟هدفاصلیپژوهشحاضر،طراحایوآزماونالگاویخاوش

بینایاستواهداففرعیدیگرنیزشناساییوتبیینعواملمؤثربرایجاادخاوش هایموردمطالعهشرکت

هایموردمطالعهاست.درشرکتزمانیبینیساسازمانی،شناختپپامدهاوراهکارهایافزایشخوش



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ایشناسای،اماروزهتحاتتاأثیرعمادههایاصالیروان(براینعقیدهاستکهنظریه2555)9سلیگمن

هایهاوویژگیقرارگرفتهاستکهبهشناساییتوانمندی2شناسیمثبتازسوییکعلمجدیدبهنامروان

شناسیمثبت،کاهشعالئاموآثاارافکاارورفتارهاایمنفایدرجهاتپردازد.هدفروانذاتیانسانمی
                                                                                                                                                    

1. Seligman 

2. Positive Psychology  
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مندیوخرساندیازطریاقبهباودافکاار،نقااطقاوتورفتارهاایمثباتافاراداساتبهبودرفاه،رضایت

(.9،21:2599)فراک

گراساتباتیکیازمباحثیکهدرتحقیقاترفتارسازمانیجایرشدزیادیدارد،مکتبساازمانیمث

هااچطاورپاردازدکاهساازمانشود(.اینمبحاثباهایانمسائلهمای)کهرفتارسازمانیمثبتنیزنامیدهمی

هاایهاراپرورشداده،سرزندگیوشادابیرادرآنهاتقویاتکاردهوقابلیاتتوانندنقاطقوتانسانمی

رفتارسازمانیمثبتعبارتناداز:اطمیناان،(بیانداشتکهعناصر2593)2شوارزربالقوهآنهارابارورکنند.

هایمثباتکارکناان)رضاایتوتعهاد(،پذیریکههمگیاینعناصربرنگرشبینی،امیدوانعطافخوش

عناواناعتقاادراساخیااباه4رفتارهاوعملکردتأثیردارند.اطمینانبراساسنظریهشناختاجتماعیباندورا

هاایبینی،روشیاستکهدرآنتفسیرهایاادراکهایفرداست.خوشنفسدرخصوصتواناییبهاعتماد

بینای،(خوش9119)3جدیدیاگذشتهفردکهتجربهکردهاست،مدنظراستوبهاعتقاداسنایدرودیگران

کاارگیری،امیدراباه0شود.آویودیگرانهایمثبتاستکهازاحساساتموفققبلناشیمیبیانانگیزه

ودرنهایتاعتقاددارندکاهدانندکهدرمسیرتحققاهدافقرارداردهاییمیتودرگیریباچالشظرفی

هاپسازکسبتجربیاتمثبتیامنفیاسات)یایموپذیری،ظرفیتافرادجهتانطباقباموقعیتانعطاف

(.9-1،2599:95دیگران

بینیسازمانیازمباحثاصالیجهگرفتکهخوشتواننتیبهمباحثیکهاشارهشد،میبنابراین،باتوجه

بیناناههاوتفسیرهایمثبتوخاوشحوزهرفتارسازمانیمثبتاستکههدفآن،تمرکزوتقویتنگرش

پژوهش ارمغانآوردودراینتواندآثارونتایجمفیدیراهمبرایافرادوهمبرایسازمانبهاستکهمی

بینایفارددرساازمانمنجارهاییاستکاهباهخاوش،بررسیشرایطوزمینهبینیسازمانیمنظورازخوش

شود.می

عنوانیکیازخصوصایاتشخصایتیافارادمطارحباودهوماردمهماوارهآرزوبینیازدیربازبهخوش

مندشوند.شواهدنشاندادهاستشمارآنبهرهدارندکهاینویژگیمطلودراتجربهکردهوازمزایایبی

                                                                                                                                                    

1. Frauke  

2. Schwarzer 

3. Bandura 
4. Snyder et al 

5. Avey et al  
6. Yim et al  
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بینانتظاراتباالییازخودواززندگیدارندودیدآنهابهزندگیودنیایپیرامونشانبهترهافرادخوشک

هایاجتماعیتاالشاست.اینافرادازتحرکاجتماعیباالترینسبتبهسایرینبرخوردارندودرفعالیت

شاودوافارادفارادمحساودمایبیناییکایازعوامالمهامموفقیاتانمایناد.بناابراین،خاوشبیشتریمی

کننادهایشخصیواجتماعیمناسبیدارندونتایجبهتریرااززندگیخودکسبمیبین،موقعیتخوش

بینیسازمانیانجامشدهکهدراینقسمتازپژوهشبهمهم(.تعاریفزیادیازخوش22:2599)اورباتش،

بینیساازمانیرایاکشااخصمناسابروان(خوش2599شود.کولهوودیگران)ترینآنهاپرداختهمی

سنجیکهبامتغیرهایافزایشرفاه،کاهشتفکراتمنفیوافزایشکیفیاترواباطاجتمااعیدرساازمان

کننادکاهباهبینیسازمانیرانگرشایتعریافمای(نیزخوش2599)9داند.هینزودیگرانارتباطدارد،می

ازماناشارهدارد.نتایجمثبتموردانتظاردرآیندهس

بیناناهتاأثیردارد،زیاراافارادهاایخاوشبینایبینیسازمانیافرادوپایشفرایندهایشناختیدرخوش

کنناد،متمرکازهایآیندهواهدافیکهبرایخودترسایممایطوردقیقرویبرنامهبیندرسازمانبهخوش

بینایساازمانی،مسایریراکنناد.خوشحایمایهایخاصیرابرایرسیدنبهاهدافطراشوندوبرنامهمی

2کنادکاهانتهاایمسایربارایآناانروشانوامیدوارکننادهاسات)ساورنسانبرایکارکنانترسایممای

دهادوافارادیهایدشوارراموردتوجهقرارمیهایمثبتوضعیتبینیسازمانی،جنبه(.خوش99:2599،

دهناد.افارادبااهاایساخت،تطبیاقمایباشرایطوموقعیاتبینیسازمانیباالییدارند،خودراکهخوش

پاذیریوانطبااقبینانه،هوشهیجانیباالییدارندوهوشهیجانیآنانباعاثانعطاافهایخوشدیدگاه

آیندودرمقابلتغییراتسازندهومفید،مقاومتیراحتیکنارمیآنهاباشرایطمختلفشدهوباتغییراتبه

بینایاناد،خاوش(مادعی2595)3(.کاارورودیگاران4،99:2599دهند)تیلورودیگارانننمیازخودنشا

منظورمقابلهباشرایطسختازمنابعبیشتریاستفادهکنند،اعتمادبیشتریبهشودافرادبهسازمانیباعثمی

افتاد،ترسایمکنناد.قمایهایسازمانداشتهباشندوتصویرمثبتیازوقاایعیراکاهدرآینادهاتفاافعالیت

کهمناابعنحویشود؛بهزامیمنظورانطباقباشرایطتنشبینیباعثتسهیلدرتخصیصمؤثرمنابعبهخوش

                                                                                                                                                    

1. Hinz et al  
2. Sorensen  
3. Taylor et al 

4. Carver et al 
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تواندبهعواقبدادنمنابعمیکهازدستسازد،درحالیشده،نتایجمثبتومفیدیراعایدمیتخصیصداده

(.9،499:2591وانگونتایجمنفیوزیانبارمنجرشود)یوآنو



 بینی سازمانی عوامل مؤثر بر خوش

بینیسازمانیدرهرسازماندارد،ضروریاساتعاواملیراکاهباهایجااد،بهاهمیتیکهخوشباتوجه

بینای،آنمنظورافازایشساطحخاوششودشناساییوبهبینیدرسازمانمنجرمیتقویتوگسترشخوش

شاوندتوساطبینایساازمانیمایخاوشعاواملیکاهباعاثباروزپدیادهعواملراکنترلومدیریتکرد.

شود.پژوهشگرانودرابعادمختلفموردبررسیقرارگرفتهاستکهتوضیحهریکازعواملذکرمی



 های فردی الف( عوامل فردی/ ویژگی

هایفردیشامل:سن،جنس،وضعیتتأهل،سابقهخدمتوسطحتحصیالتاسات.براسااسویژگی

گااذارد.آرمبراسااترومطالعااات،ساانافاارادباارنگاارش،ادراکوانتظاااراتآنااانازشااغلتااأثیرماای

(بیانداشتند،هرچهسنافرادباالتررود،احتمالافازایشبادبینیساازمانیآنهاانیازبیشاتر2590)2دیگران

هاایتفااوتتاریدارناد.درخصاوصجانسوبینایکامشودوافرادمسننسبتبهافرادجوان،خوشمی

بینیسازمانیرانسبتبهتریازخوشدارند،کارکنانمردسطحکمجنسیتینیزمیرویسوکانتر،اظهارمی

تارمراتبکم(درپژوهشخود،نتیجهگرفتندکهمردانبه2594)4همکارانزندارند،پوالتکنوتیتریک

کننادهبینایایازعوامالپایشهایحرفاهتشوند.تحصیالتوموقعیبینیسازمانیمیاززناندچارخوش

(.912:2599کردهبیشتراست)هینزودیگران،بینیبینافرادتحصیلبینیهستند.خوشخوش



 های شخصیتی ویژگی

هاایزنادگیوشاغلیافارادو(اعتقاددارندکهصفاتشخصیتیبرتمامجنبه2594)3فورلرودیگران

بینایوبادبینیازشاغلیاارضاایتاززنادگیتأثیرگاذاراسات.خاوشبرداشتآنانازمیزانرضایتاز

                                                                                                                                                    

1. Yuan & Wang  
2. Armbruster et al 
3. Polutken & Titrik  

4. Furler et al  
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هاایکنادوبررسایهایمهمشخصیتیاستکهانتظاراتافرادازاتفاقاتخودیابدراتوصیفمیجنبه

بینایوبادبینیدرطاولدورهزنادگیافارادتأثیرگاذاراساتدهدکهابعادشخصیتیخوشاخیرنشانمی

(.919:2599)هینزودیگران،

(9111)2(اعتقاددارد،مدلشخصیتیپنجبازرگکاهتوساطماککاروکوساتا2593)9روسبرگر

رود.درشامارمایشدهدرحاوزهشخصایتباههایشناختهعنوانیکیازمدلپیشنهادشدهاست،امروزهبه

یپنجبازرگهایاخیر،تحقیقاتزیادیدربارهالگویشخصیتانجامشدهاستکهالگویشخصیتسال

بینایتواندباهپایشهایشخصیتدراینمدلمیترینآنهاستوبراساسایننظریه،درکتفاوتازمهم

بینیسازمانیکمککند.پنجعاملاصلیعبارتنادآثارونتایجرخدادهایاجتماعیوسازمانیمثلخوش

برابرتجربه.گرایی،ثباتهیجانیوگشودگیدرگرایی،سازگاری،وجداناز:برون



 مرئوس -رابطه رئیس/ ب( عوامل گروهی

توانندبهمناابعواطالعااتبیشاتریدساتافرادیکهروابطکاریبهتریباسرپرستانخوددارند،می

تریوجودداردهایمهم،بیشترمورداعتمادقرارگیرند.بنابراین،احتمالکمیابندودروظایفومسئولیت

(.99:9410تنادرستازتصمیماتوتغییراتسازمانیداشتهباشند)مارادیوجلیلیاان،کهاینافرادبرداش

بخشدوکیفیترابطهمادیرباارابطهرئیسومرئوس،ارتباطاتعاطفیبینمدیرانوکارکنانرابهبودمی

عایجاداحساسااتتوانندمنبتواندبهبرقراریاعتمادمتقابلبینآنانمنجرشود.سرپرستانمیزیردستانمی

تواناداحساسااتمثباتراباهمثبتویامنفیدرکارکنانباشندومدیربراساسعقایدوتفکراتخودمی

(.09:2599کارکنانمنتقلکند)لیودیگران،


 ج( عوامل سازمانی

،3،عادالتساازمانی4شاناختیقاراردادروانبینایساازمانیعبارتناداز:عواملسازمانیمؤثربرخاوش

.1وفرهنگسازمانی0شدهحمایتسازمانیادراک
                                                                                                                                                    

1. Rossberger  

2. Mccare & Costa 

3. Psychological Contract 
4. Organizational Justice  

5. Percived Organizational Support 

6. Organizational Culture 
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 شناختی قرارداد روان

هاهنگاماستخدامافراد،تعهداتیرانسابتباهآنااناعاالموماواردیازقبیال:حقاوقومزایاا،سازمان

دهناد.قاراردادرفاهیات،بیمهودرمان،پستسازمانی،شرایطفیزیکیمحیطکارو...رابهآنانوعدهمای

دارد،(اظهارمای2559)9شود.روسوعنوانیکمدلذهنیقبلازاستخدامافرادمطرحمیشناختی،بهنروا

حاضاردردساترساسات،ایناصطالحدرخصوصآنچهساازمانازقبالوعادهدادهباودوآنچاهدرحاال

مناددریاکشاودکاهکار(بیانداشتند،قراردادروانشاناختیباعاثمای2554)2باشد.باینزوشالکمی

بینانهاینسبتبهسازمانپیداکند.محیطجدید،بهتراستقراریابدودیدگاهمثبتوخوش


 عدالت سازمانی

ایداردوباهبرداشاتوایاستکهدرعلمسازمانومادیریتجایگااهویاژهعدالت،مبحثگسترده

هاییباکارکناانرفتاارکنادتااچهروشگرددواینکهسازمانبادرکافرادازنحوهبرخوردباآنانبرمی

آناناحساسعدالتکنند،ازاهمیتخاصیبرخورداراست.درهرسازمانعدالترابرمبنایعواملینظیر

هایمنصفانهساالری،رویهحقوقودستمزدمنصفانه،پاداشنقدیوغیرنقدی،نظامارتقایشغلیوشایسته

یابد،ادراکعنوانعدالتتحققمیکنند،امادرعملآنچهبهیفمیوارائهاطالعاتدرستوصحیحتعر

(اعتقااد2593)4(.فاادلودورسایکاوا9410:90پورورنجبار،کارکنانازعدالتاست)واعظی،حسین

دهدودرنهایتبهبروزتأثیرقرارمیدارندکهعدالتسازمانی،رفتارهایشغلیونگرشکارکنانراتحت

شود.اگرچهعدالتساازمانیبینانهومثبتیارفتارهایبدبینانهومنفیدرسازمانمنجرمیخوشرفتارهای

بودنرفتارهادرسازمانیاستکاهعنوانادارکافرادازمنصفانهبه"یکمفهومچندبعدیاست،امااساسا

(.3،941:2599کنند)لیودیگراندرآنکارمی



 شده حمایت سازمانی ادراک

،کارکنااندرماورداینکاه0هاچیساونوساواهانتینگتون،راساسنظریهتبادالتاجتماعیآیزنبرگر،ب

                                                                                                                                                    

1. Rousseau 

2. Buyens & Schalk 
3. Fadel & Durcikova 

4. Lee et al 

5. Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa 
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بودنآنهااداردیااخیار؟اعتقااداتیدرآیاسازمانبرایهمکاریآنهاارزشقائلاستوتوجهیبهخود

.تحقیقااتنشاان(9499:91پاوروهمکااران،)حساندهنادآورندوآنراعمومیاتمایوجودمیخودبه

دهدکهانتظاراتعملکردیمتقاابلیباینمادیرورخمیشدههنگامیدهدکهحمایتسازمانیادراکمی

کارکنانبرقرارشودووقتیکهکارکنان،حمایترادرککنندوانتظاراتخودرابرآوردهببینناد،یاک

کنندودیدگاهشانمثبتسازمانتالشمیپیوندعاطفیراباسازمانبرقرارکردهودرجهتنیلبهاهداف

(.345:2591شود)آلتینوز،بینانهمیوخوش



 فرهنگ سازمانی

ها،باورهاوفرضایاتیاسات(اعتقاددارند،فرهنگسازمانیشاملارزش2599)9آتکینسونودیگران

رادرساازمانتساهیلگاذاریاشتراککندومفهومبهمشترکبوده،رفتارآنانراهدایتمیکهبیناعضا

تأثیرقراردادهوبراثربخشیساازمانهایمثبتیامنفیکارکنانراتحتفرهنگسازمانی،نگرشکند.می

ساازد)مااالگلینونفوذدارد.فرهنگسازمانی،تاریخچهساازمانورفتارهاایاعضاایآنراآشاکارمای

هاایویژگایتوانادمای3هفرهنگسازمانیمثبات(اعتقاددارد،توسع2550)4(.تامباق2،9:2599الخوریف

هاایهاگسترشدهد.فرهنگساازمانیمثبات،فرهنگایاساتکاهتقویاتتوانمنادیمثبترادرسازمان

دهادوبارسارزندگیورشادافارادتأکیادکردنپاداشمیکارکنانراموردتوجهقرارداده،بیشازتنبیه

دارد.



 د( عوامل محیطی

هااواحساسااتکارکناانملهستندکهخارجازکنترلسازمانوافرادبودهوبرنگارشایازعواپاره

شاوندکاهشااملعوامالتأثیردارند.اینعوامل،دراینپژوهشتحتعناوانعوامالمحیطاینامیادهمای

باشند.اقتصادی،عواملاجتماعی،عواملسیاسیوفناورانهمی



                                                                                                                                                    

1. Atkinson et al 
2. Mclaughlin & Alkhoraif 

3. Tombaugh 

4. Positive Organizational Culture 
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 محیط اقتصادی

رادرادبیااتساازمانیوهاییهستندکهپیامدهایمهمایدیتمنابعازمؤلفهومحدو9محیطاقتصادی

هایاقتصادیوتغییراتهریاکازآنهاا،حیااتدهدکهشاخصرفتارسازمانیدارندوتحقیقاتنشانمی

دهدواگرمحیطاقتصادییککشور،ثبااتالزمرانداشاتهباشادوسازمانوافرادراتحتتأثیرقرارمی

وجاوددائمدرحالتغییربودهوازسطحپائینیبرخوردارباشد،مشکالتفراوانیرابرایاعضایجامعهباه

بینیماردمتردستخوشتغییرشود،موجباتخوشآوردوچنانچهاقتصادیککشور،ثباتداشتهوکممی

(.2،929:2599آورد)تیتاودیگرانرافراهممی



 محیط اجتماعی

ویژهتعامالتعاطفی،تأثیرمثبتیبارفعالیاتاجتمااعیووتعامالتافراددرجامعهبه4جتماعیمحیطا

(بیاانکردناد2599)3بینانهنزدافراددارد.مولینیلوودیگارانهایخوشبینیونگرشایجادحسخوش

رفتارهایآنانتأثیرگاذارهاودهد،محیطاجتماعیوارتباطاتاجتماعیافرادبرنگرشمطالعاتنشانمی

ناپذیریازقبیل:استوچنانچهساختارروابطاجتماعیومحیطحاکمبرآنمطلودنباشد،عوارضجبران

دنبالخواهدداشت)توماسوهایمنفیرابهجرم،جنایت،رفتارهایمخردوانحرافی،خشونتودیدگاه

همحیطاجتماعیوارتباطبااعضایجامعهتأثیربسازاییاعتقاددارندک1(.الکزوموکین0،14:2599دراوو

لحاظاجتمااعیدردهدوچنانچهفردیبهدرتوسعهعاطفیواجتماعیافرادداردورفتارآنانراشکلمی

تاریازرفتارهاایباجامعاهوتحاوالتاجتمااعیداشاتهباشاد،ساطحپاائینسربردوارتباطکمیانزوابه

(.9،99:2599دهد)مودلینسکاوگرزانوسکانمیاجتماعیرانشا



 محیط سیاسی

هایسیاسیکشوربارنگارشواحساسااتآنااناثارداردومشیادراکافرادجامعهازسیاستوخط

                                                                                                                                                    

1. Economic Environment 

2. Tita et al 

3. Social Environment 

4. Molinillo et al  
5. Thomas & Drawve 

6. Lukkes & Mokin 

7. Modlinska & Ghrzanowska 
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مداراناعتمادداشتهباشند،رفتارهاایخاودرابااآراماشبیشاترانجاامهاوسیاستچنانچهافرادبهسیاست

مدارانوآحادجامعهوجودنداشتهباشد،ماردمهماوارهباادیادشاکودبینسیاستدهندواگراعتمامی

هاایدهناد.بناابراین،حمایاتنگرندورفتارهاینامالیمازخودبروزمیهایسیاسیمیمشیتردیدبهخط

(.9،35:2599سیاسیازافرادجامعهدررفتارهایآنانتأثیرگذاراست)چنودیگران



 یمحیط فناور

سازیریزیقبلیوفرهنگگیریازدانشواطالعاتروز،اگربابرنامههایجدیدوبهرهورودفناوری

بینیواحساساتمثباتساوقدهاد،ولایتواندنگرشکارکنانرابهسمتخوشالزمصورتپذیرد،می

مقاومتکردهواحسااسیکبارهوبدونبرنامهباشد،کارکناندرمقابلآناگرورودفناوریدرسازمانبه

منفیونگرشبدبینانهنسبتبهآندارند.



 پیشینه پژوهش
 مطالعات داخلی

(نماایشدادهشاده9بینیسازمانیدرجادول)شدهدرارتباطباخوشترینمطالعاتداخلیانجاممهم

است.

هایمثبتوونگرشبینیسازمانیدرابرازاحساساتدهدکهخوشهایمطالعاتداخلینشانمییافته

شود.همچنینمدیران،بانفوذورضایتازکارافرادتأثیرداردوباعثرشدوتعالیسازمانوکارکنانمی

بینیسازمانیسهمزیادیداشتهباشند.بابررسیپیشاینهتواننددرایجادخوشایجادانگیزهدرزیردستانمی

بینیباتغییاراتساازمانی،رفتارهاایشاهروندیاطخوشداخلیپژوهشمشخصشداینمطالعاتبهارتب

اند.ترپرداختهبینیسازمانیکمهایکاربردیخوشسازمانیوهمچنینارائهمدل

                                                                                                                                                    

1. Chen et al 
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 بینی سازمانی شده داخلی درخصوص خوش های انجام . پژوهش9جدول 

 های تحقیق یافته عنوان تحقیق سال نام محقق ردیف

9419علیزادهودیگران9
تباطبینبدبینیار

سازمانی،عدمامنیت
شغلیوترکشغل

بینایوهایتحقیاق،رابطاهخاوشبراساسیافته
دارولایعاطفهمثبتباافسردگی،منفیومعنی
داراسات.بارضایتاززنادگی،مثباتومعنای

همچنینرابطهعاطفیمنفیبااافساردگی،مثبت
داروبااارضااایتاززناادگی،منفاایوومعناای

داراست.یمعن

9411شناسیزدان2

تأثیررفتارسازمانی
گرادرکاهشمثبت

بدبینیسازمانیونقش
میانجیرهبریاخالقی

شااااااناختی،توانمندسااااااازیساااااارمایهروان
توانندتأثیریشناختیورهبریاخالقیمیروان

منفاایدرباادبینیسااازمانیوتااأثیریمثبااتدر
اینکاهنبینیساازمانیداشاتهباشاند.ضامخوش

خصوص،نقشمیانجیرارهبریاخالقیدراین
دارد.

9413فروهر4
درکماهیت،اهمیتو

گراییدرپیامدهایمثبت
سازمان

ماداراساتگراییرویکردیتوسعهنظریهمثبت
اندیشاایوودرشاارایطمااتالطمامااروز،مثباات

هاااراازتواناادسااازمانتنهاااماایبینااینااهخااوش
تواناادد،بلکااهماایشکسااتوافااولنجاااتدهاا

باعثرشدوتعالیآنهاوکارکنانشانشود.



 مطالعات خارجی

(نماایشدادهشاده2بینیسازمانیدرجدول)شدهدرارتباطباخوشترینمطالعاتخارجیانجاممهم

 است.

زمانبینبرتحققاهدافتأکیددارند،بهآیندهسادهدافرادخوشهایمطالعاتخارجینشانمییافته

داردارد.بااایمعنایاندیشیباکیفیاتزنادگیکارکناانرابطاهوزندگیشخصیخودامیدوارندومثبت

بررسیمطالعاتخاارجیپاژوهشمشاخصشادکاهایانناوعپیشاینهباهراهکارهااوچگاونگیارتقاای

اند.بینیسازمانیاشارهنکردهخوش

ساطحگروهایومحیطایعوامالماؤثرباروجهتمایزونوآوریپژوهشحاضردرایناساتکاهدو

اند،بررسیواضافهکردهاسات.هایقبلیبهآنتوجهنکردهیکازپژوهشبینیسازمانیراکههیچخوش
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 بینی سازمانی شده خارجی درخصوص خوش های انجام . پژوهش2جدول 

 های تحقیق یافته عنوان تحقیق سال نام محقق ردیف

2599کولهوودیگران9
بینی:اثباتمقیاسخوش
سنجیورواییروان

ارتباطآنباشخصیت

بینایافارادتاأثیرفرایندهایشاناختیدرخاوش
طاوردقیاقبارآینادهباینباهداردوافرادخوش

هاایخاصایرابارایشوندوبرنامهمتمرکزمی
کنند.رسیدنبهاهدافطراحیمی

2599اورباتش2

چیزهاییکهدنبال
زیباییجسمانی،کنید:می

تحرکاجتماعیو
بینیخوش

بیناناهدرموفقیاتافاراددرهاایخاوشنگرش
سازمانوامیادباهزنادگیآناانماؤثراساتو

هااایشخصاایوبااین،موقعیااتافاارادخااوش
اجتماااعیبهتااریدارناادونتااایجبهتااریرااز

کنند.زندگیکسبمی

2599تیلورودیگران4
بینیارتباطهوشباخوش

وبدبینیدرطولدوره
زندگی

هااایشخصاایتیبیناایوباادبینیازجنبااهخااوش
هستندکهانتظاراتخاودیاابادافارادرابیاان

بیناناهوهاایخاوشکند.همچناین،دیادگاهمی
اندیشایدرکیفیاتدورانزنادگیتاأثیرمثبات

گذاراستوباکیفیتزندگیارتباطدارد




بینایساازمانیهایموردمطالعه،پژوهشایدرخصاوصخاوششرکتهمچنینازآنجاکهتاکنوندرسطح

منظورشناساییبینیسازمانیوبهبهاهمیتخوشصورتنپذیرفتهاست،لذااینپژوهشتالشداردباتوجه

عواملمؤثربراینپدیدهوپیامدهاوتبعاتناشیازآنبهبررسیراهکارهایافزایشآنپرداختهومادلی

طریاقبتاوانباهحفا وحمایاتازکارکناانایاندهدتاازاینبردیرابرایاینمهمارائهمیوکاربومی

هایسازمانیکمککرد.ترینسرمایهعنوانمهمهابهشرکت



 شناسی پژوهش روش
هایاکتشافیاسات.روشپاژوهشایوازنظرماهیتازنوعپژوهشاینپژوهشازنظرهدف،توسعه

استکهبهروشپژوهشآمیختهمعروفاست.دربخاشهایکیفیوکمیبیازروشرفته،ترکیبهکار
نفارازنخبگاانو99مندوبااساتفادهازابازارمصااحبهبااتعادادگیریهدفکیفیپژوهشازطریقنمونه

هایموردمطالعهشاملمدیران،کارشناسانوکارمندانکهاطالعاتودانشبیشترینظرانشرکتصاحب
سبتبهسایرینداشتندوازآگاهیالزمدرخصوصموضوعپژوهشبرخاورداربودناد،مصااحبهازناوعن
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هاایموردنیاازکاهشااملساختانجامگرفتوتازمانیکهمحققباهنقطاهاشاباعنظاریرساید،دادهبی

ریاقدامناهطومحقاقازایان آوریشادبینیسازمانیاست،ثبتوجمعترینمتغیرهایمرتبطباخوشمهم
ترساخت.شدهراوسیعوغنیآوریهایجمعداده

براونوکالرک،9ها،بااستفادهازروشتحلیلتماتیکآوریدادهدرادامهبخشکیفیوپسازجمع
هاایبنادیبارایدادهآمده،سازماندهیشدهاست.تحلیلتماتیک،یکرویکاردطبقاهدستاطالعاتبه

کناد.درپاژوهشبنادیمایهایخودراتنظیم،کدگاذاریوطبقاههشگردادهکیفیاستکهطیآنپژو

هاایموردمطالعاهازبینایساازمانیشارکتشدهدرخصاوصخاوشآوریهاواطالعاتجمعحاضر،داده
دیدگاهمتخصصانوخبرگان،ازنظرعنوانیومضمونیازهمدیگرتفکیکوکدگذاریشدواینکادها

یااهماان2هاگیرد.پسازتهیهکدها،تمهارادربرمیاستکهمشخصهیاویژگیدادهایتهیهشدهگونهبه
(نمایشدادهشدهاست.9(الی)4های)سازیشدودرقالبجدولهاتنظیمومرتبمضمون

شادهپاژوهشدرساهساطح،تحلیالوساازماندهیهاییافتشود،تمهامشاهدهمیچنانچهدرجدول
شده،موردشناساییقارارهایاستخراجحاولکدهاییقراردارندکهازطریقمجموعهدادهاند.درسطشده

علاتشادهدرساطحاولباهقراردارندکاهدرایانساطح،کادهایدرج4هاگرفتند.درسطحدوم،زیرتم
تدارابودنمعانیمشترکباهمترکیبشدهویکعنوانکلیرادرسطحدومبهخوداختصاصدادهاس

باشند.هاومفاهیماصلیمیهایاصلیقراردارندکههمانمضمونودرنهایتدرسطحسوم،تم


 بینی سازمانی  های عوامل فردی مؤثر بر خوش . تحلیل تماتیک داده4جدول 

تم اصلی 

 )سطح سوم(

 ها  زیر تم

 )سطح دوم(

 کدها 

 )سطح اول(
کد نشانگر  

عواملفردی

هایشخصیتیویژگی
 PA8,PA10,PA14بینواقع–باوجدان-های:سازگارشخصیت

 PA1,PA6نفسبهاعتماد

 PA4,PA11یادگیریاجتماعی هایرفتاریویژگی

شرایطزندگی
PA3,PA9کیفیتزندگی

 PA15خانواده

                                                                                                                                                    

1. Thematic Analysis 

2. Themes 

3. Sub-themes 
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 بینی سازمانی  های عوامل گروهی مؤثر بر خوش . تحلیل تماتیک داده3جدول 

تم اصلی )سطح 

 سوم(

 ها  تمزیر 

 )سطح دوم(

 کدها 

 )سطح اول(
کد نشانگر  

عواملگروهی

گرارهیریتحول
 PA2,PA13توجهبهنیازهاواحساساتکارکنان

 PA12,PA5,PA23انگیزشونفوذدردیگران

عواملمربوطبهشغل

شغل

PA16,PA20کارراههشغلی

PA7,PA17ماهیتشغل

PA18,PA22رعایتشایستگیدرانتصاد

ارتباطات

PA19,P25هاواحساساتابرازدیدگاه

PA21,PA24امنیتروحیوروانیشغل

PA26,PA29دوستیدرمحلکار
 


 بینی سازمانی  های عوامل سازمانی مؤثر بر خوش . تحلیل تماتیک داده1جدول 

 تم اصلی

 )سطح سوم(

 ها  زیر تم

 )سطح دوم(

 کدها 

 )سطح اول(
کد نشانگر  

عواملعملکردیعواملسازمانی

 PA28,PA30حمایتسازمانی

PA35,PA39رعایتعدالتوانصاف

PA33,PA37مرئوس-رابطهرئیس



 بینی سازمانی های عوامل محیطی مؤثر بر خوش . تحلیل تماتیک داده1جدول 

تم اصلی )سطح 

 سوم(

 کدها  ها )سطح دوم( زیر تم

 کد نشانگر )سطح اول(

سازمانیملبرونعوا

)محیطی(

 PA45,PA46محیطاقتصادیشرایطاقتصادی

 PA48,PA49محیطاجتماعیشرایطاجتماعی

 PA51,PA52محیطسیاسی شرایطسیاسی

 PA53,PA54محیطفناوری فناوری
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 بینی سازمانی های پیامدهای خوش . تحلیل تماتیک داده1جدول 

کد نشانگر کدها  تم اصلی   

یفردیپیامدها

 PA58,PA62سالمتروانیوجسمانی

PA55,PA57,PA60هایسختمقابلهباشرایطوموقعیت

PA65,PA68امیدواریبهزندگیورضایتازکار

PA61,PA64وفاداریکارکنان

پیامدهای

 گروهی

 PA63,PA70,PA72 بادیگرانروابطکاریقوی

 PA59,PA66تأکیدبرحلمؤثرمشکالت

PA37,PA67,PA69سهیمدانشت

PA71,PA76هایمناسبشخصیواجتماعیموقعیت

پیامدهای

 سازمانی

PA57,PA73,PA75مداریورضایتمشترکینمشتری

PA74,PA78آمادگیوپذیرشتغییراتسازمانی

 PA77,PA80 بهبودجواخالقیسازمان



 پژوهش مدل مفهومی
هااهاازطریقروشتحلیلتماتیکسازماندهیوکدبندیشدندوتمهایحاصلازنتایجمصاحبهداده

تارینپژوهشمنجرشد.اینالگاوشااملمهامومضامینیافتشدهازتحلیلتماتیکبهارائهمدلمفهومی

هایحاصلازبخشکیفیپژوهشاساتخراجبینیسازمانیاستکهازدادهعواملمؤثروپیامدهایخوش

هایآماریبخشکیفیونیزبرخیمبانینظریتحقیق،نظراتنمونهبهنقطهمحققباتوجهاند.همچنینشده

گارومتغیارجاوساازمانیبااابعاادمربوطاهراعنوانمتغیرتعدیلمتغیرساختارسازمانیراباابعادمربوطهبه

اضاافهکاردکاهدربخاشبهمدلبینیسازمانیگراوپدیدهخوشعنوانمتغیرمیانجیبینرهبریتحولبه

هاایبینیسازمانیشرکتپژوهشیاهمانالگویخوشگیرد.الگویمفهومیموردسنجشقرارمیکمی

هاایاصالیپاژوهش)ساطحشودتم(طراحیشدهاست.چنانچهمالحظهمی9موردمطالعهدرقالبشکل)

دهند.پژوهشراتشکیلمیها)سطحدوم(وکدها)سطحاولتحلیل(الگویمفهومیسوم(،زیرتم
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 ساخته( پژوهش )منبع: محقق مدل مفهومی .9شکل 



بندیوهمچنینتدوینالگاویتحقیاق،پژوهش،پسازطیمراحلکدگذاریومقولهدربخشکمی

ایمتناسبباحجمنمونهاستفادهشد.جامعهآماریپژوهشدراینبخششامل،گیریطبقهازروشنمونه

نفراساتواز2959هایتوزیعبرقشهرستانواستاناصفهانبهتعدادوشرکتیشرکتحکمیکارکنان

یاکنموناه9منظورتعیینحجمنموناه،ازفرماولتعیاینحجامنموناهکاوکرانبهجامعهآماریپژوهشو

نفرانتخادشد.415آماریبهتعداد

  

    
2⁄

2
  

2

 
2
(  9)   

2⁄

2
  

2
.تعیینحجمنمونهکوکران9رابطه  

مقاداراحتماالنرماالاساتاندارد)کاهZانادازهجامعاه،Nتعدادنمونهبرآوردشده،nاینرابطهکهدر

                                                                                                                                                    

1. Cochran's sample size formula 
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دقاتانحارافمعیااروسطحخطاا،شود(،هاینرمالاستاندارداستخراجمیبراساسجدولاحتمال

نیازبرابار،مقادار11/9براباراساتبااZدرصدمقدارآمااره10موردنظرمحققاست.درسطحاطمینان

است.0/5برابرباومقدار50/5خواهدبودبا

هاایاساتانداردوهادراینپژوهش،پرسشنامهاساتکاهشااملپرسشانامهابزاراصلیگردآوریداده

415سؤالتنظیموتعداد91ساختهاستکهبراساسنردبانانتزاعودرقالبطیفلیکرتوبهتعدادمحقق

ایمتناساببااحجامجامعاه)متناساببااتعادادکارکناانهریاکازطبقاهگیارینمونهپرسشنامهبراساس

هایبرقشاهرصورتحضوریدرادارههایآماریبههایموردمطالعه(بیننمونههایشغلیشرکتبخش

مزیتبزرگاینهایاستاناصفهانتوزیعشد.اصفهانوازطریقاتوماسیوناداریومکانیزهدرشهرستان

گیریدرایناستکهنسبتطبقاتبینافرادنمونهبانسبتطبقااتدرجامعاهآمااریتطاابقنمونهروش

طراحایپرسشانامه.کنادبودنشانسانتخادبرایکلافارادجامعاهتحقاقپیادامایداردوشرایطیکسان

نیساازمانیباهبیپژوهششاملعواملمؤثربرخوشهاومتغیرهایمدلمفهومیپژوهشبرمبنایشاخص

0بینایساازمانیباهتعادادساؤال،متغیارخاوش24بینیسازمانیبهتعدادسؤال،پیامدهایخوش34تعداد

هاایایانساؤالوگویاه9ساؤالومتغیارسااختارساازمانیباهتعاداد9سؤال،متغیرجوسازمانیبهتعداد

.(تنظیمشدهاست9مخالف)"(تاکامال0ق)مواف"ایلیکرتازکامالگزینهپرسشنامهبرمبنایمقیاسپنج

صورتزیرتدوینشدند.هایراهبردیپژوهشبهپژوهش،فرضیهبراساسمدلمفهومی

بینیسازمانیتأثیرداردفرضیهاول؛عواملفردیبرخوش

بینیسازمانیتأثیردارد.فرضیهدوم؛عواملگروهیبرخوش

نیسازمانیتأثیردارد.بیفرضیهسوم؛عواملسازمانیبرخوش

بینیسازمانیتأثیردارد.فرضیهچهارم؛عواملمحیطیبرخوش

بینیسازمانیتأثیردارد.فرضیهپنجم؛جوسازمانیبرخوش

برجوسازمانیتأثیردارد.گرافرضیهششم؛رهبریتحول

نقشمیانجیدارد.بینیسازمانیگراوخوشفرضیههفتم؛جوسازمانیدررابطهبینرهبریتحول

گردارد.بینیسازمانینقشتعدیلفرضیههشتم؛ساختارسازمانیدررابطهبینعواملمؤثروخوش

برپیامدهایحاصلازآنتأثیردارد.بینیسازمانیفرضیهنهم؛خوش
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 های پژوهش یافته
هاست.روایایآوریدادهمعابزارجها،تعیینمیزانرواییوپایاییترینمسائلدرپژوهشیکیازمهم

گیاریانادازههایمدلبرازش،ازمعیارهایمهم3وآلفایکرونباخ4،پایاییمرکب2،رواییواگرا9همگرا

واریاانسمتوساطازاساتفاده(9119)1الرکروفورنل.روندشمارمیبه0ساختاریمعادالتمدلروشدر

راکاهمعیاارینامبردگاان.انادکاردهپیشانهادهمگراواییربرایمعیاریعنوانبهرا (AVE) شدهاستخراج

اندونیزبیانداشتندکاهبارایدانسته0/5ازباالترومساویشود،میدادهنمایش AVE بودنمطلودبرای

شاود،روایایمالحظاهمای(9کاهدرجادول)گوناهقابلقبولاست.هماان5.9پایاییترکیبیمقدارباالی

بهنتاایجآزماونآلفاایهمچنینباتوجهدهوپرسشنامهپژوهشدارایاعتبارهمگرااست.همگراپذیرفتهش

95هاابااالتراز/.استوازآنجاکهضارایبشااخص199کرونباخ،مشخصشدکهضریبکلپرسشنامه

 گیرد.اعتمادپرسشنامهنیزموردتأییدقرارمیدرصداست،بنابراین،قابلیت

 
 و پایایی متغیرهای پژوهش . روایی همگرا9جدول 

 روایی همگرا متغیر
(AVE) 

 پایایی ترکیبی

(CR) 

 ضریب آلفای کرونباخ
(CA) 

/.019/510/5101بینیسازمانیعواملمؤثربرخوش

/.192/599/999بینیسازمانیخوش

/.059/591/5915ساختارسازمانی

/.91/5919 001/5جوسازمانی

/.114/514/5129سازمانیبینیپیامدهایخوش


                                                                                                                                                    

1. Convergent Validity 

2. Divergent Validity 

3. Composite Reliability 
4. Cronbach's Alpha 

5. Structural Equation Model 

6. Fornell & Larcker 
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درساازهیاککهاستآنازحاکیمدلیکقبولقابلواگرایرواییمعیارفورنلوالرکر،براساس

قباولیقابلسطحدروقتیواگراروایی.داردهایششاخصبابیشتریتعاملدیگرهایسازهبهنسبتمدل،

مادلدردیگارهاایسازهوسازهآنبیناشتراکینسواریاازبیشترسازههربرایواریانسمیزانکهاست

(نشاندادهشدهاست.1باشد.نتایجرواییواگرادرجدول)


 . روایی واگرا متغیرهای پژوهش1 جدول

 متغیرها
 جو

 سازمانی

 بینی خوش

 سازمانی

 ساختار

 سازمانی
 پیامدها مؤثر  عوامل

 939/5 سازمانیجو
    

 992/5 942/5 سازمانیبینیخوش
   

 994/5 199/5 053/5 سازمانیساختار
  

 904/5 951/5 100/5 954/5بینیسازمانیمؤثربرخوشعوامل
 

 942/5 994/5 193/5 950/5 940/5 بینیسازمانیهایخوشپیامد



شادهکهبرقطرجادولقارارداده((AVEهاوجذرواریانسآمدهازهمبستگیدستبراساسنتایجبه

توانرواییواگرایمدلباسطحسازهرانتیجهگرفت.میاست،

(اساتفادهشاده95کشایدگیدرجادول)-هاازآزمونچولگیبودنتوزیعدادهمنظوربررسینرمالبه

 .است
 کشیدگی -. آزمون چولگی91جدول

 کشیدگی چولگی متغیر

-999/5-991/5بینیسازمانیعواملمؤثربرخوش

919/5-211/5مانیبینیسازپیامدهایخوش

-421/5-591/5بینیسازمانیخوش

41/5-419/5جوسازمانی

991/5-029/5ساختارسازمانی



 9411(، تابستان 43پیاپی شماره ) 2شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

999 

است،لذا-0/2و0/2ترازنتایججدول،بیانگرآناستکهچونتماممقادیرچولگیوکشیدگیکم

هانرمالاست.داده

جهااتهااایپارامتریاک،امکااناسااتفادهازآزماونهاااوبااودن(توزیاعدادهباهبهنجااار)نرماالباتوجاه

باشاند،ابتادابایادتماامقبولمیگیریقابلاندازهبرایالگوهایاندازههاتاچهکردناینکهشاخصمشخص

طورمجزاموردتحلیلقرارگیرد.برمبناایاتخااذچناینروشایابتاداپانجالگاویگیریبهالگوهایاندازه

هاایکلایگیرناد.شااخصباشند،بهطورمجزاموردآزمونقرارمایهمتغیرهامیگیریکهمربوطباندازه

کاهباا(ارائاهشادهاسات99گیری)تحلیلعااملیتأییادی(درجادول)برازشالگوبرایالگوهایاندازه

قبولیدارند.هامقادیرقابلتواننتیجهگرفتشاخصهابابرازشمناسب،میمقایسهمقادیرشاخص


 گیریهای کلی برازش الگو برای الگوهای اندازه. شاخص99 جدول

 CMIN/DF GFI IFI CFI RAMSE متغیر

عوامل

بینیمؤثربرخوش

سازمانی

13/514/514/551/5 39/3عواملفردی

154/510/510/559/5 95/4عواملگروهی

91/419/519/519/551/5عواملسازمانی

99/419/511/511/559/5عواملمحیطی

بینیپیامدهایخوش

سازمانی

93/313/510/510/559/5پیامدهایفردی

94/211/511/511/550/5پیامدهایگروهی

09/211/511/511/551/5پیامدهایسازمانی

51/419/519/519/559/5بینیسازمانیخوش

99/219/519/519/550/5جوسازمانی

91/310/511/511/551/5ازمانیساختارس

 <9/5 >1/5 >1/5 >1/5 <0برازشمناسب
 



ساازیمعاادالتسااختاری،بارازشالگاویمعاادالتهایپژوهشازطریاقمادلبرایآزمونفرضیه

(نشاندادهشدهاست.2ساختاریآزمونشد.الگویساختاریپژوهشدرشکل)
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 ساختاری پژوهش مدل. 2شکل 



(ارائهشدهاست.4گرپژوهش)ساختارسازمانی(درشکل)دلساختاریمتغیرتعدیلهمچنینم




 

 گر پژوهش . مدل ساختاری متغیر تعدیل4شکل 
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(نشاندادهشدهاست.92)هایفوقدرجدولهایبرازشمدلشاخص


 های برازش مدل کلی ساختاری پژوهش . شاخص92 جدول

 

 شاخص برازش

 مدل مناسب
CMIN/ DF PNFI GFI RMSEA RMR 

12/411/510/551/559/5 ساختاری

<0 برازشمناسب  0/5<  1/5<  9/5>  59/5>  

 



قباولیدارناد.هامقادیرقابلتواننتیجهگرفتشاخصهابابرازشمناسب،میبامقایسهمقادیرشاخص

هاایکلایبارازشهایپژوهشآزمونشدندکهشاخصبراساسنتایجالگویمعادالتساختاری،فرضیه

(نمایشدادهشدهاست.94هادرجدول)تحلیلمدلمعادالتساختاریفرضیه


 های پژوهش های کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه.خالصه شاخص94جدول 

PNFI CFI RMR GFI CMIN/DF ها فرضیه 

فرضیهاول150/519/5599/519/592/2

فرضیهدوم00/512/553/519/591/3

فرضیهسوم09/519/551/5159/524/3

فرضیهچهارم19/5152/559/5159/513/3

فرضیهپنجم04/513/5529/514/531/3

فرضیهششم03/511/5529/510/510/3

فرضیههفتم12/519/559/513/519/3

فرضیههشتم555/5555/9555/5555/910/3

فرضیهنهم09/519/5540/5153/50/3

ناحیهپذیرش>9و<0>1/5<59/5>1/5>0/5
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(نمایششدهاست.93هادرجدول)نتایجآزمونفرضیه


 های پژوهش . نتایج آزمون فرضیه93جدول 

 های پژوهش فرضیه
ضریب 

 بتا

نسبت 

 بحرانی

دار معنی

 ی
 نتیجه

دارمعنی 92/549/95555/5بینیسازمانیتأثیردارد..عواملفردیبرخوش9فرضیه

دارمعنی 02/5512/9555/5 بینیسازمانیتأثیردارد..عواملگروهیبرخوش2فرضیه

دارمعنی 05/549/9555/5 بینیسازمانیتأثیردارد..عواملسازمانیبرخوش4فرضیه

اردمعنی 30/599/9555/5 بینیسازمانیتأثیردارد..عواملمحیطیبرخوش3فرضیه

دارمعنی 94/531/1555/5 بینیسازمانیتأثیردارد..جوسازمانیبرخوش0فرضیه

دارمعنی 14/539/99555/5 .رهبریتحولگرابرجوسازمانیتأثیردارد.1فرضیه

.ساختارسازمانیدررابطهبینعواملمؤثرو9فرضیه

 گردارد.بینیسازمانینقشتعدیلخوش
59/540/592/5 

داریمعن

نیست

بینیسازمانیبرپیامدهایحاصلازآنتاأثیر.خوش1فرضیه

.دارد
دارمعنی 13/590/99555/5



هایاول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششمونهممقداربحرانیفرضیهبهنتایججدولوازآنجاکهباتوجه

92عواملفردیبامقداردیگر،عبارتهبشود.هاتأییدوفرضیههشتمردمیاست،اینفرضیه11/9بیشتراز

30درصد،عواملمحیطیبامقادار05درصد،عواملسازمانیبامقدار02درصد،عواملگروهیبامقدار

بینایدرصدبرجوسازمانیوخوش14بامقدارگرارهبریتحولدرصد،94درصد،جوسازمانیبامقدار

داردارد.همچنایننتیجاهآزماونفرضایهیحاصلازآنتأثیرمعنایدرصدبرپیامدها13سازمانیبامقدار

شاود.اسات،لاذاایانفرضایهتأییادنمای11/9تارازدهادکاهچاونمقاداربحرانایکامهشتمنشاانمای

.گرنداردبینیسازمانینقشتعدیلساختارسازمانیدررابطهبینعواملمؤثروخوشدیگر،عبارتبه

منظورآزمونتأثیریکمتغیرمیانجیدررابطهبیندومتغیردیگارفرضیههفتموبهدرارتباطباآزمون

استفادهشدهاست.دراینروش،مقدارحدباالوحدپایینمتغیرمیانجیرابررسای9ازروشبوتاسترپ

                                                                                                                                                    

1. Bootstrap 
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رابطاهایفاایعناوانمتغیارمیاانجیدرایانتواندبهنموده،چنانچهمقدارصفررادربرگرفت،اینمتغیرنمی

درصد،تاأثیریاکمتغیارمیاانجیرانشاان10صورت،اینمتغیردرسطحاطمیناننقشنمایدودرغیراین

(نشاندادهشدهاست.90درجدول)نتیجهآزمونفرضیههفتمدهد.می


 . نتیجه آزمون فرضیه هفتم91 جدول

 ضریب تأثیر فرضیه هفتم
دار معنی

 ی
 خطای معیار

 % 11سطح اطمینان 

حد 

 پایین
 حد باال

جوساااازمانیدررابطاااهباااینرهباااری

بیناایسااازمانیآفاارینوخااوشتحااول

نقشمیانجیدارد.

41/5559/551/529/503/5



گیارد،لاذانمایبهنتیجهجدولوازآنجاکهمقادیرباالوپایینمتغیرجوساازمانی،صافررادربارباتوجه

آفارینودررابطهباینرهباریتحاول93/5دیگرجوسازمانیبامقدارعبارتشود.بهفرضیههفتمتأییدمی

بینیسازمانینقشمیانجیدارد.خوش



 بندی بحث و جمع
بینیسازمانیازمباحثاصلیحوزهرفتارسازمانیمثبتونگرشیجدیددرسازماناستاساتخوش

توانادآثاارونتاایجبینانهاستکهمایوشهاوتفسیرهایمثبتوخکههدفآن،تمرکزوتقویتنگرش

ارمغانآورد.مفیدیراهمبرایافرادوهمبرایسازمانبه

هاایبینیسازمانیبارویکردآمیختاهدرشارکتاینپژوهش،باهدفطراحیوآزمونالگویخوش

حکشورپرداختهعنواندوشرکتمطرحتوزیعبرقدرسطتوزیعبرقشهرستاناصفهانواستاناصفهانبه

هاوهایحاصلازاینتکنیکهایمشاهدهمشارکتی،مصاحبهوتحلیلنوشتهومحققبااستفادهازتکنیک

دهادکاهپژوهشراطراحیکرد.نتایجبخشکیفیپژوهشنشانمیروشتحلیلتماتیک،مدلمفهومی

مانیومحیطایشناسااییشادند.بینیسازمانیدرچهارسطح:فاردی،گروهای،ساازعواملمؤثربرخوش

بینیتمایزونوآوریپژوهشحاضردرایناستکهدوسطحگروهیومحیطیعواملمؤثربرخوشوجه
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اند،بررسیواضافهکاردهاسات.درساطحهایقبلیبهآنتوجهنکردهیکازپژوهشسازمانیراکههیچ

بینکهاحساساتمثباتگراوواقعر،وجدانهایسازگاهایشخصیتیافرادشاملشخصیتفردی؛ویژگی

بینایساازمانی،تاأثیردارناد.هایرفتاریوشرایطزنادگیبارخاوشکنندوهمچنینویژگیراتجربهمی

آموزندوکیفیتزنادگیافارادوارتباطااتقاویصورتتجربیازیکدیگرمیبینیرابهکارکنان،خوش

لحااظگاراباهردارد.درسطحگروهینیزمتغیرهایرهباریتحاولبینیآنانتأثیاعضایخانوادهدرخوش

توجهبهنیازهاواحساساتونفوذدردیگران،عواملمربوطبهشاغلبااکارراهاهشاغلی،ماهیاتشاغلو

هاواحساسات،امنیتروحیوروانیشغلرعایتشایستگیدرانتصاباتومتغیرارتباطاتباابرازدیدگاه

بینیسازمانیتأثیردارند.درسطحساازمانی،مجموعاهعوامالعملکاردیحلکاربرخوشودوستیدرم

بینایساازمانیمرئوسبرخوش–سازمانشامل:حمایتسازمانی،رعایتعدالتوانصافورابطهرئیس

عهایاقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفناوریباروقاوودرنهایتدرسطحعواملمحیطی،محیطتأثیردارند

هایموردمطالعهتأثیرگذارند.همچنیندرادامه،بخشکیفیپژوهشپیامادهایبینیسازمانیشرکتخوش

بینیسازمانیدرسهسطحفردی،گروهیوسازمانیشناساییوتدوینشدند.خوش

درصاد92هایپژوهششاملعواملفردیبهمیازاندهندهایناستکهفرضیهنشاننتایجبخشکمی

(،هینز2599هایکولهوودیگران)ینیسازمانیتأثیردارند.نتیجهاینپژوهشبانتایجپژوهشببرخوش

دهادکاهعوامال(همخوانیدارد.نتیجهفرضایهدومنشاانمای2599(وتیلورودیگران)2599ودیگران)

هاایتاایجپاژوهشبینیسازمانیتأثیردارند.نتیجاهایانپاژوهشبااندرصدبرخوش02گروهیبهمیزان

دهدکه(همخوانیدارد.نتیجهفرضیهسومنشانمی9413(وفروهر)9411شناس)(،یزدان2599اورباتش)

دهادهانیزنشانمایبینیسازمانیتأثیردارند.نتایجسایرفرضیهدرصدبرخوش05عواملسازمانیبهمیزان

14آفرینباهمیازاندرصدورهبریتحول94یزاندرصد،جوسازمانیبهم30کهعواملمحیطیبهمیزان

13بینیسازمانیبرپیامدهایحاصلازآنبهمیزانهایموردمطالعهوخوشدرصدبرجوسازمانیشرکت

هایبینیسازمانیبانتایجپژوهشنتیجهفرضیهنهمدرخصوصپیامدهایخوشداردارد.درصدتأثیرمعنی

همچنیننتیجهفرضیههفتمگویاایایاناساتکاهجاو(همخوانیدارد.9413(وفروهر)2599اورباتش)

بینیسازمانینقشمیانجیدارد.نتیجهاینآفرینوخوشدررابطهبینرهبریتحول41/5سازمانیبامقدار

گار(همخاوانیدارد.متغیارتعادیل9411شناس)(ویزدان2599هایکولهوودیگران)فرضیهباپژوهش

دهدوچنانچهاشارهشددرمادلمفهاومیورمستقیمرابطهمتغیرمستقلووابستهراتحتتأثیرقرارمیطبه
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کنندهعواملماؤثرعنوانمتغیرتعدیلپژوهش،متغیرساختارسازمانیباابعادرسمیت،تمرکزوپیچیدگیبه

ضیههشاتمپاژوهش،ماوردآزماونعنوانفربینیسازمانیمطرحوبهبینیسازمانیوپدیدهخوشبرخوش

گاناهاشدررابطاهباینعوامالدهدکهساختارسازمانیباابعادساهقرارگرفت.نتیجهاینفرضیهنشانمی

ساازیودیگار،رسامیتعباارتبهگرندارد.بینیسازمانینقشتعدیلبینیسازمانیوخوشمؤثربرخوش

طاورمساتقیمهاوپیچیادگیسااختارساازمانیباهگیریصمیمها،تمرکزتکردنمشاغلوفعالیتاستاندارد

دهادودرایانپاژوهشبینیسازمانیتحتتأثیرقرارنمایسازراباپدیدهخوشرابطهعواملمؤثروزمینه

گرندارد.نقشتعدیل

توپیشنهادهایکاربردیزیرجهتمادیریدستآمد،ونتایجیکهازاینپژوهشبههایافتهبهباتوجه

شود.هایتوزیعبرقاستاناصفهانارائهمیبینیسازمانیدرشرکتافزایشخوش

بینیسازمانی،الزماساتکاهمنظورافزایشخوشهایپژوهشوبههاوتأییدفرضیهبراساسیافته.9

هاایکیفیتزندگیکارکنانازطریقترمیموبهبودحقوقودستمزد،کااهشاخاتالفپرداختای

وشرکتیوافزایشامکاناتوخدماترفاهیوانگیزشیارتقایابدتابتواننادنانرسمیبینکارک

حاضاراخاتالفباهاینکاهدرحاالرسانیبهتریراباهمشاترکینبارقارائاهنمایناد.باتوجاهخدمت

هاامشاهوداسات،اجارایعادالتساازمانیهایهاردودساتهکارکنااندرایانشارکتپرداخت

 شود.نیزپیشنهادمیدرخصوصهمهافراد

دهدکهمدیراندرراستایافزایشکاراییواثربخشیکارکنان،بایدباههایپژوهشنشانمییافته.2

رابطاهمنطقایو نیازهاواحساساتزیردستانتوجهنمایندوارتباطخودراباآناانبهباودبخشاند.

شاودبینانهمیایمثبتوخوشهصحیحرئیسبامرئوسانباعثتغییرنگرشآنانبهسمتنگرش

کند.ومحیطکارراعاریازهرگونهبدبینیوبدگمانیمی

هایموردمطالعه،ضامنباتدوینوابالغکارراههشغلیواستقرارمدلشایستگیدرسطحشرکت.4

هوتوانازافرادتوانمندوالیقدرانتصاباتساازماناساتفادهکاردترسیمآیندهشغلیکارکنانمی

حاضار،کارراهاهشاغلیومادلشایساتگیدرداد.درحاالبینیسازمانیرانزدآنانافزایشخوش

هایموردمطالعهوجودندارد.شرکت

بینیوکاهشبدبینیسازمانی،هایپژوهشوباهدفافزایشخوشهاوتأییدفرضیهبراساسیافته.3

دادهتااضامنوآگااهیکارکناانراارتقااهاایآموزشای،ساطحداناشهاودورهباایجادبرنامه
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بینانهساوقهایمثبتوخوشتوانمندسازیوتوسعهمنابعانسانی،نگرشآناننیزبهسمتدیدگاه

دادهشود.

هاایشارکتمادیرانکهشودمیپیشنهادکارکنانبدبینیکاهشبرایپژوهش،هاییافتهبراساس.0

تااکارکناانبیاانکننادروشانیباهراکاریفرایندهایوانسازماهدافها،مشیخطموردمطالعه،

پیشارفتشناختبهتریازاهدافداشتهباشند،خودراباشرایطسازمانتطبیقدهندودرراساتای

 کنند.فعالیتسازمان

هایتوزیاعبارقاساتاناصافهانانجاامشادهاسات،باهازآنجاکهپژوهشحاضردرسطحشرکت.1

هاایبینیوبادبینیساازمانیرادرساایرشارکتشود،موضوعخوشنهادمیپژوهشگرانآتیپیش

 توزیعبرقدرسطحکشورانجامدادهونتایجآنرابانتایجاینپژوهشمقایسهنمایند.

هایموردمطالعهشاملشودپژوهشیتحتهمینعنوانازدیدگاهمدیرانارشدشرکتپیشنهادمی .9

بینایهاانجامشودتااوضاعیتبادبینیوخاوشدیرهومعاونینشرکتممدیرعامل،اعضایهیئت

طوریقین،نتایجمفیدینظرمدیرانارشدوسطوحباالیسازمانبررسیشودکهبهسازمانیازنقطه

حاصلخواهدشد.
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