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 از پژوهش کیفی : در بخشروش بود. تهران شهر واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه اساتید سازمانی شادمانی الگوی ارزیابی و طراحی: هدف دارد.

شامل اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  جامعه آماری بود. مفهومی مدل براساس کمی بخش و در اکتشافی صورت به و هآمیخت نوع

شدند. ابزار پژوهش عبارتند از:  انتخاب برفی به عنوان نمونه گلوله گیریبا روش نمونه نفر 21 بود. تعداد 0341در سال  تهران واحدهای

 تحلیل با روش در بخش کمی و بنیاد داده نظریه استراتژی با پژوهش کیفی بخش ها دریافته و پرسشنامه محقق ساخته. دادهساختار نیمه هایمصاحبه

 باز، یهایکدگذار تحلیل از حاصل : خروجیهايافته .تحلیل شدند سازی معادالت ساختاریکوربین و مدل اشتراس مندنظام طرح تأییدی عاملی

 مقوله 1 قالب در مفهوم 21 آمده، بدست مفهوم 001 از. بود مفهوم 001 و مقوله 04 با پژوهش مفهومی الگوی به یابیدست انتخابی، و محوری

 شادی بر اثرگذار علی عوامل عنوان به «تشویقی سیستم» و «کار محیط اخالقی رفتار» ،«کاری تجهیزات» ،«کار محیط فضای» ،«اجتماعی روابط»

 بار با اصلی دارد، مقوله اصلی مقوله بر داریمعنی و مستقیم تأثیر 112/02 تی آماره و 11/1 عاملی بار با علی روابط. شد اساتید معرفی سازمانی

 مداخله هستند، شرایط تأثیرگذار پیامدها بر 111/1 عاملی بار با دارد، راهبردها راهبردها بر داریمعنی و مستقیم تأثیر 99/1 تی آماره و 99/1 عاملی

 .دارد پیامدها بر مستقیمی تأثیر 941/1 عاملی بار با بستر شرایط نهایت در و داری داردمعنی و مستقیم تأثیر پیامدها بر 931/1 عاملی ربا با گر

 شادی مدل در علی شرایط عنوان به تشویقی سیستم و کار محیط اخالقی رفتار اجتماعی، روابط کاری، تجهیزات کار، محیط فضای گيری:نتيجه

 اساتید سازمانی، شادمانی،الگوی : واژه كليدها. دارند مهمی نقش نی،سازما
Background: Previous studies have investigated the causes of organizational happiness, but there is a research gap in 

the design and evaluation of organizational happiness patterns. Aims: To design and display organizational happiness 

model of faculty members of Islamic Azad University, Tehran Branch.. Method: In the qualitative part of the research, 

it was mixed and exploratory and in the quantitative part based on conceptual model. Statistical population included 

faculty members of Islamic Azad University of Tehran Branches in 1398. 26 people were selected by snowball sampling 

method. Research tools include semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. The data were analyzed 

in the qualitative part of the research by the data base strategy and in the quantitative part by the confirmatory factor 

analysis of Strauss Corbin's systematic design and structural equation modeling. Results: The result of open, axial and 

selective coding analysis was to reach the conceptual model of research with 19 categories and 116 concepts. Out of 116 

concepts, three were identified as the causal factors affecting the organizational happiness of teachers in the form of 

“social relationships”, “work environment”, “work equipment”, “work ethic behavior” and “incentive system”.. The 

causal relationships with factor loadings of 0.66 and t-statistic 12.072 have a direct and significant effect on the main 

category, the main factor with 0.44 factor and the t-statistic of 6.44 have a direct and significant effect on the strategies, 

strategies with the load Factor 577 has an impact on the outcomes, confounding conditions with a factor of 0.438 have a 

direct and significant effect on the outcomes, and finally a bed condition with a factor of 0.498 has a direct effect on the 

outcomes. Conclusions: Work environment, workplace equipment, social relationships, workplace ethics, and incentive 

systems play important roles in the organizational happiness model. Key Words: Happiness pattern, organizational, 

professors 
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 مقدمه

 ایقطعنامه تصویب با متحد ملل سازمان اعضای 2100 سال در

 را شادی نقش که کردند هاییشاخص پیگیری به دعوت را کشورها

 که استدالل این بر تكیه با آنها. شدندمی متذکر اقتصادی توسعه در

 مقایسه برای مناسبی معیار تنهایی به داخلی ناخالص تولید شاخص

 هایسیاست در بازنگری به دعوت را ورهاکش نیست، مردم رفاه

 21 روز اعالم با  .(2101فری و استوتزر، کردند ) خود عمومی

 شكل به سیاست این شادی جهانی روز عنوان به 2102 مارس

 (.2104)کورلتان،  یافت تسری کشورها توسعه برنامه در تریجدی

 کهاییج تا کرد اقتصادی مطالبه یك به تبدیل را شادی رویكرد این

 عنوان به را شهروندانشان شادی به توجه جهان کشورهای از بسیاری

)کلین،  دادند قرار خود هایگذاریسیاست لیست در لویتیوا

 تحت سرفصلی خود سالیانه گزارش در نیز جهانی بانك (.2101

 سرانه متغیر شش اساس بر که داد قرار 0شادی جهانی گزارش عنوان

 در سالم زندگی به امید اجتماعی، ایتحم داخلی، ناخالص تولید

 ادراک و خیرخواهانه هایفعالیت زندگی، انتخاب آزادی تولد، بدو

)هلیلول، هانگ و وانگ،  است کرده بندیطبقه را کشورها فساد

 2101 سال در که شادمانی جهانی گزارش آخرین طبق بر. (2101

 به امید ،کنندمی زندگی کشورها شادترین در که افرادی شد منتشر

 بیشتری اجتماعی حمایت آنها از دارند؛ تریطوالنی زندگی

 دارند؛ خود زندگی در انتخاب برای بیشتری آزادی شود؛می

 هر ازای به و هستند مندترسخاوت دارند؛ فساد از تریپایین شناخت

)ساچس، الیراد و هیلیلول،  دارند بیشتری ملی ناخالص تولید نفر

 در کل این از بخش یك عنوان به را سازمان اگر بنابراین (.2101

 شادی به توجه و نیستند جدا قاعده این از هم هاسازمان بگیریم نظر

 آن کارکنان و سازمان برای بلندمدتی و زیاد منافع تواندمی کارکنان

 هاسازمان در را خود وقت بیشترین افراد اینكه به توجه با. باشد داشته

 از توانندمی باشند داشته نشاطی با کاری محیط اگر کنند،می سپری

 (.2101)یاماتو و ناکامورا،  شوند مندبهره آن از ناشی مزایای

 و موفق تجارب دوستان، با رابطه محبت، با توأم فضای ایجاد

 مثبت عواطف رشد در تواندمی مناسب فیزیكی فضای و کار محیط

 را سازمان ( و2101مارتینز مارتی و راچ، باشد ) مهم شادی ویژه به و

 سطوح در ویژه به کارکنان توان از بهینه استفاده عدم معضل از
                                                           

1. World Happiness Report 

 هایعرصه در رقابت امكان و دهد نجات تخصصی و کارشناسی

)گویرسی، هوف  کند فراهم افراد و سازمان برای را المللیبین و ملی

 کردن دور روانی، فشار با مؤثر مقابله هرچه (.2104و گیالردی، 

 بردن باال برای تالش منفی، عواطف کاهش فرسودگی، از انکارکن

 باشد، مؤثرتر و بیشتر مثبت عواطف افزایش و مندیرضایت

 در موارد این بررسی به متعددی مطالعات. یابدمی افزایش وریبهره

 در که است آن از حاکی آنها نتایج که اندپرداخته کار محیط

 جو متغیرها، از بعضی کاریدست و مداخله با توانمی هاسازمان

 آن پی در و شغلی خشنودی شادی، و کرد دگرگون را سازمانی

)استیگبور، سیلینگوف باتینیك و جودلبویر،  داد افزایش را وریبهره

 در راندمان و وریبهره افزایش باعث تنها نه سازمانی شادی (.2102

 روی بر را خود اثرات بود خواهد قادر بلكه شود،می هاسازمان

 دیگر سوی از بخشد؛ تسری نیز جامعه نهایت در و کارکنان خانواده

 و فردی زندگی از رضایت به مربوط مفاهیم بین ایسویه دو رابطه

 ؛(2119)ساری و جادجی،  است مندرج تحقیقات در شغلی رضایت

 زندگی از رضایت بر کار محیط در شادکامی که است شده اثبات و

و هوسی،  2101)فیشر،  دارد بسزایی یرتأث افراد فردی و کاری

 فضای در شده انجام مطالعات (.2102و سی واستوس،  ویلیمسن

 شادی موجب اساتید، سازمانی شادی که دهدمی نشان آموزش

 واقع در بخشد،می بهبود را آنها عملكرد و گرددمی دانشجویان

 افزایش موجب که است جریانی آغاز نقطه اساتید شادی و انگیزه

 دانشجویان مثبت عملكرد و شادی نهایت در و تدریس کیفیت

 (.2111)باکر،  شودمی

 که است دولتی غیر عمومی سازمان یك اسالمی آزاد دانشگاه

 به سازمان این. دارد عهده بر را جامعه در پژوهش و آموزش رسالت

 و آموزشی مقاصد و اهداف تحقق برای اجتماعی نهاد یك عنوان

 ارتقاء سیاست) خود مصوب اهداف تحقق یزن و کشور پژوهشی

 نمودن نهادینه اساتید، و کارکنان دانشجویان، رفاهی خدمات

 اهداف تحقق جهت در فناوری و پژوهش و آموزش کیفیت

 جهانی، و ایمنطقه ملی، هایبندیرتبه در دانشگاه ارتقاء دانشگاه،

 و هایتواول با متناسب نوین هاییفناور و علوم توسعه به دستیابی

 و صنعت با دانشگاه ارتباط طریق از کشور نسبی هاییتمز و نیازها

 جهت در عملكرد افزایش به باید( اجتماعی سرمایه به توجه جامعه،

 کسی بر .دهد نشان خاصی توجه موجود، هاییتمأمور وها آرمان

 بهروری افزایش نیازمند دانشگاه عملكرد افزایش که نیست پوشیده
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. باشدمی دانشگاه انسانی هاییهسرما عنوان به علمی تهیا اعضای

 و آموزش مسئولیت که هستند متخصصانی علمی هیات اعضای

 توسعه و کیفیت و داشته عهده به دانشگاه در را دانش و علم اشاعه

 است وابسته اعضا این عملكرد چگونگی به زیادی اندازه تا دانش

 اصلی عوامل از علمی یاته اعضای. (2101تمینی، عابدی و آل)آل

 بر آنها توانمندی و روندمی شمار به کشور آموزشی ساختار مهم و

)روحانی و ابوطالبی،  دارد مستقیم تأثیر عالی آموزش عملكرد

 دانشگاه هر قلب که کنندمی اظهار( 0413) ویلسون و میلر. (0341

 بیان به. است آن علمی هیأت اعضای عالی، آموزش مؤسسه یا

 مصداق علمی هیأت اعضای دانش و توان اعتالی( 0441) وینبالد

 هنسلی و کوپر اعتقاد به. است دانشگاه کیفیت افزایش واقعی

 و علمی هیأت اعضای وریبهره مفهوم اخیر هایسال در( 0443)

 شده ترپیچیده بسیار قبل دهه هایسال به نسبت آن ارتقا چگونگی

 دارند یرتأث علمی هیأت ایاعض وریبهره بر متعددی عوامل. است

 شده انجام متعددی یهاپژوهش عوامل این شناسایی راستای در که

 هیات اعضای وریبهره برمؤثر  عوامل از یكی میان این در. است

 شادی افزایش که چرا. است شادی و مثبت عواطف به توجه علمی

 افزایش سازمانی، روحیه بردن باال و اجتماعی پیوستگی باعث

 افزایش نهایت در و سازمانی تصمیمات در کارکنان تمشارک

 از یكی کارآمد و شاد کارکنان داشتن. شودمی سازمان وریبهره

 افزایش وری،بهره با کارکنان شادی و استها سازمان هایآرمان

روحانی و ابو طالبی، دارد ) ارتباط شغلی رضایت و کار ایمنی

0341.) 

 هایروش زنده، و نشاط پر یفضاها ایجاد ،0چكلند الگوی طبق

 دانشگاه مشارکت میزان افزایش گروهی، کار و گروهی یادگیری

 تصور ایجاد و آموزش جای به یادگیری کالن، گیریتصمیم در

 عوامل مهمترین از جامعه آموزشی هاییافته خصوص در مثبت

 هستند هادانشگاه در فناوری و علم تولید فرآیند در برندهپیش

 شادمانی مساله به توجه با رابطه در که مطالعاتی. (2101، )کالی پول

: شودمی تقسیم کلی دسته سه به شده انجام ایران در کار محیط در

 دانشگاه محیط در شادی مفهوم با مرتبط هایپژوهش به اول دسته

 شادمانی که شودمی مربوط مطالعاتی به دوم دسته دارد، اختصاص

 آن بر مؤثر عوامل و گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به را سازمانی
                                                           

1. Checkland 

 و پیامدها به که است هاییپژوهش سوم دسته. کنندمی بررسی را

 این توجه قابل نكته اما. دارد اشاره کار محیط در شادمانی نتایج

 از که جامع مدلی طراحی به هاپژوهش این از یك هیچ که است

 گسترش یا وقوع به که عواملی همزمان صورت به بتوان آن طریق

 بخشندمی سهولت را شادی که عواملی ،شودمی منجر اساتید شادی

 شادی مثبت نتایج همچنین و کنندمی مقید و محدود را آنها یا و

 ایجاد برای عملی راهبردهایارا ه  نهایت در و دانشگاه برای اساتید

 و چیذری حیدری، .(0341آقا داوود، است ) نشده منجر شادمانی،

 با کار در شادی برمؤثر  عوامل به پژوهشی در( 0349) صدیقی

 که است این از حاکی نتایج. پرداختند نظری هایمدل بررسی

 افراد روانی عملكرد و شغلی تجارب فردی، منابع سازمانی، سیستم

هستند. طاهریان، فیض  تأثیرگذار سازمانی شادی آمدن وجود به در

 سازمانی و مدیریتی املعو به پژوهشی در( 0343)و حیدر خانی 

 علم تولید بر آنها یرتأث و هادانشگاه در نشاط و شادی برمؤثر 

 عوامل که داد نشان پژوهش این هایفرضیه تحلیل. پرداختند

 اعضای نشاط و شادی افزایش بر شده شناسایی سازمانی و مدیریتی

 یرتأث علم تولید ارتقای بر نیز و دانشگاه دانشجویان و علمی هیات

 با تعامل اعتماد، متغیرهای علمی هیات اعضای نظر به. گذارند

 و شادی سطح افزایش در باالیی اهمیت از اندیشیمثبت و همكاران

 امنیت دانشجویان دیدگاه از و اندبوده برخوردار دانشگاه در نشاط

 بیشترین کاری، محیط شرایط و برنامه فوق هایفعالیت شغلی،

 است. داشته آنها نشاط و شادی سطح افزایش در را اهمیت

 به پژوهشی در( 0311) یانحقگوو  متین، جندقی زارعی

 این وضعیت سنجش و کار محیط در نشاط هایمؤلفه شناسایی

 01مطالعه  این در. پرداختند قم استان اجرایی هایسازمان در هامؤلفه

 نشان دستبه نتایج. شد شناسایی کار محیط در نشاط براین مؤلفه

 مشارکت، خودگشودگی، سازمانی، یادگیری هایمؤلفه داد

 و نامناسب وضعیت در منعطف ساختار و اندیشی مثبت عدالت،

 و کار محیط در امنیت کار، به عالقه کار، بودن معنادار هایمؤلفه

 ابوطالبی و باشند. روحانیمی متوسط وضعیت در همكاران با تعامل

 پیش پژوهشی طرح از دهاستفا با و پژوهشی تجربی در( 0341)

 شادکامی پرسشنامه از استفاده با و گواه گروه با آزمونپس آزمون

 افزایش در خلق القای هایروش اثربخشی بررسی به آکسفورد

 مطالعه این آماری جامعه. پرداختند سازمان کارکنان شادمانی

 11 ایشان میان از که بودنداصفهان  رجایی شهید بیمارستان کارکنان
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 01 گروه چهار در تصادفی شكل به و انتخاب تصادفی گونه به رنف

 روش با( 0 آزمایشی گروه) اول گروه. شدند جایگزین نفری

 روش طریق از (2 آزمایشی گروه) دوم گروه مثبت، جمالت

 روش وسیله به (3 آزمایشی گروه) سوم گروه و مثبت تصویرسازی

 همان یا چهارم گروه و شدند داده آموزش شاد چهره حالت ایجاد

 نشان پژوهش نتایج .نكردند دریافت آموزشی گونههیچ شاهد گروه

 سه تحت که آزمایشی هایگروه هایآزمودنی شادکامی میزان داد

 ایجاد و مثبت تصویرسازی مثبت، جمالت یعنی خلق القای شیوه

 داریمعنی طور به شاهد گروه با مقایسه در بودند شاد چهره حاالت

 بود. تهیاف افزایش

 و شناسایی به پژوهشی در( 0343) عفیفیدهقان و باشیچاوشی

 دانشگاه در کارکنان سازمانی نشاط بر تأثیرگذار عوامل سنجش

 نشان هاداده تحلیل نتایج. پرداختند غرب تهران واحد اسالمی آزاد

 ،232/1 کارکنان سازمانی نشاط بر نفس به اعتماد یرتأث میزان که داد

 کارکنان سازمانی نشاط بر مدیریت و کارکنان بین تعهد یرتأثمیزان 

 سازمان فرهنگ با کارکنان فرهنگ تناسب یرتأث میزان ،211/1 برابر

 باور و اعتقاد یرتأث میزان ،199/1 برابر کارکنان سازمانی نشاط بر

 یرتأث میزان و 914/1 برابر کارکنان سازمانی نشاط بر کارکنان

 برابر کارکنان سازمانی نشاط بر نانکارک بین کارکنان مشارکت

 2/10 که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج همچنین. است 123/1

 از ناشی کارکنان سازمانی نشاط در شده ایجاد تغییرات از درصد

 بین مشارکت آنها بین از که باشدمی موصوف عوامل اثرات

 قازیارتیآ و است. فانی تأثیرگذاری میزان باالترین دارای کارکنان

 سازمانی و فردی هایمؤلفه شناسایی به خود پژوهش در( 0342)

 آنها پژوهش نتایج. پرداختند هامؤلفه این وضعیت سنجش و شادی

 از رضایت خودگشودگی، ،نفسعزت احساس که داد نشان

 مثبت خودکارآمدی، احساس آرامش، خلقی، خوش زندگی،

 معنادار منعطف، ختارسا و فردی هایمؤلفه بدنی سالمت و اندیشی

 امنیت کار، فیزیكی محیط دستمزد، و حقوق سیستم کار، بودن

 عالقه عدالت، احساس سازمانی، فرهنگ مشارکتی، مدیریت کاری،

 هایمؤلفه همكاران با تعامل و سازمانی یادگیری سازمان، و کار به

 باشند.می شادی سازمانی

 به هشیپژو در( 0342زاده )عسگری، محمدی و اسماعیل

 هایسازمان در شاغل کارکنان میان در سازشادی عوامل شناخت

در  شادی مفهوم بررسی پژوهش این هدف. پرداختند امروزی

 در شادی به نگرش خصوص در نسلی هایتفاوت بررسی و سازمان

 پرسشنامه از سازمان در شادی مفهوم بررسی برای .است سازمان

آنها  تولد تاریخ از هانسل یسهمقا برای و (2111) همكاران و کارل

در  شادی عوامل مهمترین دهد،می نشان هابررسی .شد استفاده

 برگزاری و همكاران به اعتماد مدیران، به اعتماد ترتیب به سازمان

تفاوت  بررسی مورد هاینسل میان در .است سازمان در مسابقات

 در( 0349) یمعارفنشد. نجاری، ضماهنی، آذر و  مشاهده معناداری

 خوزستان استان نور پیام هایدانشگاه در شاد سازمان مدل پژوهشی

 در مشارکت سازمانی، عدالت متغیرهای .دادند قرار سنجش مورد را

 متغیر طریق از هم و مستقیم طوربه هم گذاریهدف و گیریتصمیم

 راهنما و زاددارند. ملك اثر شاد سازمان بر سازمانی اعتماد میانجی

 کارکنان نشاط بر تأثیرگذار عوامل بررسی به پژوهشی در( 0341)

 اشتغال، وضعیت که داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند کار محل در

 فیزیكی، امنیت جسمی، سالمت کاری، هاییتفعال دوستی، درآمد،

 احساس مثبت، هیجانات استقالل، عدالت، اجتماعی، هویت ثروت،

 در نشاط کننده ایجاد عوامل زندگی -کار  تعادل و هدفمندی

 باشند.می کار محیط

 در( 0349) یرحمتگویان، زراعتی متین، جندقی و حق

 از استفاده با نشاط گیری شكل فرآیند فهم عنوان تحت پژوهشی

 کارکنان در نشاط کننده تعیین مدل ارا ه به بنیاد، داده نظریه

 نوع از مطالعه این. پرداختند قم استان خصوصی هایبانك

 شده انجام بنیاد داده نظریه از استفاده با که است کیفی هایوهشپژ

 بانشاط کارکنان با شده انجام مصاحبه 23 از حاصل نتایج. است

 علی شرایط. است شرح به این قم استان خصوصی هایبانك

 و شغلی عوامل فردی، عوامل دسته سه به سازمانی نشاط بر اثرگذار

 دو به شده، شناسایی گرمداخه لعوام .شد تقسیم سازمانی عوامل

 کالن عوامل .شدند تقسیم خرد عوامل و کالن عوامل کلی دسته

 عوامل و جامعه اجتماعی -فرهنگی  شرایط و اقتصادی شرایط شامل

 عدالت ادراک و سازمانی ساختار سازمانی، هایسیاست شامل خرد

 خانوادگی، محیط شامل شده شناسایی ایزمینه عوامل. هستند

 و عاطفی وقایع و ارگونومی همكاران، ویژگی مدیریتی، املعو

 پیامدهای شخصی، پیامدهای به شده شناسایی پیامدهای سرانجام

. شدند تقسیم اجتماعی پیامدهای و سازمانی پیامدهای خانوادگی،

 شادی الگوی طراحی با تا است آن بر حاضر پژوهش تالش لذا

 تهران واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات اعضای سازمانی
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 شرایط ای،زمینه گر،مداخله عوامل بنیاد؛ داده تكنیك از استفاده با و

را  سازمانی شادی از ناشی پیامدهای نهایتاً و آورنده پدیده و علّی

 سازدمی قادر را کشور هایدانشگاه الگو، این ارا ه .کند شناسایی

 افزایش راستای رد فضا این در موجود متغیرهای به توجه با که

 کشور آموزش چرخه در عملكردشان بهبود منظور به اساتید شادی

 مزبور الگوی تعمیم دیگر سوی از و آورند عمل به مؤثری اقدامات

با  .باشد کارآمد و مؤثر کشور مدیریتی هایسیستم در تواندمی

 ارزیابی و طراحیتوجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر 

 شهر واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه اساتید سازمانی شادمانی الگوی

 بود. تهران

 روش

در بخشی  اکتشافی صورت به و ترکیبی نوع از حاضر پژوهش

بود.  0بنیاد داده نظریه مندنظام طرح مبنای بر کیفی کمی و در بخش

 فرآیند، پیرامون شوندگان مصاحبه اداراک بررسی پژوهشگر به

 پیامدهای و اصلی پدیده ای،زمینه و محیطی شرایط راهبردها،

 آزاد دانشگاه علمی هیات اعضای سازمانی شادمانی الگوی استقرار

 در. پرداخت مذکور عوامل بین روابط و تهران واحدهای اسالمی

 هدفمند گیرینمونه صورت به گیری نمونه اولیه شیوه پژوهش، این

 و ناساییش برای برفی گلوله گیرینمونه روش از سپس. است بوده

 با را کنندهشرکت یك روش، این در. شد استفاده خبرگان انتخاب

-می پیدا دیگر، شده شناسایی خبرگان طریق از شرایط، کردن لحاظ

 اصول رعایت منظور (. به0341)سرمد، بازرگان و حجازی،  کنند

 و پژوهش هدف آمد، توضیح عمل اقداماتی به اخالقی پژوهش

 رضایت کسب پژوهشگران، نامهرفیمع آن، ارا ه انجام نحوه

 مطالعه، در شرکت جهت کنندگانشرکت کتبی و آگاهانه شفاهی

 محرمانه نگه داشتن از اطمینان آنها، خصوصی حریم به توجه

 ذکر جای به اختصاص کد طریق از شرکت کنندگان اطالعات

کنندگان. شرکت از هامصاحبه شدن ضبط اجازه اسامی، کسب

نیز عبارت بود از، داشتن سابقه تدریس  پژوهش های ورود بهمالک

های آزاد تهران حداقل به مدت ده سال، اساتید فقط در دانشگاه

تدریس داشته باشند، ساکن شهر تهران باشند، مالک خروج عبارت 

دقیقه  91 حدوداًفرد  هر با بود از: عدم شرکت در مصاحبه. مصاحبه

 پژوهش این در ل ضبط شد.ها به طور کامبه طول انجامید و مصاحبه
                                                           

1. grounded theory 

 اطالعات و هاداده آوریجمع برای یافته ساختار نیمه مصاحبه از

 گردآوری اطالعات مصاحبه، 01 انجام با .شد استفاده نیاز مورد

 21 تا روند این اطمینان حصول برای اما رسید اشباع نقطه به شده

 2ثابت ایهمقایسه از هامصاحبه تحلیل برای. کرد پیدا ادامه مصاحبه

 تعیین منظور به. شد استفاده 1انتخابی و 9محوری ،3باز کدگذاری و

 وسیله به بررسی شیوه از شده انجام هایمصاحبه پایایی و روایی

 بین پایایی از پایایی، بررسی برای و ،پژوهش بودن مشارکتی و اعضا

 .شد استفاده کدگذار دو

 تهیه به اقدام مدل طراحی از بعد کمی بخش : درکمی بخش 

 برای. گردید پژوهش مفهومی مدل براساس ساخته محقق پرسشنامه

 روایی از ترتیب به شده طراحی پرسشنامه پایایی و روایی تعیین

. شد استفاده کرونباخ آلفای همچنین و واگرا و همگرا سازه، محتوا،

 اول مرتبه تأییدی عاملی تحلیل روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای

 پایه بر ساختاری معادالت مدل و لیزرل افزارنرم بر مبتنی دوم و

 مرحله در آماری جامعه. گردید استفاده 04نسخه  PLS افزارنرم

 آزاد یهادانشگاه علمی هیات عضو اساتید کلیه شامل پژوهش کمی

 نفر 9111 آنها تعداد که بودند 0341 سال در تهران واحد اسالمی

 نظر در طبقه عنوان به دانشگاهی، واحدهای پژوهش، این در. بود

 سازیمدل مختص قاعده از نمونه حجم تعیین برای .شدند گرفته

 ساختاری معادالت سازیمدل. شد استفاده ساختاری معادالت

 تا کندمی تأکید پژوهشگران به دیگر آماری تكنیك هر همانند

 مورد هاداده خصوصیات و مدل سابقه مقابل در را نمونه حجم

 ؛0499)هیر، هالت، ام، کریستین و سارستد،  دهند قرار ظهمالح

 باید نیاز مورد نمونه حجم ویژه به (.0349آذر و غالمزاده،  ترجمه

 تعداد بزرگترین با مدل از قسمتی اساس بر 1توان تحلیل بوسیله

 در پیشنهادی نمونه حجم که آنجایی از. شود تعیین هابینپیش

 خصوصیات اساس برورتاً ضر ساختاری معادالت مدلسازی

 است، شده گذاریپایه 1معمولی مربعات حداقل رگرسیون

 همانند بیشتری متمایز سرانگشتی قواعد به توانندمی پژوهشگران

 از. کنند رجوع است شده ارا ه( 0442) کوهن وسیله به که آنهایی
                                                           

2. fixed comparison 
3. theoretical coding 
4. axial coding 
5. selective coding 
6. Power Analysis 
7. OLS 
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 حدود تا ساختاری، معادالت سازیمدل شناسیروش که آنجا

 دارد، شباهت متغیری چند رگرسیون هایجنبه از برخی با زیادی

 متغیری چند رگرسیون تحلیل در نمونه حجم تعیین اصول از توانمی

 استفاده ساختاری معادالت یابیمدل در نمونه حجم تعیین برای

 نمونه تعداد نسبت متغیری چند رگرسیون تحلیل در .نمود

 این غیر در. اشدب کمتر 1 از نباید مستقل متغیرهای به( مشاهدات)

 نخواهد پذیرتعمیم چندان رگرسیون معادله از حاصل نتایج صورت

 ترکارانهمحافظه نسبت (.0411)هیر، اندرسون، تاتام و بالک،  بود

 و( 0411) فلورت و هالینسكی را مستقل متغیر هر ازای به مشاهده 01

 اهدیدگ از .(0319)هومن،  اندنموده پیشنهاد( 0413) کانس و میلر

 متغیر هر ازای به مشاهده 01 گرفتن نظر در حتی( 2101) 0کالین

 کمترین معمولی روش با گانه چند رگرسیون تحلیل در بینپیش
                                                           

 

 حساب به خوب انگشتی سر قاعده یك استاندارد، مجذورات

 معادالت یابیمدل شناسیروش در کلی طور به پس. آیدمی

 هر ازای به مشاهده 01 تا 1 بین تواندمی نمونه حجم تعیین ساختاری

 :شود تعیین شده گیریاندازه متغیر

 15Q <n  < 5Q 

 هاگویه تعداد یا شده مشاهده متغیرهای تعداد Q آن در که

)گویرسی، هوف و  است نمونه حجم n و پرسشنامه)سؤاالت( 

 دست به نتایج اینكه برای حاضر پژوهش در. (2104گیالردی، 

 نفر 311 نمونه حجم باشد، داشته بیشتری پذیریمیمتع قابلیت آمده

 ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از نمونه انتخاب برای و شد تعیین

 پژوهش آماری نمونه و جامعه حجم 0 جدول در. گردید استفاده

 .است شده ارا ه

 

 پژوهش آماری نمونه و جامعه . حجم0جدول

 Fi Pi n.pi مطالعه مورد هایدانشگاه ردیف

 10 010/1 111 تحقیقات و علوم 0

 91 023/1 110 شمال تهران 2

 12 031/1 111 جنوب تهران 3

 11 230/1 431 مرکزی تهران 9

 01 193/1 019 شرق تهران 1

 01 191/1 043 غرب تهران 1

 11 212/1 121 پزشكی علوم 1

 03 139/1 034 پزشكی دندان 1

 2 119/1 01 الكترونیك 4

 1 101/1 13 دارویی علوم 01

 311 1/0 9111 کل 

 
 

 هايافته

 طی پژوهش، اجرای از حاصل هایداده تحلیل پژوهش این در

 کیفی هاییافته بخش دو در نتایج سپس و گرفت صورت مرحله دو

 .شدند ارا ه کمی و

مصاحبه  21از  پژوهش هایداده تحلیل : نتایجکیفی بخش نتایج

 ،(هامقوله و مفاهیم خلق) باز دگذاریک مرحله سه ، درانجام شده

 شرایط علی، شرایط محوری، مقوله شناسایی) محوری کدگذاری

( نظریه خلق) انتخابی کدگذاری و( پیامدها و راهبردها گر،مداخله

شد و نكات  یسازادهیها پمصاحبهاول،  مرحله در. است شده تشریح

ا به طور همرحله داده نیدر ا .گردید یکدگذار یدیمهم و کل

کد جدید بدست  302و در نهایت قرار گرفت  یمرتب مورد بازنگر

آمد. در مرحله بعد کدهای مشابه در یك طبقه قرار داده شدند و با 

صورت انتخاب های دقیق، به توجه به فراوانی آنها، و انجام تحلیل

مشابه  میدر مرحله بعد مفاهمفهوم بدست آمد.  001 حیواژگان صح

مقوله الگو شكل  04 بیترت نیقرار داده شد و بدطبقه  كیدر 

های بدست آمده ارا ه شده مفاهیم و مقوله 2در جدول  گرفت.

 است.
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 های تعریف شدهمفاهیم و مقوله .2جدول

 هامقوله مفاهیم

 همكاران، بین تعامل دانشگاه، در ماعیاجت هایتشكل اساتید، با دانشجویان تعامل المللی،بین جامعه با تعامل سازمان، در رسمی غیر روابط

 همدلی ها،سازمان سایر با همكاری
 اجتماعی روابط

 کار محیط فضای دانشگاه با متناسب معماری ورزشی، سالن تخصیص دانشگاه، جغرافیایی منطقه سبز، فضای تخصیص

 کاری تجهیزات کاربردی درس یهاکالس مناسب، کتابخانه مناسب، کاری فضای کار، محیط در موجود فیزیكی امكانات

 کار محیط اخالقی رفتار اداری فساد کاهش سیاسی، غیر رفتار سازنده، رقابت همكاری، سازمان، برابری

 تشویقی سیستم رایگان تحصیل فرصت فراغت، اوقات پاداش، تسهیالت، ارا ه اساتید، از تشكر و تقدیر ساالری، شایسته شغلی، پیشرفت

 خانوادگی شرایط خانواده اعضای حمایت خانوادگی، نشاط مناسب، خانوادگی روابط خانواده، محیط در آرامش خانواده، به توجه

 یتمأمور و اندازچشم رهبری، سبك شخصی، توسعه و رشد برای مناسب بستر اختیارات، مراتب سلسله سازمانی، حمایت سازمانی، قوانین

 تمرکز خانوادگی، و کاری زندگی بین تعادل شخصیت، با شغل تناسب ها،کالس مناسب دیبنزمان منعطف، و شناور کاری ساعت سازمانی،

 زدایی

 کاری شرایط

 رفاهی رایگان درمان سفر، شرایط سازیفراهم رفاهی، امكانات ارا ه مناسب، تغذیه

 امكان دانش، مدیریت پژوهشی، ایهفعالیت در مشارکت علمی، مقاالت چاپ امكان پژوهشی، امكانات بودن فراهم کاربردی، درس طرح

 ملی هایپژوهش در اساتید از استفاده کاربردی، پژوهش
 پژوهش و تدریس

 اقتصادی شرایط شغلی امنیت اقتصادی، امنیت مادی، مزایای

 سلیقه، اختالف تحمل عمل، آزادی بیان، آزادی شفافیت، اندیشی، مثبت فرهنگ رواج پیشنهادات، و انتقادات سیستم اطالعات، آزاد جریان

 جانبه همه ارتباطات همانندی، و هویت
 سازمانی فرهنگ

 آینده، به امید کار، به عالقه و عشق نگری، آینده زندگی، به امید کاری، انگیزه خودباوری، بودن، اجتماعی نفس،عزت نفس، به اعتماد

 خودکنترلی خالقیت، و ابتكار بیان، درتق خودشكوفایی، دینداری، معنوی، هوش هیجانی، هوش خودگشودگی، خودکارآمدی،
 اساتید فردی خصوصیت

 و دانشجویان بازخورد دانشجویان، تالش دانشجویان، انگیزه دانشجویان، رفتار استاد، به دانشجو احترام دانشجویان، با برنامه فوق هایبرنامه اجرای

 آموختگاندانش
 دانشجویان

 توان مالی دانشجویان دانشجویان به رفاهی تسهیالت ارا ه دانشجویان، مالی توان یتتقو آموختگان،دانش و دانشجویان اشتغال

 شغلی نگرش مدیریتی حمایت روانشناختی، توانمندی شغلی، درگیری سازمانی، تعهد شغلی، رضایت شغلی، تعهد شهروندی، رفتار

 هدانشگا کارایی افزایش اساتید جابجایی کاهش غیبت، کاهش دانشگاه، عملكرد

 دانشگاه اعتبار و شهرت دانشجویان بین دانشگاه اعتبار و شهرت اساتید، بین دانشگاه اعتبار و شهرت

 شغلی فرسودگی کاهش رشد برای الزم هایفرصت ایجاد رضایت، ایجاد اساتید، به توجه کاری، نشاط

 سازمانی شادمانی ایجاد سازیزمینه شادمانی افزایش عملیات اجرای رساخت،زی ایجاد شادمانی، ایجاد فرآیندهای و عملیات طراحی گذاری، هدف ریزی،برنامه
 

 

 به همچنین و یكدیگر به مفاهیم محوری، کدگذاری انجام با

-مداخله ای،زمینه علی، حیث از هامقوله نوع و یافتند ربط هامقوله

 بنیاد داده روش در. شد مشخص پیامدها و استقرار راهبردهای گر،

 و رویدادها از دسته آنمعموالً  ساز، سبب یا علی شرایط زا منظور

 یا ایینهزم هایویژگی. گذارندمی یرتأث هاپدیده بر که هستند وقایع

 زمان یك در که هستند شرایطی از خاصی مجموعه ایزمینه شرایط

 مسا لی با احوال و اوضاع مجموعه تا شوندمی جمع خاص، مكان و

 آنها به خود هایتعامل /عمل  با شخاصا که آورند وجود به را

 را علی شرایط که هستند مواردی گرمداخله شرایط. دهندمی پاسخ

 /عمل  نیز استقرار راهبردهای. دهندمی تغییر نحوی به یا تخفیف

 و اساسی هایتاکتیك به اشاره برای متقابل، کنش/ کنش  یا تعامل

 هاموقعیت تمدیری چگونگی و روزمره یا عادی هایعمل طرز

 این. شودمی برده کار به امور و مسا ل با رویارویی در افراد توسط

 هاسازمان و مردم که هستند مواردی عادی، رفتارهای یا هاتاکتیك

 نیز پیامدها از منظور. گویندمی یا دهندمی انجام هاملت یا جوامع و

 لتعام /عمل  نشدن انجام یا شدن انجام جا هر که است هنگامی

 موقعیتی حفظ یا اداره منظور به یا ایمسئله یا امر به پاسخ در معینی

 آیدمی وجود به پیامدهایی شود، انتخاب افرادی یا فرد سوی از

 به این ترتیب(. 0341؛ ترجمه محمدی، 0441)اشتراتوس و کوربین، 

 با هامقوله بندیتقسیم ها،مصاحبه در شده مطرحسؤاالت  به توجه با

 پارادایمی مدل 0 شكل. شد انجام پارادایمی مدل اجزای به توجه

 شهر تهران واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه اساتید سازمانی شادمانی

 .دهدمی نشان را
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 اساتید( شادمانی نظریه پارادایمی مدلمفهومی پژوهش) . مدل0شكل
 

 در انداست اصلی خط تعقیب از استفاده با پژوهش این در

 فرآیندها، شرایط، برگیرنده در که پارادایمی مدل یك چارچوب

 پاسخ منظور به بنیاد داده نظریه ارا ه به نسبت ستهاپیامد و تعامالت

 نیمه هایمصاحبه تحلیل با سپس. شد اقدام پژوهشسؤاالت  به

 مفهوم 001 انتخابی و محوری باز، کدگذاری طریق از یافته ساختار

 001 از .شد بندیگروه مقوله 04 قالب در مفاهیم و گردید استخراج

 ،«اجتماعی روابط» مقوله 1 قالب در مفهوم 21 آمده، بدست مفهوم

 و «کار محیط اخالقی رفتار» ،«کاری تجهیزات» ،«کار محیط فضای»

 سازمانی شادی بر اثرگذار علی عوامل عنوان به «تشویقی سیستم»

 مدل . درشد معرفی رانته شهر اسالمی آزاد دانشگاه اساتید

 خصوصیت» مقوله 3 قالب در مفهوم 21 آمده، بدست پارادایمی

 عنوان به« دانشجویان مالی توان» و «دانشجویان» ،«اساتید فردی

 شرایط کلیه اگر دیگر عبارت به. شدند شناسایی گرمداخله عوامل

 گریمداخله عوامل هم باز باشد، فراهم دانشگاه در کار برای الزم

. شوند شادی کاهش یا افزایش باعث می توانند که دارند ودوج

 کاری،انگیزه نفس، به اعتماد شامل اساتید فردی خصوصیات

 و عشق زندگی، به امید بودن، اجتماعی نفس،عزت خودباوری،

 و خودکارآمدی خالقیت، بیان، قدرت خودکنترلی، کار، به عالقه

 باید اساتید، یفرد خصوصیات کنار در. باشدمی نگریآینده

 مورد نیز تحصیل برای آنها مالی توان و دانشجویان خصوصیات

 دانشجویان، برای برنامه فوق هایبرنامه اجرای. گیرد قرار توجه

 میان روابط بهبود برای متقابل رفتار تحلیل هایکالس برگزاری

 دانشجویان، در انگیزه ایجاد چگونگی به توجه دانشجویان، و اساتید

 کسب برای شرایطی کردن فراهم و آنها به رفاهی تسهیالت ارا ه

 ریزی برنامه مورد باید که است مواردی از دانشجویان توسط درآمد

  .گیرد قرار

 شرایط» مقوله 1 قالب در مفهوم 34 ،شده طراحی مدل در

 تدریس» ،«رفاهی» ،«سازمانی فرهنگ» ،«کاری شرایط» ،«خانوادگی

 بر اثرگذار ایزمینه عوامل عنوان به «اقتصادی شرایط» و «پژوهش و

 شناسایی تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه اساتید سازمانی شادی

 شرایط خانوادگی، شرایط شامل شادی ایزمینه شرایط. شدند

 پژوهش و تدریس فرآیند رفاهی، امكانات سازمانی، فرهنگ کاری،

 هایبرنامه به انتومی راستا این در. باشدمی اساتید اقتصادی شرایط و

 اساتید ذهنی آرامش. نمود توجه اساتید خانواده برای آفرین شادی

 تعادل راستای در ایشان کاری زندگی کیفیت به توجه و دانشگاه

 کیفیت بهبود در توجهی قابل نقش فراغت، اوقات و کار میان

 غالب فرهنگ گیریجهت همچنین. دارد اساتید پژوهش و تدریس

 اساتید شغلی وضعیت با متناسب یهاشاخص نیز و هدانشگا سازمانی

 روابط اجتماعی

روابط غیررسمی 

 در سازمان 

تعامل با جامعه 

 المللیبین

تعامل دانشجویان 

 اتیدبا اس

رفتار 
اخالقی 
 محیط کار

برابری  
 سازمانی
 همکاری
رقابت 

سیستم 
 تشویقی

پیشرفت 
  شغلی

شایسته 
 ساالری

تقدیر و  

 تجهیزات کاری

امکانات 
فیزیکی موجود 

 در محیط کار
فضای کاری 

 مناسب

 فضای محیط کار
تخصیص فضای 

منطقه  -سبز 
 جغرافیایی دانشگاه
تخصیص سالن 

معماری  ورزشی
 شرایط علَی متناسب با دانشگاه

 گرشرایط مداخله

 ی اساتیدخصوصیات فرد

توانمندی اساتید / اعتماد به نفس/ عزت نفس/ اجتماعی بودن/ خودباوری / 

 نگری/ عشق و عالقه به کار¬انگیزه کاری/ امید به زندگی/ آینده

 دانشجویان

های فوق برنامه با خالقیت/ توجه به عالیق دانشجویان / انجام برنامه

نشجویان / انگیزه دانشجویان / احترام دانشجو به اساتید / رفتار دا

 مقوله محوری
 نگرش شغلی

رفتار شهروندی/تعهد 
 شغلی

شغلی/تعهد  رضایت
سازمانی/، درگیری 

شغلی/توانمندی 
روانشناختی/حمایت 

 

 شرایط بستر

 شرایط کاری

مینه رشد و توسعه شخصی / سبک رهبری / قوانین سازمانی / حمایت سازمانی / امنیت شغلی / سلسله مراتب اختیارات / ز

ها / تناسب شغل با و راهبردهای سازمانی / ساعت کاری منعطف و شناور / زمانبندی مناسب کالس مأموریتتوجه به 

 شخصیت / تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی / تمرکز زدایی

 شرایط خانوادگی

 انوادگی مناسب / نشاط خانوادگی / حمایت بین اعضا خانوادهتوجه به خانواده / آرامش در محیط خانواده / روابط خ

 شرایط رفاهی

 سازی شرایط سفر / درمان رایگان تغذیه مناسب / ارائه امکانات رفاهی / فراهم 

 و پژوهش تأیید

های پژوهشی / -طرح درس کاربردی / فراهم بودن امکانات پژوهشی / امکان چاپ مقاالت علمی / مشارکت در فعالیت 

 کاربردی و استفاده از اساتید در تصمیمات کشوری هایپژوهشدیریت دانش / امکان م

 شرایط اقتصادی

 راهبردها

سازی ایجاد  زمینه

 شادمانی سازمانی

 پیامدها

 شهرت و اعتبار دانشگاه

شهرت و اعتبار بین 

 اساتید

شهرت و اعتبار دانشگاه 

 بین دانشجویان

 افزایش عملکرد دانشگاه

 عملکرد دانشگاه

 کاهش غیبت

 کاهش جابه جایی اساتید

 کاهش فرسودگی شغلی
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 ویژه به ایشان شغلی رضایت در تأثیرگذار هایشاخص به توجه و

 .گیرد قرار ریزیبرنامه و توجه مورد باید دریافتی مزایای و حقوق

 ریزیبرنامه و سازیزمینه» مقوله معرفی جهت مفهوم 1 تعداد

 ریزی،برنامه املش مفاهیم این. شدند گرفته درنظر «شادی

 ایجاد شادمانی، ایجاد فرآیندهای و عملیات طراحی گذاری،هدف

 مدیریت به پرداختن. باشندمی عملیات اجرای و هازیرساخت

 قابل خدمات ارا ه دانشگاه، جو و محیط به بخشیدن تنوع استعدادها،

 بازطراحی و پزشكی و حقوقی هایمشاوره بازنشستگی، برای قبول

 کمك شادی برای ریزیبرنامه و سازیزمینه به تواندمی فرآیندها

 یعنی پژوهش محوری مقوله به توجه کنار در راهبردها این. نماید

 قبولی قابل عملیاتی هایبرنامه تدوین به منجر تواندمی شغلی نگرش

 تعهد سازمانی، تعهد شغلی، رضایت افزایش به منجر که گردد

 روانشناختی، توانمندسازی سازمانی، شهروندی رفتار شغلی،

 هسته سازنده نوعی به که شود مدیریتی حمایت و شغلی درگیری

 3 قالب در مفهوم 01 آخر در .هستند سازمانی شادی مفهوم مرکزی

 و «دانشگاه اعتبار و شهرت» ،«دانشگاه کارایی افزایش» مقوله

 اساتید سازمانی شادی پیامدهای عنوان به «شغلی فرسودگی کاهش»

 و راهبردها بكارگیری از ناشی که تهران شهر اسالمی آزاد گاهدانش

 و آموزش کیفیت اینكه به توجه با. شدند معرفی باشندمی اقدامات

 با اساتید استخدام لذا باشدمی آن اساتید به وابسته دانشگاه پژوهشی

 اعتبار و شهرت و کیفیت افزایش راستای در کار، به متعهد و کیفیت

 هایدانشگاه از الگوبرداری راستا این در. پذیرد انجام یدبا هادانشگاه

 اساتید آموزش و پژوهشی و آموزشی استانداردهای به توجه ممتاز،

 به ویژه توجه و سو یك از استانداردها این به رسیدن راستای در

 و آموزشی امكانات دادن قرار اختیار در و اساتید تدریس ساعات

 سوی از شغلی فرسودگی مقوله به جهتو راستای در مناسب پژوهشی

 .گیرد قرار توجه مورد باید دیگر

 روش از پژوهش، مدل بررسی : به منظورکمی نتایج بخش

 از استفاده با جز ی مربعات حداقل رویكرد و ساختاری معادالت

یا روش اس الپی .شد استفاده (PLSاس )آلپی اسمارت افزارنرم

یابی محور برای مدلاریانسو یرویكرد ،حداقل مربعات جز ی

بین این تكنیك امكان بررسی روابط  ؛ساختاری است هایمعادله

صورت  همشاهده( را بها )متغیرهای قابلمتغیرهای پنهان و شاخص

 افزارنرم در مدل اجرای نتایج 2شكل  در کند.میهمزمان فراهم 

 .است شده آورده اسآلپی اسمارت

 

 
 ساختاری دالتمعا مدل نمودار. 2شكل

 

 ارزیابی بخشبرای روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی سازه: 

سه معیار از  پردازدها میها با سازهکه به رابطه بین گویه گیریاندازه

 روایی همگرا .شودیاستفاده مو پایایی  روایی واگرا، روایی همگرا

مقدار متوسط واریانس خود از بررسی ضرایب بارهای عاملی، 

 .ردیپذیپایایی ترکیبی صورت م استخراج شده و
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ساختار پرسشنامه و کشف عوامل  لیتحلبه  یعامل یهابار

 كی یهرچه مقدار بار عاملپردازند. میدهنده هر سازه  لیتشك

باشد، آن شاخص سهم  شتریسازه مشخص ب كیشاخص در رابطه با 

با توجه به اینكه مقدار بارهای  کند.یم فایآن سازه ا نییدر تب یشتریب

ارا ه شده است در حد قابل  2عاملی بدست آمده که در شكل 

 یبرا یلیمانده و دل یها در مدل باقشاخص یتمام قبولی است لذا

استخراج شده، استفاده  انسیمتوسط وارندارد.  حذف آنها وجود

ه شده مشاهد یهاهیاز گو یامجموعه انیدر م ییاز همگرا یاسیمق

شرح داده شده در  انسیاز وار یساختار است. در واقع درصد كی

 1/1باالتر از  یدبا یاستخراج انسیاست. متوسط وار هاهیگو انیم

. در آخر روایی شود ییدتأ رااعتبار هگم یارهایاز مع یكیباشد تا 

باشد و  تربزرگ 1/1همگرا زمانی وجود دارد که پایایی ترکیبی از 

ی ترکیبی از متوسط واریانس استخراج شده بزرگتر مقادیر پایای

باشد. با توجه به مقادیر بدست آمده متوسط واریانس استخراج شده 

توان گفت که ارا ه شده است می 3و پایایی ترکیبی که در جدول 

شروط روایی همگرا لحاظ شده است. به منظور بررسی پایایی 

. شده استاستفاده  یبیترک ییایپاپرسشنامه از آلفای کرونباخ و 

که  است ییایپا لیتحل یبرا كیکالس یکرونباخ شاخص یآلفا

ارا ه  هاهیگو یدرون یبر اساس همبستگ ییایپا یرا برا یبرآورد

. مقادیر باشدیم 1/1آن بزرگتر از  یو مقدار مناسب برا دهدیم

 3بدست آمده برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی که در جدول 

 .دارند یریگبودن ابزار اندازه اینشان از پا است ارا ه شده

 کمی پژوهش متغیرهای پایایی و همگرا روایی .3جدول

 شاخص                         

 اجزای مدل      

 متوسط واریانس

 استخراج شده
 کرونباخ آلفای پایایی مرکب

 143/1 191/1 100/1 علی شرایط

 111/1 141/1 133/1 اصلی مقوله

 111/1 112/1 111/1 بستر ایطشر

 199/1 113/1 123/1 گرمداخله شرایط

 131/1 111/1 114/1 راهبردها

 190/1 144/1 121/1 پیامدها
 
 

با  سازه كیسؤاالت  تا چه اندازهدهد یواگرا نشان م ییروا

 یبررسدر این پژوهش برای  تفاوت دارند. هاسازه ریسؤاالت سا

فورنل و الرکر استفاده  اریاز مع ،یریگمدل اندازه یواگرا ییروا

در سطح قابل  یواگرا وقت ییروابه عقیده فورنل و الرکر  .شده است

 شتریهر سازه ب متوسط واریانس استخراج شده زانیاست که م یقبول

مربع  یعنی ،گرید یهاآن سازه و سازه نیب یاشتراک انسیاز وار

به این ترتیب  اشد.ها در مدل بسازه نیب یهمبستگ بیمقدار ضرا

های دیگر، تعامل بیشتری با یك سازه در مدل نسبت به سازه

 نیب یهمبستگ بیضرا ریمقاد 9های خود دارد. در جدول شاخص

های ماتریس ارا ه شده است. همچنین قطر اصلی ، برای خانههاسازه

مربوط به هر  متوسط واریانس استخراج شده ریجذر مقاد ،سیماتر

دهد که عدد هر سازه از سایر اعداد مربوط به می را نشانسازه 

ها که در زیر آن قرار دارد مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

 بزرگتر است، لذا روایی واگرا در سطح قابل قبولی قرار دارد.

 

 الرکر و فورنل روایی واگرای تحلیل. 9جدول
  علّی شرایط اصلی مقوله بستر شرایط گرمداخله شرایط راهبردها پیامدها

 علّی شرایط 110/1 - - - - -

 اصلی مقوله 133/1 141/1 - - - -

 بستر شرایط 931/1 141/1 101/1 - - -

 گرمداخله شرایط 110/1 191/1 112/1 114/1 - -
 راهبردها 139/1 131/1 111/1 139/1 129/1 -
 پیامدها 921/1 101/1 194/1 901/1 103/1 113/1

 

 

که به  برای ارزیابی بخش ساختاریساختاری: برازش مدل 

مدل های نیكویی برازش شاخصپردازد از ها میرابطه میان سازه

طور معمول هی ب در تكنیك حداقل مجذورات جز. شوداستفاده می

ضرایب و  2Q ، شاخصR2  یین، ضریب تع 2F از شاخص اندازه اثر

 .شوداستفاده میمعناداری 

دار بودن رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، ضرایب معناداری: معنا

شود. )در سطح با توجه به بزرگی آماره تی مربوطه مشخص می

باشد،  41/0مسیر بین دو سازه بیش از  اگر آماره تی %41اطمینان 

شود.( به طوری که در رابطه بین آن دو سازه رابطه معنادار تفسیر می

ینكه ضرایب معناداری نشان داده شده است با توجه به ا 1جدول 

 پس تمامی بدست آمده است، 41/0تمام مسیرها بزرگتر از برای 
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میزان : R2ضریب تعیین مسیرهای مدل پژوهش مورد تأیید هستند.

وسیله متغیرهای  به که تغییرات هر یك از متغیرهای وابسته مدل

ضریب  مقدار نام دارد. ضریب تعیینشود، میمستقل تبیین 

 برایشود و زای مدل ارا ه میروند تنها برای متغیرهای تعیین

مدل ضریب تعیین  زا برابر صفر است. هرچه مقدارهای برونسازه

 04/1سه مقدار  ،(0441بیشتر باشد، برازش مدل بهتر است. چین )

یر ضعیف، متوسط و قوی برای را به عنوان مقاد 11/1و  33/1،

های مدل مقدار ضریب تعیین سازه. برازش مدل معرفی کرده است

( که مقداری باالتر از متوسط را برای برازش 2است )شكل  1.912

 کند.مدل معرفی می

برای متغیرهای مستقل اندازه اثر شاخص :  2Fشاخص اندازه اثر

یك  دازه اثر برایان . شاخصگیردمورد استفاده قرار می زابرون

زمانی که اثر آن  ،متغیر مستقل، میزان تغییرات برآورد متغیر وابسته را

میزان  ،(0411دهد. براساس نظر کوهن )نشان می، حذف شودمتغیر 

قوی( ) 31/1متوسط( و ) 01/1ضعیف( ) 12/1این شاخص به ترتیب 

 یبترت به پیامدها و راهبردها اصلی، مقوله برای اثر اندازه است.

 .است 314/1 و 900/1 ،310/1

: این شاخص برای بررسی اعتبار (GOF یاربرازش کلی مدل )مع

گیرد. صورت کلی مورد استفاده قرار می به PLSیا کیفیت مدل 

 ارزیابیاین معیار، پس از  وسیلهبه تواند بدین معنی که محقق می

ا رمدل برازش کلی  ،بخش ساختاریارزیابی گیری و بخش اندازه

 -21/1 ،0/1(، سه مقدار 2114وتزِلس و همكاران ). نیز کنترل نماید

برازش کلی را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  31/1و 

بدست آمده نشان از اعتبار قابل  11/1مقدار  اند.کردهمعرفی  مدل

 .است PLSمدل  قبول برای
 

GOF = √1.103 × 1.912  = 1.111 
 

 آماره و 11/1 عاملی بار با علی روابط ،1 جدول نتایج به توجه با

 مقوله. دارد اصلی مقوله بر داریمعنی و مستقیم تأثیر 112/02 تی

 داریمعنی و مستقیم تأثیر 99/1 تی آماره و 99/1 عاملی بار با اصلی

 تأثیرگذار پیامدها بر 111/1 عاملی بار با راهبردها. دارد راهبردها بر

 مستقیم تأثیر پیامدها بر 931/1 عاملی بار اب گرمداخله شرایط. هستند

 تأثیر 941/1 عاملی بار با بستر شرایط نهایت در و داری داردمعنی و

 .دارد پیامدها بر مستقیمی

 ساختاری معادالت برآورد از حاصل . نتایج1جدول

 آزمون نتیجه T آماره عاملی بار روابط

 ییدأت 112/02 11/1 اصلی مقوله بر علی شرایط یرتأث

 ییدتأ 99/1 99/1 راهبردها بر اصلی مقوله یرتأث

 ییدتأ 011/9 111/1 پیامدها بر راهبردها یرتأث

 ییدتأ 129/9 931/1 پیامدها بر گرمداخله شرایط یرتأث

 ییدتأ 194/2 941/1 پیامدها بر بستر شرایط یرتأث

 
 

 گيریبحث و نتيجه

 مانیشاد الگوی ارزیابی و طراحیهدف پژوهش حاضر 

 بود. تهران شهر واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه اساتید سازمانی

 کار محل در مثبت هیجانات رواج صورت به سازمانی شادمانی

 ادراک همچنین و( مختلف روانی هایوضعیت و عواطف مانند)

 اهداف به دستیابی و کار محیط در هاقابلیت افزایش صورت به افراد

(. یافته 2101تمینی، عابدی و آل)آل شودمی تعریف زندگی در

 و( 2101) فرناندز و والینا -ساالس  هایپژوهش پژوهش با نتایج

)نیرینبرگ، آلكسا کیس، پریزیوس و نیل،  (،2111) وینهوون

ساماه، عمر، زاواوی، ادریس، دسلیوا و  ، )مازوکی،(2101

(، )کالی 2101(، )اسوالد، پروتو و اسگوری، 2101کامارودین، 

(، طاهریان و همكاران 0349)حیدری و همكاران  (،2101 پول،

 ابوطالبی و ، روحانی(0311)متین و همكاران  ، زارعی(0343)

 آقازیارتی و ، فانی(0343) عفیفیدهقان و باشییچاوش ،(0341)

و  (0349همكاران )، نجاری و (0342همكاران )، عسگری و (0342)

همسو  (0349همكاران )گویان و حق ،(0341) راهنما و زادملك

 در شادی ایجاد که کرد عنوان توانمی یافته این تبیین در بود.

 بر اثرگذار علل و دالیل شناخت نیازمند ابتدا علمی، هیات اعضای

 شادمانی علّی عوامل پژوهش این در. باشدمی شادی گیریشكل

 فضای دانشگاهی، درون اجتماعی روابط شامل اساتید سازمانی

 اخالقی رفتارهای کردن، کار برای نیاز مورد تجهیزات ر،کا محیط

 گام آنها راستای در باید که باشدمی تشویق سیستم و کار محیط

 نظام گیرندگانتصمیم و اسالمی آزاد دانشگاه مسئوالن. برداشت

 شده شناسایی علی عوامل دادن قرار مبنا با توانندمی عالی آموزش

 برقراری شرایط نمودن فراهم طریق از سازمانی شادی الگوی برای

 المللی،بین علمی جامعه با تعامل غیررسمی، دانشگاهی درون روابط

 و اساتید برای مجزا و مختلط اجتماعی هایگروه تشكیل

 سبز، فضای نظر نقطه از دانشگاه کاری فضای بهبود دانشجویان،

 و هاهکتابخان دانشگاه، ورزشی امكانات دانشگاه، جغرافیایی موقعیت

https://parsmodir.com/db/research/rsquare.php
https://parsmodir.com/db/research/rsquare.php
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 رفتارهای تقویت پژوهش، و تدریس جهت مجهز هایکالس

 و غیرسیاسی رفتارهای و اداری فساد کاهش نظیر مناسباخالقی 

 علل معنوی؛ و مادی صورت به اساتید علمی زحمات از قدردانی

 تأکید و توجه مورد را هادانشگاه در سازمانی شادی کننده ایجاد

 محیط فضای ترتیب به اهمیت، ساسا بر پژوهش، این در .دهند قرار

 و کار محیط اخالقی رفتار اجتماعی، روابط کاری، تجهیزات کار،

 مورد سازمانی، شادی مدل در علی شرایط عنوان به تشویقی سیستم

 عهده بر سازمانی شادی ایجاد در مهمی نقش که گرفتند قرار ییدتأ

 روابط یجادا نتایج به باید سازمانی، ایجاد شادمانی برای. دارند

 ساختن مشخص با و شود ویژه توجه آنها هایقابلیت و اجتماعی

در  .ساخت فراهم را آن اجرای بهبود زمینه سازمان در آن اهمیت

 سازمان در اجتماعی روابط ایجاد هایزمینه مهمترینخصوص 

 ایجاد المللی،بین جامعه با تعامل رسمی، غیر روابط ایجاد به توانمی

 دیگر با همكاری همكاران، بین سالم تعامل ماعی،اجت هایتشكل

 بین شادی اینكه برای. کرد اشاره اساتید بین همدلی و هاسازمان

 فضای به بایستی یابد افزایش کار محیط در علمی هیات اعضای

 به تجهیزات به دسترسی همچنین و آن جغرافیایی منطقه کار، محیط

 نظر در. شود ویژه جهتو علمی کارهای انجام برای مناسب و روز

 افزایش زمینه علمی، هیات اعضای برای مناسب کاری فضای گرفتن

 می احساس علمی هیات اعضای و آوردمی فراهم را ایشان روحیه

است که این  قا ل ویژه احترام و ارزش آنها برای دانشگاه که کنند

 شود.موضوع منجر به احساس رضایت و تعلق به محیط کار می

 برابری و ساالری شایسته بر مبتنی تشویق سیستم جادای همچنین

 احساس افراد شودمی باعث آموزشی تسهیالت کنار در سازمانی

 ارتقا بر آنها عملكرد و شودمی برخورد آنها با عدالت با که کنند

 .(2101لی، میر و نوویكا، دارد ) یرتأث علمی رتبه

 با سبز ضایف تخصیص توان بهمی کار محیط فضای با رابطه در

 به ورزشی، توجه امكانات به دانشگاه محیط تجهیز بیشتر، سرانه

 آموزشی محیط با آن تناسب رعایت و دانشگاه سبك معماری

 امكانات به باید کاری، تجهیزات راستای در همچنین پرداخت.

 هاکتاب به دانشگاه کتابخانه تجهیز و کار محیط در موجود فیزیكی

در راستای بهبود روابط . توجه کرد زرو به آموزشی وسا ل و

 با دانشجویان تعامل المللی،بین جامعه با تعامل اجتماعی باید به ایجاد

 و تعامل تقویت دانشگاه، در اجتماعی یهاتشكل ایجاد اساتید،

 کار، محیط اخالقی رفتار راستای در همكاران پرداخت. بین همدلی

 روحیه تقویت اساتید، نبی در عدالت رعایت و برابری اصل به توجه

مؤثر  سیاسی رفتارهای از اجتناب و کارکنان، و اساتید بین همكاری

 شایسته نظام استقرار توان بهنیز می تشویق سیستم با رابطه در. است

 مختلف، ارا ه هایمناسبت به اساتید از تشكر و تقدیر ساالری،

برای  تفراغ اوقات گرفتن نظر در و اساتید به پاداش و تسهیالت

 .(2104کورلتان، کرد )اشاره  اساتید

 مالی ینتأم دانشجویان، وضعیت هایلفهؤم اهمیت، اساس بر

 گرمداخله شرایط عنوان به اساتید فردی مشخصات و دانشجویان

 به گرمداخله شرایط شدند. گرفته نظر در سازمانی شادی برمؤثر 

 می اما شوندنمی رفتار به منجر تنهایی به عواملی که خود عنوان

 خصوصیات مهم مقوله سه در علی اثرگذار باشند، شرایط بر توانند

 نفس،عزت نفس، به اعتماد اساتید، توانمندی طریق از) اساتید فردی

-آینده زندگی، به امید کاری،انگیزه خودباوری، بودن، اجتماعی

 مالی ینتأم و دانشجویان ؛ وضعیت(کار به عالقه و عشق و نگری

 انجام دانشجویان، عالیق به توجه خالقیت، طریق از) اندانشجوی

 رفتار استاد، به دانشجو احترام دانشجویان، با برنامه فوق هایبرنامه

 بهبود برای را زمینه تواندمی( دانشجویان تالش و انگیزه دانشجویان،

 در. کند روروبه مانع با برعكس، یا و سازد تسهیل شغلی نگرش

 با برنامه فوق هایبرنامه اجرای به توانمی ن شرایطای بهبود راستای

 با مناسب بازخورد ارا ه و استاد و دانشجو متقابل احترام دانشجویان،

 مالی توان به منظور بهبود همچنین پرداخت؛ دانشجویان هایفعالیت

 تسهیالت ارا ه و های کاربردی،طراحی دوره توان بهدانشجویان می

های آموزشی نهایت برگزاری کارگاه در. ختایشان پردا به رفاهی

 خودباوری، نفس، عزت نظیر نشناختیروا متغیرهای به منظور تقویت

 آینده، به امید کار، به عالقه و عشق زندگی، به امید کاری،انگیزه

 شادی ایجاد در... و معنوی هوش هیجانی، هوش خودگشودگی،

 یا بستر شرایط .(2101فیشر، بود ) خواهد اثرگذار سازمانی اساتید

 پدیده زمینه که هستند شرایطی مجموعه ایزمینه هایویژگی

 گذارند.می یرتأث هاکنش و رفتارها بر و سازدمی فراهم را موردنظر

 پژوهش، و تدریس رفاهی، شرایط خانوادگی، شرایط مفاهیم

 شرایط عنوان به اقتصادی شرایط و سازمانی فرهنگ کاری، شرایط

 را آن از منتج نتایج و محوری مقوله که شدند گرفته نظر در بستر

 شوندمی محسوب خاصی شرایط سلسله و دهدمی قرار یرتأث تحت

 کنترل کردن، اداره برای متقابل هایکنش و هااستراتژی آن در که

 علی، شرایط کنار در. گیردمی صورت سازمانی شادی به پاسخ و
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 دریافت واسطه به که گیخانواد شرایط همچون بستر شرایط وجود

-چشم یرتأث تواندمی سالم خانوادگی روابط بودن دارا و حمایت

 با رفاهی شرایط باشد، داشته کارمحیط  در افراد خلقیات بر گیری

 شرایط سازیفراهم ها،دانشگاه و سازمان در رفاهی امكانات ارا ه

 همفرا سازمانی شادی ایجاد برای را زمینه رایگان درمان سفر و

 آوردن فراهم واسطه به نیز پژوهش و تدریس شرایط سازد.می

 در مشارکت کتب، و مقاالت چاپ امكان پژوهشی، امكانات

 مهمی نقش تواندمی دانش مدیریت ارتقای و پژوهشی هایفعالیت

 قوانین طریق از کاری شرایط کند. ایفا سازمانی شادی افزایش در

 مراتب سلسله ویژه به و یشغل امنیت سازمانی، حمایت سازمانی،

 فرهنگ است. یرگذارتأث علمی هیات اعضای شادمانی بر اختیارات،

 انتقادات پذیرش سیستم اطالعات، آزاد جریان طریق از نیز سازمانی

 بیان، آزادی شفافیت، اندیشی،مثبت فرهنگ رواج پیشنهادات، و

 ارتباطات و همانندی و هویت سلیقه، اختالف تحمل عمل، آزادی

 فراهم را سازمانی شادی ارتقای و ایجاد برای الزم بستر جانبه، همه

 و شغلی رضایت منجر به افزایش نیز اقتصادی بهبود شرایط. نمایدمی

؛ ترجمه 0441 اشتراتوس و کوربین،شود )می سازمانی شادمانی

 (.0341محمدی، 

 بهبود شرایط با رابطه در و بستر شرایط بهبود به منظور

 برای آموزشی هایدوره برگزاری توان بهمی ساتید،ا خانوادگی

 در. پرداخت شاد خانواده ایجاد برای تالش و هدف با هاخانواده

 فراهم و سفر شرایط سازی فراهم توان بهرفاهی می امكانات با رابطه

 و تدریس راستای در. پرداخت رایگان درمان شرایط آوردن

 امكانات آوردن اهمتوجه به کاهش ساعات تدریس و فر پژوهش،

 کمك به انتشار آثار علمی اساتید، مشارکت دانشگاه، در پژوهشی

 و ملی هایپژوهش در ایشان از استفاده و پژوهشی هایفعالیت در

بهبود  راستای در. اشاره کرد کاربردی پژوهش شرایط آوردن فراهم

 ها،دانشگاه در پاگیر و دست سازمانی مقررات حذف کاری، شرایط

 کاری ساعت شغلی و ایجاد امنیت ایجاد طریق از اساتید از تحمای

 سازمانی، فرهنگ با رابطه در. استمؤثر  دانشگاه در منعطف

 استفاده از سیستم دانشگاه، در اطالعات آزاد جریان برقراری

 ساختن فراهم دانشگاه، هایفعالیت در شفافیت ایجاد پیشنهادات،

 اساتید عمل آزادی امكان ختنسا فراهم و بیان آزادی برای محیطی

 شادی ارتقای برای مناسبی شرایط تواندمی دانشگاه در کارکنان و

 توانمی اقتصادی شرایط با رابطه در نهایت در. کند فراهم سازمانی

 امنیت ایجاد و دریافتیاساتید منطبق با  مادی مزایای تقویت به

 طور (. به2101فری و استوتزر، . )پرداخت اساتید برای اقتصادی

 و بستر شرایط علی، شرایط زیرمجموعه در که هاییمقوله همه کلی،

 یا محوری مقوله بهبود برای را زمینه دارند، قرار گرمداخله شرایط

 رضایت افزایش شهروندی، رفتار بهبود طریق از شغلی نگرش همان

 هایتوانمندی افزایش شغلی، درگیری سازمانی، تعهد ارتقاء شغلی،

 در. نمایندمی فراهم مدیریتی حمایت کسب نهایت در و اختیروانشن

 شهروندی رفتار نظیر هاییارزش به دادن بها شغلی، نگرش راستای

 توانمندسازی هایبرنامه ارا ه سازمانی، تعهد و شغلی تعهد سازمانی،

 زمینه ساختن فراهم و اساتید شغلی رضایت به توجه کارکنان، برای

 .گردد سازمانی شادی بهبود وجبم تواندیم آن ایجاد

 پاسخ در ،سازمان و هاتیم افراد، توسط راهبردهایی نهایت، در

 تحقق منظور به گرمداخله عوامل به توجه با و بستر و علی شرایط به

 نیز استقرار راهبردهای. گرددمی انجام «شغلی نگرش» محوری مقوله

 هایتاکتیك به اشاره برای متقابل، کنش/ کنش  یا تعامل /عمل 

 مدیریت چگونگی و روزمره یا عادی هایعمل طرز و اساسی

 برده کار به امور و مسا ل با رویارویی در افراد توسط هاموقعیت

حل راه که هستند هدفمندی اقدامات ها،کنش یا شود. راهبردهامی

ساچس، الیراد و سازند )می فراهم نظر مورد پدیده برای هایی

 شادمانی ایجاد سازی زمینه» پژوهش، این در .(2101هیلیول، 

 شده شناخته «سازمان در شادمانی» تحقق راهبرد عنوان به «سازمانی

 ایبرنامه یا طرح نیازمند سازمانی، شادمانی ایجاد زمینه سازی. است

 که کارکنان و علمی هیات اعضای دانشگاه، ر یس آن در که است

 شناسایی، به باید هستند، هااهدانشگ در شادمانی آمدن پدید نیازمند

 پبردازند آن اجرای و الزم زیرساخت ایجاد طراحی، بندی،اولویت

 گذاری،هدف ریزی،برنامه بخش پنج از مشخص صورت به که

 راستای در است. شده تشكیل اجرا و الزم زیرساخت ایجاد طراحی،

 در داستعدا مدیریت شودمی پیشنهاد شادی ریزیبرنامه و سازیزمینه

 نهایت در و حقوقی روانشناختی، مشاوره دفاتر ایجاد و دانشگاه

 .گیرد قرار توجه مورد دانشگاه ساختارهای مجدد مهندسی

 انجام یا شدن انجام جا هر که است هنگامی نیز پیامدها از منظور

 منظور به یا ایمسئله یا امر به پاسخ در معینی تعامل /عمل  نشدن

 شود، انتخاب افرادی یا فرد سوی از موقعیتی حفظ یا اداره

 عدم یا انجام هرجا دیگر، عبارت به آید.می وجود به پیامدهایی

 منظور به یا یامسئله یا امر به پاسخ در معینی واکنش/ کنش انجام
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 شود، انتخاب افرادی یا فرد سوی از موقعیتی حفظ یا اداره

 دانشگاه، راییکا افزایش پژوهش، این در. آیدمی پدید پیامدهایی

 به ترتیب به دانشگاه اعتبار و شهرت و شغلی فرسودگی کاهش

 به. شدند گرفته نظر در سازمانیشادی  پیامدهای ترین مهم عنوان

 رغمعلی تا کندمی کمك افراد به سازمانی شادی الگوی کارگیری

 را خود انگیزه دارد، وجود هدف به رسیدن راه در که مشكالتی

 توانایی ادراک و شخصی ارزشمند معنای و فهد و نمایند حفظ

. باشند داشته زندگی معنای کردن دنبال در راهبردهایی تولید برای

 و است، ضروری عنصری شغلی زندگی ابعاد تمام در شادی

 فراهم را کار در بهتر عملكرد و احساس داشتن به باور توانمندی

 و مثبت قخل ذهنی، سالمت بستر سازیفراهم با شادی. نمایدمی

 و مساله حل مجدد، ارزیابی شامل که هایتموقع بامؤثر  آمدن کنار

 سازمان وریبهره افزایش باعث فشارزا رویدادهای از مناسب مقابله

 در فرد سازگاری نحوه بر فردی مهم متغیر یك شادی. گرددمی

 معمول ادراکات اگر. رودمی شمار به شغلی زایتنش هاییتموقع

 دیدگاه یك و شخصی کنترل و خود از مثبت مفهوم یك با انسان

 اداره در تنها نه شود همراه آینده مورد در کاذب، حتی بینانه خوش

 بسیار حوادث با آمدن کنار در بلكه روزانه، مشكالت و مسا ل

یاماتو و ناکامورا، کند )می کمك افراد به کننده تهدید و زا استرس

 و مشكالت برابر در شاد افراد اینكه به توجه با واقع در. (2101

 بیشتری تالش فشارزا عوامل حذف راستای در گوناگون فشارهای

 تقویت توانمی دانشگاه، کارایی افزایش راستای در. کنندمی

 کاهش و غیبت کاهش عملكرد، افزایش نظیر مثبت رفتارهای

 کاهش با رابطه در. داد قرار توجه مورد را اساتید جابجایی

 و آنها رفع و شغلی فرسودگی هایزمینه شناسایی ی،شغل فرسودگی

 مورد تواندمی رشد برای الزم هایفرصت ایجاد و اساتید به توجه

 دانشگاه، اعتبار و شهرت راستای در نهایت، در و گیرد قرار هدف

 اخذ طریق از دانشگاه اعتبار و شهرت ارتقاء برای تالش به توانمی

ین محدودیت پژوهش ترمهمخت. پردا... و آموزشی علمی، مدارج

 پژوهشی، راستای در استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی بود.

 مؤثر متغیرهای درونی روابط تبیین هدف با پژوهشی شودمی پیشنهاد

 پیشنهاد همچنین گیرد؛ انجام دیمتل تكنیك با سازمانی شادی بر

 در مانیساز شادی میزان مقایسه هدف با تطبیقی پژوهشی گرددمی

 و گیرد صورت اروپایی هایدانشگاه از یكی با کشور هایدانشگاه

 شادی بر مؤثر عوامل شودمی پیشنهاد دیگر، پژوهی در همچنین

 .شوند بندیرتبه شبكه تحلیل تكنیك از استفاده با سازمانی

 منابع
: کیفی تحقیق روش اصول(. 0341) جولیت کوربین، آنسلم و اشتراوس،

 محمدی، بیوک ترجمه. هاشیوه و هارویه ،مبنایی نظریه

تاریخ اثر به  .تهران فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 (.0441) یاصلزبان 

 یسازیر مدیریت شادمان تأث(. بررسی 0341رسول )آقا داوود، سید 

نشاط( بر عملكرد کارکنان شرکت گاز منطقه دو اصفهان بر )

پژوهشی مدیریت منابع  –می فصلنامه علمبنای مدل استیرز. 
 .33-11(، 31)4، انسانی در صنعت نفت

 سنجش و شناسایی(. 0343) ناهید عفیفی، دهقان فرزانه و باشی، چاوشی

 آزاد دانشگاه در کارکنان سازمانی نشاط بر تأثیرگذار عوامل

 .93-11 ،01 ،رفتاری علوم فصلنامه غرب. تهران واحد اسالمی

 رحمتی، و رضا غالم جندقی، حسن؛ تین،م زارعی زلفا؛ گویان، حق

 از استفاده با نشاط گیری شكل فرآیند فهم(. 0349) محمدحسین

-090 ،(2)03 ،سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه .بنیاد داده نظریه

004. 

مؤثر  عوامل(. 0349) حسن صدیقی، و محمد چیذری، مرضیه؛ حیدری،
 بین کنفرانس ندومی. نظری یهامدل بررسی با کار در شادی بر

 .مشهد اقتصادی، توسعه و مدیریت پژوهی، آینده المللی

 هایروش اثربخشی بررسی(. 0341) حمیرا ابوطالبی، عباس و روحانی،

 فصلنامه سازمان. کارکنان شادمانی افزایش در خُلق القای
 .30-31 ،(1)2 سازمانی، /صنعتی  روانشناسی هایتازه

(. 0311)زلفان  حقگویان، ضا وغالمر حسن؛ جندقی، متین، زارعی

 این وضعیت سنجش و کار محیط در نشاط یهامؤلفه شناسایی

 مدیریت فصلنامه قم. استان اجرایی یهاسازمان در هامؤلفه
 .31-91 ،(2)0 ،دولتی

 تحقیق یهاروش(. 0341)الهه  حجازی، و عباس بازرگان، زهره؛ سرمد،
 .آگه تهران: نشر .رفتاری علوم در

 عوامل(. 0343) زهرا حیدرخانی، داوود و فیض، حسین؛ ،طاهریان

 یرتأث درها دانشگاه در نشاط و شادی برمؤثر  سازمانی و مدیریتی

 آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش فصلنامه علم. تولید برآنها 
 .44-001 ،(2)21 ،عالی

(. 0342) مهدی زاده،اسماعیل و محمود محمدی، غالمرضا؛ عسگری،

 در شاغل یهانسل میان در ساز شادی لعوام شناخت

 .094-011 ،(1)0 ،دولتی مدیریت فصلنامه امروزی. یهاسازمان
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 شادی یهامؤلفه شناسایی(. 0342) مهدی آقازیارتی، و اصغر علی فانی،

 فصلنامه .هامؤلفه این وضعیت سنجش و سازمانی و فردی

 .14-11 ،(21)0 سازمانی، فرهنگ مدیریت

 تأثیرگذار عوامل بررسی(. 0341) نرگس راهنما، مرضا وغال زاده،ملك
 المللی بین کنفرانس دومین .کار محل در کارکنان نشاط بر

 .تهران. ارتباطات و فناوریت و مدیریت

(. 0349) فاطمه معارفی، عادل و آذر، مجید؛ ضماهنی، رضا؛ نجاری،

 استان نور پیام یهادانشگاه در شاد سازمان مدل سنجش

 .11-41 ،(03)2 سازمانی، رفتار مطالعات فصلنامه. خوزستان

 مارکو سارستد، ام و کریستین، رینگل، ام؛ توماس، هالت، جواف؛ هیر،

 جزیی مربعات کمترین ساختاری معادالت سازیمدل(. 0349)
(PLS-SEM). تهرا:  غالمزاده، رسول و آذر عادل ترجمه

 دانش. نگاه انتشارات

 نرم از استفاده با ساختاری معادالت یابیمدل(. 0319) حیدرعلی هومن،
 .سمت انتشارات . تهران:لیزرل افزار
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