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 بیان مسئله

وری بره ننروای ی رز از     یافته یا در حال توسعه برر اهمترب بهرره    امروزه در همة کشورهای توسعه

شرود، زیررا    المللز تأکتد مز های بتن های توسعة اقتصادی و کسب برتری رقابتز در نرصه ضرورت

های جهانز ابعاد دیگری به خود گرفته اسب و تالش برای نتل به  کنونز رقابب در صحنهدر دنتای 

بره منورور ارتیرای    . دهرد  ها را تش تل مرز  های اصلز این رقابب وری باالتر ی ز از پایه سطح بهره

 اقتصرادی  رشد اقتانوسته و شرقز جنوب آستای کشورهای از تعدادی گذشته دهة دو وری، طز بهره

 را خود اقتصادی رشد از توجهز قابل سهم کشورها این دهد مز نشای هابررسز. اند داشته چشمگتری

 انسرانز  و نترروی  مردیریتز  سراختارهای  بهبود طریق از بل ه جدید، های گذاری سرمایه طریق نه از

وری  بنابراین، منابع انسانز بهترین سرمایه برای افزایش بهرره (. 4931زاده،  آقاسز)اند  آورده دسب به

 . و کسب مزیب رقابتز پایدار اسب

توانرد   شود، در صورتز مز وری تلیز مز ترین نوامل افزایش بهره نتروی انسانز که ی ز از مهم

ای مهرم اسرب کره     ن موضرو  بره انردازه   ای. مزیب رقابتز ایجاد کند که سالمتز روانز داشته باشد

م ترب  . برر آی متمرکرز شرده اسرب     4گررا  شناسرز مببرب   شناسرز برا ننروای روای    ای از روای حوزه

 جدیدی مانند مفاهتم و اسب یافته راه مدیریب نتز و سازمای ةحوز در تازگز به گرا مببب شناسز روای

 Luthans et) آی را مطرر  کررد   لوتنز بار نخستتن برای که ه اسبیافت توسعه گرا مببب سازمانز رفتار

al., 2004). گرا، نشاط اسب های رفتار سازمانز مببب ی ز از مؤلفه (Nelson & Cooper, 2007). 

به بعد، در نگاه سازمای ملرل بررای تعترتن سرطح      0222تا حدی اهمتب دارد که از سال  نشاط

ها نشاط، امتد به آینده، خشنودی و رضرایتمندی افرراد جامعره نترز بره ننروای        یافتگز کشور توسعه

شردی   بره منورور مشرخ    . (Diner & Sligman, 2002)متغترهای اصلز وارد محاسبات شده اسب 

هایز اشراره کررد کره پتامردهای نشراط را بررسرز        توای به نتایج پژوهش ای مزاهمتب نشاط کارکن

 (.Bambacas & Patrickson, 2008)این پتامدها توسعة سرمایة اجتمانز اسب  ةاز جمل. اند کرده

                                                           
1. Positive Organizational Behavior 
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های اختر، اهمترب سررمایة اجتمرانز را در توسرعة اقتصرادی نشرای داده اسرب         مطالعات سال

(Zhang & Fung, 2006) .های فتزی ز و انسانز تاحدی به رشرد   زه مشخ  شده اسب سرمایهامرو

توانرد   سررمایة اجتمرانز مرز   . شوند و سرمایة اجتمانز حلیة مهم مفیوده اسرب  اقتصادی منجر مز

(. Smedlund, 2008)دهرد   ها را تحب تأثتر قرار  ها، مناطق، جوامع و شرکب نمل رد اقتصادی ملب

 4ماپوتنر . از نوامل اثرگذار بر توسعه و رشرد اقتصرادی اسرب   در سطح ملز سرمایة اجتمانز ی ز 

وی بررای تأیترد ادنرای خرود     . گرذارد  بتای کرد سرمایة اجتمانز بر نمل رد دولب اثر مز( 4339)

سررمایة  . کنرد  موفیتب اقتصادی منطیة ایتالتای شمالز در میایسره برا ایتالترای جنروبز را بترای مرز      

شرود و تبرادل منرابع را تسرهتل      کب به نوآوری منجر مرز ها و دروی شر اجتمانز در سطح شرکب

مطالعات نشای داده اسب سرمایة اجتمانز به کاهش هزینرة مبرادالت، افرزایش هم راری،     . کند مز

 & Zhang) شرود  کنندگای و یادگتری سازمای منجر مرز  تسهتل کارآفرینز، تیویب روابط بتن نرضه

Fung, 2006) .   و هرم محررا ارزش اسرب    ارزش هرم منبرع  سرمایة اجتمانز برای یر  شررکب 

(Smedlund, 2008) .های مختلفز دربارة رابطة سرمایة اجتمانز با اثربخشز سازمای انجرام   پژوهش

هرای دولترز برر سررمایة      تحیتیز با ننروای ترأثتر نمل ررد سرازمای    ( 4930)شتروانز . گرفته اسب

هرای   برتن نمل ررد سرازمای    نشای داد نتایج. های دولتز شهر اصفهای انجام داد اجتمانز در سازمای

 (. 4939زاده،  سالجیه و اشرف)دولتز و سرمایة اجتمانز رابطة معنادار وجود دارد 

با توجه به مطالب یادشده، مسئلة اصرلز در ایرن پرژوهش شناسرایز آثرار و پتامردهای نشراط        

روش پرژوهش کتفرز   کرارگتری   کارکنای به ننوای ی ز از نوامل اثرگذار بر سرمایة اجتمانز با بره 

 .اسب

                                                           
1. Putnam 
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 مبانی نظری

 مفهوم نشاط

اسرب   4های مربوط بره نشراط کارکنرای، مفهرومز بره نرام درگترشردی در کرار         منشأ پتدایش نوریه

(Innstrand et al., 2012) . برای مفهوم درگترشدی در کار، چندین روی رد در حوزة آکادمت  وجود

مطرر  شرده   ( 0222) 1و بریرب ( 0229) 9، شرایروم (0220) 0سه روی رد کلز توسط شاوفلز. دارد

روی رد بریب درگترشدی در کار را احساس مسئولتب و تعهد فرد به نمل رد کراری درنورر   . اسب

مدل شاوفلز . (Wefald et al., 2012)طوری که نمل رد کاری برای فرد بستار مهم باشد  گترد، به مز

و   ، فرداکاری 2انرد از نشراط   کند که نبارت ه را معرفز مزبرای درگترشدی در کار سه مؤلف  و بت ر

سراختاری مشرابه شراوفلز و    ( 0229)مردل شرایروم   (. Runhaar et al., 2013) 3جذب کرار شردی  

کنرد کره    وی بتای مرز . نامد گترد، که آی را نشاط مز هم ارانش برای درگتر شدی در کار در نور مز

همچنرتن،  . در نورر گرفتره شرده اسرب     44غتررمبهم  42یا نشاط در مدل شاوفلز صرفاً سرازه  3ةمؤلف

، 40شناختز شناختز ارتباط نزدی  دارد، مانند حضور روای های روای درگترشدی در کار با سایر سازه

کردی این مش الت مفهرومز چندبعردی از    شایروم برای برطرف. پذیری مشارکب در کار و انعطاف

دانرد   مرز  49ای احساسرز  نشراط را سرازه  ( 0221) شایروم. (Wefald et al., 2012)نشاط مطر  کرد 

(Sonnentag & Niessen, 2008)   حالتز مببب اسب کره   نشاط»: کند تعریف مزو آی را به این شر

                                                           
1. Work Engagement 

2. Schaufeli 

3. Shirom & Melamed 

4. Britt 

5. Schaufeli& Bakker 

6. Vigor 

7. Dedication 

8. Absorption 

9. Component 

10. Construct 

11. Non-Confounded 

12. Psychological Present 

13. Well-Being 
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 & Nelson) در پاسخ به تعامل دائمز فرد با نناصر معنرادار شرغل و محرتط کراری حاصرل شرده      

cooper, 2007) 4قردرت جسرمانز  نرد از  ا که نبرارت شود  و سه احساس به هم مرتبط را شامل مز ،

بنابراین، نشاط با نوامرل جسرمز و   . (Bakker et al., 2006)« 9و سرزندگز شناختز 0انرژی ناطفز

 . شود روانز مرتبط اسب که با سرزندگز و انرژی مشخ  مز

سرازی درگترشردی در کرار     هر محییز مم ن اسب ی ز از این سره روی ررد را بررای مفهروم    

ترین روی ردهای موجرود بررای درگترشردی در کرار      ی این سه روی رد از معروفانتخاب کند، چو

نشرای داد میتراس شرایروم،     نتایج پژوهشز که این سه روی رد بررسز و میایسه کرده اسب،. اسب

کنرد   مرز  ایجراد ، اسرب های بهتری را برای توضتح این ه ی  شرخ  در کرارش چگونره     بصترت

(Wefald et al., 2012).  بررای شناسرایز افرراد بانشراط برر روی ررد        در این پژوهش ،ساسااین بر

 .شایروم تمرکز شده اسب

 تفاوت نشاط با شادی

بتن نشاط و شرادی  . اسب 1ی ز از مفاهتمز که مم ن اسب با نشاط اشتباه گرفته شود سازة شادی

. شرود  وط مرز ها مرب ترین تفاوت نشاط با شادی به خاستگاه و منشأ آی مهم. هایز وجود دارد تفاوت

  های بهروزی ذهنز شادی ی ز از مؤلفه. شوند نشاط و شادی به دو حوزة کامالً متفاوت مربوط مز

بهروزی ذهنز که بره  . گترد های درگترشدی در کار قرار مز اسب، در حالز که نشاط در دستة نوریه

احساسز و دیگرری  معنای ارزیابز ذهنز کتفتب زندگز از منور افراد اسب، دو بعد دارد، ی ز بعد 

امرا  . ای و احساس آنرز اسرب   های ناطفز لحوه دهندة وضعتب بعد احساسز تش تل. بعد شناختز

بنرابراین،  . بعد شناختز ارزیابز بازنگرانه و ناظر به گذشتة کتفتب زندگز به ننوای ی  کرل اسرب  

کره فررد از   بعد اول مربوط به زمای و م ای حال اسب، و بعد دوم مربوط به کل افق زمرانز اسرب   

                                                           
1. Physical strength 
2. Emotional energy 
3. Cognitive liveliness 
4. Happiness 
5. Subject wellbeing 
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گرچره برخرز از محییرای    (. 04، ص4939طراهری،  )گترد  زندگز خود تا زمای ارزیابز در نور مز

دانند، اما بر اساس نورر اکبرر دانشرمندای شرادی      رضایب از زندگز را به ننوای جزئز از نشاط مز

نشراط ب  . بعرد شرناختز آی اسرب    4همای بعد احساسز بهروزی ذهنز اسب و رضایب از زندگز

، درگترشردی د ر کرار را   (0220)شاوفلز و هم ارانش . های درگترشدی در کار اسب از مؤلفه ی ز

کند که برا ویژگرز نشراط،     پایدار در کارکنای تعریف مز 9و مجدانة 0ناطفز مببب -حالب انگتزشز

ابتدا نشاط بره ننروای ی رز از    . (Wefald et al., 2012)شود  کارشدی مشخ  مز فداکاری و جذب

ای درگترشدی در کار توسط شاوفلز و هم ارانش معرفز شرد، امرا در ادامره برا توجره بره       ه مؤلفه

انتیاداتز که توسط شایروم به روی رد شاوفلز و هم ارانش مطرر  شرد، خرود نشراط بره ننروای       

شرادی و   ،از طرف دیگر. روی ردی مجزا برای درگترشدی در کار توسط شایروم در نور گرفته شد

شناسرز   شناسرز نمرومز، اقتصراد و جامعره     های روای بستر ظهور آی یعنز بهروزی ذهنز در حوزه

شناسرز   اسب، در حالز که نشاط و بستر ظهور آی یعنز مفهوم درگترشدی در کار مربروط بره روای  

به نبارت دیگر، شادی مفهومز اسرب کره بره زنردگز شخصرز و      . های مدیریتز اسب کار و نوریه

نشاط، گرچه محتط  بارةاما در. فرد مربوط اسب و مخت  مباحث شغلز و مدیریتز نتسب نمومز

خانوادگز بر نشاط کارکنای در محتط کرار اثرگرذار اسرب، نشراط برا توجره بره این ره بره نوریرة           

 . درگترشدی در کار مربوط اسب، برای مباحث مرتبط با کار مطر  شده اسب

 پیشینة پژوهش

. گرفرب شتو  بتماری افزایش چربز خروی انجرام    بررفتگز و نشاط  تر تحلتلای با هدف تأث مطالعه

 نتایج این پژوهش نشای داد افزایش سطح نشاط با کاهش خطر افزایش چربز خروی مررتبط اسرب   

(Shirom et al., 2013) .برا  1با هدف بررسرز نیرش توانرایز انطبرای مسرتر شرغلز      دیگر ای  مطالعه 

                                                           
1. Life satisfaction 

2. Positive Affective-Motivational State 

3. Persistent 

4. Career adapt ability 
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که آیا توانایز انطبای مسرتر شرغلز    بوداصلز این پژوهش این  پرسش. گرفباسترس کاری انجام 

بتن نشاط و استرس نیش متغتر متانجز را ایفا کند؟ نتایج این مطالعره نشرای داد    ةتواند در رابط مز

برا   نترز نشراط  . مببب دارد ةمنفز و با نشاط رابط ةتوانایز انطبای مستر شغلز با استرس کاری رابط

 گرفرب، انجام  0244که در سال پژوهشز  (.Johnston et al., 2013) دارد منفز ةاسترس شغلز رابط

هرای   و رفترار  رفتار شرهروندی سرازمانز  بر  4های تعلق ایمن و نامطمئن دنبال بررسز تأثتر سب ه ب

نتایج این پژوهش نشای داد افراد ایمن، احسراس   .اسبضدشهروندی از طریق نشاط در محتط کار 

 ةبا رفتارهرای شرهروندی رابطر    ینشاط در محتط کار ،همچنتن. نشاط بتشتری در محتط کار دارند

نورر ریرو و    سبرر اسرا  (. Little et al., 2011)د منفرز دار  ةمببب و با رفتارهای ضدشهروندی رابط

ها وظایف خود را برا شرور و    آی دارند، زیراورانه کارکنای بانشاط رفتارهای نوآ( 0242) هم ارانش

انررژی  ) کننرد  های نوآورانه توجه مرز  ، به مسئولتب(انرژی حمایتز) دهند جدیب بتشتری انجام مز

نتایج مطالعة هالبسرلبن و   (.Rich et al., 2010) و ارتباط ناطفز بتشتری با کار خود دارند( شناختز

های مختلف در آمری ا انجام گرفب، نشای داد نشراط   ع و حرفهکه بتن کارکنای صنای( 0223) 0ویلر

ای را روی  نترز مطالعرره (  022)و هم رارانش   9سراالنوا . نیرش زیرادی در تغتتررات نمل رررد دارد   

سرازی   وتحلترل مردل   در ایرن تحیترق تجزیره   . های اسپانتا انجرام دادنرد   ها و رستورای کارکنای هتل

کننردة جرو خردمات، و جرو      بتنرز   ع سازمانز و نشاط پرتش معادالت ساختاری نشای داده اسب مناب

 .(Bakker et al., 2012)کنندة نمل رد کارکنای و وفراداری مشرتریای اسرب     بتنز خدمات، خود پتش

نشاط، فرداکاری و جرذب   )در کار دی شنشای داد درگتر( 0223) و هم ارانش 1مطالعات نوتالرس

 De) کننرد  ماننرد یرا سرازمای را تررا مرز      مای باقز مزکه آیا افراد در ساز کند تعتتن مز( کار شدی

Lange et al., 2008) . 

                                                           
1. Secure & Insecure Attachment Styles 

2. Halbesleben & Wheeler 

3. Salanova 

4. Notelaers 
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 روش پژوهش

آوری اطالنرات، پژوهشرز    از نور شرتوة جمرع   و ای اکتشافز پژوهش حاضر از نور هدف، مطالعه

طرور کرامالً    هرا بره   اسب، همچنتن، پژوهش حاضر به دلترل گرردآوری داده   (وی تبتتنزگال)آمتخته 

ایرن پرژوهش از نورر افرق     . طبتعز و بدوی دست اری در زمرة تحیتیات غترآزمایشگاهز قرار دارد

 . شوند آوری مز جمع در ی  میطع زمانزها  زمانز، پژوهشز میطعز اسب، چوی داده

 ابزار گردآوری اطالعات

کرار گرفتره    در روش متدانز، برای شناسایز کارکنای بانشاط پرسشنامة استاندارد نشاط شرایروم بره  

گرذاری، و   پذیری ذهنز در کار، تمایل برای سرمایه نشاط به معنای سطح باالی انرژی، انعطاف. شد

رت ، و از طریق سه بعد قرد (Bakker et al., 2006)تالش و میاومب در برابر مش الت کاری اسب 

کارگتری چهار  قدرت جسمانز با به. شود جسمانز، انرژی ناطفز و سرزندگز شناختز نملتاتز مز

هرای   داده. شرود  گویه، انرژی ناطفز با چهار گویه و سرزندگز شناختز نتز با سه گویه سنجتده مز

 .شد آوری کتفز نتز از طریق مصاحبه با افراد واجد شرایط که در مرحلة اول شناسایز شدند، جمع

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه

دلترل انتخراب   . هرای خصوصرز اسرتای قرم اسرب      جامعة آماری این پژوهش، همة کارکنای بانر  

آی اسرب، در بخرش   شناسایز پتامدهای های خصوصز این اسب که نشاط که هدف پژوهش  بان 

صرز بره   هرای خصو  انتخراب بانر    در اصرل،  .خصوصز نسبب به بخش دولتز نمود بتشتری دارد

کتفرز بایرد    ةدر مطالعر  ننوای جامعة آماری به نلب افزایش روایز در پژوهش کتفز اسرب چروی  

ایرن امرر بانرث    . که بهترین دانش را در مورد موضرو  پرژوهش دارنرد    کار برد را بههایز  آزمودنز

کارکنرای  در ایرن پرژوهش    بنابراین،. شود ها مز کردی کتفتب داده اثربخشز در اشبا  طبیات و بهتنه

ترری دربرارة   های خصوصز به ننوای جامعة آماری انتخاب شدند تا بتواننرد اطالنرات کامرل    بان 

روش  .بترای شرده اسرب    4های مورد مطالعه در جدول  اسامز بان  .دسب دهند پتامدهای نشاط به

 .ها تصادفز ساده بوده اسب انتخاب شعبه
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 های مورد مطالعه اسامی بانک. 1جدول  

 شعب منتخب برای پژوهش های خصوصی در قم های بانک شعبه خصوصیهای  بانک

 بلوار امتن بلوار امتن، بازار اقتصاد نوین

 باج ، بلوار امتن بلوارا امتن، باج  پارستای

 بلوار امتن بلوار امتن کارآفرین

 بلوار امتن بلوار امتن، فل ه جهاد بان  سامای

 بلوار امتن بلوار امتن سرمایه

 انصار

الدین، امام خمتنز، امام  توحتد، شهتد بهشتز، زین

صادی، انیالب، نمار یاسر، کوثر، مرکزی، معصومته، 

 بلوار امتن

مرکزی، شهتد بهشتز، بلوار 

 امتن

 متری صدوی  1 متری صدوی  1 ح مب ایرانتای

 امتنمتری صدوقز، بلوار   1 متری صدوی، فاطمز  1بلوار امتن، شهتد بهشتز،  ایرای زمتن

 بلوار امتن بلوار امتن بان  آینده

 تجارت

آذر شرقز، آزاد، آزادگای، امامزاده ابراهتم، انیالب، 

متری صدوقز، بنتاد، جعفریه،   1کاشانز، بلوار امتن، 

راه بازار، نطارای، دامشهر، ساالریه، سمته، شاهد،  سه

، شهتد بهشتز، ( ) شهر قائم، شهرا امام حسن

صفائته، طالیانز، فتضته، قلعه  آباد، صفاشهر، شتخ

کام ار، مرکزی، مطهری، نبوت، نواب صفوی، نوزده 

 دی، نتروگاه، هفب تتر، سوم خرداد، ولتعصر، یزدانشهر

راه  بلوار امتن، صفائته، سه

 بازار، مرکزی

 ملب

متری   1آزادگای، امامزاده ابراهتم، بلوار امتن، 

، ( ) حسن راه بازار، ساالریه، شهرا امام صدوقز، سه

شهتد بهشتز، صفائته، طالیانز، نوزده دی، ولتعصر، 

حرم، جهاد سازندگز، جم رای، چهارراه غفاری، 

کتوانفر، شهتد فاطمز، نمار یاسر، مرکزی، متدای امام 

 ، متدای پلتس، توحتد، سعتدی، متدای شهدا( ) حسن

متری صدوقز، ساالریه،   1

 بلوارامتن، امامزاده ابراهتم

هرای غتراحتمرالز    گتری هدفمند کره از روش  ژوهش برای انتخاب نمونه، روش نمونهدر این پ

در این پژوهش برای شناسایز افراد بانشاط خودارزیابز و نورر سرپرسرتای   . کار گرفته شد اسب، به
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. کرار گرفتره شرد    استاندارد نشاط به ةدر مرحلة اول برای خودارزیابز پرسشنام. مد نور قرار گرفب

 44کرارگتری   قدرت جسمانز، انرژی ناطفز و سرزندگز شرناختز را برا بره    بعداین پرسشنامه سه 

را دریافرب  ( نمره   از  11حداقل )درصد نمرة پرسشنامه  32کارکنانز که حداقل . سنجد گویه مز

هرای خصوصرز،    سرپرسرتای بانر    کارگتری نورهای در مرحلة دوم برای به. کردند، انتخاب شدند

ها پرسشنامة استاندارد نشاط را برای کارکنرانز کره در مرحلرة اول شناسرایز شردند،       رؤسای بان 

نورر  )و مرحلرة  ( خودارزیرابز )کرارگتری مترانگتن مرحلرة اول     برا بره   ،در نهایرب . ت متل کردنرد 

هرا برر اسراس     مصراحبه . ندها انجام گرفب، شناسایز شد افراد بانشاط که مصاحبه با آی( سرپرستای

گترری نورری،    کردی نمونره  معتار قضاوت دربارة زمای متوقف. اولویب از باالترین متانگتن آغاز شد

 09دادی  در ایرن پرژوهش برا انجرام    (. 3 و  3 ص ،4933فرد و امامز،  دانایز)اسب   کفایب نوری

 .مصاحبه کفایب نوری حاصل شد

 ها تحلیل داده

ها  در ضمن کدگذاری باز، داده. اصل از مصاحبه کدگذاری باز انجام گرفبهای ح برای تحلتل داده

هرا برا دقرب بررسرز      هرا و تفراوت   آوردی مشابهب دسب شوند، برای به های مجزا خرد مز به بخش

در کدگرذاری براز   . شود  ها حاکز از آنند، مطر  مز ها که داده هایز دربارة پدیده شوند، و پرسش مز

ها  پردازی از داده مفهوم. پردازی پردازی و میوله اند از مفهوم گترد که نبارت م مزدو اقدام اصلز انجا

پردازی این اسب که مورد مشراهده،   منوور از خردکردی و مفهوم. وتحلتل اسب اولتن قدم در تجزیه

شود و به هر ی  از حوادث، نورها، یا رخردادها نرامز داده    جمله یا پاراگراف به اجزائز تیستم مز

بندی مفاهتم را کره   روند طبیه. نشتند شود، برچسبز که یا نشانة آی پدیده اسب یا به جای آی مز زم

اسرتراوس و  )شرود   پرردازی نامترده مرز    کند، میوله های مشابه ربط پتدا مز رسد به پدیده به نور مز

 .بتای اسب 0نتایج کدگذاری باز در جدول (.  2، ص4932کوربتن، 
 

                                                           

1. Theoretical saturation 
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 کدگذاری. 2جدول 

 کد اولیه مفاهیم ها مقوله

پتامدهای 

 شخصز

های  افزایش موفیتب

 شخصز

بهبود کتفتب زندگز شخصز، غلبه بر مش الت، موفیتب در تحصتل، 

موفیتب در زندگز شخصز، انتخاب هدف و تالش برای تحیق آی، 

 نفس، افزایش پشت ار ش وفایز استعدادها، افزایش انتمادبه

 بهبود کتفتب زندگز 

نشاط در طول روز کاری، بهبود روحته در کار، بهبود نمل رد حفظ 

بردی  دادی کارها با نالقة بتشتر، افزایش انگتزش درونز، لذت کارکنای، انجام

دادی کار، ایجاد تعادل بتن کار و خانواده، مدیریب زمای، افزایش  از انجام

کتفتب انرژی در روز کاری بعد، کاهش خستگز در پایای روز کاری، بهبود 

ارتباطات، واگذاری مسئولتب بتشتر توسط مدیریب، ارتیای کارکنای، 

پذیری در  پذیری در کار، افزایش انعطاف پتشرفب در کار، افزایش مسئولتب

کار، موفیتب در زندگز کاری، افزایش توای سازگاری در محتط کار، آیندة 

 کاری بهتر، افزایش توانایز حل مسئله

دریافب حمایب 

 اجتمانز بتشتر

شدی توسط مدیریب، ایجاد  مورد تشویق هم ارای قرار گرفتن، تشویق

منزلب اجتمانز، محبوب قلوب شدی، دریافب بازخور مببب از سوی 

مدیریب، دریافب کم  از دیگرای، دریافب بازخور مببب از سوی 

 هم ارای، ایجاد نگرش مببب در مدیریب نسبب به کارمند

بهبود سالمتز 

 نایکارک

خروج از افسردگز، سالمتز روانز کارکنای، ایجاد رضایب خاطر، ایجاد 

 آرامش، سالمتز جسمز

پتامد 

 خانوادگز

افزایش آرامش در 

 خانواده
 ایجاد آرامش در محتط خانواده

افزایش نشاط در 

 محتط خانوادگز

تجدید قوای سریع در منزل، افزایش نشاط و سرزندگز در محتط 

خلق بودی در محتط  نشاط به محتط خانواده، خوش خانوادگز، انتیال

 بودی در محتط خانواده تر، بانشاط خانواده، زندگز خانوادگز بانشاط

بهبود سالمتز 

 انضای خانواده
 سالمتز خانواده

افزایش رضایب 

 خانواده

پذیری بتشتر در خانواده،  گذاشتن وقب بتشتر برای خانواده، مسئولتب

سرگرمز برای انضای خانواده، بهبود ارتباطات با کردی تفریح و  فراهم

 انضای خانواده، رضایب خانواده

دستتابز به نتایج مطلوب در زندگز خانوادگز، حل مش الت انضای  موفیتب خانوادگز
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 کدگذاری. 2جدول 

 کد اولیه مفاهیم ها مقوله

خانواده، کم  به افراد خانواده، داشتن کارآیز در محتط خانواده، موفیتب 

 خانواده

پتامد 

 سازمانز

سرمایة توسعة 

 اجتمانز
 

افزایش مشارکب در سازمای، افزایش احترام متیابل بتن هم ارای، ایجاد 

انتماد متیابل، ایجاد همبستگز جمعز، افزایش هم اری و تعاوی، افزایش 

تعامل با هم ارای، همدردی با هم ارای، کم  به هم ارای، حل مش الت 

قب در بتن کارکنای، هم ارای، افزایش محبب در بتن کارکنای، افزایش صدا

افزایش رفاقب در بتن کارکنای، افزایش همدلز در بتن کارکنای، افرایش 

 دوستز در بتن کارکنای، افزایش هماهنگز بتن کارکنای نو 

ره
 به
ش
زای
اف

 
ی
ور

 

 کارآیز
 

دادی کارها، اصال  نواق  کاری، انجام کارها به  افزایش سرنب در انجام

دادی کارها،  کارها، صحب بتشتر در انجامدادی درسب  نحو احسن، انجام

مانده،  دادی کارهای نیب دادی بهتر کارها، افزایش بازده کاری، انجام انجام

موقع کارها، افزایش دقب در  دادی به افزایش بازدهز کارکنای، انجام

 دادی کار، افزایش ظرفتب کاری انجام

 اثربخشز

بان ، تالش مضانف برای تحیق افزایز مببب، ایجاد رقابب سازنده در  هم

دادی کارها، افزایش نوآوری در سازمای،  اهداف بان ، بهبود کتفتب در انجام

دستتابز به نتایج مببب، سهولب در تحیق اهداف، پتگتری اهداف، دستتابز 

به نتایج مطلوب در سازمای، توسعة فعالتب بان ، پتشرفب بان ، محبوبتب 

ها، افزایش رشد بان ، افزایش  در بتن بان  بودی بان  در نور مردم، برتر

 مشتریای بان 

افزایش رضایب 

 مشتریای

مداری، بهبود کتفتب ارتباط با مشتریای، رضایب مشتریای، بهتر  مشتری

کم  کردی به مشتریای، خوشرویز با مشتریای، وفاداری مشتریای، 

مشتریای، کردی  رسانز بتشتر به مشتریای، احترام به مشتری، توجته خدمب

 انداختن کار مشتریای استیبال از مشتریای، راه

توسعة رفتار 

 شهروندی 

دادی به  دوستز هم ارای، مشورت کردی دیگرای، فداکاری و نو  راهنمایز

کردی به مردم،  ها، خدمب کارکنای، کم  به هم ارای برای حل مش الت آی

 دادی رفتار فراتر از نیش فداکاری، جوانمردی، انجام

پتامد 

 اجتمانز

افزایش نشاط در 

 جامعه

رسانز بتشتر به مردم جامعه، انتیال نشاط به دیگرای، انتیال نشاط به  خدمب

 تر ای بانشاط مشتریای، ایجاد جامعه

 تربتب بهتر فرزندای و نسل آینده، تربتب فرزندای بانشاط ایجاد نسلز بانشاط

 ادامة
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 نتیجه و پیشنهادها

این پژوهش با هدف شناسایز پتامدهای نشاط کارکنای به ننوای ی ز از نوامرل مرؤثر برر سررمایة     

گتری هدفمنرد کره از    در این پژوهش برای انتخاب نمونه، روش نمونه. اجتمانز انجام گرفته اسب

 .ها از طریق کدگذاری باز انجام گرفرب  کار گرفته شد و تحلتل داده های غتراحتمالز اسب، به روش

در مرحلة کدگذاری باز چهار میولة فرنز با ننوای پتامردهای نشراط کارکنرای شناسرایز شرد کره       

 :اند از نبارت

افرزایش  »پتامدهای شخصز به ننوای ی ز از پتامدهای نشاط چهار مفهروم   :پیامدهای شخصی

بهبرود  »و « دریافب حمایب اجتمرانز بتشرتر  »، «بهبود کتفتب زندگز کاری»، «های شخصز موفیتب

در مطالعات پتشرتن بره پتامردهایز شخصرز ماننرد بهبرود کتفترب زنردگز کراری          . اسب« سالمتز

(Johnston et al., 2013)مایب اجتمانز بتشتر ، دریافب ح(Armon et al., 2012)  و بهبود سرالمتز ،

(Shirom et al., 2013; Villotti et al., 2013) شده اسب اشاره. 

نشاط در محتط کار بانرث گررفتن   : کارکنای دربارة دریافب حمایب اجتمانز بتشتر بتای کردند

بره  کرنم،   بره دیگررای کمر  مرز     کنم، بودی مز زمانز که احساس پرانرژی. ...شود بازخور مببب مز

شود دیگرای احسراس نشراط کننرد و بره      کنم، و این نمل بانث مز مش الت دیگرای رستدگز مز

 .نونز به ما هم کم  نمایند

پتامدهای خانوادگز به ننوای ی ز دیگر از پتامدهای نشراط پرنج مفهروم    : پیامدهای خانوادگی

بهبرود  »، «افزایش نشراط در محرتط خرانوادگز   » ،«دهافزایش آرامش در خانوا»اند از  دارد که نبارت

در مطالعات پتشتن به . «موفیتب خانوادگز»و « افزایش رضایب خانواده»، «سالمتز انضای خانواده

سرایر  (. Bakker et al., 2005)پتامد خانوادگز افزایش نشاط در محتط خانوداگز اشاره شده اسرب  

خرانواده، بهبرود سرالمتز انضرای خرانواده، افرزایش        افزایش آرامش در پتامدهای خانوادگز مانند

رضایب خانواده، و افزایش موفیتب خانوادگز که در این مطالعره شناسرایز شرده اسرب، در متروی      

 .های پتشتن کمتر به آی توجه شده اسب نوری و پژوهش

داشرتن احسراس    کارکنای دربارة افزایش نشاط در محتط خانوادگز کارکنای معتیرد بودنرد کره   
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وقتز در محتط کاری احساس سرزندگز . اط در محتط کار بر زندگز خانوادگز تأثتر مببب داردنش

گردیم، شادتر هستتم و با خانواده بهترر   کنتم، کمتر خسته شده، در نتتجه زمانز که به منزل برمز مز

ه به هرم  شود و این انرژی مانند زنجتر کنتم و این انرژی به محتط خانواده هم منتیل مز برخورد مز

گردیم این انرژی دوباره بره محرتط کرار منتیرل      متصل هستند و مجدداً زمانز که به محل کار برمز

 .شود مز

 پتامدهای سازمانز به ننوای ی ز دیگر از پتامدهای نشراط کارکنرای چهرار    :پیامدهای سازمانی

 افرزایش »، «یافرزایش رضرایب مشرتریا   »، «توسرعة سررمایة اجتمرانز   »اند از  مفهوم دارد که نبارت

 در مطالعات پتشرتن بره پتامردهای سرازمانز نشراط     . «توسعة رفتار شهروندی»و  «وری سازمای بهره

 ، افررزایش رفترار شررهروندی (Bambacas & Patrickson, 2008)ماننرد توسرعة سرررمایة اجتمرانز    

(Sonnentag & Niessen, 2008; Tadic et al., 2013 Rich et al., 2010;)،  افزایش رضایب مشرتریای 

(Bakker et al., 2012) وری  و افزایش بهره(Nelson & Cooper, 2007; Jenaro et al., 2010; Harter 

et al., 2002; Demerouti et al., 2012; Tomic & Tomic, 2010; Christian et al., 2011; Kataria et 

al., 2013)  شده بوداشاره. 

برودی و   نشاط بر سرمایة اجتمانز کارکنای بتای کردند که احساس پرانرژیکارکنای دربارة تأثتر 

نشرراط در محررتط کررار بانررث ایجرراد رابطررة گرررم و دوسررتانه، ایجرراد اطمتنررای متیابررل، و         

شود، که همة اینها بانث پتشررفب و موفیترب بتشرتر     دادی برای رفع مش الت مز هم دسب به دسب

، رفتار من با هم ارای توأم با احترام و اصولز خواهد برود  کنم زمانز که احساس نشاط مز. شود مز

که این امر واکنش محترمانه ایشای را در پز خواهد داشب که خود بانث جلب رضایب طررفتن و  

کرنم، بره    برودی مرز   زمانز کره احسراس پرانررژی    .ایجاد محتط بانشاط و توأم با احترام خواهد شد

شرود دیگررای    کنم، و این نمل بانرث مرز   رستدگز مز به مش الت دیگرایکنم،  دیگرای کم  مز

ند و این خرود پتامردهایز مبرل محبرب، رفاقرب،      کناحساس نشاط کنند و به نونز به ما هم کم  

 .دوستز را به همراه دارد همدلز و نو 

پتامدهای اجتمانز به ننوای ی ز دیگر از پتامدهای نشاط کارکنرای دارای   :پیامدهای اجتماعی

 .اسب« تر ایجاد نسلز بانشاط»و « افزایش نشاط در جامعه»دو مفهوم 
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بودی کارکنرای در محرتط    بانشاط: زایش نشاط در جامعه بتای کردنددر نهایب، کارکنای دربارة اف

شود، احساس  ها انجام مز کار استرس و اضطراب مشتریای را هم کاهش داده و از این ه کارهای آی

نز کره پرانررژی هسرتند، کارمنردای مروفیز هسرتند، ایرن افرراد         معموالً کسا. کنند آرامش خاطر مز

شروند،   هرا دلخرور مرز    ناپذیرند، در محتط خانواده نتز بانشاط هستند، دیگررای کمترر از آی   خستگز

 .ها تأثتر مستیتم روی روحتة دیگرای دارد تر این ه این نشاط آی کنند، و مهم تر زندگز مز باکتفتب

افرزایش نشراط در جامعره و    . اجتمانز نشاط مطر  نشده اسرب  در مطالعات پتشتن پتامدهای

 .تر ازپتامدهای اجتمانز نشاط اسب که در این مطالعه شناسایز شده اسب ایجاد نسلز بانشاط

پتشنهادهای کاربردی برای بهبود نشاط کارکنای که به تبع آی سرمایة اجتمانز نتز بهبود خواهد 

 :ه شر  زیر اسببیافب، 

این ه ی ز از شرایط اثرگذار بر نشاط کارکنرای هروش نراطفز کارکنرای اسرب،      با توجه به  -

هروش  . گرذاری کننرد   توسعة هوش نراطفز کارکنرای سررمایه   ای شود مدیرای بر توصته مز

ها دربارة احساس و نواطرف خرود برا هرم بحرث و       اگر انسای. ناطفز قابل یادگتری اسب

های آمروزش   ی ز از راه. ها خواهد شد نونز موجب یادگتری ناطفز آی وگو کنند، به گفب

برر اسراس ایرن نوریره،     . کارگتری نوریة چرخة زیستز اسرب  و یادگتری هوش ناطفز، به

های جسرمز، احساسرز    انتها از چرخه ای بز تولد تا مرگ مانند زنجترهزندگز هر انسانز از 

یرا منفرز    تواند به حاالت مببرب  و ف ری تش تل یافته اسب و در شرایط مختلف زمانز مز

ها آگاهز داشته باشند، در حیتیب، نسربب بره    اگر کارکنای نسبب به این چرخه. تبدیل شود

 . نواطف خود و دیگرای آگاهند که این خود بخش مهمز از هوش ناطفز اسب

ی ز دیگر از شرایط اثرگذار بر نشاط کارکنای سررمایة معنروی اسرب کره توسرعة سررمایة        -

با توجه به غنای مباحث دینرز و  . ها منجر شود فزایش نشاط آیتواند به ا معنوی کارکنای مز

نیش این مباحث در توسعة سرمایة معنوی برای افزایش سرمایة معنروی کارکنرای پتشرنهاد    

 .های دینز در سازمای ترویج شود شود آموزه مز

هرای توانمندسرازی    ی رز از راه . توانمندی از دیگر شرایط اثرگذار بر نشاط کارکنای اسرب  -

های  برنامه. آموزش ی ز از وظایف اصلز و حتاتز هر سازمای اسب. ارکنای آموزش اسبک
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هرا و   های مهارت دادی وظایف و جنبه های الزم برای انجام ها و مهارت آموزشز باید توانایز

 . های نمومز را دربرگترد توانمندی

برودی کارکنرای،    بررای بانشراط  . تواند بانث نشراط کارکنرای شرود    های شغلز نتز مز ویژگز -

 . های مشاغل توجه کنند شود مدیرای در طراحز مشاغل به ویژگز پتشنهاد مز

برای تطبتق شرغل و شراغل پتشرنهاد    . شود تطبتق شغل و شاغل نتز بانث افزایش نشاط مز -

هرای افرراد، بره     هرا و مهرارت   شود در استخدام و انتصابات، نالوه بر توجه بره توانرایز   مز

شرود در   برای این منورور پتشرنهاد مرز   . کارکنای نتز توجه شود شخصتب و حاالت روحز

های شخصتب نتز اجرا شود تا مشراغلز کره بره     های استخدامز، آزموی ها و مصاحبه آزموی

 .ها باشد های آی شود متناسب با حاالت روحز و توانایز افراد واگذار مز
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