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Abstract
This research was done with the aim of
investigating the role of perceptions of
organizational virtuousness for quality of work
life among employees of a public sector
organization. The research method was
correlation and statistical population was the
employees of a public sector organization in
Isfahan city, and from them two hundred and
fifty six persons were selected using simple
random
sampling.
Research
instruments
consisted
of
Perceived
Organizational
Virtuousness Questionnaire (Rego et al, 2010)
and Quality of Work Life questionnaire (Nguyen
et al, 2012). Data were analyzes using Pearson’s
correlation coefficient, multiple regression
analysis. The results of multiple regression
analysis showed that, only optimism (β=0.21),
compassion (β=0.16), integrity (β=0.26) and
forgiveness (β=0.2) has predictive power for
prediction of survival needs, only optimism
(β=0.18), trust (β=0.23), compassion (β=0.18)
and integrity (β=0.22) have predictive power for
prediction of belonging needs, and optimism
(β=0.17), trust (β=0.26), integrity (β=0.26) and
forgiveness (β=0.19) have predictive power for
prediction of knowledge needs. The results of
this study showed that promote organizational
virtuousness, can raise the employees’ quality of
work life.
Key
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perceived
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virtuousness, components of quality of work life,
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 دایشااا زماد اسا ای،عضو هیأت علمی گرو روان شناسای
 ایران، اصفهان،)واحد اصفهان (خوراساان
چکیده

این پژوهش با هدف تبیین نقش ادراکات فضایل سازمانی برای
.کیفیت زندگی کاری در کارکنان یک سازمان دولتی اجرا شد
روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژژوهش را کارکنژان
یک سازمان دولتی در شهر اصژفهان تشژکیل دادنژد کژه از بژین
وه نمونژهگیژری تصژادفی
ٔ آنها دویست و پنجاهوشش نفر به شژی
 ابزارهای پژوهش شژامل پرسشژنامه فضژایل.ساده انتخاب شدند
) و پرسشنامه کیفیژت زنژدگی0202 ،سازمانی (رگو و همکاران
 دادههژژا از طری ژق.) بودنژژد0200 ،کژژاری (نژژاگیو ن و همکژژاران
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانژه تحلیژل
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین پنج.گردید
 محبت،)β = 2/00(  به ترتیب خوشبینی،مؤلفه فضایل سازمانی
) و بخشژژژژژشβ = 2/01(  صژژژژژدا ت،)β = 2/01( و همژژژژژدلی
،)β = 2/01(  خژوش بینژی،) پیش بینیکننده نیاز به بقاءβ = 2/0(
) و صژژدا تβ = 2/01(  محبژژت و همژژدلی،)β = 2/02( اعتمژژاد
) پژژیشبینژژیکننژژده نیژژاز بژژه تعلژژق و خژژوشبینژژیβ = 2/00(
) و بخششβ = 2/01(  صدا ت،)β = 2/01(  اعتماد،)β = 2/01(
 درمجموع نتایج.) پیشبینیکننده نیاز به دانش هستندβ = 2/01(
 مژیتژوان،این پژوهش نشان داد با ارتقاء سطح فضایل سژازمانی
.کیفیت زندگی کاری کارکنان را باال برد
 کیفیژژت، فضژژایل سژژازمانی ادراش شژژده:واژهه ا ی کلی ادی
. کارکنان دولتی،زندگی کاری
drmgolparvar@gmail.com : یویسندة اسؤول.*
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مقدمه
بشر در سیر تحوول دیودگاههوای خوود سبو ب بو آسچو در
پیرامون و در دسیای دروسش اتفاق میافتد ،جن ش های فوردی
و جمعی متنوع و پیچیدهای را تا ب امروز پشب سر گذاشوت
اسب .برخی از این جن شهای فکری ک در گذشت هوای دور
اتفاق افتاده اکنون بخشوی از تواریع م و و تواریع تحوو
تاریخی بشر را تشکیل میدهند ،ولی بخشی دیگور از آن بو
دلیل مطرح شدن در سالهای اخیر ،کماکوان در اوال بءوا و
زایندگی فکوری و مم وی در زسودگی بشور هبوتند .یکوی از
زیوادی را تواکنون
جن شهای ب سبو ب بودیک کو تحوو
موجب شده ،جن ش مث ب سگری ب اسبان و رفتارهای اوسب.
پشب سرگذاشتن دوره سگریبتن ب اسبان ب منوان موجوودی
متمایل ب رذایل هموراه بوا پویجوویی آسویبهوای رواسوی و
رفتاری وی ب منوان زیربناها و موامل اص ی گرایش بو ایون
رذایل اسباسی و اخالقی و وارد شودن بو دوره سگریبوتن بو
اسبان ب منوان موجودی اخالقمدار و فضی بگورا هموراه بوا
تأکید بر سءاط قو او (و س آسیبها و سءواط تاریوو وجوود
او) ک ب منوان جن ش روانشناسی و رفتار مث بسگر از آن یاد
میشود را میتوان سءط ای اباس و سرسوشبسواز داسبوب
ک دسب آورد بااهمیب آن فرصبسازی برای ابنا بشر برای
ارکووب در مبوویر رشوود و تعووالی فووردی و جمعووی اسووب
(سوو یگمن2002 ،1؛ کووازا و کووازا2002 ،2؛ رگووو ،ری ریووو و
چاسهووا .)2010 ،3ایوونکوو اسبووان را بوو جووای موجووودی
رذی بمحور ،موجودی مث ب و فضی بگرا ت ءی کنی  ،بودون
تردید زمین ساز ارکب ب سووی افو هوایی در زسودگی بشور
میشود ک ماق ب تعالی و شکوفایی ظرفیوب هوای وجوودی
وی را ب ارمغان میآورد (س بوون و کووپر .)2007 ،4در موتن
این جن ش ،داسشمندان مرص های مخت ف م هر یو بنوابر
تخصص و توان و بضامب م می خود سازههوا و متغیرهوایی
را مطرح و روسدهای پژوهش و سظری پردازی جدیودی را بو
مشتاقان معرفی سمودهاسد .یکوی از ایون متغیرهوا و سوازههوا،
فضی ب سازماسی 5اسب.
فضی ب 6در لغب بو معنووای مووزیب ،برتوری ،فزوسوی،
افووزوسی در م وو و معوورفب و خوالف رذی ووب اسووب .در
معنای مام آن سیز هر آسچ موجب ارتءا میزان معرفب ،داسش
و سالمتی اسبان در تمامی ابعاد جبمی ،رواسی و معنوی شود

را میتوان فضی ب ت فی کرد .با تأکید بر همین معاسی میتوان
فضی ب در سهادهای اجتمامی ک در قالوب فضوایل سوازماسی
مطرح میشود را ب منوان اقداما فردی ،فعالیبهای جمعوی
و مشخص های فرهنگی یوا فراینودهایی کو موجوب سشور و
تداوم فضایل در سوازمان مویشووسد تعریوف سموود (رگوو و
همکاران .)2010 ،س مشخص ک یدی در تعریف فضوی ب و
ب ویژه فضی ب سوازماسی وجوود دارد .اولوین مشخصو خیور
اخالقی( 7ب معنای آسچو خیور و صوالح و موجوب توروی
تهذیب اخالقی بورای همگوان مویشوود) ،دوموین مشخصو
تأثیرگذاری اسباسی( 2ب معنای اینک فضوی ب در اسبوان زم
اسب موجب شوکوفایی فوردی ،مونش اخالقوی ،سیروبخشوی
اسباسی ،کنترل خود ،تابآوری ،هدفمندی معنادار و پیروی از
اصول تعالیبخش شود) و سومین یا آخرین مشخصو به وود
اجتمامی( 9ب معنای ایونکو ااکمیوب فضوی ب مبوت زم آن
اسب ک اسبان فراتر از منافک شخصی خود برای ااکمیوب و
ارتءووا ارزشهووای اجتمووامی تووالش سمایوود) اسووب (رگووو و
همکاران .)2010 ،بنابر تأکید بر هموین سو مشخصو موورد
اشوواره سیووز موویتوووان فضووی ب سووازماسی را بووا رویکووردی
جمکگرایاس پدیدهای با مضمون اسباسی-اخالقی ت ءی کرد ک
هوودف یووایی آن ااکمیووب و تب و ارزشهووای اسبوواسی و
اخالقی مث ب بر سازمانها در راستای ارتءا وضعیب اسبانها
در محی های کار اسب (داتوون و گالیونن .)2002 ،10هموین
رویکرد مبتتر در فضایل سوازماسی اسوب کو ایون پدیوده را
ب منوان یکی از سازههای مث بگورا در روانشناسوی و رفتوار
سازماسی مث بسگر مطرح سموده اسب.
مطالعووا اسمووام شووده بوور روی فضووایل سووازماسی کوو
بارق های اص ی آن را میتووان در سوالهوای پو از شوروع
هزاره سوم میالدی شاهد بود ،ااکی از آن اسب کو اوداقل
13
پوون مؤلف و اص و ی شووامل بخشووش ،11امتموواد ،12راسووتی
(صداقب) ،خوشبینوی 14و مح وب و همودلی( 15شوفءب) را
میتوان ب منوان مؤلف های این پدیده در سظر گرفب (رگوو و
همکاران .)2010 ،ط یعی اسب ک هر یو از پن مؤلف ای ک
اکنون ب منوان مؤلف های فضایل سازماسی معرفی میشوسد هر
یو ب صور جداگاس در سظریا و پژوهشهای گذشت چ
در سطح فردی و چ در سطح سازماسی معرفوی و راجوک بو
آنها بحثهای زیادی اسمام شده اسب .بواایناال ت ءی هور

2. Caza & Caza
4. Nelson & Cooper
6. Scholarship or virtuousness
8. human impact
10. Dutton & Glynn
12. trust
14. optimism

1. Seligman
3. Rego, Ribeiro & Cunha
5. organizational virtuousness
7. moral goodness
9. social betterment
11. forgiveness
13. integrity
15. compassion
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یو از این ابعاد ب منوان بعودی از فضوی ب سوازماسی کو در

همکاران و یا اتی مراجعین و مشتریان) تمرکز سمووده و بو

سطح جمعی و در قالب ااکمیب آنها بر فضای ک ی سازمان

دس ال راه ردهایی برای پیشوگیری از آسویبهوا و زیوانهوای

مطرح اسب (و س در سطح فردی) ،پدیدهای ب سبو ب سووین
اسب ک چیزی در ادود یو ده و یوا اسودکی بیشوتر از آن

ااتمالی رفتارها و اقداما دیگران باشند .ب همین دلیول سیوز
در یو فضای سازماسی آکنده از صداقب و راستی ،سیرو ،توان

سمیگذرد.

و منووابک در دسووترس افووراد در مبوویر تعووالی و شووکوفایی

بخشش ب منوان اولین مؤلف فضی ب سازماسی بو معنوای

استعدادهای فردی و جمعی ب ارکوب در مویآیود (کوازا و

سگریبوتن بو میووب و

کووازا .)2002 ،خوووشبین وی ب و منوووان بعوود اسوونادی فضووایل

خطاهایی اسب ک از اسبانها در محی کار سر میزسد .بدون

سووازماسی ،بوور وجووود دیوودگاهی خوووشبیناس و ب و رفتارهووا،

تردید هر اسباسی ممکن اسب تحب شرایطی خاص مرتکوب

خصایص ،ظرفیب ها ،تواساییهای مءاب با چالش ها و معماها

آگاهی و شعور شخصوی پویش

و خالص هر قول و فع ی ک از اسبان صادر میشوود اطوالق

از وقوع خطا یا خطاهای مورد سظر تمام تالش خود را صرف

میگردد (رگو و همکاران .)2010 ،ب سظر میرسد خوشبینی

میکرد تا مرتکب چنین خطاهایی سشود .ااک بودن بخشوش
بر فضای یو سازمان میتواسد ااوی پیامی مهو در راسوتای

را میتوان سیرومحرک شوناختی تعوامال بوین اسبوان هوا در
محی های کار و ب منوان بعدی از فضایل سازماسی ک موجب

سب ب ب ماهیوب وجوودی اسبوان و فرصوب

روان تر ممل سمودن دیگر فضوایل ماسنود امتمواد ،بخشوش و

قائل شدن برای ج ران باشد .این مه وقتی بو ایون واقعیوب

صداقب (راستی) میشود ت ءی کرد .با خره مح ب و همدلی

توج کنی ک اسبانها موجووداتی ت وادلگورا هبوتند کو در

(شفءب) را سیز میتوان بعد ماطفی فضایل سازماسی ک شامل

صور بخشیده شدن خطاهایشوان ای وب درصودد تالفوی و
ج ران بر خواهند آمد ،مشخص مویکنود کو چورا مویتووان

رفتارهای مهرباساس م تنی بر درک شرای و موقعیب دیگران و
تمایل ب تالش برای همراهی با آنها اسب ت ءی کرد (زاسوگ

ااکمیب گذشب و ب دید ایموا

خطاهایی شود ک در صور

وجود بصیر

پدیدهای ماسند بخشش را ب منوان یو فضوی ب سوازماسی کو
منمر ب ارتءا منشاخالقوی ،تأثیرگوذاری شخصوی و به وود

و گی بون .)2013 ،4مح ب و همدلی ب این دلیول در اووزه
فضایل سازماسی از اهمیب برخوردار اسب کو اسبوانهوا هور

اجتمامی میشود ت ءی کرد (کامرون2003 ،1؛ کامرون ،برایب
و کازا .)2004 ،2امتمواد بو منووان دوموین مؤلفو از فضوایل

یو در هر شرای و موقعیتی ک باشند ،سیازمند آن هبتند کو
ااباس کنند دیگران ب سیازها ،شرای و مبائل آنهوا توجو

سازماسی ب معنای آن اسب ک اسبانها میتواسنود بو قوول و

سشووان داده و آنهووا را درک و همراهووی م ویکننوود (گرسووب،
5

6

2007 ،؛ گروث و ک ر  .)2009 ،تب

ممل دیگران تکی کرده و بر م نای آن دسب ب تصمی گیوری

کریبتیاسبن و پرای

و ممل بزسند؛ ماسند بخشش وقتی امتماد بور فضوای سوازمان

فضای تمایل ب همدلی و مح ب ب صور

ااک باشد ،اسبانها بودون سگراسوی و بوا کارآمودی بوا تری
م ویتواسنوود اهووداف گروهووی و جمعووی خووود را ک و پیوسوود

سازمان سیاز ب پیوسدجویی و بو دس وال آن فضوای م تنوی بور
همکاری همد س را در سازمانها تءویوب و بو ایون ترتیوب

ساگببتنی با مأموریبهوا و اهوداف سوازمان دارد پیگیوری و

فضای کاری جمعی و گروهوی

موجب ارضا رواسی و تب

ممومی در فضای

دس ال کنند (دوسالدسون و کو.)2009 ،3

میشود.

راستی و صداقب ک ارت اطی تنگاتنگ با امتمواد و دیگور
مؤلف های فضایل سازماسی دارد بر یکوی بوودن قوول و فعول

ب لحاظ سظری سگاهی بر مضامین و تعاریف هور یوو از
پن مؤلف فضایل سازماسی سشان میدهد ک این فضوایل چو

افراد در تمام سطوح سازمان و بر یکرسگی اسبوانهوا د لوب

در قالب تووبعودی و چو در قالوب سوازهای مرت و بوا تر

دارد .در یو فضای م تنی بر صوداقب اسبوان هوا بو سوادگی

(فضووایل سووازماسی) مووام ی در جهووب موودیریب کوونش و

زم سیبوب بور اسگیوزههوای پنهوان و توا

واکنشهای اسبان و مام ی بوا بوار مث وب بورای مم کورد در

اسدازهای توردیدآور دیوگران (ام از مودیوران ،سرپرستوان و

سطوح فوردی و سوازمواسی هبتنود .در توأییود ایوون سظوور،

متوج میشوسد ک

2. Cameron, Bright & Caza
4. Zhang & Gibson
6. Kroth & Keeler

1. Cameron
3. Donaldson & Ko
5. Grant, Christianson & Price
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پژوهشهای گذشت سشوان دادهاسود کو فضوایل سوازماسی بوا
مم کرد در سطح فردی و سوازماسی و بوا سوالمب سوازماسی
دارای هم بتگی مث ب و معنادار هبوتند (رگوو و همکواران،
2010؛ کامرون2003 ،؛ کامرون و همکاران .)2004 ،از طورف
دیگر آنگوس ک رگو و همکاران ( )2010بیان سمودهاسد ،یوو
سازمان فضی ب محوور را مویتووان سوازماسی دارای سوالمب
کاری متعالی سگریبب ک در آن تالشهای ممودی ،مونظ و
جمعی در راستای افورایش اوداکثری بهزیبوتی و بوارآوری
فردی و جمعوی از طریو مشوای ی خووب طرااوی شوده و
معنووادار ،محووی اجتمووامی-سووازماسی امووایتگر و وجووود
فرصبهوای رشود و تعوالی در زسودگی کواری و خواسوادگی
ب وضوح ب چش میخوورد .در تأییود چنوین رویکوردی بو
فضایل سازماسی و سءوش هوا و کارکردهوای مم یواتی آن سیوز
پژوهشهای گذشت سشوان دادهاسود کو فضوایل سوازماسی بوا
شادماسی در سطح فردی و جمعی (رگوو و همکواران2010 ،؛
زاسووگ و گی بووون2013 ،؛ گوواوین و ماسووون ،)2004 ،1بووا
رفتارهای مودسی (شوهروسدی) سوازماسی (رگوو و همکواران،
2010؛ ری ریووو و رگووو )2009 ،و اشووتیاق شووغ ی (اوخوی،2
 )2012دارای رابط مث ب و معناداری اسب .در سگاهی سءاداس
ب سظریا و پژوهشهای اسمام شوده سکتو ای کو بو ذهون
میرسد این اسب ک فضایل سازماسی پیش از برقراری ارت اط
با متغیرهایی سظیر شادماسی و اشتیاق و یا در سطح رفتاری بوا
متغیرهایی سظیر مم کرد ،سیازمند تأثیر بر متغیرهایی اسب کو
ماهیب و کیفیب زسدگی کاری 3را تحوب الشوعاع خوود قورار
دهد .ب معنایی صریحتر ب سظر میرسد ک فضایل سازماسی با
ظرفیبهای گبتردهای ک در مؤلف های آن سهفت اسب ،پویش
از هر چیز بتواسد کیفیب زسدگی کاری را در اسبانها از خوود
متأثر سازد.
تاکنون تعاریف گوساگوسی در مورد کیفیب زسدگی کواری
از دیدگاه های مخت وف ارائو شوده اسوب .هور یوو از ایون
تعوواریف سبو ب بو برخووی از تعوواریف دیگوور دارای وجوووه
مشترک و سب ب ب برخی دیگر دارای وجوه متمایزی هبتند
(ااموودسژاد ،ابوونی ،سوورهریان آذر و شوومامی1391 ،؛
امت اریان و خ ی ی .)1327 ،برای سموسو در یکوی از تعواریف
ارائ شده بیان شده ک کیفیب زسدگی کواری بو میزاسوی کو
کارکنوان میتواسند از طوری تموارب و محی کواری خوود

زسوودگی شخص ویشووان را ارتءووا بخشووند اطووالق م ویشووود
(ریبیسام و اسومامیل2002 ،4؛ کاسداسوامی و سوریکوموار،5
2009؛ مارتووول و دوپیووووس .)2006 ،6ایووون تعریوووف بووور
اسباسیسازی محوی کوار متمرکوز اسوب و کوار را بو منووان
پدیدهای ک در خدمب ک یب زسدگی بشر اسب معرفی کورده
اسب (سرواستاوا و کاسرور .)2014 ،7چنوین تعواریفی ممکون
اسب توس هم اسدیشمندان مرصو کیفیوب زسودگی موورد
ق ووول س اشوود (کاشوویو و تاسووو)2002 ،2؛ بنووابراین هوور
پژوهشگری زم اسب ابتدا تعریف و رویکردی ک بر م نوای
آن پژوهش خود را صور بندی سمووده مشوخص سوازد .در
این پژوهش رویکرد م تنی بر اجابب و ارضا سیازهای اسباسی
در محی کار ب کیفیب زسدگی کاری محور قرار گرفت اسب.
از سظر رویکرد ارضا سیازهوا بو کیفیوب زسودگی کواری،
رفتارهای بشر ترکی ی از ایفای سءشهوای متنووع اموا بو هو
پیوسدخورده اسب ک همگی در خدمب پدیدهای جامکتور بو
سووام زسوودگی هبووتند ک و در آن سیازهووا سیرومحرک و کوونش و
واکنشهای اسبان محبوب مویشووسد (لوی ،سوینگاپاکدی و
سوویر ی .)2007 ،9درواقووک بوور اسوواس ایوون رویکوورد بخووش
ممدهای از افول یا سءوط اسبانها در هر محوی و شورایطی
ب ارضا سیازهای اسباسی وی واببت اسب .یف ب از این معنا
و رویکرد کل سگور و جوامک بو زسودگی کواری ،خواسوادگی،
اجتمامی و دیگر مرص های زسودگی ،از تعوالی و شوکوفایی
جووامک اسبووان پیشووگیری مویکنوود و اسبووان را بو موجووودی
توسااتی ت دیل میکند .بر همین اساس میتوان گفوب کو
رویکرد ارضا و تأمین سیازها ب کیفیب زسدگی کاری اسبوان،
رویکردی برآمده از توج ب ساابهای چندگاسو اسبوان ،از
جم توجو هو زموان بو مرصو شوادماسی و بهزیبوتی در
خاسواده ،اجتماع و کار (ب منوان مرصو هوای اصو ی زسودگی
ک ی اسبوان) اسوب (لوی و همکواران)2007 ،؛ بنوابراین یوو
محی کاری باکیفیب برای زسدگی از سظر این رویکرد محیطی
اسب ک در آن مواسک جدی بورای توأمین و ارضوا سیازهوای
اساسی و بنیادی اسبان سظیر سیاز ب امنیب و سالمتی ،سیازهای
اقتصادی ،سیاز ب مز سف  ،سیاز ب شکوفایی ،سیاز ب داسش و
سیاز ب زی اییشناسی وجود سداشت باشد و در میناال زمینو
ارضا بهین سیازها وجوود داشوت باشود (سواگیوئن ،تراسوگ و
ساگیوئن.)2012 ،10

2. Ugwu
4. Rethinam & Ismail
6. Martel & Dupuis
8. Kaushik & Tonk
10. Nguyen, Trang & Nguyen

1. Gavin & Mason
3. Quality of work life
5. Kandasamy & Sreekumar
7. Srivastava & Kanpur
9. Lee, Singhapakdi & Sirgy

پیشبینی اؤلفههای کیفیت میدگی کاری ام طریق اؤلفههای فضایل ساماایی ادراکشد در کارکنان یک ساماان دولتی 61 /

بر همین اساس میتوان گفب ک کیفیوب زسودگی کواری

زسدگی کاری موورد بررسوی قورار گرفتو باشود .بواایناوال

میزان تأمین و رضوایب از ارضوا سیازهوا در کارکنوان در اثور

مطالعوواتی وجووود دارد کوو از طریوو آنهووا موویتوووان بوو

مشارکب در امور و وظایف فردی و جمعوی در محوی کوار
اسب (ساگیوئن و همکاران .)2012 ،در این پوژوهش کیفیوب

سازوکارهایی ک از آن طری فضایل سازماسی قوادر اسوب توا
کیفیب زسدگی کاری م تنی بر ارضا سیازهای سو گاسو بءوا ،

زسدگی کاری بر م نای تشفی س سیاز ،یعنی سیاز ب بءا  ،1سیواز

ب تع  2و سیاز ب داسش 3مورد بررسی قرار گرفت اسب .سیواز
ب بءا ب فراه بودن امکاسا

تع

و داسش را تءویب سماید دسب یافوب .بورای سموسو در

مطالعا

گذشت سشان داده شده ک به ود رواب بین افوراد در

و شرای در محی کوار بورای

محی کار ،اجرا و تءویب برسامو هوای دوسوتدار خواسواده در

یو زسدگی همراه با سالمتی ،رضایب از دریافبهوای موادی

محی کار ،سرمای گذاری بر یوادگیری فوردی ،فوراه سوازی

(اءوق ،مزایا و پاداش) معطوف ب سیازهوای فیزیولو یوو و

دسترسی جامک ب اطالما

از طری اینترسب (گبترش داسش

ارزشمندی کار فورد بورای امضوای خواسواده اشواره دارد .در

و اطالما ) ،اثربخش سمودن ره ری و سرپرستی و کار تیمی

بر رواب اسباسی مورد سیاز در محوی کوار،

در محی کار و به ود تواسایی مدیریب تغییر و استءوال (ماسنود

مهیا بودن شرای کاری (از سظور زموان ،اسور ی و سظوایر آن)
برای رواب گبوترده اجتموامی و اسبواسی و اابواس موورد

استءال از سظام های مدیریب سنتی و کالسویو بو سظوام هوای
مدیر سوین و روزآمد) هم و هم از مووام ی هبوتند کو

مءابل سیاز ب تع

توج بودن در محی کار د لوب دارد .آخورین سیواز مطورح،
یعنی سیاز ب داسش (آگاهی) ب مهیا بوودن فرصوب در محوی
کار برای شکوفاسازی تمام ظرفیب وجوودی خوود ،برجبوت

موجب به ود کیفیب زسدگی کاری میشوسد (اکدری2006 ،4؛
چان و وایا

5

.)2007 ،

در متن تمام راه ردها و اقداما

برشمرده شوده در بوا ،

ساختن و گبترش بخشیدن مهار های داسشبنیاد فوردی در
محی کار و وجود فرصب برای رشد خالقیب شخصی را در

تأمین و ارضا سیاز ب بءا  ،سیاز ب تع و سیاز ب داسش سهفتو
اسب .از طرف دیگر مطالعا گذشت سشان دادهاسد ک کیفیب

بوور مویگی ورد (سوواگیوئن و همکوواران .)2012 ،پووژوهشهووای

زسدگی کواری بوا مم کورد و اثربخشوی مط ووبتور (اوات ،

قابلتوجهی در داخل ایران تاکنون رابط متغیرهای مخت ف را

ظریفی ،لطفی ،کاووسوی و تووک ی ،)2014 ،تعهود سوازماسی

باکیفیب زسدگی کاری مورد بررسی قرار دادهاسد .از این میوان
میتوان ب پژوهشهایی اشاره داشب ک سشان دادهاسد کیفیوب

(داود  ،)2010 ،دلببووتگی شووغ ی (پرماروپووان ،آل مووأمون و
صوواوفی ،)2013 ،7بهزیبووتی روانشووناختی (راثووی،)2010 ،2

زسدگی کاری با تواسمندسوازی و فرسوودگی شوغ ی (سواظ و
م یزاده رسم ر ،)1393 ،مم کرد مدیران (شوه ازی ،وامظوی و
ثنوواییپووور ،)1322 ،خشوونودی شووغ ی و سووالمب سووازماسی

6

امتماد سازماسی (وندربرگ و مارتینز )2013 ،9و تحول شغ ی
10

(ذوالءرسین  )2013 ،دارای رابط مث ب اسب.
هم بت های مطرح بورای کیفیوب زسودگی کواری کو بو

(سوووامدی ،خ عت وووری و مووووری سموووفآبوووادی،)1329 ،
سهادین سازی اخالق و تعهد سوازماسی (رج واسی ،ق ویپوور و

مه ترین آنها اشاره شود ،ای وب متغیرهوایی هبوتند کو بوا
فضایل سوازماسی سیوز در ارت واط هبوتند (رگوو و همکواران،

یفوواری ،)1393 ،سووطح مشووارکب و اسووترس (امیوودی،

2010؛ کامرون2003 ،؛ کامرون و همکاران .)2004 ،از طورف

مرتضایی ،ایدری په ویان ،س طاسیان و ایدری مءدم)1393 ،

دیگر ب لحاظ سظری سیز چنانک فضوایل را اقوداما

فوردی،

و سرمای اجتمامی (فیضی و محمد )1322 ،رابط دارد.
سکت بعدی ب سحوه ارت اط بین فضایل سازماسی باکیفیوب

فعالیبهای جمعی و مشخص های فرهنگی یا فراینودهایی در
سظوور بگیووری ک و موجووب سشوور و تووداوم بخشووش ،امتموواد،

زسدگی م تنوی بور ارضوا سیازهوا بواز مویگوردد .م ویریو

خوشبینی ،راستی (صداقب) و مح ب و همدلی میشوود ،در

تالش های مکورر اسموام شوده ،پژوهشوی در دسوترس قورار

این صور

سگرفب کو طوی آن رابط بیون فضایول سوازمواسی و کیفیب

و دیگر شرای

2. Belonging needs
4. Akdere
6. Daud
8. Rathi
10. Zulkarnain

پیوسدهای اسباسی و تعامال  ،سظامهای سرپرستی
زم برای تشفی سیاز ب بءوا  ،سیواز ب تع و و
1. Survival needs
3. Knowledge needs
5. Chan & Wyatt
7. Permarupan, Al- Mamun & Saufi
9. van der Berg & Martins
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زم بورای ارتءوا کیفیوب

پن مؤلف فضایل سازماسی ب منوان متغیرهای پیشبین در سظر

سیاز ب داسش و ب دس ال آن شرای

زسدگی کاری را فراه خواهند کرد .ب معنایی سادهتور وقتوی

گرفت شدهاسد) و برای افوزایش تووان آمواری ستوای افوزایش

در فضای سوازمان امتمواد ،خووشبینوی ،مح وب و همودلی،
بخشش و راستی و صداقب وجود داشت باشد ،افراد تهدید و

تعداد سموس از سوطح توصوی شوده پیشونهاد شوده (آلگینوا و
اولینیو 260 ،)2000 ،1سفر برای شرکب در پژوهش استخواب

ماسعی را در برابر تشفی سیاز ب بءا  ،سیاز ب داسوش و سیواز بو

شدسد .در من ک مورد اشاره در مورد ام سموس ه تعوداد و

خود را تمرب سمیکنند ،بنابراین سطح کیفیوب زسودگی

ه افزایش تعداد از اداقل معرفیشوده وجوود دارد .سموسو

تع

ادراکشووده در آنهووا بووا م ویرود .درممموووع سگوواهی بوور

پوژوهش از طریو سموسو گیوری تصوادفی سواده و از طریو

پژوهش های مورد اشاره در متن مءدم مشخص میسازد کو

فهرسب اسامی کارکنان استخواب شودسد .پو

پدیده فضایل سازماسی و کارکردهای خورد و کوالن آن بورای

پرسشنام ها ،چهار پرسشنام (معوادل  1/5درصود) بو دلیول

کیفیب زسدگی کاری تواکنون در ایوران چنودان موورد توجو

سءص در پاسخگویی از پژوهش کنوار رفوب و گوروه سموسو

پژوهشگران قرار سگرفت اسب .ب هموین دلیول سیوز بو سظور

پژوهش ب  256سفر کاهش یافب.

میرسد ک وقب آن رسیده تا این پدیوده و کارکردهوایش در
محی های سازماسی ایوران سیوز موورد توجو و بررسوی قورار
گیرسد .با توج ب همین مبئ فرضی های پژوهش در قوال ی
جزئی ب شرح زیر در سظر گرفت شدهاسد.

از جموکآوری

ابزار سنجش
پرسشنااه فضایل ساماایی :برای سنمش فضوایل سوازماسی،
از پرسشونام چهووارده سووؤالی کو توسو رگووو و همکوواران

فضووایل سووازماسی

( )2010ساخب و ارائ شده و برای این پژوهش طی فراینود

(خوشبینی ،امتماد ،مح ب و همودلی ،صوداقب و بخشوش)
قادر ب پیشبینی سیاز ب بءوا (اولوین مؤلفو کیفیوب زسودگی

دومرا ای (ترجم و تطاب تخصصی) ترجم و آماده اجورا
شده ،استفاده شد .این پرسشنام دارای پن خرده مءیواس بو

کاری) هبتند.

سامهای خوشبینی (س سؤال) ،امتماد (س سؤال) ،مح وب و

فرضاایة اول :مؤلفوو هووای ادراکووا

فرضاایة دوم :مؤلفوو هووای ادراکووا

فضووایل سووازماسی

(خوشبینی ،امتماد ،مح ب و همودلی ،صوداقب و بخشوش)
قادر ب پیشبینی سیاز ب تع
کاری) هبتند.

سووؤال) اسووب و مءیوواس پاسووعگووویی ایوون پرسشوونام

(دومین مؤلفو کیفیوب زسودگی

ششدرج ای (کامالً مخالف =  1تا کوامالً مووافء =  )6اسوب.

فضووایل سووازماسی

رگو و همکاران ( )2010پایوایی ایون پرسشونام را برابوب
آلفای کروس اخ و روایی آن را از طری تح یل مام ی تأییودی

فرضاایة سااوم :مؤلف و هووای ادراکووا

(خوشبینی ،امتماد ،مح ب و همودلی ،صوداقب و بخشوش)
قادر ب پیشبینی سیاز ب داسش (سومین مؤلف کیفیوب زسودگی
کاری) هبتند.
روش
روش پژوهش ،جااعة زااری و یمویه :پژوهش ااضر یوو
پووژوهش توصوویفی -هم بووتگی و جامعوو آموواری آن ک ی و
کارکنان یو سازمان دولتی واببت بو وزار سیورو در شوهر
اصفهان ب تعداد هشبصود و پنمواه سفور در زمبوتان 1392
بودسد .از جامع آماری مورد اشاره ،با توج ب ایونکو بورای
مطالعا

همدلی (س سوؤال) ،صوداقب (سو سوؤال) و بخشوش (دو

تح یل رگرسیون چندگاس معمولی ب ازای هر متغیر

پیشبین اداقل  15تا  35سفر توصی شوده (در ایون پوژوهش

مورد بررسی قرار دادهاسد .آلفای کروس اخ گزارششده توسو
رگو و همکاران ( )2010ب ترتیب برای خوشبینوی ،امتمواد،
مح ب و همدلی ،صداقب و بخشوش برابور بوا ،0/96 ،0/99
 0/9 ،0/22و  0/92و برای کل پرسشونام  0/9گوزارششوده
اسب .تح یل مام ی تأییدی سیز روایی سازه این پرسشونام را
مبتند ساخت و سشان داده ک این پرسشنام با چهارده سوؤال
از شاخصهای برازش قابل ق ولی برخووردار اسوب (رگوو و
همکاران .)2010 ،در پژوهش ااضر پو از تح یول موام ی
اکتشافی (بررسی روایی سازه) ک سشان داد این پرسشنام بور
اساس شاخصهای آماری مطرح در تح یل موام ی اکتشوافی
( KMOبرابوور بووا  ،0/97آزمووون کرویووب بارت ووب برابوور بووا
 )p>0/001( 10290/29و بوارهوای موام ی  0/6بورای سؤال
1. Algina & Olejnik
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شش تا  0/21برای سؤال ده ) دارای روایوی سوازه مناسو ی

روش اجرا و تحلیل دادهه
پرسشنام های پژوهش ب صوور

مح ب و همدلی ،صداقب و بخشوش برابور بوا ،0/29 ،0/91
ایون
 92 ،0/93و  0/93ب دسب آمود .دو سموسو از سوؤا

امضووای گووروه سموس و پاسووع داده شوودسد .ستووای ااصوول از

اسب ،ب ترتیب آلفای کروس واخ بورای خووشبینوی ،امتمواد،

پرسشنام ب این شرح اسب" :در این سازمان اتی وقتی هو
با چالشی مواج میشوی خوشبینی ک موف خواهی شد و
راسبگویی و قابلاطمینان بودن از ویژگیهای برجبوت ایون
سازمان اسب".
پرسشنااه کیفیت میدگی کاری :بورای سونمش کیفیوب
زسدگی کاری از پرسشونام سو سوؤالی معرفویشوده توسو
ساگیوئن و همکاران ( )2012ک س اوزة رضایب از سیواز بو
بءا (س سؤال) ،رضایب از سیاز ب تع و رضایب از سیاز بو
داسووش را پوشووش موویدهوود و مءیوواس پاسووعگووویی آن
شش درج ای (کامالً مخالف =  1تا کوامالً مووافء =  )6اسوب

خوودگزارشدهوی توسو

پرسشنام های پژوهش از طری ضریب هم بتگی پیرسوون و
تح یل رگرسیون چندگاس (ب شیوه هو زموان) بوا اسوتفاده از
سرمافزار  SPSSمورد تح یل قرار گرفتند.
ی فتهه
از دویبب و پنماهوشش سفر سموس پوژوهش ،اکثریوب دارای
تحصیال لیباس ( 164سفور و معوادل بوا  64/1درصود) و
فوق لیباس ( 21سفور و معوادل بوا  31/6درصود) بودسود .از
طرف دیگر اکثریب امضای سموس را مردان ( 194سفر معوادل
 75/2درصد در مءابل  57سفر زن معادل  22/3درصد و  5سفر
سیز جنبیب خود را امالم سکردسد) متأهل ( 195سفر معادل بوا

استفاده شود .ایون پرسشونام در ایون پوژوهش طوی فراینود

 76/2درصد) تشکیل دادسد .با خره اکثریوب امضوای سموسو
پژوهش ااضر در گروه سنی  31تا  40سال ( 146سفر معادل

ترجم و و آموواده اجراشووده و روایووی صوووری آن ب و لحوواظ
تخصصی تأیید شده اسب .سواگیوئن و همکواران ( )2012بوا

 57درصد) و در گروه سابء شغ ی تا ده سال ( 55/2درصد)

دومرا ای ترجمو و تطواب تخصصوی توسو متخصوص،

اسووتفاده از تح یوول مووام ی تأیی ودی س و م وام ی بووودن ایوون
پرسشنام را تأیید و آلفای کروس اخ رضایب از سیواز بو بءوا
(س سؤال) ،رضایب از سیاز ب تع (س سؤال) و رضایب از
سیوواز ب و داسووش را ب و ترتیووب برابوور بووا  0/72 ،0/77و 0/24
گزارش سموده اسد .در پژوهش ااضر پو

از تح یول موام ی

اکتشافی ک ب منظور بررسی روایی سازه این پرسشنام اسموام
گرفب و سشان داد ک این پرسشنام بر اسواس شواخصهوای
آماری مطرح در تح یل مام ی اکتشافی ( KMOبرابر با ،0/97
آزمون کرویوب بارت وب برابور بوا  7392/27و ( )p>0/001و
بارهای مام ی  0/65برای سؤال سووم توا  0/21بورای سوؤال
دوم) دارای روایوی سوازه مناسو ی اسوب ،بو ترتیوب آلفووای
کروس اخ برای رضایب از سیاز ب بءا  ،رضایب از سیاز ب تع و
و رضایب از سیاز ب داسش بو ترتیوب برابور بوا  0/26 ،0/9و
 0/93ب دسب آمد .دو سموس از سؤا

این پرسشنام ب این

شرح اسب " :شغ بورای مون منوافک و پیامودهای سوالمتی
مط وبی را ب همراه داشوت اسوب و مون زموان زم فراتور از
زمان کارم برای لذ بردن از دیگر اموور را در زسودگیام در
اختیار دارم".

و  11تا  20سال ( 34درصد) قرار داشت اسد .زم ب ذکر اسب
ک بررسوی رابطو بوین متغیرهوای جمعیوبشوناختی (سون،
تحصیال و جنبیب) باکیفیب زسدگی کواری سشوان داد کو
بین این متغیرها رابط معناداری وجوود سودارد .در جودول 1
ستای تح یل رگرسیون ب شیوه ه زمان ارائ شده اسب.
همانطور ک در جدول  1در ردیف اول مشاهده میشود،
از پن مؤلف فضایل سازماسی ،خوش بینی (،)β=0/21 ،p<0/01
مح ووب و هموودلی ( ،)β=0/16 ،p<0/01صووداقب (،p<0/01
 )β=0/26و بخشش ( )β=0/2 ،p<0/01پیش بینیکننده سیاز ب
بءا بوده و تواسبت اسد  66/3درصد از واریواس

ایون بعود از

کیفیب زسدگی کواری را ت یوین سماینود؛ بنوابراین فرضوی اول
پژوهش م نی بر این ک مؤلف های ادراکا

فضوایل سوازماسی

(خوشبینی ،امتماد ،مح ب و همودلی ،صوداقب و بخشوش)
قادر ب پیشبینی سیاز ب بءوا (اولوین مؤلفو کیفیوب زسودگی
کاری) هبتند ،در خصوص توان پیشبینی خوشبینی ،مح ب
و همدلی ،صداقب و بخشش برای سیاز ب بءا تأیید میشوود،
ولی در مورد توان پیشبینی امتماد مورد تأیید قرار سمیگیرد.
همینطور چنانک در ریف دوم جدول  1سشان داده شوده ،از
پن مؤلف فضایل سازماسی ،خوش بینوی (،)β=0/12 ،p<0/05
امتموواد ( ،)β=0/23 ،p≤0/01مح ووب و هموودلی (،p<0/05
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 )β=0/12و صداقب ( )β=0/22 ،p<0/05پیش بینیکننده سیواز

قادر ب پیشبینی سیاز ب داسش (ب منوان سومین مؤلف کیفیوب

این متغیور

زسدگی کاری) هبتند در خصوص توان پیشبینی خوشبینی،

را ت یین سمایند؛ بنابراین فرضی دوم پژوهش م نی بر ایونکو
مؤلف های ادراکا فضوایل سوازماسی (خووشبینوی ،امتمواد،

امتماد ،صداقب و بخشش برای سیاز ب داسش تأیید مویشوود
ولی در مورد توان پیشبینی امتماد تأیید سمیشود.

ب تع

بوده و تواسبت اسد  64/6درصد از واریاس

مح ب و همدلی ،صداقب و بخشش) قادر ب پیشبینی سیاز ب
تع و (دومووین مؤلف و کیفیووب زسوودگی کوواری) هبووتند ،در
خصوص توان پیش بینی خوش بینی ،امتماد ،مح ب و همدلی
و صداقب برای سیاز ب تع

تأیید میشود ولی در مورد توان

پیشبینی بخشش مورد تأیید قرار سمیگیرد.
با خره چنانک در ردیف سوم جدول  3مشواهده مویشوود،
خوشبینی ( ،)β=0/17 ،p<0/05امتمواد (،)β=0/26 ،p<0/01
صداقب ( )β=0/26 ،p<0/01و بخشوش ()β=0/19 ،p<0/05
پیشبینیکننده سیاز ب داسش بوده و تواسبت اسد  64/1درصد از
واریاس

این متغیر را پیشبینی سمایند؛ بنابراین فرضوی سووم

پژوهش م نی بر این ک مؤلف های ادراکا

فضوایل سوازماسی

(خوشبینی ،امتماد ،مح ب و همودلی ،صوداقب و بخشوش)
جدول  .1یتایج تحلیل رگرسیون چندگایه برای پیشبینی اؤلفههای کیفیت میدگی کاری ام طریق اؤلفههای فضایل ساماایی
اتغیر ا ک

اقدار ثابت و اقادیر

R2

β

t

p

0/21
0/05

2/25
0/54

0/005
0/59

0/16
0/26
0/2

1/99
2/76
2/41

0/042
0/006
0/017

0/12

2/36

0/019

0/23

2/59

0/01

0/12

2/17
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صداقب
بخشش

0/22
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خوشبینی

-0/17

2/17

0/03

0/26
-0/02

3/01
-0/22

003
0/72

صداقب

0/26

2/72

0/007

بخشش

0/19

2/21
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پیشبین
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F

خوشبینی
امتماد
سیاز ب بءا

مح ب و همدلی
صداقب
بخشش

0/214

0/663

**92/24

خوشبینی
امتماد
سیاز ب تع

سیاز ب داسش

مح ب و همدلی

امتماد
مح ب و همدلی

*p<0/05 **p<0/01

0/204

0/2

0/646

0/641
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91/35

29/15
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بحث و نتیجهگیری
ستای این پژوهش ک با هدف بررسی رابط بوین مؤلفو هوای
فضایل سازماسی با مؤلف های کیفیب زسدگی کاری اجورا شود،

از طرف دیگر یو سوازمان فضوی بمحوور ،سوازماسی بوا
پویاییهای ارت اطی و فرایندهای کواری (اسعطواف پوذیری در
شوورای و فراینوودها م تنووی بوور بخشووش ،امتموواد ،هموودلی،
خوشبینی و راستی) و سازماسی م تنی بر شفافیب سظوامهوای

امایب اولی ای را برای برخی سءشها و کارکردهای فضوایل
سازماسی ب دسب داد .م یری اینکو سموسو مطالعو ای کو

ارت اطی اسب ک طی آن افراد ااباس سمیکننود کو ارضوا

بتوان از همخواسی یا ساهمخواسی یافت های این پژوهش بوا آن

سیازهای آنها با مشکل جدی مواج اسب .برای سموس امتماد

سخن ب میان آوری در دسترس قرار سگرفب ،بواایناوال در

و راستی (صداقب) در فضای سازمان ااوی قابل اتکا بوودن

و پژوهش های دو اوزه فضایل سوازماسی و کیفیوب

قول و فعل افراد و وجود یکرسگی اسوب (رگوو و همکواران،

زسدگی کاری شواهدی در دسوترس اسوب کو بور م نوای آن
میتوان ب ت یوین سظوری یافتو هوای پوژوهش ااضور هموب

 .)2010در چنین فضایی افراد مالوه بر اینک ااباس تهدید
ک مام ی جهب ب مخاطره افتادن سیاز ب بءا اسب را تمربو

گمارد .در بررسی فرضی های س گاس ک معطووف بو رابطو

سمیکنند ،ب ک ااباس میکننود کو مویتواسنود در راسوتای

ترکی ی (چندگاس ) مؤلف های فضایل سازماسی برای س مؤلفو

اهداف فردی و جمعی (سازماسی) ،سیاز ب سوالمتی ،درآمود و
سیازهای فیزیولو یو خود را ارضا سماینود .از طورف دیگور

سظریا

کیفیب زسدگی کاری (سیاز ب بءوا  ،سیواز بو تع و و سیواز بو
داسش) بود ،مشخص گردید ک برابب میزان ضوریب بتوای

همدلی و مح ب همراه با بخشش و خوشبینی سیز بو منووان

اسووتاسدارد ،بوو ترتیووب چهووار مؤلفوو راسووتی (صووداقب)،

دیگر مؤلف های فضایل سازماسی ،سیواز بو توجو  ،مراق وب و

خوشبینی ،بخشش و مح ب و همدلی پیشبینیکننده سیاز بو

شکوفایی فردی را ک در سیواز بو تع و و داسوش محوریوب

بءا  ،ب ترتیب امتماد ،راستی (صداقب) ،مح ب و همودلی و

دارسد ،تغذی سموده و از این طری سطح ک ی کیفیب زسودگی
کاری افراد را با میبرسد .با خره آخرین ت یین اینک فضایل

ترتیب امتماد و راستی (صداقب) (ب میزان برابر) ،بخشوش و

سازماسی از طری تأثیر بر متغیرهای رفتواری ماسنود مم کورد

خوشبینی قادر ب پیشبینی سیاز ب داسش هبتند.

شغ ی سیز میتواسد موجب شود تا سطح کیفیب زسدگی کاری

خوشبینی (در سطحی برابر) پیشبینیکننده سیاز ب تع

در سظریا

وب

اوزه فضوایل سوازماسی سظیور آسچو توسو

در کارکنان در سازمان ارتءا یابد.
در مطالعا گذشت ه بین فضایل سازماسی بوا مم کورد

کامرون ( ،)2003کامرون و همکواران ( )2004و کوازا و کوازا
( )2002بیان شده ،فضایل سازماسی ب منووان یکوی از موامول

شغ ی (رگو و همکواران2010 ،؛ کوامرون2003 ،؛ کوامرون و

تأثیرگذار بر اسگیزش و سگرش های افراد در تمامی سطوح در

همکاران )2004 ،و ه بین کیفیب زسدگی کواری و مم کورد

سازمان معرفویشوده اسوب .ایون سءوش اسگیزشوی بخشوش،

شغ ی (ساگیوئن و همکاران )2012 ،رابط مث وب و معنواداری

صداقب (راستی) ،امتمواد ،خووشبینوی و مح وب و همودلی

گزارش شده اسب .درصوورتی کو بروذیری در یوو فضوای
سازماسی آکنده از اضور فضوای ی ماسنود بخشوش ،همودلی،

(شفءب) خود برآمده از کارکردهوای اسبواسی ایون فضوایل و
م تنی بر این اءیءب اسب ک اسبان موجودی سیازمحور اسب

امتماد ،راستی و خوشبینی ،افراد سیازی ب صرف منابک ،تووان

ک بر م نای سیروی اسگیزشی هر یو از سیازهای خود در یوو

و سیروی رواسی و جبومی خوود بورای مءاب و بوا فشوارهای

مءطک زماسی خاص دسب ب ممل میزسد؛ بنابراین ،زماسی کو

ییرمتعارف ک ای ب از طری رواب با مدیران ،سرپرسوتان و
همکاران ب افراد تحمیل میشود ،سدارسود ،بنوابراین بوا تموام

رواب  ،تعامال  ،اقداما و برسامو هوای درون یوو سوازمان
م تنی بر فضای ی سظیر بخشوش ،صوداقب (راسوتی) ،امتمواد،

توان و ظرفیب خود مویتواسنود وظوایف خوود را بو اسموام

خوشبینی و مح ب و همدلی (شفءب) اسب ،سگاه هم جاس

برساسند و ب ت ک آن مم کرد در وظایف و سءشهای کاریشان

ب اهداف سازمان در سوای توجو بو سیازهوای کارکنوان بور

ارتءا خواهد یافب .این افزایش در مم کرد در چرخو هوای

و از این طری ببتر برای تشفی سیازهایی سظیور

بازخوردی مث ب قادر اسب تا زمین های ارضا هر چ بیشوتر
سیاز ب بءا  ،سیاز ب تع و و سیواز بو داسوش و در کول سوطح

شرای مب

سیاز ب بءا  ،سیاز ب تع

و سیاز ب داسش فراه میگردد.

کیفیب زسدگی کاری افراد را با ب رد.
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در سگاهی ب ترکیب مؤلف هوای فضوایل سوازماسی بورای
پیشبینی هر یو از س مؤلف کیفیوب زسودگی کواری کو در
تح یل رگرسیون ب دسب آمد ،چند الگووی ارت واطی وجوود
دارد ک زم اسب ب آنها توج شوود .اولوین سکتو ایونکو
راستی (صداقب) همراه بوا خووشبینوی از میوان پون مؤلفو
فضی ب سازماسی برای پیشبینی هر س مؤلف کیفیب زسودگی
کاری اضور دارسد .دوم ایونکو امتمواد در میوان متغیرهوای
پیشبینی کننده سیاز ب بءا اضور سدارد ،ولوی در پویشبینوی
سیاز ب تع و سیاز ب داسش دارای بوا ترین سءوش (برابوب
مءدار ضریب بتای استاسدارد) اسب .سومین سکت اینک بورای
دو سیاز ،یعنی سیاز ب بءا و سیاز ب تع  ،مح ب و همودلی در
میان متغیرهای پیشبینوی کننوده (در مرت و چهوارم و سووم)
اضور دارد ولوی بورای سیواز بو داسوش در میوان متغیرهوای
پیشبینی کننده اضور سدارد .با خره چهوارمین سکتو کو در
ترکیب متغیرهای پیشبین زم اسب مورد توج قورار گیورد
این واقعیب اسب ک بخشش برای سیاز ب بءا و سیاز ب داسش
و س سیاز ب تع در مرت سوم در بوین مؤلفو هوای فضوایل
سازماسی قرار داشت اسب .این چهار سکت از اینجهوب موورد
اشاره قرار گرفتند تا مشخص گردد ک هر یو از مؤلف هوای
کیفیب زسدگی کاری میتواسند سیمرخ های ارت اطی متفاوتی را
با مؤلف های فضایل سازماسی برقرار کنند.
در درج اول بر اساس یافت های این پوژوهش در بخوش
تح یل رگرسیون ،مشخص اسب ک راستی (صداقب) هموراه
با خوشبینی میتواسند باسفوذترین مؤلف های فضایل سوازماسی
برای کیفیب زسدگی کاری م تنی بر ارضوا سیازهوا در محوی
کار باشند .یکی از د یل سظری این امر میتواسد این باشد کو
راستی و صداقب هموراه بوا خووشبینوی در امضوای سموسو
پژوهش ااضر بیشتر از مؤلف هوای دیگور فضوایل سوازماسی
محور توج بوده اسب .از طرف دیگر برای پیشبینی سیاز بو
بءا  ،راستی و صداقب در درج اول اهمیب ،ولی بورای سیواز
بو تع و و داسووش بعوود از امتموواد و در درجو دوم اهمیووب
(تأثیرگذاری) قرار داشت اسب .بر همین اساس میتوان گفب
برای سیاز ب بءا  ،دو مؤلف فضایل سوازماسی یعنوی راسوتی و
صداقب و در مءابل برای سیاز ب تع و داسش ،مؤلف امتمواد
از محوریب و اهمیب بیشتری برخوردار هبتند .این تفواو
از سظر درج اهمیب خود میتواسد ااوی این پیام باشود کو
اسبانها در محی کار سیاز ب بءا خود را با راستی و صداقب
پیوسد میزسند .این پیوسد مویتواسود بو ایون دلیول باشود کو

اسبانها وقتی بخش ممدهای از ظرفیبهوای کواری خوود را
ب منوان درون داد در اختیار سوازمان قورار مویدهنود ،استظوار
دارسد ک سازمان سیز با اتکا بر صداقب و درستکاری و ب دور
از فریب و سیرسگ در برابر سیازهوای ایواتی آنهوا مبوئو س
ممل سماید و زمین تشفی بهین سیازهایشان را فراه کنود .در
مءابل در سطح سیاز ب تع و داسوش ،امتمواد بو همکواران،
سرپرستان و سازمان اسب کو جوای صوداقب و یکرسگوی را
میگیرد.
درواقک بر اساس یافت های ااصل از این پوژوهش وقتوی
در فضای سازمان بویش از هور فضوی ب دیگوری امتمواد بو
همکاران ،رواب ااترامآمیوز و امتمواد بو سرپرسوب وجوود
دارد ،از یو طرف سیاز ب رواب اجتمامی و اسباسی (سیواز بو
تع ) و از طرف دیگر سیاز ب شکوفایی ،رفتارهای خالقاس و
گبترش مهار های داسشبنیاد با همیاری و امتماد ب دیگران
(سیاز ب داسش) برآورده شده و تشفی مییابنود .ال تو ط یعوی
اسب ک در این فرایند در کنار راستی (صداقب) برای سیاز ب
بءا  ،خوشبینی (مث بسگری) ،بخشش و مح ب و همدلی سیز
وقتی اضور داشت باشند ،بیش ازپیش ااباس امنیب رواسوی
و ب دس ال آن ااباس تأمین و تضمین تشوفی سیواز بو بءوا
فراه میگردد .همین طور وقتیک در کنار امتماد بورای سیواز
ب تع و سیاز بو داسوش ،مح وب و همودلی (و بخشوش در
مرت سوم برای سیاز ب داسش) و خوشبینی افزوده مویشوود،
سیاز ب تع و سیاز ب داسش ب دلیول مهیوا شودن زمینو هوای
ماطفی (مح ب و همدلی ک موجب تءویب پیوسدهای اسباسی
تعالیبخش میشوود) و زمینو هوای شوناختی (خووش بینوی)
بیش ازپیش ارضا خواهند شد .سکت ای ک زم اسوب بو آن
توج ویژهای شود این اسب ک خوشبینوی ماسنود راسوتی و
صداقب منصری ضروری برای کیفیب زسدگی کاری مط وب
در محی های سازماسی اسب .باور بر این اسب ک خوشبینی
منصری از فضی ب سوازماسی اسوب کو زمینو سواز کوارکرد
مط وب تر فضایل دیگر بو ویوژه امتمواد ،راسوتی و صوداقب
میشود .ب این معنوی کو در یوو فضوای کواری م تنوی بور
خوشبینی و مث بسگری افراد راابتور بو یکودیگر امتمواد
سموده ،راستی و صداقب بو خور مویدهنود و سوادهتور بوا
یکدیگر همدلی و همراهوی مویکننود .بو هموین دلیول سیوز
خوشبینی در کنار راستی و صوداقب بورای هور سو مؤلفو
کیفیب زسدگی کاری دارای توان پیشبینی بوده اسب.
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در راستای کاربرد یافت های پژوهش ب سازمانها ب ویوژه

بخشی و س هم آن میتواسود ساشوی از هو خطوی چندگاسو

مدیران ارشد سازمان هوای دولتوی پیشونهاد مویشوود کو در

باشد .باایناال برای پیشگیری از وقوع تورم واریاس

راستای سهادینو سوازی فضوایل سوازماسی (بخشوش ،راسوتی،
امتماد ،خوشبینی و مح ب و همدلی) در تصومی گیوریهوا،

شده ،مط وب تور اسوب کو در مطالعوا آینوده بو ویوژه در
مطالعاتی ک در قالب الگوهوای چندسوطحی اجورا و تح یول

خود این فضایل را ب منوان الگووی سءوش

میشوسد ،دو متغیر فضایل سازماسی و کیفیب زسدگی کاری در

رفتارها و اقداما

برای کارکنان و سرپرستان تحب امر خود ب سمایش گذاشوت

ت یوین

قالب یو متغیر ک ی ب تح یلها وارد شوسد.

و تروی سمایند .از طرف دیگر ب منظور اشام هر چو بیشوتر
فضایل سازماسی ،سظام های بازخورد مث ب در قالب توجو بو
کارکنان و سرپرستاسی ک بوا رفتوار و تصومیما

خوود ایون

فضایل را سشوان داده و توروی مویکننود را اشوام و افو
سمایند .همچنین شاید بتوان در برخی بخشهای سازمانهوای
دولتی بخشی از سظام منابک اسباسی را مبئول بررسوی و ارائو
راهکارهایی سمود ک با توج ب شرای خواص هور سوازمان
موجب استءرار و اشام فضایل مث ب سازماسی شوسد .از سظور
پژوهشی سیز ب پژوهشگران مالق مند پیشونهاد مویشوود کو
سءشهای زسمیرهای و س ب مرات وی فضوایل سوازماسی را در
پیشگیری از رفتارهوای ضود تولیود و رفتارهوای اسحرافوی از
طری ارتءا کیفیب زسدگی کاری سیازمحور در سوازمان هوای
دولتی مورد بررسی و مطالع قرار دهند.
در پایان سیز زم اسب تا با ذکر محدودیبهای پوژوهش،
پژوهشووگران و خواسنوودگان را سبوو ب بوو در سظوور گوورفتن
محدودیب های پوژوهش در تعموی ستوای هشویار سواخت و
توصی ب ااتیاط سمود .اولین محدودیب این پژوهش اینکو
ستای ااصل از این پژوهش از یو سازمان دولتی ک اکثریب
امضا آن را کارکنان دارای تحصیال

دیر

و با تر تشوکیل

دادهاسد ب دسب آموده اسوب .ممکون اسوب در سوازمانهوای
ییردولتی و یا دولتی با هرم تحصیالتی متفواو (پوایین تور)
ستای تفاو هوایی را سشوان بدهود .محودودیب دوم در ایون
پووژوهش ایونکو هو مؤلف و هووای فضووایل سووازماسی و ه و
مؤلف های کیفیب زسدگی کاری هم بوتگیهوای بوا یی را بوا
یودیگر سشان دادسد .این هم بتگیهوای بوا بو ویوژه بوین
مؤلف های فضایل سازماسی میتواسد موجوب توورم واریواس
(واریاس

ت یین شده متغیر مالک ک بر اثر هم بتگی با بین

متغیرهای پیشبین بو وجوود مویآیود و موسووم بو پدیوده
ه خطی چندگاس اسب) شده باشد .م یری این ک واریاس
ت یین شده هر یو از س مؤلف کیفیب زسدگی کواری در اود
سب تاً با یی اسب ،ولی ااتموا ً واقعیوب آن اسوب کو تنهوا
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