Journal of
Industrial/Organization Psychology
Vol. 5/Issue18/Spring 2014
PP: 69-80

سازمانی/فصلنامه روانشناسی صنعتی

93 31  بهار، شماره هجدهم.سال پنجم
69 -08 :صص

 رتبهبندی و طبقهبندی عوامل موثر بر شادی کارکنانبهوسیله مدل کانو،شناسایی
Identification, Ranking and Classification of Factors Influencing on
Employees’ Happiness by Kano Model
Ali Nasr Esfahani
Assistant Professor, University of Isfahan
Mohammad Esmaeel Ansari
Associate Professor, University of Isfahan
Reza Salehzadeh
Ph.D. student, University of Isfahan,
r.salehzadeh99@yahoo.com
Mohamad Sadegh Rezaee
M.A. in Industrial Management, University of Isfahan

Abstract
The purpose of this research was to identify, rank and
classify of factors influencing on employees’ happiness
among employees of Isfahan University. These factors
by using the research literature and interviewing with
employees were identified and based on the results; a
questionnaire with 27 questions was designed and
distributed among employees. The results of ranking
the factors showed that “pay attention to calmness of
person and his family” has been ranked in first place,
“Suitable work environment for both the physical and
the psychological aspects” has been ranked in second
place and “having good relationship with colleagues”
has been ranked in third place. The results of Kano
model also showed that with respect to highest
response frequency, 8 attributes has been specified in
attractive category, 10 attractive has been specified in
one-dimensional category and 9 attractive has been
specified in must-be category. Comparing the results of
the ranking factors influencing on employees'
happiness and their classification by the Kano model,
showed that most of the attributes that have earned the
top ranking have been specified in the attractive
category. The attributes that have earned average
ranking mostly have been specified in one-dimensional
category and the attributes that have earned low
ranking have been specified in must-be category.
Keywords: Employees’ happiness, Work life quality,
Kano model and University
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:چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر شادی و رتبهبندی و طبقهبندی این

 با مرور در ادبیات تحقیق و.عوامل در میان کارمندان دانشگاه اصفهان بود

72 مصاحبه با کارمندان این عوامل شناسایی شدند و بر مبنای آنها پرسشنامهای

 نتایج. کارمند در قسمتهای مختلف قرار گرفت671 سوالی طراحی و در اختیار

"رتبهبندی عوامل نشان داد که "توجه سازمان به تامین آرامش فرد و خانواده وی

"حائز رتبه اول؛ "مناسب بودن محیط کار هم از جنبه جسمی و هم از جنبه روانی
حائز رتبه دوم و "داشتن روابط خوب و لذتبخش با همکاران" حائز رتبه سوم

 نتایج مربوط به طبقهبندی ویژگیها با استفاده از مدل کانو نیز نشان داد.شده است

- ویژگی در طبقه یک01  ویژگی در طبقه جذاب؛8 ،که از نظر بیشترین فراوانی

 هیچ، ویژگی در طبقه بایدی قرار گرفتهاند و در طبقه بیتفاوت9 بعدی و

 همچنین مقایسه نتایج رتبهبندی عوامل موثر بر شادی.ویژگیای قرار نگرفته است

 نشان داد که بیشتر ویژگیهایی،کارکنان و همچنین طبقهبندی آنها با مدل کانو

- در دسته ویژگیهای جذاب قرار دارند و ویژگی،که رتبه باال کسب کردهاند

 اغلب در دسته ویژگیهای یکبعدی و،هایی که رتبه متوسط کسب کردهاند
. بیشتر در دسته ویژگیهای بایدی قرار گرفتهاند،ویژگیهایی که رتبه پائین دارند

 مدل کانو و، کیفیت زندگی کاری، شادی کارکنان:واژههای کلیدی
.دانشگاه

92 31/3/61:تاریخ دریافت
92 31/7/11:تاریخ پذیرش
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مقدمه

در سالهاي اخیر ،حوزه روانشناسی شاهد ظهور رویکردي جدید با نام روانشناسی مثبتگرا 1بوده است که به جاي پرداختن بههه

آسیبها یا اختالالت روانی به استعدادها ،تواناییها ،مهارتها و به طور کلی ابعاد مثبت وجود آدمی نظر دارد .در این میان شادي
و چگونه شاد زیستن مفهوم بنیادي این رویکرد بهشمار میییرود ( .)Sheldon and Lyumbomirsky, 2004ش دا ييي موهبتتت

ل مهممم و
ط یکییی از مس ئا ل ل
ل ک داش .در ييييي و نشاط ط
بزرگی است که باید آن را جستجو کرد؛ یافت؛ غنیمت شمرد و به دیگ قتنم نار لل لل
ن در ب ور ززز
تأثیرگذار در زندگی و پویایی آن است .شادي به معناي خوشی ،خرمی ،طراوت و زندهدلییی در رشددد اف ار ددد و همچنین ن
استعدادها و خالقیت آنها نقش اساسی دارد (نصر اص راکمه و یناهف ا ،ن     .)19 13از جمله ییاضف ندروآ دیدپ ،تیریدم فیاظو 

    

مناسب برای شکوفاسازی استعدادهای سازمان است .اگر تفکرات و اندیشهها مثبت شوند ،آنوقت زندگی برای انسان معن یرگید یا   

پیدا میکند .ایجاد نشاط عبارت است از پدید آوردن بستر و فضایی که منجر به تولید انرژی ،طراوت و ش و دوخ رد ینامدا نارگید    

گردد (طالبی و زاهدی .) 385 1 ،رضایت و شادی کارکنان کلید موفقیت عملیاتی سازمانها اس ار نیرتهب .ت هه ههه ب ضوم لح یار و تاع    

گوناگون مدیریتی در یک سازمان ،شادی کارکنان است .سطوح باالی ش هب رجنم ،نانکراک یدا بهر هه هههههههههوری ب دهاوخ نامزاس رتالا    

شد(.)Romano, 2011

تحقیقات انجام شده در زمینه شادی کارکنان نشان میدهد که بحث شادی و نت رایسب تیمها زا نآ جیا ی وخرب  ر نیاربانب ؛تسا راد       
شناسایی عوامل موثر بر شادی کارکنان و رتبهبندی این عوامل ،میتواند به عنوان راهنمایی برای مدیران در ایجاد مح ینانکراک و طی   

شاد مورد استفاده قرار گیرد .برای این منظور در این تحقیق بعد از شناسایی عوامل موثر بر شادی کارکنان و رتبهبندی آنها ،این عوامل

طبقهبندی نیز گردید .یکی از روشهایی که بهوسیله آن میتوان این عوامل را طبقهبندی نمود ،استفاده از مدل کانو است .م وناک لد   
برای ساللله و هجوت ا دایز تیلوبقم ی هدروآ تسد هب 

و تسا یرایسب رد نیمز هههههههه هههههههههههه م عیانص و ا خخ خخختل هتفرگ رارق هدافتسا دروم ف      

است( .)Lofgren and Witell, 2008با توجه به مطالب بیان شده ،هدف از این تحقیق شناسایی ،رتبهبندی و طبقهههبن لماوع ید   
ششناسی
موثر بر شادی کارکنان است .برای این منظور در ادامه مقاله ،پیشینه و ادبیات نظری تحقی اد حرش ق د م ه ییی ییییش سپس .دو رو شش شش

تحقیق بیان میگردد و در انتها مطابق با روششناسی یک مطالعه موردی در میان کارکنان دانشگاه اصفهان صورت میگیرد.
تعریف شادی

شادي حالت مثبتی است که در انسان به وجود میآید و در مقابل غم و اندوه قرار دارد .ش دا ييي یعنییی هیجان تا  ،،عواطففف مثبت، ،
تعادل عاطفه و رضایت از زندگی (نصر اصفهانی و همکاران .)19 13 ،شادي احساس و هیجانی است کههه هنگاممم ارضا ييي نیازها ييي

انسان در او پدید میآید و زندگی را خشنود میسازد .وقتی آدمی نیازهایش ارضا میشود و به چیزها ييي م رو ددد عالقههه اش دستتت

ییابد ،احساس و هیجانی در او پدید میآید که از آن به شادي و نشاط تعبیر میشود و با واژههایی چون شادمانی ،سرور و وجد
م 
یتوان به این صورت بیان کرد:
هم معناست ( .)Mc Mahon, 2006پیامدهاي شاد بودن در محیط کار را م 

یآید.
 -1افزایش کارآمدي مدیریت :شادي به عنوان ابزار مدیریتی ،عاملی مهم در بهبود اثر بخشی مدیریت به شمار م 

 -2برداشتن مانع بین مدیر و کارکنان :وقتی مدیر بتواند با کارکنان خود بخندد و محیط شادي را براي آنان فراهم آورد ،این کار

باعث میشود تا او به عنوان فرد عادي و نه مدیر توسط کارکنان پذیرفته شود؛ به این ترتیب کارکنان با او بیشتر ارتباط بر قرار می

کنند و این موضوع سبب افزایش عملکرد سازمان میشود.

 -3کاهش تنش و فرسودگی شغلی و خشونت :تحقیقات نشان داده است محیط کاري شاد ،باعث کاهش تنش و خستگی در افراد
و لذت کار کردن بیشتر میشود.
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شناسایی ،رتبهبندی و طبقهبندی عوامل ...

 -4افزایش خوشبینی نسبت به آینده :افراد شاد نسبت به آینده نگرش مثبتتر و خوشبینانهتري دارند.

 -5افزایش احساس کنترل محیط خارجی سازمان :کسانی که همواره احساس شادي دارند در مقایسه با کسانی که این احساسسس را
ندارند در زندگی کاري خود احساس کنترل بیشتري نسبت به حوادث برونی سازمان خود دارند.

 -6بهبود کار گروهی :شادي باعث افزایش کار گروهی در سازمان میشود.
 -7افزایش صمیمت ،حسن اعتماد و روحیه خالقیت

 -8آسانسازي ارتباطات بین کارکنان (نصر اصفهانی و همکاران.)19 13 ،
عوامل موثر بر شادی

  

ضرورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن از آنجا ناشی میشود که این امر هم ب و هعماج یار نآ یاهداهن یارب مه   

بسیار مهم است (بختیار نصرآبادی و همکاران .) 1388 ،به اعتقاد کارشناسان هم اکنون نشانههای صریحی از افسردگی و عواطف منفی

در برخی سازمانها به چشم میخورد؛ بهطوری که گویا شادی از محیط کار و جوام رب تخر ع ب هدش نآ نیشناج یگدوسرف و هتس
است(.)Argyle, 1999

    

از عوامل موثر بر شادی کارکنان میتوان به عوامل رفاهی( ت افر نیما ه وناخ  ا م(ینامزاس ؛)یگنهرف لماوع ،تشادهب ،درف و هد ا ،یل         

آموزشی ،محیطی)؛ شغلی(رضایت شغلی ،غنیسازی شغلی و امنیت شغلی) و رهبری(مشارکت ،شخصیت مدیریت و حمایت رهبری)
اشاره نمود (طالبی و زاهدی .) 385 1 ،عوامل متعدد دیگری نیز بهوسیله مطالعات صورت گرفته ،معرفی شدهاند که از آن جمله میتوان
به حقوق و سیستم پاداش؛ پرهیز از مقایسه نابجا؛ میزان سازگاری؛ عوامل ش وخ دننام یشرگن و یتخان شششش شششششب ؛یلرتنک دوخ ؛ندوب نی     

کاهش فشار روانی و حذف عواطف منفی و حمایتهای عاطفی اش صن رایتخب( درک هرا رررر رررررآبادی و همک ،نارا

 .) 1388چایپراس و تی

سانتی هیراکول(  )11 20عوامل موثر بر شادی کارکنان در محیط کار را شامل پنج عامل به شرح زیر معرفی کردهاند:

-1الهام بخش بودن کار :شغل مورد نظر با توجه به ویژگیهایی که دارد الهام بخش کارکنان است و به همین دلیل کارکن لغش زا نا   
واگذار شده به آنها راضی هستند و قادر به دستیابی به اهداف تعیین شده میباشند.

-2ارزش تسهیم شده سازمان :باورهای و فرهنگ جمعی سازمان به گونهای شکل گرفته است که جوی از شادی و نشاط را در سازمان
بهوجود میآورد.

-3ارتباط :نحوه تعامالت میان افراد در سازمان بر شادی کارکنان تاثیرگذار است.

-4کیفیت زندگی کاری :ارتباط میان سه عنصر محیط کاری ،مشارکت کارکنان و انسانیکردن کار 2به بهبود س حط

یگدنز تیفیک    

کار منجر خواهد شد .تعادل مناسب میان این سه عنصر منجر به رضایت جمعی و در نتیجه باالترین سطح کارایی میشود.

-5رهبری :رهبران سازمان میتوانند بهوسیله انگیزش ،آگاهی و ف و داجیا رد ،یراکاد نکراک یداش تیوقت ا  ن ن تشاد یمهم شق ه
باشند(چایپراسیت و سانتی هیراکول.)11 20 ،
مدل کانو

به صورت سنتی رضايت مشتري بر روي ساختار كي

      

بعدي نگريسته ميشد؛ بدين مفهوم كه هرچه يك فيت محص ليسوب يتفايرد لو ه    

مشتري بيشتر باشد ،رضايت مشتري نيز بيشتر خواهد شد و بر ع سك ؛ در حاليكه الگوی يك فيت دو بعدي كانو بيان ميكن  هك د همه    

اجزاي يك فيت بدين صورت نيستند(. )Kano et al. 1984کانو ویژگیهای کیفیتی را به پنچ طبقه دستهبندی میکند :بایدی ،3یک

سShahin and Nekuie, 2011; Llinares and Page,2011; Chen, 2012; ( 7
بعدی ،4جذاب ،5بیییتف وا تتت 6و معکوس س
:)Pso, 2012
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ویژگیهای بایدی -به آن بخش از خصوصيات محصول يا خدمت اطالق مي شود كه در صورت ارض ندش ا  ،،، ،،اث يور رب يزيچان ر    

مشتري خواهد داشت ولي در صورتيكه بهطور كامل ارضا نشوند ،مشتري به مقدار بسيار زيادي ناراضي ميشود.
ویژگیهای كي

بعدي -ارضا اين نوع نيازها رابطهاي خطي با سطح رضايت دارد؛ به اين معني كه هرچه بيشتر اين نياز تكم ،دوش لي   

رضايت مشتري بيشتر تامين ميشود.

ویژگیهای جذاب -اين نيازها روياهاي مشتريان مي باشند و هيچگاه به طور صر حي توسط آنها ب من ناي ييييي ش نيا لماك ياضرا ؛دنو     
نيازها ،باعث رضايت مشتري شده و اگر مشتري آنها را دريافت نكند ،احساس نارضايتي نميكند.

ویژگیهای بيتفاوت -وجود و يا عدم وجود كي

ويژگي ،نه باعث رضايت و نه باعث عدم رضايت ميشود.

ویژگیهای معكوس -رعايت ويژگي به صورت مطلوب ،باعث عدم رضايت و عدم رعايت آن ويژگي ،باعث رضايت میشود.

مدل كانو توض حي مي دهد كه چگونه رضايت مشتري ،با برآوردن نيازهاي او توسط سازمان ،تغ يي ر خواهد رد هطبار نيا .درك لكش     
شماره 1قابل مشاهده است.

ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﻳﻚ ﺑﻌﺪﻱ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﻣﻞ
ﻭﻳﮋﮔﻲ

ﻣﻌﻜﻮﺱ

ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ

ﺟﺬﺍﺏ

ﺑﺎﻳﺪﻱ

ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻭﻳﮋﮔﻲ

ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ

پیشینه تحقیق

شكل شماره  :1مدل كانو()Kano et al. 1984

تاکنون تحقیقات چندی در زمینه شادی کارکنان صورت گرفته ناراکمه و یناهفصارصن .تسا  (((( (((((  )19 13در تحقیق یثأت ی رر ررر س ری ت ت
ت

ل کارکن نا
ق ش ما ل ل
ی را م رب درو ر دنداد رارق یس  ..... ....جامعههه آم یقحت يرا قق قق
نیکوي مدیران بر شادي کارکنان بر طبق آموزههاي اس مال ی ی

ی از نخبگاننن
آموزش و پرورش رودهن بودند .در این تحقیق براي تعیین عوامل سیرت نیکوي مدیران از روش دلفییی و نظرخ هاو ی ی
ن عوامل ل
ل
استفاده شد و به منظور جمعآوري اطالعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید .نتایج تحقیققق نشاننن داد کههه بین ن

سیرت نیکوي مدیران با شادي کارکنان رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.

بختیار نصرآبادی و همکاران(  ،) 1388در تحقیقی به بررسی سطح شادی در بین کارکنان دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی اص ناهف

پرداختند .نمونه آماری آنها شامل  441نفر از کارکنان بودند .در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته شادی و عوامل شادیآفرین

داخلی و خارجی استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمرات شادی و عوامل شادیآفرین خارجی کمتر از سطح متوسط
بوده ،لیکن میانگین عوامل شادیآفرین داخلی در سطح متوسط بوده است.

طالبی و زاهدی( ،) 385 1در تحقیقی عواملی که باعث ایجاد نشاط در افراد میگردد را تعیین کردند و این عوامل را در  4دسته ،عوامل
شغلی ،سازمانی ،مدیریتی و رفاهی(مادی و معنوی) ،دستهبندی نمودند .در ادامه اولویت هریک از این عوام انکراک طاشن رد ل ن رد 

  

شرکت ساپکو را بوسیله فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین نمودند .نتایج تحقیق نشان داد که تمامی عوام  رثوم ل بب ب ببببر نش ،نانکراک طا   

تقریبا در اولویت یکسانی قرار دارند.
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مجیدی و همکاران(  ،)21 20در تحقیقی تاثیر آموزش فنون م راک یداش یور سرتسا تیرید ک س نان ا نب نامز ا لمح و رد و ار لقن     
بررسی نمودند .نتایج تحقیق نشان داد که آموزش فن  شهاک یور یتبثم ریثات ،نو ا یلغش سرتس

استرس منجر به لذت بیشتر در کارکنان میشود.

.دراد

  

 نینچمه آآآآآآآ آآآآآآآآم ریدم شزو یت   

چن 8و همکاران(  ،)21 20در تحقیق خود به مقایسه سطح رض تکرش ود رد یلغش دهعت و یداش ،نانکراک تیا

ییاپورا و ینیچ         

پرداختند .در این تحقیق از  092کارمند بوسیله پرسشنامه نظرسنجی صورت گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که کارکنان ش ینیچ تکر   
در هر سه مورد ،بازخورد مثبت باالتری از کارکنان شرکت اروپایی داشتند.

چایپراسیت و سانتی هیراکول ،)11 20 ( 9در تحقیقی به مطالعه عوامل موثر بر شادی کارکنان پرداختند .در این تحقی زا یجنسرظن اب ق   
 300کارمند ،سطح شادی در سازمان مورد بررسی قرار گرفت .پرسشنامه تحقیق شامل پنج عامل شادی در محیط کار بود که ترابع    

بودند از :الهام بخش بودن کار؛ ارزش تسهیم شده سازمان؛ ارتباط؛ کیفیت زندگی کاری و رهبری .نتایج تحقیق نشان داد که یداش    

در میان کارکنان در سطح باالیی قرار دارد.

در تحقیقی مشابه فاپینیو ،) 2009 ( 01سطح شادی کارکنان را مورد بررسی قرار داد .نت هک داد ناشن قیقحت جیا

متوسط بوده و همچنین پنج عامل معرفی شده ،قادر به پیشبینی شادی در محیط کار هستند.

حطس

یداش

آنگکانا  ،) 2006 ( 11در تحقیقی سطح شادی در پرستاران بانکوک را مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقیق نشان داد که س حط

میان پرستاران در حد باالیی است.

دح رد

  

   

رد یداش   

روششناسی

این تحقیق از نظر هدف ،کاربردي و از نظر اجرا توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماري کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان بوده و ب یار

نمونهگیری از نمونهگیري تصادفی طبقهاي استفاده شد .براي محاسبه حجم نمونه ،با توجه به ،تسا دودحم یرامآ هعماج هکنیا  از       

فرمول نمونهگیری کوکران استفاده شد .با توجه به حجم جامعه(  830کارمند) و در نظر گرفتن مقدار خطا به میزان  ،0/ 06تعداد نمونه

 202نفر برآورد میشود که بعد از توزیع پرسشنامه ،تعداد  671پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .در این

تحقیق برای شناسایی عوامل موثر بر شادی کارکنان با مرور در ادبیات ،مصاحبه با کارمندان و همچنین اس یقحت هس زا هدافت ق     ف وینیپا

(  ،) 2009چایپراسیت و سانتی هیراکول(  )11 20و طالبی و زاهدی( ،) 385 1پرسشنامهای  72سوالی طراحی شد که شامل عوامل شغلی(9

سوال)؛ سازمانی( 6سوال)؛ کیفیت زندگی کاری( 5سوال)؛ و رهبری( 7سوال) میباشد .روایی پرسشنامه از طری دیتاسا اب هبحاصم ق     
دانشگاه و کارشناسان مربوطه تائید شد و برای تائید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر بهدست آمده ب زا رتالا

درصد بوده که بیانگر پایایی ابزار سنجش است .نرمافزار مورد استفاده  SPSSمیباشد .مراحل انجام تحقیق در شکل ش هرام  2نش نا

داده شده است.

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺩﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ

ﺷﻐﻠﻲ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﻱ

ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻝ ﻛﺎﻧﻮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪﻱ،
ﻳﻚ ﺑﻌﺪﻱ ،ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ

شکل شماره  :2مراحل انجام تحقیق

ﺭﻫﺒﺮﻱ
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مطابق با شکل شماره ،2بعد از شناسایی عوامل موثر بر ش  راهچ رد نانکراک یدا ععع ععععام مزاس ،یلغش ل ا راک یگدنز تیفیک ،ین ی و     

رهبری ،با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از کارکنان ،این عوامل رتبهبندی میشوند و در ادامه مطابق با فرایند ک قبط لماوع ،ونا هه ههههه-
بندی میگردند و نوع طبقهها از نظر بایدی ،یکبعدی ،جذاب و بیتفاوت بودن تعیین میشود.

مطابق با روششناسی تحقیق ،برای رتبهبندی عوامل ،پرسشنامهای شامل  72سوال در قالب طیف لیکرت  5گزینهای در بین کارمن ناد
توزیع شد که نتایج به دست آمده در جدول شماره  1قابل مشاهده است.
رتبه

جدول شماره :1میانگین عوامل موثر بر شادی کارکنان (یافتههای تحقیق)

ویژگی مورد نظر

مربوط به عامل

1

توجه سازمان به تامین آرامش فرد و خانواده وی

کیفیت زندگی کاری

4/ 12

2

مناسب بودن محیط کار هم از جنبه جسمی و هم از جنبه روانی

کیفیت زندگی کاری

3/39

3

داشتن روابط خوب و لذت بخش با همکاران

سازمانی

3/ 81

4

توجه رهبران به موفقیت کارکنان

رهبری

3/ 67

5

تعادل مناسب بین زندگی کاری و زندگی شخصی

کیفیت زندگی کاری

3/ 64

6

انگیزش کارکنان بهوسیله رهبران

رهبری

3/ 62

7

رضایت از شغل

شغلی

3/ 54

8

جذاب و متنوع بودن شغل

شغلی

3/15

9

حقوق و مزایای مناسب

سازمانی

01

قادر بودن به مدیریت همزمان موضوعات فردی و موضوعات شغلی

کیفیت زندگی کاری

11

امکان ارتقا در شغل

شغلی

3/ 21

12

شکوفا کردن استعدادهای بالقوه کارکنان بهوسیله رهبران

رهبری

3/ 19

13

ویژگیهای شغل

شغلی

3/51

14

توجه همکاران به یکدیگر

سازمانی

3/ 12

51

کمک کردن همکاران در هنگام بروز مشکل

سازمانی

3/ 11
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شغلی

3/ 08

17

اهمیت داشتن در نظر همکاران

سازمانی

3/ 07

18

توجه سازمان به عوامل فرهنگی

کیفیت زندگی کاری

3/ 05

19

هماهنگی شغل با مهارتهای کارکنان

شغلی

2/ 98

20

امنیت شغلی

شغلی

2/ 94

21

ارتقای تفکر خالق در کار بهوسیله رهبران

رهبری

2/ 91

22

توجه همزمان رهبران به مسائل کارکنان و مسائل سازمان

رهبری

2/ 83

23

چالشی بودن شغل

شغلی

2/ 82

24

توجه رهبران به ایجاد و توسعه کار گروهی

رهبری

2/ 76

25

نظاممند بودن شغل و پیروی از قوانین مشخص

شغلی

2/ 64

26

آگاهی کارکنان از چشمانداز و ماموریت سازمان به وسیله رهبران

رهبری

2/ 52

فراهم بودن امکانات آموزشی

سازمانی

2/72

72

میانگین

3/ 32
3/72
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برای تائید یافتههای جدول  1از آزمون فریدمن استفاده شد .چون سطح معناداري آزمون کمتر از  0/ 05بدست آمد ،ميتوان از آزمون

فريدمن براي رتبهبندی عوامل استفاده نمود .بعد از استفاده از آزمون فریدمن نتایج رتبهبندی عوام نامه ل ن رت د ت بی ی هک 
ذکر شده به دست آمد.

برای طبقهبندی ویژگیها با استفاده از مدل کانو ،سواالت پرسشنامه به صورت كي

ج رد د لو       1

ح شددد که  خساپ  ه لاوس ر     
زوج سوال نیز مطرح ح

شامل پنج گزینه بود؛ براي نمونه جدول شماره  2مالحظه شود.

جدول شماره :2نمونه سواالت مورد استفاده در پرسشنامه کانو
گزینهها

سواالت

 )1دوست دارم چنین باشد

صورت عملکردی یا مثبت سوال:

در صورت توجه سازمان به تامین آرامش شما و خانواده ش اسحا هچ ام سی    

خواهید داشت؟

 )2باید چنین باشد

 ) 3برایم تفاوتی ندارد

 )4با آن کنار میآیم

 )5اصال دوست ندارم چنین باشد
صورت غیر عملکردی یا منفی سوال:

در صورت عدم توجه س امش شمارآ نیمات هب نامزا

احساسی خواهید داشت؟

 )1دوست دارم چنین باشد
خ و انو دا ه ههههه ههههههه ش هچ ام   

 )2باید چنین باشد

 )3برایم تفاوتی ندارد

 )4با آن کنار میآیم

 )5اصال دوست ندارم چنین باشد

اين كار براي تمامي سواالت تكرار شده و در نهايت با استفاده از جدول ارزيابي مدل كانو ،ويژگيها دستهبند ييي گردیدند ..ايننن

رويه در جدول شماره  3نشان داده شده است.

جدول شماره  :3جدول ارزیابی نتایج مدل کانو()Kano et al. 1984
صورت غیر عملکردی سئوال(منفی)
دوست دارم

صورت

عملکردی
سئوال

(مثبت)

باید چنین باشد

تفاوتی ندارد

کنار میآیم

دوست ندارم

دوست دارم

Q

A

A

A

O

باید چنین باشد

R

I

I

I

M

تفاوتی ندارد

R

I

I

I

M

کنار میآیم

R

I

I

I

M

دوست ندارم

R

R

R

R

Q

نياز معکوس R:نياز بي تفاوتI:

نياز جذابA:

نياز كي

بعدي O:نياز بایدی M:

در جدول شماره  4نتایج طبقهبندی ویژگیها بهوسیله مدل کانو و با استفاده از روش بیشترین فراوانی نشان داده شده است.
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جدول شماره :4طبقهبندی ویژگیها بهوسیله مدل کانو (یافتههای تحقیق)
ویژگیها

فراوانی پاسخها
M

O

A

I

طبقه

توجه سازمان به تامین آرامش فرد و خانواده وی

21

61

132

7

A

مناسب بودن محیط کار از جنبه جسمی و جنبه روانی

24

31

117

4

A

داشتن روابط خوب و لذت بخش با همکاران

14

26

123

13

A

توجه رهبران به موفقیت کارکنان

9

43

109

51

A

تعادل مناسب بین زندگی کاری و زندگی شخصی

93

5

124

8

A

انگیزش کارکنان بهوسیله رهبران

28

35

98

51

A

رضایت از شغل

13

141

16

6

O

جذاب و متنوع بودن شغل

36

61

103

21

A

حقوق و مزایای مناسب

138

12

18

8

M

تونایی مدیریت همزمان موضوعات فردی و موضوعات شغلی

9

641

8

13

O

امکان ارتقا در شغل

119

49

6

2

M

شکوفا کردن استعدادهای بالقوه کارکنان بهوسیله رهبران

29

28

87

32

A

ویژگیهای شغل

8

137

51

61

O

توجه همکاران به یکدیگر

97

18

41

20

M

کمک کردن همکاران در هنگام بروز مشکل

81

50

14

31

M

61

72

94

93

A

اهمیت داشتن در نظر همکاران

34

81

37

24

O

توجه سازمان به عوامل فرهنگی

36

98

17

25

O

هماهنگی شغل با مهارتهای کارکنان

92

35

41

8

M

امنیت شغلی

129

34

8

5

M

ارتقای تفکر خالق در کار بهوسیله رهبران

61

15 1

32

13

O

توجه همزمان رهبران به مسائل کارکنان و مسائل سازمان

41

39

37

5

O

چالشی بودن شغل

24

107

31

14

O

توجه رهبران به ایجاد و توسعه کار گروهی

3

114

42

17

O

631

23

61

1

M

82

24

34

36

M

05 1

18

72

26

M

آزادی کارکنان در تصمیمگیرهای مربوط به شغل

نظاممند بودن شغل و پیروی از قوانین مشخص
آگاهی کارکنان از چشمانداز و ماموریت سازمان بهوسیله رهبران

فراهم بودن امکانات آموزشی

بحث

نتایج رتبهبندی عوامل موثر بر شادی کارکنان در جدول شماره 1قابل مشاهده است .همانگونه که مالحظه میشود" ،توجه سازمان به
تامین آرامش فرد و خانواده وی" با میانگین  4/ 12حائز رتبه اول شده است و "مناسب بودن محیط ک زا مه و یمسج هبنج زا مه را      
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جنبه روانی" با امتیاز  3/39رتبه دوم را کسب کرده است .این نتایج بهدست آمده بیانگر ای ،بوخ یراک طیحم هک تسا ن

ثعاب

     

سالمت جسمی و روانی کارکنان میشود .همچنین راحتی و آسایش کارکنان باعث رضایت و نگرش مثبت نسبت به کار خواهد شد.
بنابراین برای افزایش شادی کارکنان الزم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

"داشتن روابط خوب و لذتبخش با همکاران" با میانگین  3/ 81رتبه سوم را به دست آورده است .روابط خوب ب ،تقادص ،دامتعا ا    
دوستی و نوع دوستی آغاز میشود .به همین دلیل بایستی سازمان محیطی دوستانه فراهم کند و از این طریق باعث بهبود س حط

در کارکنان شود.

یداش   

"توجه رهبران به موفقیت کارکنان" با میانگین  3/ 67رتبه چهارم را کسب کرده است .این موضوع بیانگر این است که رهبران بایستی
نسبت به مسائل کارکنان آگاه بوده و توجه خاصی در این زمینه داشته باشند .ارتباطات مناسب با کارکنان ،گوش دادن به نظرات آنها

و توجه به رشد و پیشرفت آنها باعث افزایش شادی در کارکنان خواهد شد .این یافته با نتایج تحقیق نصراصفهانی و همک نارا (( )19 13

همراستاست .نتایج تحقیق آنها نیز نشان داد که سیرت نیکوي مدیران بر شادي کارکنان تاثیرگذار است.

نکته جالب توجه در نتایج بهدست آمده این است که "حقوق و مزایای مناسب" با میانگین  3/ 32در رتبه نه ن زا م ظظ ظظظر تاثیرگ رب یراذ   

شادی کارکنان قرار دارد .این موضوع بیانگر این است که ایجاد شادی در کار ضرورتا نیاز به پول ندارد و عوامل غیرم م زین یدا ییی یییی-
توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند .به همین صورت سایر نتایج به دست آمده را میتوان تجزیه و تحلیل کرده و م رق هدافتسا درو ااا اااار

داد.

نکتهایکه بایستی به آن توجه نمود این است که میانگین نتایج بهدست آمده برای تمام ویژگیها ،دارای مقدار متوسط به باال میباشد.
به عبارت دیگر تمام ویژگیهای ذکر شده روی شادی کارکنان تاثیرگذار هستند و فقط میزان تاثیر آنها متفاوت است .ای هب هجیتن ن    

دست آمده با نتایج تحقیق فاپینیو (  ) 2009مشابه است .نتایج تحقی گژیو هک دوب هداد ناشن قوف ق یی ی ییی یییییییه یداش یور هدش یفرعم یا     

کارکنان تاثیرگذار است.

با بررسی و تحلیل نتایج بهدست آمده ،مشخص میشود که عامل کیفیت زندگی کاری نسبت به سایر عوامل تاثیر بیشتری روی شادی

کارکنان دارد و تاثیر سایر عوامل با توجه به ویژگیییه  دوجوم یا د  توافتم ،اهنآ ر است ی نیا  .ا هتف با تفای  هه هههههه هههههههههههه و یبلاط قیقحت یا

زاهدی( ،) 385 1تا حدودی متفاوت است .نتایج تحقیق فوق نشان داده بود که تمامی عوامل موثر بر نشاط کارکنان تقریب تیولوا رد ا   
یکسانی قرار دارند.

نتایج مربوط به طبقهبندی ویژگیها با استفاده از مدل کانو در جدول شماره  4قابل مشاهده است .همانگونه که م هظحالم  ییی ییییش زا ،دو

نظر بیشترین فراوانی 8 ،ویژگی در طبقه جذاب؛  01ویژگی در طبقه یکبعدی و  9ویژگی در طبقه بایدی ق تفرگ رار هههههان هقبط رد و د   

بیتفاوت ،هیچ ویژگیای قرار نگرفته است.

ویژگیهای بایدی جزو بایدهای کارکنان هستند .به این معنی که برآوردن آنها باعث رضایت اندکی میشود ولی عدم برآوردن آنها
باعث نارضایتی زیادی خواهد شد و بنابراین الزم است که در وهله اول ارضای این ویژگیه لاثم ناونع هب .دریگ رارق همانرب رد ا

"فراهم بودن امکانات آموزشی" در دسته نیازهای بایدی قرار گرفته اس رد یتسیاب نامزاس و ت
اقدامات الزم را صورت دهد.

     

 نیمات هنیمز ا ک هتساوخ نی ا نانکر         

برآورده کردن ویژگیهای یکبعدی ،رابطه خطی با رضایت کارکنان دارد به این مفهوم که هرچه بیشتر این ویژگ ،دوش هدروآرب ی    

کبع ارق ید ر   
رضایت بیشتر میشود و برعکس .به عنوان مثال "ارتقای تفکر خالق در کار بهوسیله رهبران" در دسته ویژگیییه ی یا کک کک
دارد .بنابراین هرچه این خواسته کارکنان بیشتر تامین شود ،رضایت بیشتر خواهد شد.
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در نهایت برآورده کردن ویژگیهای جذاب باعث اف دع یلو دش دهاوخ نادنمراک تیاضر شیاز ممممممم مممممممم ب ب اهنآ ندرک هدروآر ا ثع     

نارضایتی نخواهد شد .به عبارت دیگر برای انگیزش کارکنان میتوان از این ویژگیها استفاده نمود .به عن اثم ناو لل للل"آزادی کارکن نا

در تصمیمگیریهای مربوط به شغل" باعث انگیزش آنها خواهد شد و یا "شکوفا کردن استعدادهای بالقوه کارکنان بهوسیله رهب ار ننن"
نیز باعث افزایش رضایت کارکنان میشود.

با مقایسه نتایج رتبهبندی عوامل موثر بر شادی کارکنان و همچنین طبقهبندی آنه  ،وناک لدم اب ا ن ح یبلاج هجیت ا وخ لص ا .دش ده     

    

همانگونه که در جداول شماره  1و  4مشاهده میشود ،بیشتر ویژگیهایی که رتبه باال کسب کردهاند ،در دس گژیو هت یی یییه باذج یا   

قرار دارند و ویژگیهایی که رتبه متوسط کسب کردهاند ،اغلب در دسته ویژگیهای یکبعدی و ویژگیهایی که رتبه ،دنراد نیئاپ     

بیشتر در دسته ویژگیهای بایدی قرار گرفتهاند .این موضوع بیانگر این مطلب است که کارکنان انتظار دارند ویژگیهایی بایدی مورد
درخواست آنها از قبل تامین شده باشد و بنابراین در صورت تامین این ویژگی ،سطج شادی کمتری نسبت به گژیو ریاس نیمات  ی ییی یییییها

خواهند داشت .در صورتیکه برآورده کردن ویژگیهای جذاب ،باعث ایجاد شادی بیشتر در کارکنان خواهد شد.

تاکنون در زمینه شناسایی عوامل موثر بر بر شادی کارکنان و رتبهبندی آنها تحقیقاتی صورت گرفته است که در مقدمه به تع زا یداد

آنها اشاره شد .ولی با مرور در ادبیات تحقیق به نظر نمیرسد در زمینه طبقهبندی عوامل موثر بر شادی کارکن ب نا هههههوس وناک لدم هلی    
تحقیقی صورت گرفته باشد .در تحقیق حاضر عالوه بر شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر شادی کارکنان ،این عوامل به وسیله م لد

کانو طبقهبندی نیز شدند .با توجه به نتایج بهدست آمده ،پیشنهادات کاربردی به شرح زیر ارائه میگردد:

-1در عامل کیفیت زندگی کاری " ،توجه سازمان به تامین آرامش فرد و خانواده وی"؛ در عامل س ،ینامزا

"داش  بوخ طباور نت و

لذتبخش با همکاران"؛ در عامل رهبری" ،توجه رهبران به موفقیت کارکنان" و در عامل شغلی" ،رضایت ش لغ ییی" بیش  ریثات نیرت را   

روی شادی کارکنان دارند و بنابراین بایستی برنامهریزیها و اقدامات الزم در این زمینه صورت گیرد.

-2در مجموع عامل کیفیت کاری در بین سایر عوامل ،تاثیر بیشتری بر شادی کارکنان دارد و لزوم توجه به این عامل را آش م راک یی ییی-
سازد.

-3با استفاده از نتایج طبقهبندی ویژگیها با مدل کانو ،بایستی با توجه به امکانات و محدودیتهای سازمان ،در ابتدا نیازه ،یدیاب یا
س سپ

یکبعدی و در ادامه نیازهای جذاب کارکنان برآورده شود.

  

-4از طریق برآورده کردن نیازهای جذاب کارکنان ،عالوه بر انگیزش آنها میتوان سطح شادی سازمانی را نیز ارتقا داد.

 -5سازمانها با ایجاد محیطی دوستانه و خالق ،تشویق کارکنان به همکاری و برگزاری برنامههای تفریحی میتوانند با ایج یطیحم دا   
شاد ،باعث افزایش انگیزه و روحیه کارکنان گردند.
نتیجهگیری و پیشنهادات

ایجاد محیطی دوستانه و شاد که باعث افزایش تفکر خالق و آزادی در ابراز عقاید و افزایش انگیزش کارکنان شود ،منجر به بهرهوری

باالتر سازمان خواهد شد .رضایت و شادی کارکنان کلید موفقیت عملیاتی سازمانها است .با توجه به اهمیت موضوع در ای قیقحت ن   

عوامل موثر بر شادی کارکنان رتبهبندی و طبقهبندی گردید .نتایج رتبهبندی نش هک داد نا    "توجه و درف شمارآ نیمات هب نامزاس      

خانواده وی" با میانگین  4/ 12حائز رتبه اول؛ "مناسب بودن محیط کار هم از جنبه جسمی و هم از جنبه ور  اانییی" ب زایتما ا     3/39ح زئا
رتبه دوم و "داشتن روابط خوب و لذتبخش با همکاران" ب نیگنایم ا   
آموزشی" با میانگین  2/72رتبه آخر را کسب کرده است.

 3/ 81ح تسا هدش موس هبتر زئا و    

"ف ناکما ندوب مهار ات    
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نتایج مربوط به طبقهبندی ویژگیها با استفاده از مدل کانو نیز نشان داد که از نظ وارف نیرتشیب ر ا ،ین      8ویژگ ؛باذج هقبط رد ی     01
ویژگی در طبقه یکبعدی و  9ویژگی در طبقه بایدی قرار گرفتهاند و در طبقه بیتفاوت ،هیچ ویژگیای قرار نگرفته اس نینچمه .ت   

مقایسه نتایج رتبهبندی عوامل موثر بر شادی کارکنان و همچنین طبقهبندی آنها با مدل کانو ،نشان داد که بیشتر ویژگیهایی که هبتر    

باال کسب کردهاند ،در دسته ویژگیهای جذاب قرار دارند و ویژگیهایی که رتبه متوسط کسب کردهاند ،اغلب در دسته ویژگیهای

یکبعدی و ویژگیهایی که رتبه پائین دارند ،بیشتر در دسته ویژگیهای بایدی قرار گرفتهاند .در حالت کلی نتایج بهدست آمده نشان

میدهند که سازمانها با ایجاد محیطی دوستانه و خالق ،تشویق کارکنان به همکاری و برگزاری برنامههای تفریحی ،میتوانند با ایجاد
محیطی شاد ،باعث افزایش انگیزه و روحیه و نانکراک 
تحقیقات آینده مطرح میشود:

ب هجیتن رد ه رهب و ییاراک دوب ههه ههههههههههوری س ن یتاداهنشیپ .دندرگ نامزا ی  ز بببب ب ببببببرای

-1اجرای تحقیق حاضر در سازمانهای دیگر و مقایسه نتایج بهدست آمده با نتایج این تحقیق
-2در نظر گرفتن معیارها و عوامل دیگر در بررسی شادی کارکنان

-3رتبهبندی عوامل موثر بر شادی کارکنان بهوسیله روشهای تصمیمگیری چند معیاره
-4بررسی تاثیر شادی سازمانی بر مولفههای دیگر مانند میزان تعهد سازمانی
پینوشت

1-Positive psychology
2-Humanization of work
3-Must-be
4-One-dimensional
5-Attractive
6-Indifferent
7-Reverse
8- Chen et al.
9-Chaiprasit and Santidhirakul
10-Fapinyo
11-Ongkana
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