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 چکیده 

 

سازمانهای دولتی با توجه به عدم وجود فضای رقابتی با معضل بی انگیزگی و بی تفاوتی کارکنان خود 

برون رفت از نسبت به اهداف و آینده شرکت مواجهند. آنچه که می تواند بیش از هر راهکار دیگری به 

این شرایط کمک نماید، آزادسازی انرژی سازمانی است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات پیشین، 

عوامل موثر بر آزاد سازی انرژی سازمانی را مورد بررسی قرار داده، راهکار هایی جهت ایجاد شرایط 

د. پژوهش حاضر از لحاظ نوع، کاربردی و از یمناسب در راستای آزادسازی انرژی سازمانی پیشنهاد گرد

لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. بر اساس یک مدل اقتباسی از مطالعات پیشین، پرسشنامه ای 

مورد بررسی، تحلیل و تایید  Lisrelو  SPSSطراحی گردید و با استفاده از نرم افزارهای محقق ساخته 

ز کارکنان یک سازمان دولتی است که با استفاده از جدول نفر ا 0333قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش 

انتخاب و پرسشنامه در میان  ساده نفر به صورت تصادفی 043درصد،  30/3مورگان و در سطح خطای 

ایشان توزیع گردید. نتیجه پژوهش مشخص نمود، آرمان مشترک، محتوای سازمانی، زمینه سازمانی و 

 سازمانی تاثیر دارند.فضای سازمانی بر آزادسازی انرژی 

 

 انرژی سازمانی، آرمان مشترک، محتوای سازمانی، فضای سازمانی، زمینه سازمانیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

ی و جلب رضایت متقاضیان خدمات در چند سال اخیر به منظور بهبود و اصالح نظام اداری کشور و در راستای بهبود بهره ور

الیحه خدمات کشوری در مجلس شورای اسالمی تصویب و در دستور کار دولت قرار گرفت. این برنامه تحول اداری و چندین 

تحول که دستگاه اداری و سازمانهای بوروکراتیک را دگرگون ساخت ناشی از مدیریت دولتی نوین بوده و به منظور کاهش 

 ی جایگزین مدل های قبلی گردید.اتالف منابع، عدم کارایی، نارضایتی مشتریان، سکون و یکنواختی و فساد ادار

مدیریت دولت نوین رویکردهای سابق به دستگاه اداری را تغییر داده و با تکیه بر هدف گرایی و مدیریت بر مبنای هدف، 

اگر چه در  .(6332پاسخگویی، کارآمدی دستگاه اداری و استفاده از تمام ظرفیتهای کارکنان را موجب شده است)موداکومارا،

برنامه تحول اداری و الیحه خدمات کشوری موارد متعددی در جهت رفع مشکالت دستگاههای اداری مطرح گردیده است  33

هیچگونه اقدامی صورت و در نتیجه بهبود عملکرد و کارایی کارکنان لیکن در راستای آزاد سازی انرژی کارکنان و بهبود روحیه 

اری از کشورها در برنامه های تحول، استفاده از تمام ظرفیت و قابلیتهای بالقوه کارکنان مورد نگرفته است، حال آنکه در بسی

توجه بسیار قرار گرفته و حتی به منظور جبران تبعات ناشی از کوچک سازی دولت و کاهش روحیه کارکنان به جا مانده برنامه 

ازمانی را به دلیل غیر قابل رویت بودن نمی توان بدرستی اگر چه انرژی س  .(6330های مدونی تصویب گردیده است)پویستر،

(. اندازه گیری انرژی سازمانی تا حدودی مشکل 3811تعریف کرد لیکن می توان اثراتش را مالحظه نمود )پینس و آرنسون، 

نوآوری را بهمراه دارد  است اما محسوس بودن آن غیر قابل انکار است و زمانی که با قدرت، مثبت و پایدار باشد، فرآیند تغییر و

(. انرژی سازمانی، تمایل، ظرفیت و پایداری یک سازمان در اجرای یک برنامه تغییر و نو آوری همه جانبه است، 6330)کونتینو،

 ( .6330بنحوی که تمام نیروها با ذوق و شوق برای اجرای تغییر بسیج شوند )کوئین،

ش برای بهره گیری حداکثری از منابع موجود در تحقق اهداف استراتژیک خود در شرایط رقابتی امروز که سازمان ها در تال   

هستند، نیروی انسانی و نحوه عملکرد آن تاثیر شگرفی بر موفقیت و یا شکست، سود دهی یا متضرر شدن یک سازمان دارد. 

کی از تنوریهای که روز به روز بیشتر عوامل مختلفی در استفاده و بهره برداری حداکثری از توانایی کارکنان مطرح گردیده و ی

مورد توجه سازمانهای و مدیران سازمانها قرار می گیرد مبحث انرژی سازمانی است. انرژی سازمانی به دنبال آنست که 

 )گوشال و کارگیرد که بتوان از این احساسات در نیل به اهداف سازمان بهره برده احساسات برانگیزاننده کارکنان را به نحوی ب

هدف کلی این پژوهش، بررسی تاثیر مولفه های آرمان مشترک، محتوای سازمانی، زمینه سازمانی و فضای  (.6332براش، 

آرمان مشترک، مشخص نماید که آیا فرضیه اصلی در این پژوهش اینست که  سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی است.

 دارد؟محتوای سازمانی، زمینه سازمانی و فضای سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی تاثیر 

 روش تحقیق 

عملی است. با توجه به محتوای  -این تحقیق از لحاظ چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع تحقیقات توصیفی

رار می گیرد روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی است، در این پژوهش با توجه موضوع تحقیق روش تحقیقی که مورد استفاده ق

به ماهیت موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها مربوط به مبانی نظری پژوهش و پیشینه ی تحقیق با 

نامه ها و نتایج تحقیقات مرتبط با  استفاده از کتب، مقاالت، کنفرانس ها، مجالت و نشریات تخصصی داخلی و خارجی ، پایان

آنچه   موضوع  و از روش میدانی برای جمع آوری داده ها از نمونه های آماری با استفاده از توزیع پرسشنامه استفاده می شود.

که در پژوهش مهم است این است که حجم جامعه با دقت و به صورت کامل تعریف شود. جامعة آماری این پژوهش کارکنان 

نمونة آماری مناسب برای پژوهش با استفاده از جدول نفر می باشد.  0333که تعداد آنها  دی یک شرکت دولتی استستا
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 ساده نفر در نظر گرفته شد. الزم به ذکر است نمونه گیری بصورت تصادفی  043 تعداد ،  3/ 30مورگان و در سطح خطای 

جهت بهره گیری از نظرات جامعه ی آماری پژوهش طراحی گردید.  به منظور انجام تحقیق میدانی، پرسشنامه صورت گرفت.

نحوه تهیه پرسشنامه به این صورت بوده است که با مطالعه کتب و مقاالت مختلف، شاخص های سنجش هر یک از متغیرها 

ستفاده گردید. استخراج و از روش میدانی برای جمع آوری داده ها از نمونه های آماری با استفاده از توزیع پرسشنامه ا

پرسشنامه به کار رفته در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته )خود ساز( است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به کمک 

سوال تشکیل شده بود. جهت اندازه  06استاتید مدیریت تهیه و طراحی گردیده است. پرسشنامه مشتمل از یک نامه همراه و 

یف لیکرت که به شکل کامال مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و کامال موافق امتیاز بندی شده اند، گیری متغیرها نیز از ط

 امتیاز تنظیم گردید. 0امتیاز تا کامال موافق با  3استفاده شده است. نحوه امتیاز بندی نیز به این صورت که کامال مخالف 

 تصاص داده شده است را نمایش می دهدتعداد سواالتی که به هریک از متغیرهای تحقیق اخ 3جدول 

 تعداد سواالت هر یک از متغیرهای تحقیق 1جدول 

 تعداد سواالت متغیرها

 8 آرمان مشترک

 2 محتوای سازمانی

 1 زمینه سازمانی

 1 فضای سازمانی

 06 جمع کل
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 در این پژوهش جهت بررسی روایی ابزار از سه روش روایی محتوا، روایی مالکی و روایی عاملی تاییدی استفاده گردید. 

 

 تحلیل عاملی تاییدی

پردازد. این مفهوم آزمون مدل اندازه گیری در نرم افزار لیزرل شامل تحلیل تاییدی می باشد که به بررسی اعتبار افتراقی می

مر دارد که متغییرهای مشاهده شده یا گویه های یک پرسشنامه تا چه حدی دقیقا سازه مورد نظر خود را می اشاره به این ا

 سنجد.

 الف( تحلیل عاملی تاییدی ابعاد آرمان مشترک  

 که همانطور و است بزرگتر 82/3 از(  λ بیضر)یعامل یبارها یبرا شده گزارش(  t مقدار) یبحران ریمقاد ، 6 جدول به توجه با

 توسط ،مورد بررسی  کارکنان انیم در ، مکنون هایریمتغ و شده دییتا یعامل بار بیضرا شود یم مشاهده 3 شکل در

 مکنون ریمتغ ابعاد مفهوم متضمن توانند یم رهایمتغ نیا  و شود یم نییتب( پرسشنامه یها هیگو) شده مشاهده یرهایمتغ

 . 333/3 دار معنا سطح با 42/40 اسکوئر یکاو مقدار  62 یآزاد درجه،  RMSEA=  3681/3 برازش شاخص. باشند خود

 مدل نیا ( گزارش شده در جدول فوقtحاکی از آن می باشد که شاخص های برازش مطلوب می باشند. اما با توجه به مقادیر )

 . شود یم دییتا یریگ اندازه

 
 مدل در حالت عدد استاندارد 1شکل 
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 عدد معناداریمدل در حالت  2شکل 

 
 بار های عاملی مؤلفه های آرمان مشترک  - 2جدول 

 نتیجه tمقدار  استاندارد تخمین سواالت آرمان مشترک

 موفقیت سازمان برای من بسیار مهم است.
 تأیید 38/66 86/3

 اغلب اوقات به قدری در کار غرق می شوم که متوجه گذشت زمان نمی شوم.
 تأیید 28/36 20/3

آمادگی کار در هر ساعتی از شبانه روز و یا خارج از زمان اداری را دارم.من   
 تأیید 03/1 40/3

 من به منظور موفقیت سازمان حاضرم از خواسته های شخصی خود صرفه نظر کنم.
 تأیید 66 83/3

ند.افراد در گروه کاری من در اغلب اوقات تا ساعتهای طوالنی کار می کنند و شکایتی نمی کن  
 تأیید 06/2 08/3

ر از در صورتیکه سازمان به خدمات من در اداره ای دیگر که از نظر وضعیت کاری و مزایا ضعیفت

 تأیید 82/2 46/3 اداره فعلی می باشد نیاز داشته باشد حاضر هستم به آن اداره منتقل شوم.

 برای سخنان، راهنمایی ها و دستورات مدیر خود ارزش بسیار قائل هستم.
 تأیید 32/1 46/3

 احساس می کنم آینده و شرایط زندگی من با آینده شرکت گره خورده است.
 تأیید 38/64 82/3

 به طور کلی آرمان و چشم انداز سازمان را با آرمان و چشم انداز خود مناسب و هماهنگ می بینم.
 تأیید 02/64 82/3
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 ب( تحلیل عاملی تاییدی ابعاد محتوای سازمانی 
 

 که همانطور و است بزرگتر 82/3 از(  λ بیضر)یعامل یبارها یبرا شده گزارش(  t مقدار) یبحران ریمقاد ، 0 جدول به توجه با

 توسط ،مورد بررسی  کارکنان انیم در ، مکنون هایریمتغ و شده دییتا یعامل بار بیضرا شود یم مشاهده 4 شکل در

 مکنون ریمتغ ابعاد مفهوم متضمن توانند یم رهایمتغ نیا  و شود یم نییتب( پرسشنامه یها هیگو) شده مشاهده یرهایمتغ

 . 333/3 دار معنا سطح با 20/63 اسکوئر یکاو مقدار   34 یآزاد درجه،  RMSEA=  3660/3 برازش شاخص. باشند خود

 مدل نیا جدول فوق( گزارش شده در tحاکی از آن می باشد که شاخص های برازش مطلوب می باشند. اما با توجه به مقادیر )

 . شود یم دییتا یریگ اندازه

 

   
 مدل در حالت عدد استاندارد 3شکل 
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 مدل در حالت عدد معناداری 4 شکل

 
 بار های عاملی محتوای سازمانی  -3جدول 

 سواالت محتوای سازمانی
 تخمین

 استاندارد
 نتیجه tمقدار 

تاکید می شود.در سازمان من به اجرای دقیق دستورالعملها بسیار   
 تأیید 33/60 84/3

 به پیشنهاد راه حلهای کاری خارج از چارچوب اداری تعیین شده اهمیت داده می شود.
 تأیید 23/60 80/3

 احساس می کنم اگر راه و روش جدیدی در انجام کار ارائه دهم مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
 تأیید 10/64 81/3

کارکنان در سایر ادارات با اداره من هماهنگ نیست.احساس می کنم فعالیت   
 تأیید 22/8 48/3

 اگر در کار دچار اشتباه شوم ممکن است از جایگاه خود تنزل یابم.
 تأیید 32/1 40/3

 به نظر من کارها را می توان به نحو بهتری انجام داد.
 تأیید 33/60 81/3

گیری و دارای محتوای مناسب می باشد.اهداف سازمان به طور کلی قابل لمس و اندازه   
 تأیید 62/32 21/3

   

 ج( تحلیل عاملی تاییدی ابعاد زمینه سازمانی

  

 که همانطور و است بزرگتر 82/3 از(  λ بیضر)یعامل یبارها یبرا شده گزارش(  t مقدار) یبحران ریمقاد ، 4 جدول به توجه با

 توسط ،مورد بررسی  کارکنان انیم در ، مکنون هایریمتغ و شده دییتا یعامل بار بیضرا شود یم مشاهده -2-4 شکل در

 مکنون ریمتغ ابعاد مفهوم متضمن توانند یم رهایمتغ نیا  و شود یم نییتب( پرسشنامه یها هیگو) شده مشاهده یرهایمتغ

 . 333/3 دار معنا سطح با 04/00 اسکوئر یکاو مقدار  63 یآزاد درجه،  RMSEA=  303/3 برازش شاخص. باشند خود
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 مدل نیا ( گزارش شده در جدول فوقtحاکی از آن می باشد که شاخص های برازش مطلوب می باشند. اما با توجه به مقادیر )

 . شود یم دییتا یریگ اندازه

 
 مدل در حالت عدد استاندارد 5شکل 

 
 مدل در حالت عدد معناداری  6شکل 
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 زمینه سازمانی بار های عاملی مؤلفه های  -4جدول 

 سواالت زمینه سازمانی
 تخمین

 استاندارد
 نتیجه tمقدار 

 احساس می کنم کاری که انجام میدهم برای سازمان دارای اهمیت است.
 تأیید 22/60 80/3

 به نظر من شغل من بسیار حساس و دارای اهمیت است.
 تأیید 16/0 03/3

عملکرد من است.مزایای شغلی که دریافت می کنم بر اساس میزان   
 تأیید 02/2 43/3

دد.به نظر من در صورتیکه فرد سابقه کاری باالیی داشته باشد باید از تمام مزایا بهرمند گر  
 تأیید 88/2 02/3

 در سازمان من اگر بسیار پر کار و ساعی باشم حتما رشد خواهم کرد.
 تأیید 02/2 43/3

کارکنان  نسبت به پرداخت پاداش بصورت یکسان به همهپرداخت پاداش بر اساس میزان کار کرد افراد 

 تأیید 12/2 02/3 عادالنه تر است.

 پس از دریافت پاداش احساس می کنم بهتر می توانم کار کنم.
 تأیید 28/64 81/3

نها در ساز و کار و زمینه سازمان به طور کلی به گونه ای است که کارکنان را بر اساس میزان تالش آ

اهداف تشویق و ارتقا می دهد.دسترسی به   تأیید 86/63 83/3 
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 د( تحلیل عاملی تاییدی ابعاد فضای سازمانی  

 که همانطور و است بزرگتر 82/3 از(  λ بیضر)یعامل یبارها یبرا شده گزارش(  t مقدار) یبحران ریمقاد ، 0ل جدو به توجه با

 توسط ،مورد بررسی  کارکنان انیم در ، مکنون هایریمتغ و شده دییتا یعامل بار بیضرا شود یم مشاهده 1 شکل در

 مکنون ریمتغ ابعاد مفهوم متضمن توانند یم رهایمتغ نیا  و شود یم نییتب( پرسشنامه یها هیگو) شده مشاهده یرهایمتغ

 . 333/3 دار معنا سطح با 42/23 اسکوئر یکاو مقدار  63 یآزاد درجه،  RMSEA=  3063/3 برازش شاخص. باشند خود

 مدل نیا ( گزارش شده در جدول فوقtحاکی از آن می باشد که شاخص های برازش مطلوب می باشند. اما با توجه به مقادیر )

  .شود یم دییتا یریگ اندازه
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مدل در حالت عدد  7شکل 

 استاندارد
 مدل در حالت عدد معناداری 8شکل 

 

 بار های عاملی مؤلفه های فضای سازمانی  -5جدول 

 ضرایب
 تخمین

 استاندارد
 نتیجه tمقدار 

رتبط سرپرست من در تصمیم گیری های خود در رابطه با مسائلی که به کار و وظایف شغلی من م

 تأیید 43/2 08/3 است نظر من را جویا می شود

 افراد در گروه کاری من در هنگام انجام کار با هم متحد و متفق القول هستند.
 تأیید 32/64 82/3

به راحتی می توانم با مدیر در مورد مسائل کاری و شخصی دیدار کنم.من   
 تأیید 63/64 82/3

 انتقاد از مدیر در سازمان من ممکن است و عواقب بدی نخواهد داشت.
 تأیید 24/2 43/3

 در زمان انجام کار فرصت کافی دارم.
 تأیید 23/66 80/3

نند.صورت انجام اشتباهات سهوی در کار حمایت می کسرپرست و یا مدیر از افراد گروه کاری من در   
 تأیید 30/60 84/3

 در سازمان من تبعیض وجود ندارد.
 تأیید 12/64 81/3

 فضای سازمانی به طور کلی صمیمی، همکارانه ، سالم و مناسب می باشد.
 تأیید 24/2 43/3
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  یافته ها
 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیتبررسی ویژگی

 

 1/3نفر) 2سن تعداد  اند.درصد( دیگر زن بوده 2/33نفر )  43درصد( مرد و  0/11نفر ) 033پاسخ دهنده، نفر  043از بین 

درصد(  8/04نفر ) 338سال، تعداد  43تا  03درصد( بین  6/02نفر) 362سال، تعداد  03دهندگان کمتر از درصد( از پاسخ

درصد(  3/33نفر) 01میزان تحصیالت تعداد  باشد.سال می 03ش از درصد( بی 3/62نفر) 18سال  و تعداد  03تا  43بین 

 4/4) 30اد درصد( کارشناسی ارشد  و تعد  2/62نفر) 84درصد( کارشناسی، تعداد  8/02نفر) 384دیپلم و کاردانی،  تعداد 

سال، تعداد  33 دهندگان کمتر ازدرصد( از پاسخ 4/63نفر) 20سنوات خدمت تعداد باشند و همچنین درصد( دکتری می

 باشد. سال می 66درصد( بیش از  6/03نفر) 330سال و تعداد  63تا  33درصد( بین  4/41نفر) 320
 

 بررسی شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق

 
 های تحقیقهای توصیفی محاسبه شده برای هر یک از مؤلفه: شاخص 6جدول 

 های آماری  شاخص

 های تحقیقمتغیر
 حداکثر مقدار حداقل مقدار معیارانحراف  میانگین

 0 6 23/3 32/0 آرمان مشترک

 0 6 26/3 62/0 محتوای سازمانی

 زمینه سازمانی
60/0 24/3 11/3 0 

 فضای سازمانی
00/0 21/3 20/3 0 

 

 یک از متغیرهایهای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل مقدار و حداکثر مقدار برای هر شاخص 2در جدول 

تحقیق محاسبه شده است که با توجه به نتایج بدست آمده فضای سازمانی دارای بیشترین میانگین و آرمان مشترک کمترین 

 میانگین را دارد.

شود که های مربوط به چهار فرضیه پرداخته میشناختی در ادامه به تجزیه و تحلیل یافتههای جمعیتبعد از توصیف ویژگی

 ن تی تک نمونه ای استفاده شده است.ها از آزموبرای فرضیه

 

 های پژوهشنرمال بودن توزیع داده

اسمیرنوف استفاده شد. فرض صفر را به این  -های پژوهش از آزمون کلموگروف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده

که نتایج  ایمرصد استفاده کردهد 0اسمیرنوف در سطح  -ها نرمال باشند و از آزمون کلموگروفکنیم که دادهصورت انتخاب می

 ارائه شده است. 2این تحلیل در جدول 

باشد که فرض نرمال می 30/3داری آزمون  باالتر از شود برای کلیه متغیرهای تحقیق، سطح معنیطور که مالحظه میهمان

میرنوف در جدول نگاه کنیم. اگر مقدار اس -کلموگروف Zگیرد. راه دیگر این است که به مقدار ها مورد تأیید قرار میبودن داده

های مشاهده شده و مورد گیریم بین فراوانیدرصد اطمینان نتیجه می 80بود، با  -82/3+ و بزرگتر از 82/3آن کوچکتر از 

بین انتظار تفاوتی وجود ندارد. به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال است. بنابراین با اثبات نرمال بودن، برای بررسی رابطه 

 جوییم.های پارامتریک بهره میهای میانگین ازآزمونکنیم و برای آزمونمتغیرها از آزمون پارامتری پیرسون استفاده می
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 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق –نتایج آزمون کلموگروف  7جدول 

 های آماری  شاخص                                                 

 های تحقیقمتغیر

Z  آماره کلموگروف

 اسمیرنوف
 سطح معناداری

 223/3 224/3 آرمان مشترک

 600/3 334/3 محتوای سازمانی

 0/3 820/3 زمینه سازمانی

 300/3 02/3 فضای سازمانی

 

 ها و پاسخ گویی به سؤاالت پژوهش پرداخته شده است. در ادامه ابتدا به تجزیه و تحلیل فرضیه

 هانتایج حاصل از آزمون فرضیه 

  آزمونt ایتک نمونه 

بيه   شيود، ميی  داری اختالف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون  نامیدهاین آزمون برای تعیین معنی

 را بیان کند. ای، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسطتک نمونه tرود. مهمترین نکته در استفاده از آزمون کار می

در نظر گرفته شده است. چنانچه  0ها، مقدار آزمون برابر عدد شده در پاسخ تحقیق حاضر با توجه به طیف در نظر گرفتهدر 

ها قيرار  دهندهبیشتر باشد متغیر در وضعیت مطلوبی از دیدگاه پاسخ  0های متغیرها از عدد ها در هر یک از مؤلفهمیانگین پاسخ

 جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده در وضعیت مطلوبی قرار نخواهد داشت. دارد، در غیر این صورت از نظر 

گیری خواهد شد. چنانچه مقدار آن کمتر ( ارائه شده، تصمیمP-Valueي مقدار ) pدر انجام این آزمون، با توجه به شاخص 

دهد متغیر از مثبت باشد نشان می« اختالف میانگین با مقدار آزمون»های فاصله اطمینان ( باشد و کرانαاز سطح آزمون)

 ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.دیدگاه پاسخ دهنده

  مولفه آرمان مشترک بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معناداری دارد.3فرضیه : 

برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛  H1و  H0های در آزمون مورد نظر فرض

 شوند.( بیان می3صورت رابطه)به

 H0 :μرابطه)3(: 0 ≤ آرمان مشترک 

 H1 :μ 3 > آرمان مشترک 

 در جامعه مورد تحقیق« تأثیر آرمان مشترک بر آزادسازی انرژی»جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه  t: نتایج آزمون 8جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد

341 16/3 61/0 

 مقدار – P درجه آزادی t آماره

909/4 340 000/0 

 و اختالف میانگین

 مقدار آزمون

 جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون ٪95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

163/0 098/0 228/0 
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دهد تمرکز شده است که نشان می 32/0نشان داده شده است؛ میانگین تأثیر آرمان مشترک برابر  1چنانکه در جدول 

دهنده اختالف زیاد بین میانگین نمونه و مقدار آزمون است، همچنین با توجه به فاصله زیادی دارد که نشان 0ها از عدد پاسخ

های فاصله اطمینان باشد؛ همچنین کرانمی =30/3کوچکتر از سطح خطای دست آمده، هب مقدار -pمندرجات جدول، 

بنابراین فرض  است،  381/3دست آمده جهت اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت بوده و حداقل این اختالف به

H0  طور شود و میانگین جامعه بهرد میدرصد  0در سطح  شد؛بامی 0اینکه میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از عدد مبنی بر

توان نتیجه گرفت که : مولفه آرمان مشترک بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر بزرگتر می باشد. پس می 0معناداری از عدد 

 معناداری دارد.

  مولفه محتوای سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معناداری دارد6فرضیه :. 

برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛  H1و  H0های در آزمون مورد نظر فرض

 شوند.( بیان می6صورت رابطه)به

 H0 :  رابطه)2(: 3 ≤ محتوای سازمانی 

 H1 :  3 > محتوای سازمانی 

 در جامعه مورد تحقیق« تأثیر محتوای سازمانی بر آزاد سازی انرژی»جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه  t: نتایج آزمون  9جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد

341 26/3 62/0 

 مقدار – P درجه آزادی t آماره

92/7 340 000/0 

 و اختالف میانگین

 مقدار آزمون

 جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون ٪95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

268/0 202/0 335/0 

 
شده  62/0نشان داده شده است؛ میانگین تأثیر محتوای سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی برابر  8چنانکه در جدول 

دهنده اختالف بسیار زیاد بین میانگین نمونه فاصله بسیار زیادی دارد که نشان 0ها از عدد دهد تمرکز پاسخاست که نشان می

 =30/3کوچکتر از سطح خطای دست آمده، هب مقدار -pبه مندرجات جدول، و مقدار آزمون است، همچنین با توجه 

دست آمده جهت اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت بوده و های فاصله اطمینان بهباشد؛ همچنین کرانمی

در  باشد؛می 0میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از عدد اینکه مبنی بر  H0بنابراین فرض  /. است، 636حداقل این اختالف 

مولفه توان نتیجه گرفت که : بزرگتر می باشد. پس می 0طور معناداری از عدد شود و میانگین جامعه بهرد میدرصد  0سطح 

 محتوای سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

  آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معناداری دارد. : مولفه زمینه سازمانی بر0فرضیه 

برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛  H1و  H0های در آزمون مورد نظر فرض

 شوند.( بیان می0صورت رابطه)به
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 H0 :  رابطه)3(: 3 ≤ زمینه سازمانی

 H1 :  3 > زمینه سازمانی 

 در جامعه مورد تحقیق« تأثیر زمینه سازمانی بر آزاد سازی انرژی »جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه  t: نتایج آزمون  10جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد

341 23/3 64/0 

 مقدار – P درجه آزادی t آماره

66/6 340 000/0 

 و اختالف میانگین

 مقدار آزمون

 جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون ٪95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

23/0 163/0 3003/0 

 
نشان داده شده است؛ میانگین متغیر تأثیر زمینه سازمانی بر آزادسازی انرژی سازمانی زمینه سازمانی  33چنانکه در جدول 

دهنده اختالف بسیار زیاد بین فاصله بسیار زیادی دارد که نشان 0ها از عدد دهد تمرکز پاسخشده است که نشان می 60/0برابر 

کوچکتر از سطح خطای دست آمده، هب مقدار -pست، همچنین با توجه به مندرجات جدول، میانگین نمونه و مقدار آزمون ا

30/3= دست آمده جهت اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت های فاصله اطمینان بهباشد؛ همچنین کرانمی

 باشد؛می 0اینکه میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از عدد مبنی بر  H0بنابراین فرض  /. است، 320بوده و حداقل این اختالف 

 توان نتیجه گرفت که :بزرگتر می باشد. پس می 0طور معناداری از عدد شود و میانگین جامعه بهرد میدرصد  0در سطح 
 مولفه زمینه سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

  فضای سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معناداری دارد.: مولفه 4فرضیه 

 

برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛  H1و  H0های در آزمون مورد نظر فرض

 شوند.( بیان می4صورت رابطه)به

 H0 :  رابطه)4(: 3 ≤ فضای سازمانی 

 H1 :  3 > فضای سازمانی 

 در جامعه مورد تحقیق« تأثیر فضای سازمانی بر آزادسازی انرژی»جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه  t: نتایج آزمون  11جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد

341 35/3 68/0 

 مقدار – P درجه آزادی t آماره

38/9 340 000/0 

 و اختالف میانگین

 مقدار آزمون

 جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون ٪95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

350/0 277/0 423/0 
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شده است  00/0نشان داده شده است؛ میانگین تأثیر فضای سازمانی بر آزادسازی انرژی سازمانی برابر  33چنانکه در جدول 

دهنده اختالف بسیار زیاد بین میانگین نمونه و فاصله بسیار زیادی دارد که نشان 0ها از عدد دهد تمرکز پاسخکه نشان می

باشد؛ می =30/3کوچکتر از سطح خطای دست آمده، هب مقدار -pمندرجات جدول،  مقدار آزمون است، همچنین با توجه به

دست آمده جهت اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت بوده و حداقل این های فاصله اطمینان بههمچنین کران

درصد  0در سطح  باشد؛می 0جامعه مساوی یا کوچکتر از عدد  اینکه میانگینمبنی بر  H0بنابراین فرض  /. است، 622اختالف 

مولفه فضای سازمانی  توان نتیجه گرفت که :بزرگتر می باشد. پس می 0طور معناداری از عدد شود و میانگین جامعه بهرد می

 بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

 نی و فضای سازمانی بر آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معنی داری آرمان مشترک، محتوای سازمانی، زمینه سازما

 دارد.

برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛  H1و  H0های در آزمون مورد نظر فرض

 شوند.( بیان می0صورت رابطه)به

 H0 :  رابطه)5(: 3 ≤ 

 H1 :  < 3 

 جهت تعیین وضعیت میانگین کل در جامعه مورد تحقیق t: نتایج آزمون  12جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد

341 25/3 62/0 

 مقدار – P درجه آزادی t آماره

388/7 340 000/0 

 و اختالف میانگین

 مقدار آزمون

 جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون ٪95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

250/0 183/0 317/0 

 
فاصله  0ها از عدد دهد تمرکز پاسخشده است که نشان می 60/0نشان داده شده است؛ میانگین کل برابر  36چنانکه در جدول 

دهنده اختالف بسیار زیاد بین میانگین نمونه و مقدار آزمون است، همچنین با توجه به مندرجات بسیار زیادی دارد که نشان

دست آمده های فاصله اطمینان بهباشد؛ همچنین کرانمی =30/3کوچکتر از سطح خطای دست آمده، هب مقدار -pجدول، 

مبنی بر  H0بنابراین فرض  /. است، 310جهت اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت بوده و حداقل این اختالف 

طور معناداری از شود و میانگین جامعه بهرد میدرصد  0در سطح  باشد؛می 0دد اینکه میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از ع

توان نتیجه گرفت که : آرمان مشترک، محتوای سازمانی، زمینه سازمانی و فضای سازمانی بر بزرگتر می باشد. پس می 0عدد 

 آزاد سازی انرژی سازمانی تأثیر معنی داری دارد.
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  گیریبحث و نتیجه

 
(، که در مقاله ای تحت عنوان آزاد سازی انرژی سازمانی به 2004های این پژوهش با نتایج گوشال و براش )یافته

های انجام شده در خصوص شش شرکت بزرگ و پرچمدار در صنایع تخصصی پرداخته و نحوه ارائه نتایج بررسی

های شگرف بررسی قرار گرفته تا راز این پیروزیعملکرد این شرکتها را در برون رفت از بحرانها و یا موفقیت مورد 

استراتژیهای برای "(، در مقاله تحت عنوان 2011های ووگل، )نتایج همچنین با یافتهکشف گردد همخوانی دارد. 

به ارائه تعاریف و توضیح چیستی انرژی سازمانی پرداخته شده و راهکارهای  "ایجاد و تحکیم انرژی سازمانی

انرژی سازمان اشاره شده، استراتژیهای آزموده شده ای را جهت ایجاد و تحکیم انرژی سازمانی ارزیابی و بررسی 

بیان نموده اند و تاکیدنموده اند که استراتژی، رهبری و فرهنگ عناصر حساس پیشبرد سازمان هستند که رهبری 

تحکیم وضعبت فراهم سازد نیز سازمان می بایست با بکارگیری صحیح انرژی سازمانی شرایط را برای بهبود و یا 

(، در مقاله ای تحت 1392همخوانی دارد. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج پژوهش کرراهی مقدم و مکوندی، )

به بررسی نقش برنامه های تحول اداری یا اصالح "انرژی سازمانی وآزاد سازی آن در سازمان های دولتی"عنوان 

داخته بر لزوم توجه به دو متغیر شدت و کیفیت انرژی سازمانی در جهت خدمات کشوری درآزاد سازی انرژی پر

آزاد سازی انرژی سازمانی تاکید ورزیده و چهار گام اساسی را در جهت آزاد سازی انرژی سازمانی پیشنهاد نموده 

آزاد نماییم تا  برای آنکه بخواهیم انرژی کارکنان راتوان گفت که در تبیین فرضیه فوق می است نیز همخوانی دارد.

ضروریست به دو متغیرشدت و کیفیت انرژی  ها و پتانسیل خود را برای ارائه خدمات بکار بندند، ظرفیت آنها تمام 

دولتی همانند بخش خصوصی  به منظور دستیابی به شدت و کیفیت انرژی مناسب ، بخش  سازمان توجه شود

برداشته می شود  اساسی که در آزادسازی انرژی کارکنان چهار گام .سنجش است نیازمند هدف های عینی و قابل

 کارکنان را با آمال سازمان پیوند دهد و چارچوبی را برای هدف  عبارتند از ایجاد یک آرمان مشترک که آمال

برنامه عملیاتی، زمان اجرا،  و ملموس می شوند در هدف گذاری اهداف عینی گذاری که گام دوم است مهیا نماید

که جهت  گام سوم شامل زمینه سازمان است در این اهداف دیده می شوند هر مرحله و منابع مورد نیاز  مسئولین

سیستم جبران خدمت و مدیریت عملکرد بخش دولتی را  آزاد سازی انرژی تغییراتی در رسمیت وپیچیدگی،

به بالفعل درآمدن استعدادها ظرفیتها و  می دهد در گام چهارم فضای سازمانی مناسب به منظور بهبود  پیشنهاد 

در خصوص آرمان مشترک الزم است تا شرکت مورد مطالعه با ایجاد یک چشم انداز مشترک از  .خلق می شود

آینده، شرایط الزم را برای استفاده از نیروهای بالقوه موجود به منظور رشد و تعالی سازمان فراهم آورند. برای 

های شرکت هایی را برای آشنایی کامل با اهداف و ارزشتواند برنامهمی ایجاد چنین چشم انداز مشترکی، شرکت

 ها و همسویی شرکت با اهداف فردی آگاه کنند. تدوین و کارکنان را از فواید همسویی در نقش
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