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چکيده
هدف این پژوهش بررسی روابط چندگانه میان راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق شغلی و نشاط
اجتماعی در دانشگاههای آزاد اسالمی استان فارس بود .پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر ماهوی
توصیفی از نوع همبستگی و از نظر روش جمع آوری دادهها کمی بوده است .جامعه آماری شامل کلیه
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس به تعداد  2003نفر بودند که از این جامعه تعداد 385
نفر به عنوان نمونه با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند .به
منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامههای رهبری مثبتگرا آقابابایی ( )1392با  17سوال ،اشتیاق به کار
(شوفلی و همكارانش  )2006با  17سوال و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )OHIآرگایل ( )1990با 29
سوال استفاده گردید .پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری مثبتگرا (،)0/83
پرسشنامه اشتیاق به کار ( )0/88و پرسشنامه شادکامی ( )0/89برآورد و تأیید گردید .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نرم افزار  PLS Smartاستفاده شد .یافتههای این پژوهش نشان داد بین راهبردهای رهبری
مثبتگرا با اشتیاق به کار و ابعاد آن ،رابطه معنی داری مشاهده نشد ،ولی رابطه معنی دار بین راهبردهای
رهبری مثبتگرا با نشاط اجتماعی و ابعاد آن تأیید شد.
کليد واژهها :راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق به کار ،نشاط اجتماعی ،دانشگاه آزاد ،استان فارس.

 1استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد آباده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آباده ،ایران
 2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد آباده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آباده ،ایران
3گروه آموزش ابتدایی ،مرکز قادر آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قادر آباد ،ایران
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مقدمه
احساس شادی و نشاط یكی از ضروری ترین نیازهای فطری و روانی انسان به شمار میرود و به
دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه ،مدت طوالنی است که ذهن انسان را به خود
مشغول کرده است به طوری که امروزه بسیاری از جوامع به نوعی درصدد ایجاد محیط سالم و با
نشاط هستند ،زیرا به نظر میرسد احساس شادی از یک طرف انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی
بیشتر آماده میکند و از طرف دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن ،بستگیهای فرد را با محیط
گستردهتر میکند .بنابراین تا زمانی که شهروندان احساس شادی کنند همواره در خدمت به شهر و
افراد جامعه تالش بیشتری میورزند ( .)Farajian and Khademian, 2013احساس نشاط به
متغیرهای متفاوت اجتماعی و فردی بستگی دارد که از یک طرف این نیازها به حكومت و از طرف
دیگر به جامعه و نظام ارزشی و در نهایت خود فرد برمیگردد .جامعه از طرفی به وجود آورنده
شرایطی است که میتواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد و از طرفی دیگر
زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد میتواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد
آرامش ،امنیت و اطمینان خاطر وی برای یک زندگی مناسب باشند ،مبادرت ورزد .نشاط در زندگی،
ترکیبی است از شرایط فردی و اجتماعی و در واقع خود نشانهای از نگرشهای مثبت نسبت به جهان
و محیطی که فرد را فرا گرفته و در آن زندگی میکند ( )Hezarjaribi and Astinfeshan, 2009و
نشاط اجتماعی به احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط میشود ( Khorshidi,
.)2014
در سطح سازمانها می توان با راه کارهای مختلف محیط شاد و پر نشاطی را برای کارکنان
فراهم نمود .برخی از عواملی که در ارتقای نشاط میتوانند مؤثر باشند ،عبارت اند از  :مقبولیت
اجتماعی ،اعتقادات دینی ،عدالت اجتماعی ،امید به آینده ،بیگانگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی.
از نگاه دین مهمترین عوامل ایجاد کننده شادی در زندگی انسانها عبارتند از :محبوبیت ،مقبولیت،
موفقیت ،ایمان ،هویت ملی و فرهنگی ،خالقیت ،تجربههای عارفانه ،حل مسئله ،پرهیز از گناه،
رضایت و تحمل ،تبسم و خنده ،تنوع ظاهری ،بوی خوش ،کار و تالش ،تفریح و تفرج ،سیر و سفر،
تفكر در آفرینش و کشف حقیقت ،رسیدگی به دیگران ،با بچه بودن ،استفاده از روشهای استعاره
ای و شعری در بیان نظرات ،داشتن دوستان ساده و خوش مشرب ،تقویت عزت نفس ،هدیه دادن و
مهربانی کردن و گره گشایی از کار دیگران میباشد (.)Akhavanbebahani, 2011
اشتیاق شغلی و میزان جذب و نیرومندی نسبت به کار ،از جمله عوامل دیگری است که میتواند
بر ایجاد نشاط و شادکامی در سازمانها تاثیر داشته باشد .اشتیاق شغلی به معنای میزان اشتیاق،
دلبستگی و درگیری مطلوب با شغل است ( )Schaufeli et al, 2006که در این وضعیت شخص یک
احساس نیرومندی و ارتباط مؤثر با فعالیتهای شغل خود دارد و خودش را به عنوان فردی توانمند
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برای پاسخگویی به تقاضاهای شغلی میداند .به تعبیری دیگر ،اشتیاق شغلی حالتی از سالمت شغلی
است که مثبت ،خشنودکننده و برانگیزاننده میباشد و بر این اساس کارکنان مشتاق انرژی زیادی
داشته ،بیشتر درگیر شغل میشوند و شدیداً با حرفه خود هم ذات پنداری میکنند ( Bakker and
 .)Leiter, 2010از نظر هویت ( ) Hewitt, 2004اشتیاق شغلی مقدار اشتیاق و عالقه ای است که
کارکنان به سازمان خود دارند .اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف
می شود که با ویژگیهای شوق داشتن به کار ،وقف کار شدن و جذبه در کار توصیف می گردد .به
جای یک حالت خاص و موقتی ،اشتیاق شغلی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد et
) .)Schaufeli, al, 2002شوق به کار با سطوح باالی انرژی و انعطاف پذیری ذهنی هنگام کارکردن،
اشتیاق به سرمایه گذاری در کار و مقاومت حتی در رویارویی با مشكالت کاری ،توصیف میشود
( .)Nori et al, 2010مشارکت باالی کارکنان میتواند میزان شور و شوق کارکنان را در انجام کار
افزایش دهد ( .)Dehghani, 2016جذبه در کار با تمرکز عمیق فرد نسبت به کار و به سختی جدا
شدن از کار ،گذشت سریع زمان ،فراموش کردن همه چیزهای اطراف حین انجام کار توصیف می
شود ( .)Nori et al, 2010غرق شدن در کار نشان دهنده این است که چگونه یک کارمند در کار
خود فرو میرود و به طور کامل در شغل خود درگیر میشود .افرادی که در کار خود غرق شدهاند،
شدیدا بر انجام وظایف شان متمرکز شده و هوشیاری خود را نسبت به محیط از دست میدهند
( .)Dehghani, 2016بنابراین در هنگام کار ،زمان برای آنها به سرعت سپری میشود .جدا شدن این
افراد از کاری که انجام میدهند ،برای آنها بسیار سخت میباشد .آنها فراتر از وظایف خود عمل می
نمایند.
وقف کار شدن با درك احساس معناداری از انجام کار ،داشتن احساس اشتیاق و غرور از انجام کار
و احساس چالش انگیز بودن کار توصیف می شود ( .)Nori et al, 2010به عبارتی کارکنان پویا و
دارای پشتكار مایل به انجام تالش بیشتر در انجام وظایفشان هستند .این کارکنان در هنگام مواجه
با مشكالت نیز بر انجام کار به شیوه درست پافشاری میکنند ( .)Dehghani, 2016ترکیب سه
مولفه باال موجب میگردد تا افراد به صورت ارادی به انجام مسئولیتهای خود پرداخته و بدون نیاز
به حضور مافوق کارهای خود را به نحو احسن انجام دهند.
ونس ( )Vance, 2006بیان میکند که اشتیاق شغلی کارمند نتیجه ی ویژگیهای شخصی مثل
دانش ،مهارتها ،تواناییها ،خلق و خو ،نگرش و شخصیت ،محتوای سازمانی شامل رهبری ،تنظیم
محیط فیزیكی و اجتماعی و شیوههای منابع انسانی است که مستقیماً بر فرد ،فرآیند و محتوای
اجزای عملكرد شغلی تاثیر میگذارد ) .)Markos, 2010در حقیقت هر سازمانی که از رهبری متعهد
برخوردار است میتواند به سطح مطلوب اشتیاق با صرف هزینههای کم دست پیدا کند (2012,
 .)Holkuبنابراین رهبران میتوانند با تقویت احساس قدردانی افراد و حس تقدیر از آنها و ترغیب
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کارکنان جهت تعهد بیشتر به شغل ،اشتیاق به کار و شادابی و نشاط را در کارکنان افزایش دهند.
عالوه بر این ،کیفیت روابط بین مدیران و کارکنان ( ،)Gibbons , 2006اعتماد مدیران و اعتماد
افراد به میل درونی شان به شغل ( ،)Choghtai and Buckley, 2011مسطح سازی ساختاری
سازمان ( ،)Askari, 2011در نظر گرفتن زمان کافی و مناسب برای فراغت افراد از شغل خود (2009
 )Kuhnel,از دسته عوامل دیگری هستند که در افزایش اشتیاق شغلی موثرند.
گیبونز ( )Gibbons , 2006معتقد است که عامل مهم دیگر در افزایش اشتیاق شغلی کارکنان
بسترسازی مناسب برای برقراری ارتباط شفاف از طرف رهبران به وسیلهی نشر اطالعات صحیح از
چشم انداز ،اهداف و انتظارات میباشد .زمانی که رهبران فرصتهای مداوم برای گفتگو و مباحثه را
در سازمان گسترش دهند ،این امر منجر به ایجاد اعتماد ،بهبود درك کارکنان از کلیت سازمان و
ساخت فضای حمایتی از کار تیمی میگردد .یكی از شیوههای رهبری در سازمانها که میتواند در
ایجاد اشتیاق به کار و نشاط کارکنان موثر واقع گردد رهبری مثبتگراست .1رهبری مثبتگرا بر آن
است تا همان طور که انرژی مثبت در طبیعت ،سبب تقویت شكوفایی موجودات زنده میشود ،با
تأکید بر مثبتگرایی ،پیامدهایی فوق العاده را برای فرد و سازمان به ارمغان آورد .رهبری مثبتگرا
به دنبال آن است تا اصول مثبتی که ناشی از دانش سازمانی مثبتگرا میباشد را ارائه دهد
(.)Aghababai, 2013
رهبری مثبت گرا در مسیر رسیدن به اهداف خود از چهار راهبرد استفاده مینماید :جو مثبت،2
روابط انسانی مثبت ،3ارتباطات مثبت 4و معناگرایی مثبت .)Cameron, 2007( 5ایجاد جو مثبت به
شرایطی اشاره دارد که در آن احساسات مثبت بر احساسات منفی در محیط کار غلبه دارد .روابط
انسانی مثبت به کسانی مربوط میشود که منبع غنیسازی سرزندگی و یادگیری برای افراد و
سازمان ها هستند .در ایجاد ارتباطات مثبت در سازمان ،الگوهای ارتباطی رهبران اهمیت بسیاری
پیدا میکند ( .)Aghababai, 2013بازخورد مثبت و اعمال حمایت از افراد میتواند به کاهش
نكوهش و منفیگرایی کمک کند (.)Cameron, 2007
کارور و شیر (  )Karur and Shir, 2003بیان میکنند که افراد خوش بین معموالً رفتارهایی را
که باعث ارتقا و تقویت سالمت روانی و شادابی میشوند ،از خود بروز میدهند که این امر باعث
کاهش بیماریهای روانی میشود .هنگامی که این افراد بیمار میشوند یا مشكلی برای آنها پیش
1
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positive climate
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4
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5
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میآید با آن همچون مانعی زودگذر و قابل مدیریت مواجه میشوند ،بنابراین به موقع و به درستی
میتوانند از خود واکنش نشان دهند .همچنین این افراد انتظار پیامدهای خوب و مثبت را در بیشتر
لحظات دارند ،بنابراین در شرایط سخت و بحرانی این اعتقاد را دارند که ممكن است در اثر تالش،
توفیقی به دست آورند (.)Aghababai, 2013
فردریكسون ( ،)Fredrickson , 2001در تئوری توسعه و ساخت عواطف مثبت به یک مجموعه
عواطف مثبت شامل شادی ،عالقه و رغبت ،رضایت و خرسندی ،عشق و دوستی اشاره میکند و
می گوید که این عواطف به واسطه مجموعه اقدامات و تفكرات یک فرد میتوانند توسعه داده شوند.
مثالً حس شادی در یک فرد می تواند با کارهایی مانند انجام یک بازی ،حس عالقهمندی به وسیله
جستجو و بررسی ،حس خرسندی و رضایت توسط یک طعم مطبوع غذا و یا پیوستن به گروه مورد
عالقه و حس عشق و دوستی به وسیله روابط صمیمانهتر با افراد گسترش یابد و بیان میکند که
این عواطف مثبت و توسعه آنها میتواند به ساخت و تقویت منابع روانی ،اجتماعی ،جسمانی و
ذهنی یک فرد کمک کند و کارمندانی باهوشتر و خالقتر و سالم تر ،چه از لحاظ روانی و چه از
لحاظ جسمانی برای سازمان ایجاد کند .تقویت عواطف مثبت نیز باعث کاهش درگیری فرد در
رفتارهای منفی و نامطلوب میشود و از طرف دیگر مثبتگرایی در سازمان مسری است و میتواند
از سطح فردی به گروهی و سازمانی منتقل شود .همچنین سرمایه روانشناختی و مثبتگرایی
میتوانند به عنوان عوامل بالقوه مؤثر جهت مواجهه با رفتارها و گرایشهای مخرب کارکنان همچون
مقاومت در برابر تغییرات ،بدبینی به تغییرات و انحراف از وظایف مورد استفاده قرار گیرد
(.)Aghababai, 2013
کارول ( )Carroll , 2009با استفاده از طرح همبستگی به بررسی رابطه رهبری مثبتگرا و
سرمایه روانشناختی پیروان در موسسه مالی پرداخت و به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت و
معناداری میان این دو وجود دارد .مثبتگرایی بر روی غیبت (ارادی و غیر ارادی) تأثیر دارد،
چنانچه طی تحقیقی که انجام شد ،این نتیجه حاصل شد که توسعه مثبتگرایی و حاالت مثبتی
همچون امید ،روی سالمت افراد تاثیرات بسزایی دارد به طوری که افراد بسیار امیدوار به ورزش
اهمیت میدهند و در مواجه با درد و استرس قویتر هستند.
باکر و همكاران ( )Baker et al, 2003در پژوهش خود که با هدف سنجش میزان روابط مثبت
به روش پیمایشی در صنعت صورت گرفت ،نشان داد سازمانهای با عملكرد باال نسبت به
سازمان های عملكرد متوسط ،سه برابر بیشتر تولیدکنندگان انرژی مثبت در اختیار دارند .روابط
میان فردی قوی ،هماهنگی و همكاری میان کارکنان و اثربخشی کار همه تحت تأثیر کسانی است
که انرژی مثبت از خود ساطع میکنند (.)Aghababai, 2013
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هاشمی شیخ شبانی و همكاران ( )Hashemi Sheykhshabani et al, 2012در پژوهشی نشان
دادند که جو روانشناختی هم به طور مستقیم و هم از طریق اشتیاق شغلی با قصد ترك شغل و فقط
از طر یق اشتیاق شغلی با عملكرد وظیفه ای رابطه دارد.
فیاضی و همكاران ( )Fayazi et al, 2010در پژوهشی با عنوان استفاده از روانشناسی مثبتگرا
در مدیریت و رهبری سازمانی دریافتند مدیران آینده در صورتی میتوانند مؤثر باشند که از عهده
تغییرات سازمانی و محیطی برآیند و به این منظور آنها به تواناییهایی مانند تیم مدار بودن،
ارتباطات قوی ،حلکننده مشكالت ،ایجادکننده تغییرات و رهبر بودن نیاز دارند .مدیران باید رهبران
شایسته باشند تا بتوانند افرادشان را متحول کنند و بازده مورد نیاز شرکت را به دست آورند .یک
رهبر در این محیط متغیر جدید باید نقشهای گوناگونی ایفا کند .برای اطمینان از اینكه تغییرات با
موفقیت انجام میشود ،باید به افراد سازمان توجه بیشتری شود ،زیرا قدرت اقتصادی و توان تولید
سازمانهای مدرن به جای داراییهای فیزیكی ،مرهون توانمندی فكری و خدماتی آنهاست.
حسنزاده ( )Hasanzadeh, 2010در پژوهشی با عنوان مثبتگرایی در رفتار سازمانی به این
نتیجه رسید که مثبتگرایی میتواند منجر به پرورش و شكوفایی و کمال انسان شود .البته باید
توجه داشت که مثبتگرایی صرف نیز مانند منفیگرایی صرف خوب نیست .مثالً اطمینان بیش از
حد به نیروی انسانی میتواند عملكرد و کارایی را پایین آورد و یا خوشبینی غیر واقعی میتواند
منجر به انحراف از مسئولیت اصلی شود (.)Aghababai, 2013
نوری و همكاران (  )Nori et al, 2010در پژوهشی به بررسی «رابطه مولفههای اشتیاق شغلی با
ابعاد تعهد سازمانی» پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین مؤلفههای اشتیاق شغلی با ابعاد
تعهد سازمانی همبستگی معنادار وجود دارد .همچنین ،از میان مؤلفههای اشتیاق شغلی ،مؤلفه وقف
کار شدن بهترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی است.
در پژوهشی تقی پور ( )Taghipur, 2009با عنوان «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ،انگیزش
شغلی ،اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی گری توانمند سازی روانشناختی در کارکنان
شرکت ملی حفاری ایران» نشان داد که بین فرهنگ و جو حاکم بر سازمان ،انگیزش شغلی ،اشتیاق
شغلی و رفتار نوآورانه و اجتماعی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
کاراتپ و آگا ( )Karatepe & Aga , 2016در پژوهشی به بررسی «اثرات تحقق ماموریت
سازمانی و حمایت سازمانی ادراك شده بر عملكرد شغلی :نقش واسطه ای اشتیاق شغلی»
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که تحقق ماموریت سازمانی و حمایت سازمانی ادراك شده
بر اشتیاق شغلی تأثیر دارد و به واسطه آن اشتیاق شغلی بر عملكرد شغلی تأثیر دارد .به عبارتی
اشتیاق شغلی نقش واسطه ای کامل در رابطه میان ماموریت سازمانی و حمایت سازمانی ادراك
شده بر عملكرد شغلی دارد.
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شیرینی و روحی جناقرد ( )Shirini and Rohi Gnaghred, 2016در بررسی تاثیر کیفیت
تصمیم گیری مدیران بر توانمند سازی و اشتیاق به کار کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
اردبیل به این نتیجه رسیدند که کیفیت تصمیم گیری مدیران بر توانمندسازی و اشتیاق به کار
کارکنان تاثیر مثبت معنی داری دارد.
مظفری و ایران دوست ( )Mozafari and Irandust , 2016در بررسی اثربخشی ارتباطات
سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج به این نتیجه رسیدند که بین
اثربخشی ارتباطات سازمانی و ابعاد آن ( گوش دادن فعال ،تعدد مجاری ارتباطی ،ساده سازی،
شبكه ارتباطات غیر رسمی ،بازخورد و کنترل هیجانات) با اشتیاق شغلی رابطه معكوس و معنی
داری وجود دارد.
اکرمی ( )Akrami, 2017در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر تحقق بیانیه مأموریت سازمان و
حمایت سازمانی ادراك شده بر عملكرد شغلی و عملكرد بهبود خدمات از طریق متغیرهای واسطه
ای اشتیاق شغلی ،سازگاری شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی» به این نتیجه رسیدند که
متغیرهای اشتیاق شغلی ،سازگاری شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش واسطهای میان
روابط تحقق بیانیه مأموریت سازمان و عملكرد شغلی ،تحقق بیانیه مأموریت سازمان و عملكرد
بهبود خدمات ،حمایت سازمانی ادراك شده و عملكرد شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده و
عملكرد بهبود خدمات دارند.
به طور کلی مدیران از طریق روابط انسانی و صمیمانه با کارکنان و شیوههای رفع نیازهای
انسانی ،کارکنان را در اجتماعی هدفمند جهت رسیدن به رشد و تعالی فردی و گروهی گردهم می
آورند که این نحوه عملكرد بدون شک سالمت و امنیت بیشتری را در فضای سازمان ایجاد خواهد
کرد .رهبران مثبتگرا با رفتار خود ،جو و فضای کاری میتنی بر آرامش و امنیت خاطر را فراهم می
کنند و به تقویت احساس انرژی و توانمندی روانی پرداخته و با ایجاد روابط انسانی مثبت از طریق
تقویت احساس تعلق و شایستگی زمینه احساس انرژی و شادکامی را در افراد به وجود میآورند.
عالوه براین مدیرانی که بین کارکنان گشودگی ،روابط باز ،فرهنگ گفتمان و همكاری را پرورش می
دهند کمک زیادی به اشتیاق به کار ،مقاومت در برابر سختیها ،انگیزش ،جذب کار و خشنودی
درونی ،احساس رضایت خاطر و شادکامی کارکنان خود خواهند کرد .همان طور که مشاهده
می شود ،در رابطه با متغیرهای مطرح شده در این پژوهش ،تحقیقات متعدد و متنوعی صورت
گرفته است .لیكن محقق در بررسی پیشینه ،موفق به یافتن تحقیقات مشابهی ،که به بررسی رابطه
این سه متغیر بپردازد ،نشد و نوآوری پژوهش حاضر در ترکیب این سه متغیر می باشد .در این
راستا این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق به کار و نشاط
اجتماعی در دانشگاه انجام شده است.
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فرضيههای پژوهش
 بین راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق به کار با نشاط اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.
 بین راهبردهای رهبری مثبتگرا با ابعاد اشتیاق به کار رابطه معنادار وجود دارد.
 بین راهبردهای رهبری مثبتگرا با ابعاد نشاط اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

روش پژوهش
با توجه به این که هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق
به کار و نشاط اجتماعی میباشد .از این رو ،پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی ،از
منظر ماهوی توصیفی از نوع همبستگی است .همچنین به لحاظ نحوه جمع آوری اطالعات کمی
است .جامعهی آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد استان فارس
(2003نفر) میباشد .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شده است.
بدین صورت که فهرستی از دانشگاههای آزاد شمال ،جنوب ،شرق و غرب استان تهیه و به روش
تصادفی از بین آنها نمونههایی انتخاب شده سپس بین افرادی که در هر یک از خوشهها قرار داشته
اند به صورت تصادفی پرسشنامه توزیع شده و نهایتا تعداد  385نفر مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این پژوهش از سه پرسشنامه با مشخصات زیر استفاده شده است:
 پرسشنامه محقق ساخته رهبری مثبتگرا (آقابابایی )1392،با  17سوال بسته پاسخ در قالبچهار راهبرد جو مثبت ،ارتباطات مثبت ،روابط مثبت و معنی گرایی مثبت بر اساس مقیاس پنج
درجهای لیكرت (کامال موافقم=  5تا کامال مخالفم= )1
 پرسشنامه اشتیاق به کار :این پرسشنامه از شوفلی و همكارانش(  )2006بوده و شامل سهمولفه است که عبارتند از -1انرژی -2 ،شیفتگی و  -3فداکاری .مقیاس اشتیاق شغلی17 ،عبارت دارد
که هر عبارت دارای مقیاس لیكرت هفت تایی میباشد که از صفر تا  6نمره گذاری (هرگز= 0و
همیشه= )6میباشد.
 پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )OHIکه توسط آرگایل و لیو ( )1990تهیه شده است و با 29سوال که پنچ عامل رضایت ،خلق مثبت ،سالمتی ،کارامدی و عزت نفس را در بر میگیرد.
روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید و صاحبنظران دانشكدههای علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .همچنین
ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری مثبتگرا
 ،0/83پرسشنامه اشتیاق شغلی  0/88و پرسشنامه شادکامی  0/89به دست آمد که حاکی از
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پایایی باالی ابزارهای اندازهگیری میباشد .برای تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی
و برای محاسبات نیز از نرم افزار PLS Smartاستفاده شد.

يافتههای پژوهش
برازش مدل ساختاری
مرحله اول :ضرايب معناداری Z

این شاخص صرفاً جهت ورود به مرحله دوم مدل اندازه گیری کاربرد داشته و فاقد هر گونه
ارزش دیگری در این مرحله است .اما برای مرحله آخر (مدل کلی) ،دارای اهمیت باالیی است .با
توجه به نامناسب بودن ضرایب وارد بین دو متغیر اشتیاق به کار و نشاط اجتماعی که پائین تر از
حداقل ضریب  1/96است ،لذا متغیر اشتیاق به کار از این بعد از مدل حذف و مدل بدون متغیر
اشتیاق به کار میبایست ادامه یابد .در مرحله بعد مدل برای تعیین شاخص بدون متغیر اشتیاق
به کار ادامه مییابد.

شکل  .1مدل با ضرایب معناداری Z
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شکل .2اصالح ضرایب معناداری  Zپس از حذف متغیر اشتیاق به کار
مرحله دوم :شاخص

این شاخص از تأثیر متغیر مستقل بر کلیه متغیرهای وابسته حكایت دارد .سه مقدار  0/19و
 0/33و  0/67به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
است.

در نظر گرفته شده
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شکل .3مدل محاسبه ضرایب

مطابق با شكل  ، 3چون ضرایب درون دایره متغیر نشاط اجتماعی پائینتر از  1/96است لذا این
مرحله برای مدل بسیار ضعیف است.
مرحله سوم :شاخص Q2

این شاخص ،قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و در صورتی که در سه مقدار  0/02و
 0/15و  0/35ارائه شود ،نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی متغیرهای مستقل و ابعاد
آن دارد .چون این شاخص برای متغیرهای درونزای مدل کاربرد دارد ،لذا در جدول ،1تنها متغیر
وابسته محاسبه شده است.
جدول .1

محاسبه معیار Q2

گويهها

1-SSE/SSO

نشاط اجتماعی

0/335

اعداد بهدست آمده از خروجی مدل درجدول ،1نشان میدهد ،ضریب معیار  Q2نزدیک
0/35است و دارای شاخص مناسب  Q2است.
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برازش کلي
شاخص کلي مدل

محاسبه مدل سازی کلی از مدل ،شامل دو پارامتر محاسبه مدل کلی و آزمودن فرضیهها است.
جهت بررسی این شاخص طبق فرمول میبایست ،مقدار عددی ضرایب مقادیر اشتراکی در ضریب
 R2ضرب شود و میانگین آنها شاخص برازش مدل کلی موسوم به  GOFرا میسازد .ضریب R2
مطابق با میانگین ضرایب وارد در درون دایره کلیه متغیرهای شكل ( ،)3برابر با  0/69به دست آمده
است.
محاسبه ميانگين مقدار مقادير اشتراکي
مقدار مقادیر اشتراکی نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک سازه درونزا است که از یک
یا چندسازه برونزا تأثیر میپذیرد و نتایج آن در جدول ،2نشان داده شده است.
جدول  .2مقدار مقادیر اشتراکی
متغيرهای مرتبه اول

ميانگين مقدار مقادير اشتراکي

جو مثبت
رضایت
روابط انسانی مثبت
ارتباطات مثبت
خلق مثبت
معناداری مثبت
سالمتی
کارآمدی
عزت نفس

0/906
0/931
0/964
0/882
0/897
0/917
0/944
0/765
0/879
0/898

میانگین

عدد میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مرتبه اول در جدول ( ،)2برابر با 0/898به دست آمده
است ،از این رو مطابق با رابطه زیر ،شاخص کلی مدل برابر با:
= 0/787

=GOF
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بررسي ضرايب معناداری  Zمربوط با هر يک از گويهها
ضریب معناداری  Zبه عنوان معیاری برای جواز عبور به مرحله آخر است .که باید
باالی1/96باشد و با توجه به تأیید این ضریب بین خطوط کلیه متغیرها ،لذا این مرحله نیز قابل
قبول خواهد بود .شكل ،4به خوبی این ضریب را نمایش داده است.

شکل .4ضرایب نهایی معناداری Z

بررسي ضرايب استاندارد مسير هر يک از سؤالها
ضرایب استاندارد مسیر مشخص میکند ،چه مقدار واریانس تغییرات متغیر وابسته (عملكرد
مالی) ،را متغیر برون زا یا مستقل یا متغیرهای مستقل به شكل مستقیم و یا غیرمستقیم تبیین می
کند .مطابق با شكل ،5ضرایب همگی باالتر از حد استاندارد  0/4بوده و از این رو تفسیر نتایج برای
هر فرضیه به صورت زیر انجام میشود.
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شکل .5مدل نهایی تحقیق (به همراه ضرایب نهایی استاندارد مسیر)

آزمون فرضيهها
فرضيه اول :بین راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق به کار و نشاط اجتماعی رابطه معنادار
وجود دارد.
با توجه به این که ضرایب معناداری  zبین رهبری مثبتگرا و اشتیاق به کار از رقم  1/96پائین
تر بود ،لذا با حذف این متغیر عمالً فرضیه اصلی رد شد .شكل ( ،)1خروجی این ضریب در مدل را
نشان داده است .مطابق با این شكل در مدل ،ضریب معناداری  zبین اشتیاق به کار با نشاط
اجتماعی برابر با  1/754است که از این منظر دارای رقم استاندارد حداقل  1/96نیست و با عدم
معنی داری این رابطه در سطح  ،0/05متغیر اشتیاق به کار و کلیه ابعاد این متغیر از منظر
پاسخگویان و بر اساس تحلیل خروجی نرم افزار ،حذف میشود .اما با توجه به ارتباط معنی دار بین
رهبری مثبتگرا با نشاط اجتماعی در سطح  0/05لذا این ضریب بین دو متغیر مذکور با رقم 3/58
مورد تأیید قرار میگیرد .شكل ( ،)2مدل با وجود اصالح در ضرایب معناداری بدون متغیر اشتیاق
به کار نمایش داده شده است .در نهایت فرضیه اول این تحقیق با این عنوان که بین راهبردهای
رهبری مثبتگرا ،اشتیاق به کار و نشاط اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد به دلیل عدم معنی
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داری یكی از متغیرها (متغیر اشتیاق به کار) با متغیر وابسته (نشاط اجتماعی) ،مورد تأیید قرار نمی
گیرد.
فرضيه دوم :بین راهبردهای رهبری مثبتگرا با اشتیاق به کار و ابعاد آن رابطه مستقیم و
معنادار وجود دارد.
با توجه به این که ضرایب معناداری  zبین رهبری مثبتگرا با اشتیاق به کار و ابعاد آن پایینتر
از رقم  1/96بود ،این فرضیه رد شد .در شكل ( ) 1لذا با حذف این متغیر عمالً رابطه بین رهبری
مثبتگرا با متغیر اشتیاق به کار نیز قطع میشود زیرا ماندن متغیر اشتیاق به کار و اتصال آن به
متغیر رهبری مثبتگرا معنایی نخواهد داشت و متغیر اشتیاق به کار با قطع رابطه با متغیر نشاط
اجتماعی نمیتواند هیچ نقشی در مدل داشته باشد .از این رو در شكل ( ،)2خروجی اصالحی
ضرایب معناداری مدل ،این متغیر از مدل به طور کامل حذف میشود .این بدان معنا است که بین
راهبردهای رهبری مثبتگرا با اشتیاق به کار و ابعاد آن رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد و
فرضیه دوم مورد تأیید قرار نمیگیرد.
فرضيه سوم :بین راهبردهای رهبری مثبتگرا با نشاط اجتماعی و ابعاد آن رابطه مستقیم
معنادار وجود دارد.
با وجود تأیید برازش کلی مدل با رقم  ،0/787همچنین ضرایب معناداری zبین رهبری
مثبتگرا با نشاط اجتماعی و ابعاد آن که مطابق با شكل ( ،)1در سطح  0/05معنی دار بود (باالتر از
رقم 1/96بود) این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .از طرفی ،میزان تبیین تغییرات واریانس متغیر
درون زا از برون زای مدل بدون واسطه و به صورت مستقیم ،برابر با  31/5درصد بود و میزان
تغییرات واریانس متغیر درون زای مدل از ابعاد متغیر برون زا که به شكل غیر مستقیم وجود
داشته ،برای بعد رضایت برابر با 29درصد ( ،)0/315 *0/927برای خلق مثبت برابر با 26درصد،
برای سالمتی برابر با 27درصد ،برای بعد کارآمدی برابر با 22درصد و برای بعد عزت نفس برابر با
29درصد میباشد .در جدول ( )3میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم کلیه متغیرها وارد شده است.
جدول  .3میزان تأثیر گذاری و تاثیرپذیری مستقیم و غیر مستقیم متغیرها
مؤلفهها

اثرپذيری مستقيم

رضایت

................................

اثرگذاری

اثرگذاری

وضعيت

اثرپذيری

غير

مستقيم

مستقيم

غيرمستقيم

متغير

 29درصد

................................

 29درصد

تأیید
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خلق مثبت

................................

 26درصد

................................

 26درصد

تأیید

سالمتی
کارآمدی
عزت نفس
رهبری مثبتگرا
نشاط اجتماعی

................................
................................
................................
................................
 31/5درصد

 27درصد
 22درصد
 29درصد
................................
................................

................................
................................
................................
 31/5درصد
................................

 27درصد
 22درصد
 29درصد
................................
................................

اشتیاق به کار

................................

................................

................................

................................

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
حذف از
مدل

بحث و نتيجه گيری
طبق یافتههای فرضیه اول بین راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق به کار و نشاط اجتماعی
رابطه معنادار وجود ندارد .با وجود تأیید برازش کلی مدل ،اما ،با توجه به این که ضرایب معناداری
 zبین متغیر نشاط اجتماعی و اشتیاق به کار در سطح  0/05معنی دار نبود لذا با حذف این متغیر
عمالً فرضیه اول رد شد .همچنین ضریب معناداری  zبین اشتیاق به کار با نشاط اجتماعی در سطح
 0/05معنی دار نیست و متغیر اشتیاق به کار و کلیه ابعاد این متغیر از منظر پاسخگویان و بر اساس
تحلیل خروجی نرم افزار ،حذف میشود .با عنایت به ارتباط معنی دار بین رهبری مثبتگرا با نشاط
اجتماعی در سطح  0/05این ضریب بین دو متغیر مذکور مورد تأیید قرار میگیرد در نهایت فرضیه
اول این تحقیق با این عنوان که بین راهبردهای رهبری مثبتگرا ،اشتیاق به کار و نشاط اجتماعی
رابطه معنادار وجود دارد به دلیل عدم معنی داری یكی از متغیرها (متغیر اشتیاق به کار) با متغیر
وابسته (نشاط اجتماعی) ،مورد تأیید قرار نمیگیرد.
یافتهها ی این فرضیه غیرهمسو با نتایج پژوهش شوفلی و باکر ()Schaufeli, & Bakker, 2004
و میرزادارانی ( )Myrzadarani, 2013میباشد .شوفلی و باکر معتقدند کسانی که به کارشان اشتیاق
دارند در مقایسه با کسانی که مشتاق کارشان نیستند از کارشان رضایت بیشتری دارند ،احساس
تعهد بیشتری به سازمان دارند ،تمایل کمتری برای ترك کار و سازمان و گشتن به دنبال کار در
جای دیگر دارند .یكی از مهم ترین دالیل رد این فرضیه از نظر پاسخ گویان تاثیر افزایش اشتیاق
شغلی بر افزا یش سطح انرژی و هویت قوی در فرد است .همچنین از نظر میرزادارانی
( )Myrzadarani, 2013اگر کارکنان سازمانها با شور و شوق و عالقه کار نمایند و به شغل و
سازمان خود دلبستگی داشته باشند عالوه بر این که سازمان در نیل به اهداف خود موفق تر خواهد
بود جامعه نیز از نشاط بیشتری برخوردار خواهد شد .افزایش نشاط اجتماعی ره آوردی است که
اشتیاق شغلی به ارمغان میآورد.
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طبق یافتههای فرضیه دوم بین راهبردهای رهبری مثبتگرا با اشتیاق به کار و ابعاد آن رابطه
معنادار وجود ندارد .بنابراین این فرضیه رد میگردد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش هویدا و
همكاران ( ،)Hoveyda et al,2011شوفلی و باکر ( )Schaufeli, & Bakker, 2004و میرزادارانی
( )Myrzadarani, 2013همسویی ندارد .هویدا و همكاران ( )Hoveyda et al,2011بیان میکنند که
مثبتگرایی باعث بهبود عملكرد ،افزایش خشنودی ،اعتماد به نفس ،عزت نفس ،انعطافپذیری،
انرژی و شادابی ،عملكرد شغلی ،دستیابی به هدف ،رشد و توسعه فردی بیشتر و کاهش استرس
میشود.
طبق یافتههای فرضیه سوم بین راهبردهای رهبری مثبتگرا با نشاط اجتماعی و ابعاد آن رابطه
معنادار وجود دارد .بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهشهای رمزدن ( ،)Ramsden,1998فروهر و همكاران ( )Forouhar et al, 2013همخوانی دارد.
رمزدن ( ) Ramsden, 1998در مطالعه تحلیلی خود به این نتیجه رسید که با توجه به دشواریها و
چالشهایی که بر سر راه دانشگاهها قرار دارد ،رهبران آکادمیک باید با خوشبینی و مثبت اندیشی،
مشكالتی را که در اثر آینده نامعلوم و دشوار به وجود میآید حل کنند .در واقع این وظیفه رهبران
آکادمیک است که همكاران شان را تهییج و زنده کنند تا با انگیزه و شور با چالشها روبه رو شوند.
در تبیین نتایج فرضیه اول میتوان گفت مدی ران و رهبران دانشگاهی با قدردانی از اعضاء
میتوانند باعث افزایش ارتباطات ،تقویت ارزشها و ارتقاء سطح اعتماد کارکنان و اعضای هیات
علمی گردند .مدیرانی که به اعضای هیأت علمی آزادی عمل اعطا نمایند و مشارکتپذیری را مبنای
کار خود قرار دهند باعث میشوند که اعضای هیأت علمی به انجام فعالیتهای نوین در دانشگاه
عالقه مند شوند و سطح تبادل نظر ،گفتگو ،همكاری و ارتباطات را افزایش دهند .یک رهبر موفق
باید بتواند افراد زیر مجموعه خود را به شور و اشتیاق برساند به طوری که کارکنان از روی احساس
رضایت ،کار خود را به نحو احسن انجام دهند .در واقع ،یک مدیر ،زمانی میتواند رهبری موفق باشد
و اهداف را به بهترین نحو پیش ببرد که بتواند در سازمان جو عاطفه ،محبت و صمیمیت برقرار کند
و توانایی ایجاد شور و اشتیاق را در افراد مجموعه داشته باشد .رهبر باید به نیاز روحی افراد توجه
داشته باشد و سعی کند به افراد در محیط کار از روشهای مختلف روحیه دهد و بدین طریق
موجبات شادکامی و نشاط آنها را فراهم نماید .شادی و نشاط از عوامل موثر و مفید برای ارتقاء
روحیه کارکنان می باشد و نقش بسزایی در زندگی شخصی و شغلی آنها دارد .شادی اشتیاق افراد را
به انجام فعالیتهای اجتماعی تسهیل میکند .مدیران با ایجاد محیطی سرشار از صمیمیت موجبات
روحیه گروهی ،اعتماد سازی و ایجاد جو مثبت ،عاطفی ،دوستانه و شاد را فراهم میآورد و با ایجاد
جو احترام متقابل بین اساتید و دانشجویان زمینه ی ارتقای کیفیت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی

60

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،4زمستان  ،96پياپي 32

اثربخش و احساس رضایتمندی را در دانشگاه به وجود میآورد .هر چه شادی بیشتر باشد ،تعامالت
اساتید ،دانشجویان ،کارکنان و مسئوالن بهتر خواهد بود.
در تبیین نتایج فرضیه دوم و سوم میتوان گفت کیفیت روابط بین مدیران و کارکنان به عنوان
یک پیوند حیاتی برای افزایش اشتیاق شغلی محسوب میشود .عالوه بر رهبران ،مدیران مستقیم
نیز نقش اساسی در افزایش سطح اشتیاق شغلی کارکنان ایفا میکنند (.)Myrzadarani, 2013
پژوهشها نشان میدهد اعتماد مدیران و اعتماد افراد به میل درونیشان به شغل میتواند ابزاری
برای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان در کارشان باشد ( .)Choghtai & Buckley, 2011مدیران باید
مولفهها ی کلیدی اشتیاق شغلی و شادی کارکنان را شناسایی نمایند .آنان باید منابع مالی و
غیرمالی مورد نیاز برای اجرای برنامههای اشتیاق شغلی کارکنان را فراهم نمایند و این چنین
حمایت خود را در پیاده سازی استراتژِی اشتیاق شغلی کارکنان تكمیل نمایند .مدیران میتوانند با
ایجاد ارتباطات شفاف ،کار تیمی ،مسطح سازی ساختار سازمان ،تیمهای خود مدیریتی ،روابط
انسانی مثبت ،و تصمیم گیریها ی مشارکتی شور و اشتیاق به کار و شادی را در کارکنان ایجاد
نمایند.

پيشنهادات
با توجه به یافتههای به دست آمده و بر اساس اهمیت و اولویت آنها ،پیشنهادهای ذیل به
منظور افزایش اشتیاق به کار و نشاط و شادی کارکنان و اعضای هیات علمی به مدیران و مسئوالن
دانشگاهها توصیه میشود:
 با کارکنان و اعضای هیات علمی با صداقت و درستی رفتار کنند ،به آنها احترام بگذارند ،بهطور مؤثر با آنان گفتگو کنند و در تصمیم گیریها درگیر نمایند .از طریق گفتگوهای چهره به
چهره روابط مطلوب را پرورش دهند و احساس کارکنان را نسبت به شغل شان سرشار از فخر و
مباهات نمایند و محیطی سرشار از نشاط و شادکامی برای آنها فراهم نمایند.
 برنامههایی برای ایجاد نشاط و شادکامی در تمامی سطوح دانشگاه تدوین نمایند. با توجه به اینكه کیفیت روابط بین مدیران و کارکنان در افزایش اشتیاق شغلی موثر میباشدتوصیه میشود مدیران بسترسازی مناسب برای برقراری ارتباط شفاف به وسیله ی نشر اطالعات
صحیح از چشم انداز ،اهداف و انتظارات را فراهم نمایند.
 رفع مسایل و مشكالت نگران کننده اعضای هیات علمی به طور اصولی تا نتیجه نشاط وشادابی آنها منجر به نشاط در دانشجویان و کالسهای درس شود.
 در تعیین اهداف و ارزشها ی سازمان از نظر کارکنان و اعضای هیات علمی استفاده نموده ودر تصمیمات مربوط به حوزه کاری آنها مشارکت داده شوند.
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 با تقویت روحیه کار تیمی و تشویق کارکنان و اعضای هیات علمی به تعامل بیشتر با یكدیگر.و القای مثبت اندیشی در افراد موجبات افزایش اشتیاق شغلی آنها را فراهم نمایند

تشکروقدرداني
مراتب تشكر و قدردانی خود را بابت حمایت مالی طرح بررسی روابط چندگانه میان راهبردهای
 اشتیاق شغلی و نشاط اجتماعی در دانشگاههای آزاد اسالمی استان فارس توسط،رهبری مثبتگرا
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده عنوان مینماییم
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