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 چکيده
در دنیای هنر، ارزش یک کار هنری نتیجه پویایی های یک زمینه نهادی است. به همین ترتیب 

شناختی یک سازمان هم به شکل اجتماعی ساخته می شود که منجر به ایده ارزش زیبایی 

هایی می شود که هم باعث ارتقاء زیبایی و هم عملکرد سازمان می شود. در حوزه زیبایی 

شناسی سازمانی برخی چشم اندازها بر بکارگیری یک علم طراحی اشاره می کنند که در آن 

اری برای طراحی فرآیندهای سازمانی بهتر بکار گرفته مالحظات زیبایی شناختی به عنوان ابز

در انتخاب کاالهایی همچون لباس، سیگار، خودرو، مبلمان، عطر و ... شاید خود کاال  می شوند.

چندان مهم نباشد، اما ارزش زیبایی شناختی الزم که شرکت سازنده برای آن کاال ایجاد کرده 

سیمای کاال است. زیبایی شناختی نرم افزاری  است به مراتب مهم تر است که همان شکل و

نیست که بر روی ماده سخت افزاری باشد، بلکه اساس و هسته اصلی کاالی مورد نظر است. 

این وضعیت را می توان در صنایع خدماتی مشاهده کرد، جایی که تعامالت چهره به چهره با 

روش این تحقیق از جهت  مشتریان به لحاظ زیبایی شناختی سبک خاصی پیدا کرده است.

پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دانشگاه  -هدف کاربردی و از نوع توصیفی

. ابزار جمع آوری در نفر به عنوان نمونه  و بطور تصادفی انتخاب شدند432باشد تعدادایالم می

شده است. برای استفاده  Smartpls3وSPSS21، پرسشنامه استاندارد و ازنرم افزار این پژوهش

پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و برای روایی از روایی همگرا  و واگرا استفاده 

  شد. یافته ها نشان داد که زیباشناسی بر سازمان تاثیر معناداری دارد.

 .زیباشناسی، سازمان، آموزش عالی :يديکل واژگان
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  2 پروین نصيري ، 1 پري شجاعيان

 .ایالم دانشگاه بازرگانی مدیریت رشته ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 .شیراز دانشگاه اجتماعی علوم رشته ارشد کارشناسی نشجویاد 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 پري شجاعيان

 تاثير زیبایی شناسی بر سازمان آموزش عالی
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 مقدمه
لیل باشد. به همین دپردازند به اصطالح زیبا شناسی بخشی از زندگی روزمره مردم میزیبا شناسی میمردم در هرجنبه ای از زندگی به 

به (. 4112شرکت ها و مدیران تالش می کنند محصوالت خود را با استفاده از زیبایی شناسی برای موفقیت، تمایز دهند)کیمزن و مامسکو، 

 ز تجربیات حسی ما ایجاد شده است، همچنین شامل چگونه افکار و احساسات و استداللطور کلی، زیبایی شناسی مربوط به دانش است که ا

زیبایی شناسی به عنوان یک کاوش فلسفی به قرن ها پیش بر می گردد و تنها در  (.4112)هانس و تیلور،  باشدهای ما از محیط اطراف می

پیدا کرده و واقعیت اجتماعی ما تبدیل به یک سازه زیبایی شناختی شده دهه های اخیر جنبه های زیادی از واقعیت ما رنگ و بوی زیبایی 

ی راست . بر طبق دیدگاه ولچ در دور و بر ما فرآیندهای زیبایی شناختی اتفاق می افتد. ما در خانه هایی زندگی می کنیم که دارای سبک معما

رویم که به طور دقیق طراحی شده است و به این ترتیب ما در خاصی است و خودرویی را سوار می شویم که زیبا است، به فروشگاهی می 

حال دگرگونی شهر، صنعت و محیط خود هستیم تا اینکه به یک سناریوی فرازیبا شناختی دست یابیم. امروزه مفهوم زیبایی با عواملی همانند 

( معتقد است که هیج زیبایی واحدی 1141تبط است. وایتهد)ابتکار، نبوغ، رسایی، و توانایی ارائه کار هنری برای جذب شنونده یا تماشاچی، مر

را نمی توان در یک هارمونی قرار داد که قابل حصول باشد. زیبایی در اساسی ترین شکل خود با نوسازی، ماجراجویی و گفتمان مرتبط است. 

ا مرتبط است، مشاهده کرد: نیاز ما برای تفریح و همچنین زیبایی سازی را می توان در افزایش تعداد صنایعی که با عالیق زیبایی شناختی م

سرگرمی، به ما و محیط ما زیبایی می بخشد. باالخره اندیشه های زیبایی شناختی شکل دهنده بسیاری از فعالیت های سازمانی ما همانند 

احی شده است که تجلی سیمای آگهی تبلیغاتی، طرح های محصول و چیدمان فیزیکی محیط کار و ادارات است. ساختمان شرکت طوری طر

شرکت باشد به طوری که در برخی موسسات مالی، ساختمان های جذاب و گیرا به چشم می خورد زیبایی در اساسی ترین شکل خود با 

را در نوسازی، ماجراجویی و گفتمان مرتبط است. تمدنِ بدون مخاطرات و ماجراجویی ها در مسیر سقوط قرار دارد. آیا می توان این حالت 

زیبایی شناسی یک نگاه جدید به سازمان ها را (. 1،4112خصوص سازمان به عنوان یک تمدن خرد بکار گرفت؟ )نیکسون؛ وارهورست و وایتز

 .ارائه می دهد و نگاهی به راه های جایگزین بیان و ساخت معانی می کند که عمیقا بر تعامالت، رفتارها و درک های سازمان تاثیر می گذارد

ن و آن دست یابند)هانس به پژوهشگران کمک می کند آگاهی بیشتری از شیوه های برخورد با زیبایی شناسی سازمانی و پیامدهای متفاوتو 

زیباشناسی محصول بطور قابل توجهی ارزش ادراک محصول را بهبود می دهد و مصرف کنندگان حاضر به قیمت پرداخت (. 4112تیلور،

در انتخاب کاالهایی (. 4112، 4باشند )باسیای شده جهت حفظ و ماندگاری زیباشناسی بهتر در ذهن خود میدرصد برای محصوالت طراح12

 همچون لباس، سیگار، خودرو، مبلمان، عطر و ... شاید خود کاال چندان مهم نباشد، اما ارزش زیبایی شناختی الزم که شرکت سازنده برای آن

است که همان شکل و سیمای کاال است. زیبایی شناختی نرم افزاری نیست که بر روی ماده سخت  کاال ایجاد کرده است به مراتب مهم تر

افزاری باشد، بلکه اساس و هسته اصلی کاالی مورد نظر است. این وضعیت را می توان در صنایع خدماتی مشاهده کرد، جایی که تعامالت 

صی پیدا کرده است. کد لباس، دستورالعمل های مفصل در خصوص چگونگی چهره به چهره با مشتریان به لحاظ زیبایی شناختی سبک خا

تماس با شرکت، آموزش کارکنان ستادی در خصوص چگونگی ارتباط با مشتری، پدیده هایی هستند که افزایش عنصر زیبایی شناختی را در 

شده بازاریابی است. این مطالعات بر راه هایی  بخش های مختلف سازمان نشان می دهد. زیبایی شناسی، بخش مهمی از یک استراتژی حساب

که در آن کارمندان به دنبال نفوذ بر حاالت بدنی ) اوضاع جسمی( کارگران خدماتی هستند، متمرکز است. ایده زیبایی شناختی به عنوان 

ش هایی که از طریق آن لبخندها و روشی برای تمرکز بر عناصر فیزیکی و حسی حیات سازمانی بکار می رود. بنابراین این مطالعات به رو

عادات کارگران خدماتی و یا عواطف واقعی آنها ایجاد می شود، متمرکز نیست بلکه این مطالعات بر استراتژی های مدیریتی متمرکز است که 

تند که همگی آنها از بر استانداردهای رفتاری اعمال می شود همانند لباس پوشیدن و ... این رویکردهای مختلف دارای نقاط مشترکی هس

 ییبایدانش ز (.3،4112نخستین تفکر زیبایی شناسی که مربوط به تفکرات ادراکی و حسی است ناشی می شود د)نیکسون؛ وارهورست و وایتز

(. تفاوت 4112، 2)هانسن و تیلوربه آن نداشته است یکاف توجه شود، اما یبه طور منظم در سازمان ها استفاده م ،یمانند دانش ضمن ،یشناس

دهد این عوامل شامل مشخصات گذارد که در آن مصرف کننده  به محرک های زیباشناسی پاسخ میهای فردی  بر روش های مختلفی تاثیر می

ادراک  (.4112، 2باشد)نوتاودیستعمومی جمعیت شناسی)سن، جنس و تحصیالت ( روانشناسی مصرف کننده و پیشینه اجتماعی فرهنگی می

ایی شناختی که بر زیبایی سازمان ها متمرکز است، غالبا بی توجه مانده است. وی بر توصیفات زیبایی سازمان های اجتماعی هگلی از زیب

متمرکز شده است که ریشه در تحلیل های کانت دارد. سوال که آیا این امکان وجود دارد که عواملی را که باعث می شود سازمان بتواند به 

ین کرد. با این حال سازمان های موجود در بازارهای اقتصادی معاصر معموال توان وارد کردن زیبایی شناختی در طور زیبا عمل کند، تعی

                                                           
1 -Nickson, Warhurst & Witz  
2 - Baisya 
3 -Nickson, Warhurst & Witz  
4 - Hansen, & Taylor 
5 - Nuttavuthisit 
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عملیات خود را ندارند. همان طور که سازمان ها برای در اختیار گرفتن قدرت های خالق رهبران هنرمند بزرگ، با شکست مواجه هستند، 

 (.4112، 6گاه خارق العاده و غیر معمول به جایگاه کم مایه و دونِ خود تن در داده است)جاناسناقتصاد ما هم به جای حرکت به سمت جای

مدیریت زیبایی شناختی در سطح تجویزی بیان می دارد که شرکت هایی که به مدیران اجازه می دهند تا شبیه رهبران هنرمند کارکنند، 

تمرکز مدیریت بر احساسات شدید، شوخی و تفریح، بدیهه پنداری، قضاوت شهودی، زیبایی ، بسیار خالق تر و نوآورتر خواهند بود. بنابراین 

(. در دنیای هنر، ارزش یک کار هنری نتیجه پویایی های  4112، 2منجر به افزایش سودآوری بلند مدت شرکت خواهد بود)گرارد و استرایت

سازمان هم به شکل اجتماعی ساخته می شود که منجر به ایده هایی می  یک زمینه نهادی است. به همین ترتیب ارزش زیبایی شناختی یک

در حوزه زیبایی شناسی سازمانی برخی چشم اندازها بر بکارگیری یک علم  شود که هم باعث ارتقاء زیبایی و هم عملکرد سازمان می شود.

طراحی فرآیندهای سازمانی بهتر بکار گرفته می شوند. از طراحی اشاره می کنند که در آن مالحظات زیبایی شناختی به عنوان ابزاری برای 

نظر بسیاری از مهندسان و دانشمندان، فرآیندهای تکنولوژیکی طراحی شده به شکل زیبا و یا مصنوعات زیبا، عملکرد بهتری حاصل می کنند. 

مهم است. با این حال با طراحی هوشمندانه این عرصه ها برای شرکت های معاصر که به شدت به مارک و هویت برند متکی هستند، بسیار 

تحقیقات زیبایی (. 2،4112پروژه ها و پیونددهی برند با زیبایی شناختی می توان سرآمدی و تعالیگری گذشته را بازیافت کرد )راپو و همکاران

ی های اعضا، معنا و ارتباط و فراهم سازمان ها را با ارائه معرفت شناسی جدید، معیارهای ارزیابی تصمیم گیری ها و تصمیم گیر شناختی

بر خالف مفاهیم  .درب را به یک درک حیاتی و جدید سازمان ها باز می کندو آوردن دسته بندی های این داده های حسی عمیق تر می کند 

ی سازمانی در سازمان ها که محققان از سازمان ها برای اجرای آن، از جمله توانمند سازی، اخالق و تنوع استفاده می کنند، زیبایی شناس

با گذر از (. 4112باشد برای انجام این کار محققان دانشگاهیان باید آموزش الزم را ببینند )هانسن و تیلور، مینیازمند چیزی جدید و خوب 

م مبدل گشت. این الزادهه آخر قرن بیستم و ورود به هزاره جدید، رعایت اصول زیبا شناختی در کنار سایر اصول تولید به یک الزام اساسی 

اساسی جایگاه فرایند تولید محصوالت را ارتقا بخشید و سرمایه های گسترده ای را در حوزه مدیریت به دنبال داشت. در این میان افزایش 

گاه شو البته تقالی آنها برای تصاحب  و فقط قفسه فرو -به ویژه صنایع محصوالت مصرفی –تعداد شرکت های رقیب  در یک صنعت خاص 

شد نیز، ضرورت متمایز سازی محصوالت خصوصا از ها در حالتی که همگرایی خاصی  از نظر کیفی در میان محصوالت شرکت ها دیده می

 (.1312بعد زیباشناختی را دوچندان کرد)ابراهیمی و همکاران،

 

 مبانی نظري تحقيق
ز جستجوی روش های جایگزین برای ایجاد دانش و شاید به آخرین ظهور زیبایی شناسی به مطالعات سازمانی به طور گسترده ای ا

همراه با جنبش از مثبت گرا / عملکردگرایانه به دیدگاه « بحران نمایندگی»این  در تحقیقات سازمانی،« بحران نمایندگی»طور مشخص 

 (.4112)هانس و تیلور، ودتفسیری / انتقادی در مطالعات سازمانی ظهور کرد همراه با دانش هایی که از آنها ایجاد شده ب

،  استراتژی بازاریابی، محیط خرده فروشی ، همچنین نقش مهمی در موقعیت محصوالت زیباشناسی نقش مهمی را در توسعه محصول

حول که زندگی روزمره ،  از آنجایی(. 4112، 1دارد  و ارزش قابل توجهی برای محصول ایجاد می کند و آن را ویژه تر می کند )کراین برینک

گیرد، زیباشناسی کردن این امر به معنی تالقی آفرینش های هنری  با فرایند مصرف است؛ این امر به معنی محورهای متنوع مصرف شکل می

شودو نه دست یازی به یک زیبایی ماقبل هبوط جستجوی خوشبختی در همین لحظات فرار و گذرا است که در خانه و مراکز خرید سپری می

بلکه هدف ها،  ن . بنابراین زیباشناسی آن شکل از کردار انسانی است که به هیچ وجه نیاز به توجیه فایده اندیشانه ای ندارد؛و فراسوی زما

(. زیبا شناسی و طراحی محصوالت و خدمات به عنوان یک عامل کلیدی  در 1316بنیادها و دلیل های اساسی خاص خود را دارد)عباس پور، 

د و از آن بعنوان  یک معیار مهم یاد شد که  مصرف کنندگان آن را  از نظر  عرضه  محصوالت و تصمیم گیری موفقیت شرکت شناخته ش

توانند کیفیت محصول و قیمت رقابتی را در یک بازار با توجه به نقش زیباشناسی در نظر بگیرند. کنند. مصرف کنندگان میخرید، ارزیابی می

کنند، با شناخت این روند روبه رشد در بازار، ، محیط های خرده فروشی ، تبلیغات و .. استفاده می از زیبایی شناسی در طراحی محصوالت

تعدادی از محققان مصرف کننده  شروع به تمرکز در این زمینه کردند. با این حال ، چارچوب نظری جامع، برای تحقیقات زیباشناسی در 

فضای فیزیکی -تصاویر مربوط به هویت سازمانی ب -عواملی از قبیل : الف 4111ر سال(. استریت د4114 ،11حوزه مصرف وجود ندارد)دلویل

جهت سازماندهی در  زمینه زیباشناسی ایده هایی مانند مدیر به عنوان هنرمند و زیبایی سازمان اجتماعی،  -مصنوعات فیزیکی  د -سازمان ج

 ( . 4112نام برد)هانسن و تیلور، 
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کرد زیبایی شناختی در دهه های اخیر وارد حوزه سازمان و مدیریت شده است به خصوص در حوزه های همان طور که می دانیم روی

تجاری و بازرگانی که کاالهای تجاری تولید می شود، این موضوع بسیار برجسته است. ایده مدیریت زیبایی شناختی هم در ریشه در هنر و 

مونتوکس دارای عناصر توصیفی، تجویزی و انتقادی است. -بر اساس کار گویلت  همچنین عملیات تجاری دارد. مدیریت زیبایی شناختی

نخست در سطح توصیفی گفته می شود  که محققان مدیریت می توانند شرکت ها را همانند آثار هنری در نظر بگیرند که در آن اقدامات 

ن هنر پیشه نقش ایفا می کنند. رویکرد زیبایی شناختی یک مدیریتی به عنوان شکلی از زیبایی شناختی تلقی  شده و مدیران هم به عنوا

جایگاه منحصر به فردی در مسیر مطالعات سازمانی اخیر باز کرده است. رویکرد زیبایی شناختی بدون اینکه راه هایی جدیدی برای عقالیی 

(. به طور  4112، 11می کند )گرارد و استرایتکردن امور تدبیر کند، محققان سازمانی را به آگاهی های جدیدی از حیات سازمانی تجهیز 

خاص ایده مربوط به شرکت هنری به عنوان ترکیبی از دو فرم زیبایی شناختی مطرح می شود. گویلت مونتوکس بر اساس زیبایی شناختی 

 می گذارد و در این فرآیند کانتی بیان می دارد که هنرمند به عنوان یک عامل الهام بخشی است که نقش اصلی و الگوی اولیه را به نمایش

خلق اثر، عواملی مانند شهود، احساس و تخیل نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین واژه جدیدی تحت عنوان شرکت هنری زمانی متجلی می 

ر پس یک رهبای گادامر از زیبایی شناختی(. شود که چنین عامل)هنرمند( الهام بخشی در فضای سازمان قرار گیرد) بر اساس دیدگاه زمینه

هنرمند اثربخش کسی است که کنترل رسمی را با یک اشتیاقی برای زیبایی شناختی ترکیب کند. جالب است اینجا اشاره شود که  بین 

اقدامات هنری رابرت ویلسون و اقدامات مدیریتی  گیلنهمرکه کارخانه دار سوئیسی است یک تقارن کاملی وجود دارد: هنر مند بزرگ و مدیر 

باعث تسهمی استعداد رهبری زیبایی شناختی شده و این عمل در تبدیل معمول به غیر معمول بسیار مهم تلقی می شود)گولت و بزرگ 

(. بعالوه محققان مربوط به مدیریت زیبایی شناختی  بحث می کنند که این تقارن به طور فزآینده ای در آموزش هنرمندان 4112، 14همکاران

بواسطه آگاهی  زیبایی شناختی محققان مدیریتی پست مدرن،  تفاوت بین هنر و مکاتب تجاری در  "می شود.: و رهبران شرکت ها منعکس 

.. یکی از رهبران زیبایی شناس که برنده جایزه نوبل شده است، توجهات را به سرکوب لهستانی ها در قرن بیستم معطوف "حال کاهش است

ای مبتنی بر اتحاد و همبستگی موثر بوده است.  به هر حال تحقیق و تفحص در حوزه کرده است وی در کمک به شعله ور شدن نهضت ه

رهبری زیبایی شناختی، باعث ایجاد پیوند بین رشته های مختلف می شود و اغلب رشته هایی همانند جامعه شناسی، تاریخ و مدیریت را در 

طالعاتی است که در رشته مدیریت و زیبایی شناختی بوجود آمده است. بر می گیرد. رهبری زیبایی شناختی نشان دهنده یکی از مسیرهای م

( از جمله افرادی هستند که در این حوزه به تحقیق پرداخته اند همچنین مطالعه زیبایی شناختی سازمان توسط رافل 4112تیلور و هنسن )

(، با بکارگیری زیبایی شناختی 1111همچنین استراتی)  (، در بین بین بسیاری از محققان  سازمان و مدیریت الهام بخش بوده است.1111)

( در کتاب زیبایی شناسی سازمان، مقدمه مفیدی 4111در درک سازمان ها از منظر روانشناسی، جایگاه بزرگی کسب کرده است. هتر و استفن)

لت و مونتوکس چندین مطالعه موردی از در خصوص موضوعاتی که رهبری زیبایی شناختی را احاطه کرده اند، بیان کرده اند. همچنین گوی

رهبری زیبایی شناختی ارائه کرده اند که یک تعمیم مفیدی از زیبایی شناختی در حوزه سازمان محسوب می شود این دو محقق معتقدند که 

(. بیشتر تحقیقات 4112جانس، رهبری زیبایی شناختی در ناحیه آستانه ای بین هنر و مدیریت، ساختار و آشوب، یا کار و بازی اتفاق می افتد)

انجام شده در زمینه محصوالت فرهنگی صورت گرفت و زمینه مناسبی را به دلیل نقش های نمادین فرهنگی غنی  و برجسته برای تحقیقات 

ژگی و تاثیر ویفراهم کرد و محرک های زیباشناسی روزمره  از قبیل جنبه های  بصری طراحی محصول، تصاویر مورد استفاده در تبلیغات مد  

های  طراحی بسته بندی در توجه بصری را مهم برشمرد و همچنین تحقیقاتی بر روی بررسی تجربه محیط مثل مکان یا جاییکه محرک 

( بیان کردند که 4113کند، صورت گرفت. جوی و شری)سالن کنسرت ( و معماری که مصرف کنندگان را جذب می –زیباشناسی مثل )موزه 

شود که قصد استفاده از زیباشناسی را دارند )کراین برینک، نندگان  عمدتا توسط توسعه دهندگان و خرده فروشان هدایت می تجارب مصرف ک

4112) . 

 

 تحليل هاي سازمانی از زیبایی شناختی
محرک اصلی ورود  زیبایی شناختی به حیات سازمانی، حمله هایی است که علیه پارادایم اثبات گرایی و عقالنیت صورت گرفته است. 

تحلیل های سازمانی رنگ وبوی زیبایی شناختی به خود گرفت تمام این انتقادات  1121از حیثت زمانی هم می توان گفت که از اواسط دهه 

گرایی در سه عامل نقطه اشتراک دارند: اهداف، روش ناسی و پدیده مورد مطالعه)آزمودنی(. از حیث هدف می توان گفت و حمالت علیه اثبات 

که هدف رویکرد زیبایی شناختی درک سازمان است. روش شناسی های منتقدان هم تحلیل های کیفی است و پدیده های مورد مطالعه آنها 

عناصر غیر محسوس و ظریف است. در خصوص جنبه سوم ، بیشتر حمالت به سلطه شناختگرایی در  به جای روابط علی قوی، بیشتر از نوع
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مطالعات سازمان و تبیین های عقالنی است. اما به طور دقیق و قطعی  در توسعه  این مسیر فکری در مطالعات و تحلیل های سازمانی، چندین 

 موضوع مهم و برجسته است که به آنها اشاره می شود.

تصاویری که در درون و بیرون سازمان منتشر می شود و با وقایع مهم هویت سازمان مرتبط است، و برای اعضا هم از حیث هویتی  -لفا

 بسیار مهم است.

فضای فیزیکی سازمان. تحقیقات مختلف، جنبه های آشکار و پنهان  سیمای سازمان و همچنین کنترل سازمانی اعمال شده از  -ب

 .ا برجسته کرده استطریق معماری ر

مجموعه متنوع و گوناگونی از مصنوعات که شاکله چشم انداز و دورنمای سازمان هستند. همانطور که قبال اشاره شد چنین  -ج

 مصنوعاتی، سمبل های سازمانی و سیستم های معانی را بدون مراجعه به دانش انتزاعی و مفهومی، بازنمایی  کرده و آنها را در بر می گیرد.

علت آن هم این است که این دانش همیشه از طریق تجربه حسی به پیش می رود و نه بازاندیشی ذهنی. زیرا بازاندیشی ذهنی غالبا در درک 

 و بیان این نوع دانش ناتوان است. 

، زیبایی سازمان  جنبه هایی که کمتر با جنبه بصری) از حیث فیزیکی( مرتبط است. همانند استعاره مدیران به عنوان هنر پیشه -د

، فلسفه پدیدارشناسی چشم اندازهای استراتژیک از  ، ایده مربوط به اینکه کار متشکل از یک عنصر زیبایی شناختی ضروری است اجتماعی

 سازمان.

ن ها و یمدیریت سازمان که می تواند از هنر بیشتر بیاموزد خصوصا از شکل هنرپیشگی و نه از محتوای آن. مدیران در برگزاری آوئ-پ

 تشریفات سازمانی باید از ارزش های هنری استفاده کنند که ضامن سرگرمی ها و خوشی ها است.

رویکرد زیبایی شناختی بر مبنای یک گزینه اپیستمولوژیکی بنیادی استوار است و آن این است که ماهیت مهم دانش از شهود ناشی 

نی حاصل از متدهای تحلیلی را مساله زا کرده و با چالش مواجه می کند. با این حال می شود؛ بنابراین رویکرد زیبایی شناختی  دانش سازما

( می 1164باید این موضوع مهم مد نظر باشد که گزینه های اپیستمولوژیکی  دارای پایه زیبایی شناختی است. همانطور که توماس کهن )

ت، بلکه کیفیت زیبایی شناختی پارادایم در انتخاب آن نقش نویسد، انتخاب پارادایم همیشه بر اساس بحث ها و مخالفت ها نیس

 عوامل تاثیر گذار برزیباشناختی سازمان را شناسایی کرد که این عوامل عبارت است: 4112ویگان در سال  (.13،4112دارد)استریت

مجموعه ای از ویژگی ها )خصوصیات، عملکردها، مزایا و کارکردها( با قابلیت  محصول زیبایی خدمات یا محصول و عملکرد تجاری :-1 

مبادله و یا استفاده، معموال به صورت آمیخته ای اشکال ملموس و غیر ملموس . بدین ترتیب محصول می تواند ، یک ایده ، یک موجودیت 

 .یت مندانه برای اهداف شخصی و یا سازمانی وجود داردفیزیکی یا یک خدمت یا ترکیبی از آنها باشد. کاال به جهت مبادله رضا

 رفاه شخصی و زیبایی محصوالت و خدمات-2رفاه شخصی و زیبایی فرآیند، -3 زیبایی فرآیند و زیبایی محصوالت و خدمات،-4

 اعمال ساختاریافته گفتهدر کسب و کارها و سازمانها به مجموعه سازمانی،  فرایند :زیبایی طرح سازمانی و زیبایی فرآیند سازمانی-2

شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و ای اطالق میهای به هم پیوستهمی شود. پس در کل فرایند به مجموعه فعالیت

ها از اهمیت یابد. تشخیص این فعالیتاست. در ضمن هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می پیاده شده

های آغاز کننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیتویژه

-6اندهیابد، نیز تعریف کردشود و با یک فعالیت مشخص پایان میای که با یک فعالیت مشخص آغاز میهای به هم پیوستهمجموعه فعالیت

منظور از حساسیت زیبایی شناختی اشاره به توانایی شخصی و مهارت ذهنی در تجربه  :حساسیت زیبایی شناختی و زیبایی طراحی سازمانی

)استیفن طراحی سازمان به نحوه ساخت و تغییر ساختار، برای تحقق اهداف سازمانی اشاره می کندو طرح سازمان  زیبایی است

وقتی فردی تحت  آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند.: ت زیبایی شناختی و آموزشحساسی-2(.1311رابینز،

آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی نتایجی است که فرد باید به آن ها دست یابد. به محض این که برنامه ی آموزشی به پایان رسید فرد می 

ها باشد.شرکت ها معموال برای آموزش کارکنان خود و همچنین ایجاد یکنواختی بین آن ها ، از  توان پاسخگو و بر طرف کننده ی این نیاز

 یبرنامه های آموزشی استفاده می کنند. این کار برای شغل هایی که نیاز به مهارت های خاصی دارند ، بسیار مفید واقع می شود.گرچه از طرف

زش باعث می شود افراد در کار خود و چیزی که از آن ها خواسته می شود مهارت کسب آمو دیگر، آموزش معموال کامال محدود می باشد.

رد بگی او از را ها فرآیند و مراحل کردن بهتر توانایی و محدود را فرد خالقیت کنند، اما به آن ها تفکر کردن را یاد نمی دهد.این ممکن است

 (.4112، 12)ویگان و همکاران
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 پيشينه تحقيق

 افزودن با بندی بسته زیباشناختی های جنبه که ( انجام شد نتایج نشان داد1312که توسط اسماعیلی و همکاران در سال)پژوهشی  در

 پس و خرید حین خرید، از قبل مرحله سه در) مشتری خرید رفتار بر توانند می بندی بسته آن به بخشیدن ارجحیت و بندی بسته بر جذابیت

با عنوان بررسی رابطه بین زیباشناسی بصری و مصرف کنندگان حساس به قیمت پوشاک صورت گرفت نتایج نشان  گذار باشند. تأثیر (خرید از

 بسته یک داشتن رسید نتیجه این به شد انجام( 1312 همکاران، علوی و) توسط که پژوهشی در همچنینداد که رابطه معناداری وجود دارد.

 های یافته  جمله از .کافی نیست اما است الزم شرط اگرچه، کند کار رقابتی فضای در خواهدمی که شرکتی برای برای خصوصا زیبا بندی

توسط  در تحقیقی که است مهم بندی بسته ترجیح بر شکلی طراحی تنها زیباشناختی ابعاد میان در که بود آن بخش این در پژوهش تر فرعی

رفتار مصرف کنندگان پوشاک شهر شیراز انجام داد نتایج تحقیق نشان داد که زیباشناسی ( با عنوان بررسی تاثیرزیباشناسی بر 1312شجاعیان)

در تحقیقی که توسط  .(1312همچنین در تحقیقی که توسط شجاعیان و همکاران ) و مولفه های آن بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر دارد.

ر کارکنان از ب یشناس ییبایز ( ، با عنوان بررسی تاثیر زیباشناسی برانگیزه کارکنان انجام داد نتایج نشان داد که4112در سال) 12بجرک و اند

(، 4112)16در تحقیقی که توسط هیکرت  .گذارد یم ریتأث یارائه خدمات به مشتر یخود برا ییادراک از توانا-و خود زهیانگ ،یشغل تیلحاظ رضا
،از نظر مصرف کننده ن نتایج بدست آمد که هر اندازه ویژگی ها و خصوصیات  در طراحی محصوالت متفاوت باشد(، انجام شد ای4112)16

رسد و اصول مختلفی مانند خودگرایی)خودمختاری(، منحصربفردی و غیرو  بر روی زیبایی شناسی محصوالت اثر زیادی  زیباتر به نظر می

که (، با عنوان تاثیر زیبایی و طراحی  بر روی هتل صورت گرفت نتایج نشان داد 4112)12کاراندر تحقیقی که توسط ال فخری و هم دارند.

ر ببطور مستقیم  زیبایی شناسی و طراحی می تواند آرزوهای بازاریابی را در گروه های مصرف کننده هدیونیت حمایت کند؛ عالوه بر این،

 .تاثیر می گذارد  انتجربه مشتری
 

 مدل مفهومی تحقيق
 

 

                                                                     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيه تحقيق
 فرضیه اصلی: زیباشناسی بر سازمان تاثیر معناداری دارد.

 فرضيه فرعی
 زیبایی عملکرد تجاری بر سازمان تاثیر معناداری دارد.-1

 زیبایی محصوالت و خدمات بر سازمان تاثیر معناداری دارد. -4

                                                           
15 - Bjerke, Ind  
16 - Hekkert 
17 - Alfakhri, D., Harness, D., Nicholson, J., & Harness 

 زیباشناسی

 سازمان
 زیبایی فرآیند

 محصوالت و خدمات

 عملکرد تجاری

 رفاه شخصی

 طرح سازمانی

 آموزش
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 زیبایی فرآیند بر سازمان تاثیر معناداری دارد. -3

 شخصی و زیبایی محصوالت و خدمات بر سازمان تاثیر معناداری دارد.رفاه  -2

 زیبایی طرح سازمانی بر سازمان تاثیر معناداری دارد. -2

 حساسیت زیبایی شناختی و آموزش بر سازمان تاثیر معناداری دارد. -6

 

 روش شناسی تحقيق
پیمایشی است. روش گردآوری اطالعات -ه ها، بصورت توصیفیتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد. از نظر روش جمع آوری داد

 یاستفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه آمار

تن از اساتید   2اعتبار محتوایی این پرسشنامه توسط  نفر نمونه و بصورت تصادفی انتخاب شد. 432باشد .تعداددانشجویان دانشگاه ایالم می

گویه تدوین شد .شایان ذکر اینکه سؤالها با  31خبره دانشگاه ایالم و چند تن از صاحب نظران رشته بازرگانی به تایید رسید؛ پرسشنامه با 

مقدار محاسبه  1فای کرونباخ  برآورد شد. جدول کمک مقیاس پنج تایی لیکرت سنجیده شد. قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با استفاده از آل

 .شده آلفای کرونباخ متغیرها  را به نمایش گذاشته است

 

 یافته هاي پژوهش
 :مقدار آلفاي کرونباخ متغييرها1جدول

 آلفای کرونباخ تعداد متغییر

2 222/1 
 

 توزیع دموگرافيک نمونه مورد بررسی جنسيت و سن-2جدول

  جنسیت سن

 متغیر زن                  مرد سال32بیشتر از         سال     31-32       سال     46-31سال             42-41

 فراوانی 21             122 12                               36                    112                              66

 درصد فراوانی 6282              3482 682                            1282                    2182                         4284

 

درصدمرد بوده اند. 6282درصد از افراد نمونه زن و 3482نیز قابل مشاهده می باشد،  4بر اساس نتایج تحقیق، همانطوری که درجدول

درصد از  1282سال،  41تا  46درصد افراد نمونه در رده سنی بین 2182سال،  42تا41درصدبین 4284توزیع سنی پاسخ دهندگان در زمینه 

 سال سن بودند. 32درصد از افراد ببیشتر از682سال،و  32تا  31افراد بین سنین 

 توزیع دموگرافيک نمونه مورد بررسی درآمدو مقطع تحصيلی-۳جدول

 درآمد  مقطع تحصیلی

 میلیون        1زیر              4تا182                                                                32بیشتر                 3تا482 ریدکت         ارشد    دیپلم وفوق دیپلم    کارشناسی  

     31          فراوانی          111 22   21 2                21            114                    22

 1482      درصد فراوانی           2686 412                      1184 481               1281               22826                 3482

 

میلیون،و 3تا 482بین  1184، میلیون4تا182درصد بین 26.1 میلیون درآمد داشتند،1درصد ازپاسخ دهندگان کمتر از 1482:  3در جدول 

درصد از افراد دارای تحصیالت 22826درصد از پاسخ دهندگان نمونه دیپلم و فوق دیپلم، 3482  درآمد داشتند.بیشتر از سه میلیون  4182

 ی تحصیالت دکتری بوده اند.از پاسخ دهندگان دارا481درصد از افراد داری تحصیالت کارشناسی ارشد و  1282لیسانس  ، 

 

 زیرا.شود داده انجام بودن نرمال آزمون باید ابتدا پژوهش آماری های آزمون از استفاده از پیش :تحقيق استنباطی هاي یافته تحليل

 آزمون از پژوهش این در.حاصل شود اطمینان ها داده بودن ازنرمال باید گیرد می صورت ها داده بودن نرمال فرض با که آزمونی هرگونه
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 زیر صورت به آماری های فرض ها داده بودن آزمون نرمال برای.است شده استفاده دادها بودن نرمال آزمون برای اسمیرونوف-کولموگروف

 :شود می تنظیم

H0 است نرمال متغیرها به مربوط های داده : توزیع. 

 : H1 نیست نرمال متغیرها به مربوط های داده توزیع. 

 آزمون نرمال بودن داده ها ۴جدول 

 عامل تعداد میانگین سطح معناداری

 عملکرد تجاری 432 4821 /111

 محصوالت و خدمات 432 4822 /111

 رفاه شخصی 432 4822 /111

 فرایند سازمانی 432 4821 /111

 طرح سازمانی 432 4866 /111

 آموزش 432 4821 /111

 سازمان 432 4822 /111

 

 بنابراین.( بدست آمده است1812( خطا سطح از کوچکتر معناداری مقدار موارد تمامی در اسمیرونف کولموگروف آزمون نتایج براساس

 از متغیرها میان روابط برای بررسی بنابراین نیست، نرمال ها داده توزیع که آنجا از .نیست نرمال ها داده توزیع یعنی شود می رد صفر فرض

 تجزیه مورد جزئی مربعات حداقل تکنیک از با استفاده تفکیک به تحقیق فرضیات از هریک .شد خواهد استفاده جزئی مجذورات حداقل آزمون

 است. شده داده قرار آزمون مورد تکنیک همین از با استفاده نیز تحقیق کلی مدل نهایت در همچنین.اند گرفته قرار تحلیل و

 

 تایيديتحليل عاملی 
مدل مورد توجه قرار می گیرد. همان طور که در روش مدل سازی معادالت ساختاری  مطرح است ابتدا در این بخش از تحقیق بررسی 

. دباید اعتبار سنجه ها)گویه ها( انتخابی برای اندازه گیری متغیرهای مکنون بررسی شود و برای این منظور تحلیل عاملی تایید انجام می شو

( و روایی تمام متغیرها سنجیده می شود. در ادامه تحلیل عاملی متغیرهای CRپایایی ترکیبی)به این شکل که بار عاملی، آلفای کرونباخ، 

 تحقیق آورده می شود.
 

 (  در حالت بارهاي عاملی1دیاگرام شماره)
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 ( در حالت معناداري2دیاگرام شماره )

 
 

 دهد می که نشان دارد 184 بزرگتراز مقداری موارد تمام در شده مشاهده عاملی بار (1شکل) در مندرج گیری اندازه مدل نتایج براساس

 بررسی مورد متغیرهای درونی، رابطه مدل دارد. در وجود خود به مربوط پنهان متغیرهای با مشاهده قابل متغیرهای بین مناسبی همبستگی

 تحقیق تفکیک شده مدل .است شده آزمون pls جزئی مربعات حداقل تکنیک با علی ساختار یک براساس تحقیق های فرض از در هریک

 عاملی بار از استفاده با همبستگی متغیرها مدل این در .است شده باال ارائه در که است شده آزمون نیز متغیرها از هریک روابط براساس

 است. شده محاسبه نیز روابط معناداری سنجش برای t آماره .است شده محاسبه استاندارد

 رزیابی پایایی و روایی مدل ساختاريگيري مدل ا برازش اندازه-5جدول

 AVE (CRضریب پایایی مرکب) آلفای کرونباخ متغیرها
 221/1 223/1 222/1 سازمان

 622/1 222/1 213/1 عملکرد تجاری

 232/1 221/1 222/1 محصوالت

 226/1 246/1 244/1 رفاه شخصی

 221/1 621/1 216/1 فراینددسازمانی

 223/1 631/1 221/1 طرح سازمانی

 224/1 224/1 221/1 آموزش

 

است که نشان دهنده پایایی پرسشنامه است. همچنین،  182، مقادیر آلفای کرونباخ نمونه هر متغیر تقریبا بیش از  2باتوجه به جدول

رسشنامه های جمع آوری شده از روش استفاده شد، به منظور تایید پایایی کل پ Smart PLS3با توجه به اینکه در این پژوهش از نرم افزار 

است که نشان  182، مقادیر پایایی مرکب هر متغیر دارای مقدار بیشتر از 2گلدشتاین( استفاده شد. با توجه به جدول -پایایی مرکب )دیلون

رسشنامه بررسی شده است. دهنده ی پایایی پرسشنامه است.در این پژوهش برای ارزیابی روایی مدل اندازه گیری، روایی محتوا و سازه ی پ

بیان می کند 2در جدول AVEبرای ارزیابی روایی سازه از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و معیار فورنل الرکر استفاده شد. شاخص 

که از  از طرفی همانگونه .است، پس روایی همگرای مدل تایید می شود 182متوسط واریانس استخراج شده ی هر بعد مدل دارای بیشتر از

( مشخص می باشد مقدار اعداد متغیرهای مکنون)پنهان( که در پژوهش حاضر در خانه های 1121برگرفته از روش فورنل و الکر) 6جدول

موجود در قطر اصلی ترتیب داده شده اند بیشتراست . از این رو می توان اظهار نظر داشت که در پژوهش حاضر، سازه ها در مدل، تعامل 

 خص ای خود دارد تا با سازه های دیگر، به بیان دیگر ، روایی واگرا مدل در حد مناسبی است. بیشتری با شا
 

 سازمان زیباشناسی رفاشخصی آموزش 
طرح 

 سازمانی

عملکرد 

 تجاری

فرایند 

 سازمانی

محصوالت و 

 خدمات

        0.703 آموزش

       0.755 0.299 رفاشخصی

      0.724 0.739 0.620 زیباشناسی
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     0.609 0.347 0.166 0.313 سازمان

    0.585 0.252 0.508 0.214 0.368 طرح سازمانی

   0.586 0.203 0.199 0.499 0.178 0.229 عملکرد تجاری

  0.599 0.324 0.253 0.164 0.632 0.353 0.180 فرایند سازمانی

 0.662 0.404 0.271 0.171 0.243 0.414 0.495 0.229 محصوالت و خدمات

 

 بررسی آزمون فرضيه هاي تحقيق

 آزمون فرضيه اصلی تحقيق 
 زیباشناسی بر سازمان تاثیر معناداری دارد.

 سنجش فرضيه اصلی تحقيق -7جدول

 نتیجه فرضیه ضریب مسیر سطح معنی داری  P values T values فرضیه اصلی تحقیق

 فرضیه تایید  322/1 12/1 261/2 111/1 زیباشناسی بر سازمان تاثیر دارد.

 

. منظوراز ضریب مسیر ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق 1دهند که شکلنتایج بررسی فرضیه اصلی را نشان می باال4و 1دوشکل 

آماره  4ل و شک مقادیر همبستگی دوتایی است و هرچه این ضریب بیش تر باشد به معنی اثر گذاری بیش تر متغیر مستقل و وابسته است

T باشد می  1816دهندکه نشان دهنده اعداد معناداری می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر ازمتغییرهای تحقیق را نشان میبین

در  می باشد  1816از مقدار و بیشتر2/ 261برابر باTاز آنجایی که مقدار آمار  . تاثیر مربوطه معنادار می باشد12توان گفت در سطح اطمینان 

 شود.ئید میضیه تانتیجه فر

 

 بررسی فرضيه هاي فرعی تحقيق

 عملکرد تجاری بر سازمان تاثیر معناداری دارد.

 جدول سنجش فرضيه فرعی تحقيق -8جدول

 فرضیه نتیجه ضریب مسیر سطح معنی داری P values T values فرضیه فرعی تحقیق

 فرضیه رد 432/1 12/1 121/1 111/1 عملکرد تجاری بر سازمان تاثیر دارد.-1

 

ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق و  3دهند. شکلدوشکل زیر نتایج بررسی فرضیه اصلی را نشان میبا توجه به استناد گفته شده  

 دهند.بین متغییرهای تحقیق را نشان میTآماره 2شکل 
 

 ضریب مسير بين متغييرهاي تحقيق۳شکل

 
 

ضرایب مسیر است که ضریب مسیر نشان داده شده  شدت رابطه و تاثیر متغییر  نشان دهنده3همان طور که مشاهد ه می کنید شکل 

مستقل بر متغییر وابسته ما است. منظوراز ضریب مسیر مقادیر همبستگی دوتایی است و هرچه این ضریب بیش تر باشد به معنی اثر گذاری 

 بیش تر متغیر مستقل و وابسته است.
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 )ضریب معنا داري( بين متغيرهاي تحقيق Tمقدار -۴شکل

 
 

باشد می  1816نشان دهنده اعداد معناداری می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر از-2همانطور که مشاهده می کنید شکل

در  می باشد  1816از مقدارترو کم121/1برابر با Tاز آنجایی که مقدار آمار  . تاثیر مربوطه معنادار می باشد12توان گفت در سطح اطمینان 

 شود.ئید مینتیجه فرضیه صفر تا

 زیبایی محصوالت و خدمات بر سازمان تاثیر معناداری دارد.

 جدول سنجش فرضيه فرعی تحقيق -9جدول

 هفرضی نتیجه ضریب مسیر سطح معنی داری P values T values فرضیه فرعی تحقیق

 هفرضی تایید 313/1 12/1 122/2 111/1 اردد زیبایی محصوالت و خدماتبر سازمان تاثیر-4

 
بین Tآماره 6ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق و شکل  2 -دهند. شکلدوشکل زیر نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم را نشان می

 دهند.متغییرهای تحقیق را نشان می

 ضریب مسير بين متغييرهاي تحقيق-5شکل

 
 

نشان دهنده ضرایب مسیر است که ضریب مسیر نشان داده شده  شدت رابطه و تاثیر متغییر  -2همان طور که مشاهد ه می کنید شکل 

 مستقل بر متغییر وابسته ما است. 

 )ضریب معنا داري( بين متغيرهاي تحقيق Tمقدار -6شکل
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باشد می  1816می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر ازنشان دهنده اعداد معناداری -6همانطور که مشاهده می کنید شکل

در  می باشد  1816از مقدار بیشتر122/2برابر با Tاز آنجایی که مقدار آمار  . تاثیر مربوطه معنادار می باشد12توان گفت در سطح اطمینان 

 شودئید میتا1Hنتیجه فرضیه 

 .فرضیه سوم

 دارد. معناداریاشخصی بر سازمان  تاثیر رف

 جدول سنجش فرضيه فرعی تحقيق -11جدول

 فرضیه نتیجه ضریب مسیر سطح معنی داری P values T values فرضیه فرعی تحقیق

 فرضیه تایید 412/1 12/1 163/4 111/1 رفاشخصی بر سازمان تاثیر دارد-3

 

بین Tآماره 2ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق و شکل -2دهند. شکلدوشکل زیر نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم  را نشان می

 دهند.متغییرهای تحقیق را نشان می

 ضریب مسير بين متغييرهاي تحقيق-7شکل

 
 

نشان دهنده ضرایب مسیر است که ضریب مسیر نشان داده شده  شدت رابطه و تاثیر متغییر 2همان طور که مشاهد ه می کنید شکل 

 مستقل بر متغییر وابسته ما است. 

 )ضریب معنا داري( بين متغيرهاي تحقيق Tمقدار -8شکل

 
 

باشد می  1816اشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر ازنشان دهنده اعداد معناداری می ب2همانطور که مشاهده می کنید شکل

در می باشد  1816از مقدار بیشتر163/4برابر با Tاز آنجایی که مقدار آمار  . تاثیر مربوطه معنادار می باشد12توان گفت در سطح اطمینان 

 شود.ئید میتا1Hنتیجه فرضیه 

 دارد. زیبایی فرایند سازمانی بر سازمان تاثیر معناداری 

 جدول سنجش فرضيه فرعی تحقيق -11جدول

 هفرضی نتیجه ضریب مسیر سطح معنی داری P values T values فرضیه فرعی تحقیق

 هفرضیتایید  422/1 12/1 424/4 111/1 زیبایی فرایند سازمان بر سازمان تاثیر دارد-2
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بین متغیرهای Tآماره 11ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق و شکل1دهند. شکل دوشکل زیر نتایج بررسی فرضیه اصلی را نشان می

 دهند.تحقیق را نشان می

 ضریب مسير بين متغييرهاي تحقيق-9شکل

 
 

شده  شدت رابطه و تاثیر متغییر نشان دهنده ضرایب مسیر است که ضریب مسیر نشان داده  1همان طور که مشاهد ه می کنید شکل 

مستقل بر متغییر وابسته ما است. منظوراز ضریب مسیر مقادیر همبستگی دوتایی است و هرچه این ضریب بیش تر باشد به معنی اثر گذاری 

 بیش تر متغیر مستقل و وابسته است.

 

 )ضریب معنا داري( بين متغيرهاي تحقيق Tمقدار -11شکل

باشد می  1816نشان دهنده اعداد معناداری می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر از11کنید شکل همانطور که مشاهده می

در می باشد  1816از مقدار بیشتر424/4برابر باTاز آنجایی که مقدار آمار  . تاثیر مربوطه معنادار می باشد12توان گفت در سطح اطمینان 

 شودئید میتا1Hنتیجه فرضیه 

 طرح سازمان بر سازمان تاثیر معناداری دارد.زیبایی 

 جدول سنجش فرضيه فرعی تحقيق -12جدول

 نتیجه فرضیه ضریب مسیر سطح معنی داری P values T values فرضیه فرعی تحقیق

 تایید فرضیه 336/1 12/1 162/4 111/1 زیبایی طرح سازمانی بر سازمان تاثیر دارد-2

 

بین Tآماره 14ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق و شکل 11دهند. شکل دوشکل زیر نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم را نشان می

 دهند.متغییرهای تحقیق را نشان می

 مسير بين متغييرهاي تحقيق  -11شکل 

 
 

نشان داده شده  شدت رابطه و تاثیر نشان دهنده ضرایب مسیر است که ضریب مسیر -11همان طور که مشاهد ه می کنید شکل 

 متغییر مستقل بر متغییر وابسته ما است.
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 )ضریب معنا داري( بين متغيرهاي تحقيق Tمقدار -12شکل

 
 

باشد می توان  1816دهنده اعداد معناداری می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر از 14همانطور که مشاهده می کنید شکل 

در نتیجه فرضیه می باشد  1816از مقدار 162/4برابر Tاز آنجایی که مقدار آمار  . تاثیر مربوطه معنادار می باشد12اطمینان گفت در سطح 

1Hشود.ئید میتا 

 زیبایی آموزش بر سازمان تاثیر معناداری دارد.

 جدول سنجش فرضيه فرعی تحقيق -1۳جدول

 فرضیه نتیجه ضریب مسیر داریسطح معنی  P values T values فرضیه فرعی تحقیق

 تایید فرضیه 336/1 12/1 431/2 111/1 زیبایی آموزش بر سازمان تاثیر دارد-2

 

بین Tآماره 12ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق و شکل 13دهند. شکل دوشکل زیر نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم را نشان می

 دهند.متغییرهای تحقیق را نشان می

 بين متغييرهاي تحقيق مسير  -1۳شکل

 
 

دهنده ضرایب مسیر است که ضریب مسیر نشان داده شده  شدت رابطه و تاثیر متغییر  13همان طور که مشاهد ه می کنید شکل 

 مستقل بر متغییر وابسته ما است.

 )ضریب معنا داري( بين متغيرهاي تحقيق Tمقدار --1۴شکل

 
 

باشد می  1816دهنده اعداد معناداری می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر ازنشان 12همانطور که مشاهده می کنید شکل

در نتیجه می باشد  1816بیشتر از مقدار431/2برابر Tاز آنجایی که مقدار آمار  . تاثیر مربوطه معنادار می باشد12توان گفت در سطح اطمینان 

 شود.ئید میتا1Hفرضیه 
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 نتيجه گيري و پيشنهادات
یافته های پژوهش نشان داد که زیباشناسی  و مولفه های آن بر مطالعه هدف از این پژوهش تاثیر زیباشناسی بر مطالعه سازمان  است 

در حوزه مطالعات سازمانی، زمینه زیبایی رفتار  .سازمان موثر است. زیبایی  محصول می تواند نشان دهنده  هویت سازمانی و تصویر برندباشد

یی اسازمانی از قلم افتاده است. اما مراجعه به ادبیات نشان می دهد که نظریه های سازمانی عالوه بر الزامات فنی و ایدئولوژیکی، حاوی زیب

و قوه ادراکی آنها در تحلیل پدیده های (. رویکرد زیبایی شناختی بر اهمیت احساس افراد 4112شناختی هم هستند)ویگان و همکاران، 

سازمانی تولید شده، تاکید دارد. کلمه زیبایی به رویکردی اشاره دارد که تمام حواس بشری را در بر می گیرد. این رویکرد مشخص می سازد 

ران شخصیت زیبایی دارند و برخی که یک سازمان زشت یا زیبا است؛ و اینکه در درون آن کار زشت یا زیبا در جریان است؛ اینکه برخی همکا

دیگر ندارند؛ اینکه اعضای سازمان با لذت، خوشی و لطافت کار می کنند. همچنین این رویکرد، بوی احساس شده، صدای شنیده شده، و سطح 

نده اشکال حسی، لمس شده در سازمان را مشخص می کند. همه این این پدیده ها برای تحلیل های سازمانی ارزشمند است: آنها در بردار

رویکرد زیبایی شناختی یک جایگاه منحصر به فردی در مسیر  (.4112فرهنگ و سمبل های زندگی روزمره در یک سازمان  بوده)استریت، 

مطالعات سازمانی اخیر باز کرده است. رویکرد زیبایی شناختی بدون اینکه راه هایی جدیدی برای عقالیی کردن امور تدبیر کند، محققان 

توان نتیجه گرفت سازمان هایی که محصوالت یا خدمات زیبا تولید  می زمانی را به آگاهی های جدیدی از حیات سازمانی تجهیز می کند.سا

فرآیندهای  سازمانی زیبا می تواند منجر به محصوالت زیبا شود و در نتیجه سازمان زیبا به نظر  می کنند در محیط خود موفق تر خواهند بود.

تی شخص خود را با کارش مرتبط می داند می تواند محصول را زیبا ببیند نه به این دلیل که بابت تولید به وی پول پرداخت می شود رسد. وق

 تبلکه به دلیل اینکه خودِ کارخوشایند و زیبا است. بنابراین فرآیندهای کاری زیبا منجر به عملکرد کاری بهتری می شود. در تولید محصوال

حث وجود دارد که خوشحالی پرسنل به دلیل اثرگذاری بر  زیبایی محصوالت تولید شده است. چیزی که در ارتباط با زیبایی طرح امکان این ب

سازمانی و زیبایی فرآیندهای سازمانی می توان گفت این است نهادها را اصالح می کنیم، عملیات کاری را تغییر می دهیم، شاخص های 

، رویه های کاری را رسمی و استاندارد می کنیم، رفتار غیر رسمی را تحلیل و استراتژی هایی را تدوین می کنیم. عملکرد را ارتقاء می دهیم

 ابرای مثال افرادی که در محیط های زیبا زندگی می کنند تمایل دارند در سطح باالیی از زیبایی، کار کرده و زندگی کنند. برخی شرکت ها ب

ند محصوالت زیبا تولید کنند. آموزش مدیریت در شرکت ها در توسعه حساسیت زیبایی شناختی کارمندان آموزش و فرهنگ سازی می توان

جدید و مدیران آینده، مفید است. با این حال نمی توان گفت که با افزایش محتوای زیبایی شناختی برنامه های آموزشی و پرورشی می توان 

کرد. بلکه فرهنگ محلی و خودآگاهی شخصی مهم هستند. مدیران به عنوان طراحان سازمانی  افرادی با حساسیت زیبایی شناختی باال ایجاد

است که هرچه مدیرانی که حساسیت زیبایی شناسی باالیی دارند، محصوالت زیبا و ساختارهای سازمانیِ با زیبایی شناسی باال  می توانند 

اسی توجه می شود،که  این عامل حساسیت زیبایی شناسی مدیران را در ایفای طراحی می کنند. در دوره های آموزشی مدیریت به زیبایی شن

هایشان به عنوان طراحان سازمانی،  ارتقاء می دهد. مدیرانی که حساسیت زیبایی شناسی باالیی دارند، محصوالت زیبا و ساختارهای نقش

 سازمانیِ با زیبایی شناسی باال طراحی می کنند.
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