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    مقدمه

 يور بهـره  و کـار  بـه  که اندازه همان به هستندکه هایی ، سازمانسالم هاي سازمان امروزه

 سـالمت ، افراد سالمت با. دارند توجه کارکنان یجسم و یروان سالمت به ،دهند می تیاهم

 الزم ییکـارا  و يتوانمنـد وري،  بهره از دتوان می سالم سازمان و شد خواهد نیتضم سازمان

 . شود برخوردار رقابت با توأم يایدن با مواجهه يبرا

شادي
1
از  خـود  کـاري  اهداف به یابی دست جهت فرد که دشو می حاصل زمانی کار محیط در 

دوتان(نماید  می استفاده خود استعدادهاي وها  از توانایی
2
  ). 12، ص 2007و همکاران،  

 کـاهش  باعـث سویی  از و دهد می شیافزا را پرسنل مثبت عواطف طرف کی از يشاد

انـدرو ( دشـو  مـی  سـبب  را وري بهـره  شیافـزا  ،جـه ینت در و دشو می آنان یمنف عواطف
3
 و 

ی، افسـردگ  از یحیصرهاي  نشانه اکنون هم کارشناسان اعتقاد به. )24 ص، 2010، همکاران

 رینظیی امدهایپ که خورد می چشم بهها  سازمان از یبعض در يرنجور روان و یمنف عواطف

 مشـکالت  از ياریبسـ  و کـار  كتـر ي، بزهکـار  و طالق شیافزای، خودکش سن آمدن نییپا

 رخـت  جوامـع  و کـار  طیمحـ  از يشاد ایگو کهي طوره ب، برداشته در را یاجتماع - یروح

لیآرگا(. است شده آن نیجانش غم و بربسته
4

  ). 357 ص، 1999، 

 ،اسـت  بـوده  توجـه  مورد کارمندان یجسم سالمت به توجه که است ياریبس يها سال

 یزمـان  كانـد  تـا . اسـت  نگرفته قرار توجه مورد چندان ها ی آنروح سالمت به توجه یول

 هـم  یآموزشـ  یحت و شد ینم توجه کار طیمح در کارکنان یروح سالمت تیوضع به شیپ

ـ اهم وجـود  با و نداشت وجود کارکنان يبرا یروح سالمت يارتقا یچگونگ نهیزم در  تی

                                                        
1. Happiness 
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 قـرار  توجـه  مـورد  را موضوع نیا که بودند یکم هاي سازمان موضوع نیا یاخالق و یعلم

 کـاهش  را یمنف عواطف و شیافزا را مثبت عواطف یشادمان یروان بهداشت در. باشند داده

 لـذا . گردد می منجر وري بهره ،جهینت در و يمند یترضا شیافزا به ،گرید طرف از و دهد می

 شیافـزا  جهـت  ی،کلـ  بـه طـور   و نشاط با و ایپوهاي  سازمان و سالماي  جامعه جادیا يبرا

 شـاد  و ستنیز شاد يها مهارت جادیا با بتواند که میهست ییراهکارها ازمندین مثبت عواطف

 نیا .دهد نجات ییااستاي  و یخمودگ از را افراد یزندگ و جامعهی، سازمان يفضا در بودن

ـ نما لیتبد ابندهیرشد و خالق، ایپو یطیمح به را کار طیمح دتوان می تنها نهمسأله   بلکـه  ،دی

. دهد قرار یسازمان اهداف يراستا در را آنان و باشد اثرگذار زین پرسنل خانواده بر دتوان می

 بـر  عـالوه تـوان   مـی  عملکرد و یشادمان بر مؤثر عوامل كاشترا به داشتن توجه با عالوه به

يفر( داد ارتقاء زین را عملکرد، سازمان در یشادمان شیافزا
1

  .)1265 ص، 1995، 

 و یجسـم  سـالمت  :رینظ يفرد عوامل جمله از. ثرندؤم يشاد زانیم بر يمتعدد عوامل

ـ انگ، مشخص کار کی انجام يبرا یکیزیفیی توانا یعنی کار انجام يتوانمند، فرد یروح  زهی

ـ ی ی،شغل تیرضا، مشخص کار کی دادن انجام يبرا شوق و شور و یذهن لیتما یعنی  یعن

 فـرد  کی این که یعنی ی،کیتکنهاي  ییتوانا، مشخص حرفه کی در کار انجام از بردن لذت

 يفـرد  عوامـل  بـر  کـه  یسـازمان  عوامل نیچن هم. دهد انجام دیبا چگونه را کارش که بداند

ـ قب از يموارد( کند کار آن در اي استب می فرد که يکار طیمح طیشرا :رینظ رگذارندیثأت  لی

 به مربوط اتیخصوص، )لیقب نیا از يموارد و هوا یآلودگ، هیتهو، مناسب يدمای، کاف نور

ـ قب از سـازمان  بـه  مربوط عوامل، . . .  و يکار فشار، پاداش، حقوق چون شغل  سـاختار  لی

، درسـازمان  موجـود  خدمات و التیتسه، آن یاجتماع طیمح و یتیریمدهاي  نقش، سازمان

 کـار  طیمح درون طیشرا بر که یطیمح عوامل، ...و ییهوا و آب طیشرا رینظ یرونیب طیمح

 و نامناسـب  يدما، دیخورش نور از یناراحت و حد از شیب ای کم نور ازجمله، گذارد می ریتاث

سیفورد( نامناسب رطوبت
2

  .) 365ص، 1998، 

                                                        
1. Ferrie 
2. Fordyce 
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 از. دشـو  مـی  کارکنـان  یراحتـ  و یروح سالمت و یشادمان سبب یطیمح طیشرا بهبود

ـ قب از يمـوارد  بـه تـوان   مـی  مناسـب ي کار طیمح کی منافع  کـاهش ، هـا  نـه یهز کـاهش  لی

ـ ا وري بهره سطح به افتنی دستي، ماریب علت به يکارهاي  بتیغ  یراحتـ  شیافـزا  و آل دهی

 اما ،دهند می پاسخ یطیمح طیشرا به یمتفاوتهاي  گونه به مختلف افراد. نمود اشاره کارکنان

ـ  مثبـت  ارتبـاط  دهنده نشان قاتیتحق ـ  بـا  عملکـرد  و یشـادمان  نیب  کـار  طیمحـ  در یراحت

بوهم(هستند
1
 . )109 ص، 2007، همکاران و 

ـ آم اسـرار  و مبهم مفهوم نظران صاحب از یبعض دگاهید از  از اسـت  عبـارت ، يشـاد  زی

 داشـتن  نیا بنابر، آن از بردن لذت و کردن یزندگ تیرضا در ای و سروری، خوشحال حالت

 نیآفر يشاد و بخش يشاد دتوان ی میزندگ یاصل عناصر از يمند یترضا و مثبت عواطف

 توجـه  آن بـه  دیبا يشاد در که دارد وجود زین یسوم عنصر که معتقدند شناسان روان. باشد

 مقولـه  هـر  ماننـد  يشـاد  البتـه . است یمنف عواطف کاهش و اضطراب کردن کم آن و شود

ـ  و کم فیط دو نیب افراد معموال و است باال تا نییپا درجاتي دارا يگرید ـ ز ای  يشـاد  ادی

 بـه  یبسـتگ  يادیـ ز حـد  تـا ، دارد قـرار  يشـاد  ازی زانیم چه در فرد که نیا. رندیگ می قرار

 موضوع نیا. داردی زندگ و کار طیمح به نسبت مطلوب نگرش داشتن و آموزشي، ریادگی

ـ  يقـو  رابطـه  اگرچـه  کـه  دارد یپ در را مسأله نیا ـ نظ یتیشخصـ  صـفات  از یبرخـ  نیب  ری

ییگرا برون
2
 طهیح در که هستند تیشخص از يگرید ابعاد کنیول دارد وجود يشاد روان و 

 مـثال . ندشـو  مـی  يشـاد  باعث میمستق ریغ به طور و دارند قرار يریادگی و تفکرهاي  سبک

نفس عزت، شاد افراد
3

ـ ا کـه  دارند تري ی بیشنیب خوش و کنترل حس،   حـس  از حالـت  نی

ییمقصودگرا
4
 عبـارت  بـه . گیرد می بهره، دشو می مشتق یزندگ در هدف داشتن از که آنان 

 و شـادترند ، میمسـتق  ریغ و میمستق به طور چه یتیشخصهاي  یژگیو نیا يدارا افراد، گرید

                                                        
1. Boehm 
2. Extra Version 
3. Self-Esteem 
4. Purpose 
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جیریاستراب( برند می لذت تر بیش یزندگ از
1

  . )123 ص، 1998، 

 و یافسـردگ  درمـان  در شاد یورزش ناتیتمر شیافزا رینظ یحیتفرهاي  تیفعال شیافزا

 شیافـزا  منظـور  بـه  و ماسـت  خـود  کنتـرل  تحت حیتفر. است مؤثر سالم افراد يشاد يبرا

ـ  ایـ  و یجمعـ  به صورت دتوان ي میشاد شیافزا. کرد يکار دست را آنتوان  می يشاد  کی

 یسـازمان  هیـ روح داشتن ای و یاجتماع یوستگیپ با همراه حیتفر.  باشد يفرد نسبتاً موضوع

ـ م، ساختار، شکل. باشد یجمع يشاد در مؤثر عامل دتوان می باال  در پرسـنل  مشـارکت  زانی

 یاصـل  بعـد  دو به توجه با که است نشاط شیافزا در یمهم اریبس عامل یسازمان ماتیتصم

 اسـت  همـراه  یمنفـ  عواطـف  کاهش و مثبت عواطف و يمند یترضا شیافزا یعنی ي،شاد

سیکر(
2
 . )125 ص، 2006،  همکاران و 

ـ ا بـه  و دادنـد  انجـام  را حقیقـی ) 2004( همکاران و کووما مثبت عواطف رشد يبرا  نی

 کـار  طیمح و موفق تجارب، محبت با توأم يفضا جادیا و دوستان با رابطه دندکهیرس جهینت

ـ  می مناسب یکیزیف يفضا و . باشـد  مهـم  يشـاد  بـه خصـوص   و عواطـف  رشـد  در دتوان

 پرسـنل  به دادن بها، کار طیمح در سالم روابط، تیموفق احساس و یورزش نیتمر نیچن هم

 مثبـت  عواطـف  یبخش اثر در دتوان می سازمان و کار به مربوط امور درها  آن دادن دخالت و

ـ  کارکنـان  يشـاد  بـر  يمتعدد عوامل که است شده ثابت امروزه. باشد گذار اثر  سـازمان  کی

  :از عبارتند عوامل نیا از یبرخ. دارد ریتأث

 دارد یتـوجه  قابـل  اثـر  يشـاد  جـه ینت در و يخوشـنود  بـر  زین پاداش ستمیس و حقوق

آدامز(
3

 نشـان  قاتیتحق. دارد ارتباط يخوشنود با نابجا سهیمقا از زیپره. )210 ص، 1997، 

 احسـاس  کـه ی کسـان  یول ؛شادترند ،کنند می گرانید با یکم فاصله احساس کهی کسان داده

ـ ا بـر  عـالوه . دارنـد  یکمـ  يشـاد  کنند می گرانید با يادیز فاصله  در يسـازگار  زانیـ م نی

  . )290 ص، 1997، استرنبرگ و کراس( است مؤثر يشاد شیافزا و يخوشنود

                                                        
1. Strawbridge 
2. Cruise 
3. Adams 
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 و يمنـد  یترضـا  يرو بـودن  نیبـدب  و بـودن  نیخوشب مانند ینگرش و یشناخت عوامل

 يخوشنود باعث و برد می باال را عواطف یکنترل خود ،نیا بر عالوه. است مؤثر يخوشنود

 یوسـتگ یپ در یعـامل  کـه  اسـت  یاجتمـاع  دهیـ پد کیـ  یشوخ. دشو می يشاد جهینت در و

هـا   آن وسازد  می شاد را مردم که دیآ میشمار  به یاجتماعهاي  مهارت از یبخش و یاجتماع

بـه   روش نیا از استفاده. دهد می شیافزا را هم با افراد یهمبستگ وکند  می یعاطف هیتخل را

 ردسـتان یز در تیرضا احساس موجب و دهد می شیافزا را یعاطف ارتباط هوشمندانه طور

  .دارد دنبال به را يشنودوخ و دشو می مثبت ارتباط حفظ و

 بـه  دیبا که هستند يشاد گرید يفاکتورها از یمنف عواطف حذف و یروان فشار کاهش

 حـذف  و اسـترس  کنتـرل  آموزشهاي  دوره که یکسان يبرا کار طیمح در. شود توجهها  آن

یمورف( افتهی شیافزای شغل تیرضا ،گذرانده را یمنف عواطف
1

 قاتیتحق .)32 ص، 1994، 

 یافسـردگ ، اضطراب حذف با ییکایآمرهاي  شرکت از یبعضکه  دهد می نشان آمده عمله ب

 و يشـاد  شیافـزا  در آن ریـ گ چشـم  اثـرات  ازانـد   توانسـته  یمنفـ  عواطـف  گـر ید حذف و

  . ببرند بهره مندي رضایت

 يشـاد  در و دهـد  می شیافزا را یمنیا و کاهش را استرس کارکنان یعاطفهاي  تیحما

کرامـا یو( دشـو  مـی  وري بهـره  و عملکـرد  شیافزا باعثدر نهایت،  و دارد اثر
2

 ص، 1997، 

 وري بهره جهینت در و يشاد شیافزا در دتوان می خانواده سالمت و یاجتماع تیحما. )365

 يبهتـر  یخـانوادگ  تیـ حما از کـه  یپرسـنل  کـه  بـه طـوري   ،باشد داشته يریگ چشم اثرات

 فیـ رد هـم  به نسبت ،جهینت در و کرده کنترل بهتر را خود یمنف عواطف ،اند بوده برخوردار

 را خـود  مراحـل  نیدتریشـد  در وانـد   بوده برخوردار يبهتر مندي رضایت و يشاد از خود

 . اند نموده کنترل

 بـه وجـود   گونـاگون  عوامل اثر در که است يشاد در مهم عوامل گرید از مندي رضایت

 یشـغل  تنـوع  و اسـتقالل ، مهـارت  شیافـزا ، حقـوق  شیافـزا  اثر دری شغل تیرضا. دیآ می

                                                        
1. Murphy 
2. Wickrama 
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 در نقـش  تعـارض  و یمنف روابط مثال. است مهم اریبس آن یاجتماع جنبه و ابدی می شیافزا

 ارتبـاط  زمـان  گذشـت  و سـن  با یشغل تیرضا. دهد می کاهش را مندي رضایت کار طیمح

 و باشـند  مؤثر یشغل تیرضا شیافزا در ندتوان می یسازمان ارتباطات و یشغل گاهیجا. ددار

 سـازمان  وري بهـره  و عملکـرد ، کـار  طیمح در يشاد شیافزا وی شغل تیرضا با ،تینها در

  . )6 ص، 1386، همکاران وي نصرآباد( ابدی می شیافزا

 اثـر  شیافـزا ي بـرا  لـذا  ،اسـت  یانسـان  يروین سازمان هر در یبخش اثر عامل نتری مهم

 گرفتـه  کـار  بـه  یخاصـ  يراهبردهاتا  است الزم یانسان يروین وري بهره جهینت در و یبخش

ـ ی ،سـازمان  یاتیح عامل دو در بخش اثر يروین يریکارگ به. شود  وهـا   نـه یهز کـاهش  یعن

 با مؤثر مقابله چه هر. دهد می شیافزا را دادها برون و دارد نقش عملکرد و راندمان شیافزا

 و باشـد  تـر  بـیش  یمنفـ  عواطـف  کـاهش  و یفرسودگ از کارکنان کردن دور و یروان فشار

 شیافـزا  وري بهـره  ،باشـد  ثرؤم مثبت عواطف شیافزا و مندي رضایت باالبردني، برا تالش

 نشـان  ها آن جینتا کهاند  پرداخته کار طیمح در موارد نیا یبررس به يادیز مطالعات. ابدی می

 را یسـازمان  جـو  رهایمتغ از یبعض يکار دست و مداخله باتوان  می ها سازمان در که دهد می

، سـون  تیاسم( داد شیافزا را وري بهره آن یپ در و یشغل يخشنودي، شاد و کرد دگرگون

  . )691 ص، 2000

ـ ا در. دیـ گرد اشـاره ي شـاد  بـر مؤثر  عواملی عبارت به اها ی لفهؤم ازی برخ به باال در  نی

 :میپرداز ي میشادهاي  مولفه از گریدی برخ فیتعر به قسمت

 ارک طیمح در تیامن

 از نـان یاطم حصـول  و دارد شـخص  هک را آنچه درحفظ ییتوانا مستلزم تیامن احساس

  . )25 ، ص1387، یشال يصفر( باشد می ندهیآ در آن يبرخوردار تداوم

 ریـ ز مـوارد  شـامل  و اسـت  شـاد  يارک طیمح يبرا یمبانترین  یاساس شامل سطح نیا

  :است

 . ندک ینم دیتهد را شما ارک طیمح در يخطر :یمنیاـ 

 هوا تیف، کیصدا، دما، نور مثل :مناسب يارک طیمحـ 

 . دینک یزندگ آن با دیبتوان یراحت به شما هک یحقوق :منصفانه حقوقـ 
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   یمنطف ریغ اخراج و يارکهاي  استفاده سوء قبال در تیامن :تیامنـ 

  عدالت

 ،ارسـطو  نظـر  از. اسـت  منسـوب  ارسـطو  و افالطـون ، سقراط به عدالت فیتعار نیاول

 آدامـز  يآقـا  توسط هک عدالت يتئور اساس بر. برابر افراد با برابر رفتار داشتن یعنی عدالت

 بـا  را ارکـ  آن در شیهـا  نهـاده  بـه  را خـود  ارک از حاصل جینتا نسبت يفرد هر ،شد مطرح

ـ  عـدالت  احساس سهیمقا نیا اساس بر فرد. کند می سهیمقا گرانید ـ  ای  کنـد  مـی  یعـدالت  یب

 .)275،ص 1379ی، الوان(

  :از عبارتند ها سازمان در عدالت انواع

 هکـ  رنـد یگ می قرار سهیمقا موردها  امدیپ وها  پاداش عدالت نوع نیا در :یعیتوز عدالت

 ر؟یخ ای است شده عیتوز عادالنه افراد نیب در امدهایپ و جینتا ایآ

 توسـط  هکـ  یینـدها یفرآ در انصـاف  تیرعا منزله به رااي  هیرو عدالت :يا هیرو عدالت

  .نندک یم فیتعر ،ابندی می صیتخص امدهایپها  آن

 ندیدرفرآ را رندگانیگ میتصم رفتار بودن منصفانه عدالت نیا :)يا مراوده(ی تعامل عدالت

 . دهد می قرار مدنظر سازمان يریگ میتصم

  ارانکهم با تعامل

 انسـان  عـت یطب در گـران ید بـا  ارتباط به لیتما و است یاجتماع يموجود اساساً انسان

  . )30 ،ص1382، ریوا( دارد ژرفاي  شهیر

 هکـ  يافـراد  ،دهـد  مـی  نشـان  مانهیصم روابط یجسمان دیفوا مورد در کیپزش قاتیتحق

 ابنـد ی می بهبود زودتر بزرگهاي  یجراح و یقلب حمالت در ،دارنداي  مانهیصمهاي  یدوست

 و المـا ( رنـد یگ مـی  قـرار  یتنفسهاي  عفونت ای سرطان مثلهایی  يماریب معرض در تر کم و

 بـر  یتندرسـت  بـر  عـالوه  ارکـ  طیمحـ  در متعادل و مانهیصم روابط. )125ص ،1383، اتلرک

 و يشـاد  يبـرا  يدیـ لک يتورهـا کفا از یکـی  و دارد مثبـت  ریتأث زین نانکاری کروان سالمت

 . باشد می یروان سالمت ازي برخوردار ،نشاط

 منعطف ساختار

ـ با دهنـد  بروز لکش نیبهتر به را خود ییتوانا نانکارک باشد قرار اگر ـ م دی  و يآزاد زانی
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 هیـ روح و شـده  افـراد  تیموفق مانع یراسکبورو گفتتوان  می لذا. ابدی شیافزاها  آن اریاخت

 دوم فصـل  در انیکـ ات تکشـر  عامـل  ریمـد . )220 ص ،1381، سیبن(کند  می نابود را ها آن

 : یسدنو ی ـ میراسکبورو با درجنگ يروزیپـ  خود تابک

ی، تیریمـد هـاي   هیـ ال ،ندشـو  مـی تـر   موفـق  وتـر   یمیقـد ، تر بزرگ ها سازمان هک یزمان«

 توسـعه  علـت  بـه  هـا  سازمان لذا. ندشو می تر بیش نیقوان و گزارشات، جلسات، ها دپارتمان

ـ ناد را خـود  انیمشـتر  و نانکارک خود يارکهاي  برنامه  تمـاس  ،جیتـدر  بـه . رنـد یگ مـی  دهی

 نیا. رسد می نظر به نیخودب و مغرور هک يطور به دشو می تر کم و تر کم سازمان با تیریمد

   .»دشو می نانکارک رنجش موجب امر

  یشیاند مثبت

 را فرد و ندارد یواقع پشتوانه مثبت لیتخ رایز. ستین مثبت لیتخ یشیاند مثبت از مراد

 اسـت  ندیخوشـا  اتیـ واقع شـف ک بـر  یمبتنـ  یشـ یاند مثبت. کند می ریپذ بیآس و نندهکش

ـ  مثبت نگرش. )140، ص1384، دهیپسند( ، تـالش  سرمنشـأ  ندیخوشـا  اتیـ واقع بـر  یمبتن

ـ  مـی  مثبـت  تیـ ذهن. )45، ص1387ی، شـال  يصفر( است یشاداب و ییایپو  سـالمت  دتوان

  . )150 ،ص1383، اتلرک و الما(دهد ارتقا زین را یجسم

  یسازماني ریادگی

 گرددیبرمي الدیم 80 دهه لیاوا و 70 دهه اواخر به یسازمان يریادگی مباحث آغاز نقطه

 و رتیبصـ  سـب ک در سـازمان  ییتوانا يمعنا به یسازمان يریادگی. )84 ص ،1384، سنگه(

 دانش و رتیبص اساس بر خود ردکعمل در رییتغ جادیا و گریدي ها سازمان و خود از دانش

 عمـل  در دانـش  آن از و دشـو  مـی  خلق دیجد دانشی، سازمان يریادگی در. باشد می دیجد

 لـر یم هرمـان  تکشـر  عامـل  ریمـد  مونیس. )380، ص1387، نیمت یزارع( دشو می استفاده

 و جسـت  از اسـت  عبارت یسازمان يریادگی«: کند می فیتعر گونه نیا را یسازمان يریادگی

  . )85، ص1384، سنگه(» راتییتغ گرفتن آغوش در و رفتنیپذ، ردنک جو

 یخودگشودگ

 و راتکـ تف ردنکـ  پنهـان  سکبـالع  و دشو می ارک طیمح در يشاد باعث یگشودگ خود

ك اشـترا  بـه . شـد  خواهـد  ارکـ  طیمحـ  در يشـاد  و نشـاط  عدم به منجر یواقع احساسات
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 گلمن. نندک می بودن ارزشمند احساسها  آن و شده افراد در اعتماد باعث اطالعات گذاشتن

ـ نک مـی  برقـرار  ارتبـاط  افـراد  بـا  یگشـودگ  با )رانیمد( شما هک یزمان هک است معتقد  از ،دی

ـ ا )رانیمـد ( شما اگر. ردک دیخواه استفاده نحو نیبهتر بهها  آن يانرژ و تیخالق  را ارکـ  نی

 نخواهنـد  شـاد  و باشند می نیماش دنده چرخ منزله به هک نندک یم احساس افراد دینده انجام

کولمن( بود
1

  . )175 ص، 1998، 

  تکمشار

 ی،طــیمح عوامــل نتــرلک ییتوانــا هکــ اســت داده نشــان بارهــا یشناســ روان مطالعــات

 ،اسـت  مهـم  مـا ي برا هک یماتیتصم در ما هک یزمان. باشد می يشاد يبرا مؤلفهترین  یاساس

  . بود میخواه شادتر میشو می عمل وارد فعاالنه خود ندهیآ ساختن يبرا و مینک می تکشر

 و یهمـدل  و دشـو  مـی  گرانید يتوانمند از گرفتن بهره باعث اسالم دگاهید از تکمشار

 اداره در یزشـ یانگ نینـو هاي  وهیش از یکی یتکمشار تیریمد. دهد می شیافزا را تیمیصم

 تیریمـد . اسـت  یعمـوم  و یخصوصـ هـاي   بخش در یخدمات و يدیتولي ها سازمان مؤثر

 بـر  هکـ هایی  يریگ میتصم وها  يساز میتصم در افراد هک است استوار منطق نیا بر یتکمشار

 داشـته  يتـر  شیب عملي آزاد خود يارهاک در، نندک تکمشار ،گذارد می اثرها  آن سرنوشت

، 1377، همکـاران  و لگـان  کمـ ( نـد ینما اعمالهایی  نترلک خود يارک یزندگان بر و باشند

 . )50ص

 ارک بودن معنادار

 انسـان  یروحـ  انبسـاط  موجـب  هکـ  اسـت  یعامل نتری مهم یزندگ و ارک بودن معنادار

 به انیآدم واداشتن يبرا یاساس عامل را یزندگ در معنا وجود شناسان روان تر بیش. دشو می

 خـاص  طـور  بـه  يخرسـند  با همراه و شاد یزندگ ردنک فراهم و عام طور به یزندگ ادامه

ی متعال امور به مانیا ،دهند معنا انسان یزندگ به ندتوان می هک یمیمفاه نیتر یاساس. دانند می

 خواهنـد  می زین ارک طیمح در هکبل ،هستند هدف دنبال یزندگان در تنها نه ها انسان. باشد می

                                                        
1. Coleman 
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ـ ( باشـد  معلـوم  ارکـ  يمعنا و متکح ـ نظر اسـاس  بـر . )225، ص1381، سیبن  و نشـاط  هی

 يمعنـا  بـه  هکـ  است مند هدف و دیمف يارهاک انجام نشاط منابع از یکی ی،واقع یخوشبخت

 از فراتـر  یهـدف  وگیرد  می صورت ها ارزش به یابی دست منظور به هک است ییارهاک انجام

 افتنیـ  دسـت ، اسـت  معنادار افراد يبرا هک مشاغل. نندک می دنبال را يفرد التیتما يارضا

  . )42 ص، 1388، همکاران و نیمتی زارع( کند می لیتسه را يارک طیمح در يشاد به

ـ ا در مـا ، شد اشاره آن به قسمت نیا در کهي شاد به مربوط اتیادب مرور به توجه با  نی

 جدول در کیهرهاي  لفهؤم که میگرفت نظر دری سازمان وي فرد منظر دو از راي شاد قیتحق

ي، شـاد هـاي   مولفـه  از منظور که استي ضرور نکته نیا ذکر جا نیا در. گردد می هیارا کی

  . هستندي شاد برمؤثر  عوامل همان

  يشادهاي  مولفه :1 جدول

  يشاد

  يفرد

  نفس عزت احساس

  یخودگشودگ

  یزندگ از تیرضا

  خوش خلق

  آرامش

  يکارآمد احساس

  یشیاند مثبت

  یبدن سالمت

  یسازمان

  منعطف ساختار

  کار بودن معنادار

  دستمزد و حقوق و پاداش ستمیس

  کاری کیزیف طیمح

  يکار تیامن

  یمشارکت تیریمد

  یسازمان فرهنگ

  عدالت احساس

  سازمان و کار به عالقه

  یسازماني ریادگی

  همکاران با تعامل

ـ  در رو شیپ قیتحق که نیا به توجه با زین عملکرد خصوص در ی پژوهشـ  سـازمان  کی

ـ ارز در سازمان آن استفاده موردهاي  لفهؤم وها  شاخص از، است گرفته انجام  عملکـرد ی ابی

  :از عبارتند مذکورهاي  شاخص که شد استفاده
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  مذکور سازمان در عملکردهاي  شاخص :2 جدول

  ها شاخص

  عملکرد

  توسعه

  رفتار

  شنهادیپ

  قاتیتشو

 مـذکور  سـازمان  در را يشـاد  سـطح  تـا  اسـت  درصـدد  حاضـر  قیـ تحق ،راستا نیا در

 بـر  را عامـل  هـر  ياثرگذار زانیمي، شاد اثرگذار عوامل به توجه با سپس و کند يریگ اندازه

  . دینما مشخص مذکور سازمان پرسنل عملکردی ابیارز

   يآمار جامعه، قیتحق روش

 شاخه از و یفیتوص یقیتحق، روش نظر از و ياربردک یقیتحق هدف نظر از قیتحق نوع

  . باشد می یشیمایپ

 عملکـرد ی ابیـ  شرزا نمـرات ي دارا کـه  سـازمان  پرسـنل  سـت یل مطالعه نیا انجامي برا

ـ م در نامـه  پرسش و شد اخذ، بودند )یمانیپ وی رسم کارکنان( ـ ا همـه  انی ـ توز افـراد  نی  عی

ـ اخت دري شـاد هـاي   لفهؤم ابتدا که بود شکل نیبد اطالعاتي گردآور روش. دیگرد  10 اری

ي بـرا  سـپس ، گـردد  نییتعها  مولفهیی روا تا گرفت قراری دانشگاه خبرگان و دیاسات از تن

ی طراحـ  سـوال  69 بـر  مشـتمل  وي دییتاهاي  مولفه اساس براي  نامه پرسشیی ایپا سنجش

 کرونبـاخ ي آلفا و دیگرد عیتوز لوتیپا صورت بهي آمار جامعه از نفر 30 نیب در و دیگرد

ـ توز کارکنـان  ریسـا  انیم درها  نامه پرسش، تینها در و. آمدبه دست  /943 آن  و دیـ گرد عی

 قـرار  لیـ تحل مـورد  SPSS افزار نرم با و دیگرد اخذی نیکارگز از زین عملکردی ابیارز نمرات

  . گرفت

  ها داده لیتحل و هیتجز

- ولمـوگروف ک آزمون شامل یاستنباط آمار ازها  داده لیتحل و هیتجز يبرا مقاله نیا در

ی بررسـ  يبـرا . شـد  اسـتفاده  دمنیفر آزمون و يآمار جامعه یک نیانگیم آزمون، رنفیاسم

 اسـاس  بـر ، دیگرد استفاده رنفیاسم ـ  ولموگروفک آزمون از قیتحقهاي  ریمتغ بودن نرمال

 تیوضـع  یبررسـ  منظـور  به نیچن هم. هستند نرمال قیتحق يرهایمتغ همه آزمون نیا جینتا
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  . دیگرد استفادهي آمار جامعه یک نیانگیم آزمون از نشاط و يشادهاي  مؤلفه

، دسـتمزد  و حقـوق  و پاداش ستمیس، منعطف ساختار، آرامشی، خودگشودگهاي  لفهؤم

ـ  و عـدالت  احسـاس ی، سازمان فرهنگی، مشارکت تیریمد  تیوضـع  دری سـازمان ي ریادگی

  . دارند قراری نامناسب

ي، کارآمـد  احسـاس ، خـوش  خلـق ی، زنـدگ  از تیرضا، نفس عزت احساسي رهایمتغ

، سـازمان  و کـار  بـه  عالقـه ي، کـار  تیامن، کاری کیزیف طیمحی، بدن سالمتی، شیاند مثبت

  . باشند می متوسط حد در همکاران با تعامل

 کـار  بـودن  معنـادار  مولفـه  دارد قـرار ی خـوب  تیوضع در کهاي  مولفه تنها، تینها در و

  . باشد می

 نشـان  خالصـه  طـور  بـه  مـذکور  سـازمان  در راي شـاد هاي  مولفه تیوضع لیذ جدول

  :دهد می

  مذکور سازمان در نشاط و يشادهاي  مؤلفه نیانگیم یلک تیوضع :3 جدول

  تیوضع  نیانگیم  مولفه

  متوسط  3.46  نفس عزت احساس

  نامناسب  2.9312  یخودگشودگ

  متوسط  3.3312  یزندگ از تیرضا

  متوسط  3.4238  خوش خلق

  نامناسب  2.95  آرامش

  متوسط  3.4875  يکارآمد احساس

  متوسط  3.4  یشیاند مثبت

  متوسط  3.1  یبدن سالمت

  نامناسب  2.6667  منعطف ساختار

  خوب  4.0250  کار بودن معنادار

  نامناسب  2.5875  دستمزد و حقوق و پاداش ستمیس

  متوسط  3.1375  کاری کیزیف طیمح

  متوسط  3.4833  يکار تیامن

  نامناسب  2.6  یمشارکت تیریمد

  نامناسب  2.6083  یسازمان فرهنگ

  نامناسب  2.6850  عدالت احساس

  متوسط  3.7983  سازمان و کار به عالقه

  نامناسب  2.4938  یسازماني ریادگی
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  تیوضع  نیانگیم  مولفه

  متوسط  3.6  همکاران با تعامل

  متوسط  3.2380  يفردي شاد

  متوسط  3.0619  یسازماني شاد

  متوسط  3.1360  يشاد

 حالـت  در هـم  وي فرد حالت در هم مذکور سازمان کارکناني شاد تیوضع انیپا در و

  . دارد قرار متوسط حد دری کل صورت به وی سازمان

 نمـرات  نیب رابطه که نیا از پس مذکور سازمان در عملکرد وي شاد نیب رابطه مورد در

ـ ا نیبي معنادار رابطه چیه، شدی بررس spss افزار نرم دري شاد وی ابیارز بـه دسـت    دو نی

  . شد خواهد اشاره آن لیدال بهي ریگ جهینت و بحث قسمت در که امدین

  جهینت

 تیوضـع  آن از پـس  و گرفـت  قراریی شناسا موردي شادهاي  مولفه ابتدا مطالعه نیا در

 در و گرفـت  قرار سنجش موردی پژوهش سازمان کی دري شاد تیوضع وها  آن از کی هر

  . شدی ابیارز متوسط حد در سازمان نیا دري شاد تیوضع تینها

 جملـه  از. شـد  گرفتـه  کـار  بـه ها  آزمون انواع عملکرد وي شاد نیب رابطه سنجشي برا

 رابطـه ي شـاد  و عملکردی ابیارز نیب تینها دری ول، ونیرگرس انواعی، همبستگهاي  آزمون

 در رایز، دشو می مرتبط سازمان عملکردی ابیارز نمرات به هم آن لیدل، نشد افتي یمعنادار

 تـورش  بـاال  سـمت  به نمراتی نوع به واند  گرفته قرار سطح کی در نمرات اکثرها  یابیارز

ـ ا در نیبنـابرا . انـد  شـده ی ابیارز مطلوب سطح در کارکنان همه و داشته  رابطـه  صـورت  نی

ی شخصـ  نظـرات  بتـوان  کهی صورت در و است نشده افتی عملکرد وي شاد نیبي معنادار

 رابطـه  بتـوان  دارد امکان، کرد کنترل عملکردی ابیارز در گر مداخله عامل عنوان به را رانیمد

ـ ا امکـان  حاضـر  قیتحق در که، نمودی بررس را عملکرد وي شاد نیب میمستق  نبـوده  کـار  نی

  . است

 و پـاداش  سـتم یس، منعطـف  سـاختار ، آرامـش ی، خودگشودگهاي  لفهؤم بهبود منظور به

ـ  و عـدالت  احسـاس ی، سـازمان  فرهنـگ ی، مشـارکت  تیریمـد ، دسـتمزد  و حقوق ي ریادگی

  :گردد ارایه می ریز شنهاداتیپ دارند قراری نامناسب تیوضع در کهی سازمان

ـ با نـان کارک و رانیمـد  سازمان در یخودگشودگ ریمتغ شیافزا مورد در. 1  اطالعـات  دی
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  . ندینما انیب حاًیصر را خود احساسات و قیعال به مربوط

 دانـش  به یضمن دانش لیتبد يبرا را نهیزم نظر تبادل و گو و گفت قیطر از رانیمد. 2

  . ندینما فراهم ارکآش

 تکمشـار  سـازمان  بـه  مربـوط  امـور  در فعاالنـه  هکـ  ینانکارک به هک دشو می شنهادیپ. 3

 . شود داده پاداش ،نندک می

 و افتـه ی اهشکـ  یسـازمان  سـطوح  هکـ  دشـو  می شنهادیپ منعطف ساختار جادیااي  بر. 4

  . شود لیتبد تخت یسازمان به سازمان

ـ ارز سـامانه  هکـ  دشـو  مـی  شـنهاد یپ سازمان در عدالت جادیا منظور به. 5  ردکـ عمل یابی

 از حاصـل  جینتـا  اسـاس  بـر هـا   پـاداش  و ردیـ گ قـرار  اصالح مورد مستمر طور به نانکارک

 افـت یدر تـري  بـیش  جینتـا  دارنـد  يبهتـر  ردکـ عمل هک ینانکارک تا ردیپذ صورتها  یابیارز

 . ندینما

 بـا  و آورنـد  وجـود  بـه  سـازمان  در سـرزنده  و شـاد ي جو تا کنندی سع دیبا رانیمد. 6

ـ نها در تـا  آورنـد  فراهم رااي  نهیزم سازمان در نشاط وي شاد فرهنگ تیتقو ی سـازمان  تی

 . باشند داشته ایپو و سرزنده

ـ  دریی جـو  مشـارکت  فرهنـگ  توسعه به نسبت سازمانی عال تیریمد. 7 هـاي   رده نیب

  . ندینما اقدامی سازمان نییپا
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