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  دهيچك
 يهاازي از ن  يكيجاد سازمان شاد    ي ا ، امروزه با آن مواجه هستند     ها   كه سازمان  ييها با توجه به چالش   

ات پـژوهش و  يـ ادبي  مطالعـه ن مقاله ضمن   يدر ا   .باشد    مي ت در بلند مدت   ي موفق يك برا ياستراتژ
 هـا  بـا توجـه بـه مؤلفـه    .مي كردييط كار شناساي نشاط در محي مؤلفه برا10 ،قيتحقي   نهيشي پ يبررس

ي    و پرسـش نامـه     هـا    مؤلفـه  ييروا.دي گرد يط كار طراح  ي سنجش نشاط در مح    يبرااي    پرسش نامه 
 پرسـش   ، پرسش نامه  يياي سنجش پا  يبرا. قرار گرفت  يد مورد بررس  يربوطه  با استفاده از نظر اسات      م

 پرسـش نامـه در     د قـرار گرفـت    ييـ آن مورد تا   ييايوده و پ   از كاركنان اجرا نم     نفر 30ن  ينامه را در ب   
را در   منتخب در اسـتان قـم بـود بـه اجـ            ي نفر از كاركنان سازمانها    134مورد نظر كه شامل     ي    نمونه
 منتخب اسـتان قـم   يها ل اطالعات نشان داد كه در سازمانيه و تحل يج بدست آمده از تجز    ينتا. آمد
 سـاختار منعطـف     و يشيمثبت اند  ،عدالت ،مشاركت ،يخودگشودگ   ،ي سازمان يريادگي يها  مؤلفه

امـل بـا    ط كـار وتع   يت در مح  يامن،  عالقه به كار   ، معناداربودن كار  يها  ت نامناسب و مؤلفه   يدر وضع 
   .باشد  ميت متوسطيهمكاران در وضع

  
  

ـ  ,درکار و نشاط    يشاد  :يدي كل هاي  واژه ـ مثبـت اند   ,يريادگي  ,عـدالت  ,يخودگـشودگ  ,يشي
   معنادار بودن کار

  
  
  
  Email: matin@ut.ac.ir            : نويسنده مسئول*
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 مقدمه
 ط كـار  يحـ  مخـتص م   هـا   ن اسـترس  يـ  از ا  ياري دارد كه بـس    ي مختلف يها  امروز استرس  يايدن
 ،دن بـه سـر كـار   ير رسـ يـ  د، محروم شدن از پـاداش ،وجود تعارض در سازمان. ]3[باشد مي
 يهـا    از اسـترس   ييهـا   سـازمان نمونـه    يره و رؤسا  يأت مد ي فشار ه  ،ط كار ي در مح  يعدالت يب

ت اثـربخش بـدون توجـه و        يريد توجـه داشـته باشـند كـه مـد          يران با يمد. ط كار هستند    يمح
 .]3[ شودي كاركنان حاصل نميداشت رواناعتماد به سالمت و به

 انعطـاف   ،ي لذت بردن از زندگ    ييتوانا:  عبارتند از  ي بهداشت روان  يها  يژگي از و  يبرخ
ن ياز نظر كـامپتون مهـم تـر       .]19[ييو خود شكوفا  )  حل مشكالت    ييتوانا(   جهش ،يريپذ

افتنـد  يدر يك بررس ينر و همكارانش در     ين د يهمچن.باشد  مي  نشاط يعامل در سالمت روان   
نظور حفـظ سـالمت روان   ران به ميمد .]13[دارد مثبت ي با نشاط همبستگيكه سالمت روان

شود توجه    مي  كه منجر به بهداشت روان كاركنان در سازمان        يد به اقدامات  ي با كاركنان خود 
 .ندينما

 كاركنـان   ي شـاد  ي بـرا  ييهـا   نـه ي كاركنان در سازمان و فراهم كـردن زم        يتوجه به شاد  
  . به سالمت روان كاركنان استيابيت دسيثر و قابل اعتماد برا مؤيراه

  
  ان مسئلهيب

 در صـد    50 از نظـر     ، و نـشاط   يخوشـبخت ي    نهي انجام شده در زم    يها  ج پژوهش يبر اساس نتا  
از سـال   .]13[رود  مـي   بـه شـمار    يزنـدگ ي    ن مـسئله  يتـر   و نشاط مهم   يمردم احساس شادكام  

 ، نشاط يها  ري متغ ها   كشور يافتگين سطح توسعه    يي تع ي به بعد در نگاه سازمان ملل برا       2000
 وارد  يديـ ر كل يـ ك متغ يـ ز بـه عنـوان      يـ  افراد جامعه ن   يتمندي و رضا  ي خشنود ،ندهيد به آ  يام

 و  ي خـشنود  ،ك جامعه احساس نـشاط    ين صورت كه اگر مردم      يبه ا . محاسبات شده است    
ن نـشان   يـ كـه ا   ]13[ردافتـه قلمـداد كـ     ي تـوان آن جامعـه را توسـعه          ي نكنند نمـ   يتمنديرضا

ن وقـت خـود     يش تر ينكه افراد ب  يامروزه با توجه به ا    .باشد  مي  و نشاط  يت شاد ياهمي    دهنده
 يايـ  مزا زتوانند ا   مي  داشته باشند  ي با نشاط  يط كار ي اگر مح  ،كنند  مي ي سپر ها  را در سازمان  

 . از آن بهره مند شونديناش
خـاص بـه   ي     مختلـف توجـه    يا شاد كشوره  يط كار يت مح يد واهم يبا آشكار شدن فوا   

  .اند مبذول داشتهن موضوع يا
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ــه ــژوهش پ ي  در دو ده ــته پ ــاديگذش ــون ش ــزا يرام ــشاط اف ــه ي يريش چــشمگي و ن افت
تعـداد مقـاالت   : نوشـته اسـت كـه       ي با عنوان به دنبال شـادكام      يدر كتاب ) 1993(رز  يما.است

بعـد  ي    ك دهـه  يـ ه در    مقال 870 به   1979 مقاله در سال     150 از ي شادكام ي منتشر شده درباره  
  .]13[افته استيش يافزا

 يهـا  مان در سـاز هـا  و سنجش آني شاديها  مؤلفهييق شناسا ين تحق ي در ا  ياصلي    مسئله
  .باشد  مي استان قميياجرا

 
  ط كاري در محيشاد
 خـود از    ي به اهداف كار   يابيشود كه فرد جهت دست      مي  حاصل يط كار زمان  ي در مح  يشاد
از اي   شــامل مجموعــههــا اســتعداد.]22[ ديــنما  مــي خــود اســتفادهي و اســتعدادهاهــا ييتوانــا
  اسـت كـه در درون هـر فـرد بـه طـور متفـاوت موجـود                  ي، روانـ  ي، جسم ي ذهن يها  ييتوانا
 هر فـرد اسـت كـه اگـر بـه كـار گرفتـه                ي وجود يها  هي سرما ي درون يها  يتوانمند. باشد مي

  .]7[جاد خواهد كرد يا ماندگار يت و شاديشوند، احساس رضا
  
  قيتحقي  نهيشيپ

 در  ها  گذشته پژوهش ي     دو دهه  يط ،ط كار ي و نشاط در مح    يت شاد يبا توجه به نقش و اهم     
 تعـداد   ان كـرده اسـت    يـ ر ب ي مـا   ذكر شـد     چنانچه.  داشته است    يريش چشمگ ينه افزا ين زم يا

ك يـ  مقالـه در     870 بـه    1979 مقالـه در سـال       150 از يشـادكام ي    مقاالت منتشر شده درباره   
  .]13[افته استيش يبعد افزاي  دهه

  :شود  مينه انجام شده است اشارهين زمي كه در ايقيدر ادامه به چند تحق
 و  فرسودگي عـاطفي كمتـر   ،افراد شاد تحليل رفتگي كمتر     دهد كه   مي قات نشان ي تحق -

  .]20[و احتمال كمتري وجود دارد كه شغل خود را ترك كنددارند  يبت كمتريغ
  .]20[ متعهد ترنداست كه كاركنان شاد نسبت به سازمانقات نشان داده ي تحق-
ي تجارت كه توسـط بارسـا و اسـتو در سـال      تحقيق انجام شده روي دانشجويان رشته    -

تر تصميم گيرنـدگان      دهد كه دانشجويان با احساسات مثبت       مي  انجام شد نشان   1993
از  دو مهـارت  هاي ارتباطي بين شخصي باالتري دارند كـه ايـن   مهارت. بهتري هستند 

  .]20[باشد مي موفق  مهم مديران ي ها ويژگي
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 درصـد از  10 توسط آقاي  دينر نشان دادكه برجسته ترين ويژگـي  2002تحقيق انجام شده در سال     -
ـانواده و جامعـه بـود              ،شادترين دانشجويان دانشگاه ايلينويس    .  ارتباطات موثر و قوي با دوستان و خ

 .]20[عي متمركز شدهاي اجتما ايش ميزان شادي بايد روي مهارتدينر نتيجه گرفت كه براي افز
كا نشان داد كه فقـدان      يآمري    االت متحده ي پرستار در ا   20000 ي انجام شده رو   قيتحق -

  .]23[ مضر استي سالمتيات براياستعمال دخاني  ط كار به اندازهي در محيشاد
  

  اهداف پژوهش
  ط كاري در محي شاديها  مؤ لفهييشناسا. 1
  م استان قيي اجرايها ر سازمان دي شاديها زان مؤلفهي سنجش م.2
  

  يري و روش نمونه گيآماري  جامعه ،نمونه،قيروش تحق
ي  و از شـاخه  يفي توصـ يقي تحق، و از نظر روشيكاربرد يقيق از نظر هدف تحقينوع تحق

  .باشد  مييشيمايپ
بـا اسـتفاده از     .باشـد  مـي   اسـتان قـم    يـي  اجرا يهـا   ق سازمان ين تحق ي در ا  يآماري    جامعه

 يدر هـر طبقـه تعـداد   . م  ي كـرد  يبند مي تقس ، طبقه 5 را به    ها  كل سازمان اي     طبقه يريگ نمونه
 1ي     شماره نگاره انتخاب شده در     يها  طبقات و سازمان  .شد انتخاب   يسازمان به طور تصادف   

تعـداد  . د  بـو 597) جامعهي  اندازه( منتخبيها مجموع كل كاركنان در سازمان .آمده است 
  . بدست آمد 138 گيري با استفاده از فرمول نمونهكل نمونه 

   منتخبيها  طبقات و سازمان.1نگاره 
 رديف طبقات ي منتخبها سازمان  نمونهاندازه

12 
  )بخش آموزش ( پرديس قم دانشگاه تهران-
  دانشگاه حضرت معصومه -

 1 آموزشي

34 
   سازمان بازرگاني -
  معادن ع و سازمان صناي-
 كل تعاون ي   اداره-

 2 اقتصادي

41 
  اسالمي  يها  مركز پژوهش-
   مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي -
 استاندارد ي   مؤسسه-

 3 پژوهشي

37 
  )كارشناسان و رؤساي ادارات(كل پست ي   اداره-
  شركت گاز -

 4 خدماتي

 5 درماني خدمات درماني ي  كل بيمهي   اداره- 14
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  .م ير استفاده كرديول زمنمونه از فري   محاسبهيبرا
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 پرسـش نامـه از      يـي ن سـنجش  روا    يط كار و همچنـ    ي در مح  ي شاد يها  ن مؤلفه يي تع يبرا
  .آمده است 2كه نتايج آن در جدول  ميخبرگان بهره مند شد از تن10 نظرات 

  ي شادي در محيط كارها تعيين روايي مؤلفه.2نگاره

 مخالف بي نظر موافق كامال موافق
  امتياز

 سؤاالت
 خودگشودگي   10% 50%  40%
 يادگيري  20% 70% 10%
 مثبت انديشي   50% 50%
 عالقه به كار  10% 40% 50%
 مشاركت  10% 60% 30%
 معنادار بودن كار 10%  50% 30%
 تعامل با همكاران   70% 30%
 امنيت  30% 40% 30%
 عدالت  10% 50% 40%
 ساختار منعطف 20% 40% 40% 0%

  
 ي و آلفـا   را نمـوده   نفـر از كاركنـان اجـ       30ن  يرا در بـ     پرسـش نامـه       ييايـ ن پا يـي  تع يبرا

 الزم ييايـ ن است كه پرسش نامـه از پا ياي   بدست آمد كه نشان دهنده    /. 9727كرونباخ آن   
  .برخوردار است

  
   ها  نشاط در سازمانيها مؤلفه

 مؤلفـه بـه    10تيـ ق در نها  يـ  تحق  ي نهيشيات پژوهش و پ   ي و مطالعه گسترده ادب    يپس از بررس  
ن يـ  ا يـي د روا يـ چنانچـه ذكـر گرد    . ديـ ج گرد  در سـازمان اسـتخرا     ي  شـاد   يها  عنوان مؤلفه 
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ر بـه طـور مختـصر       يـ در ز  هـا   ن مؤلفه يا.د قرار گرفت  ييأد محترم مورد ت   ي توسط اسات  ها  مؤلفه
  .شرح داده شده است

  ط كار يامنيت در مح )1
نـان از   ي در حفظ آنچه را كه شـخص دارد و حـصول اطم            ييت مستلزم توانا  ياحساس امن 
  .]13[باشد  ميندهي آن در آيتداوم برخوردار

ر يـ  شـاد اسـت و شـامل مـوارد ز    ياين سطح شامل اساسي ترين مباني براي محـيط كـار      
  :است
  .خطري در محيط كار شما را تهديد نمي كند :  ايمني-
   كيفيت هوا ، دما، صدا،مثل نور:  محيط كاري مناسب-
  .حقوقي كه شما به راحتي بتواند با آن زندگي كنند : فانه حقوق منص-
  .]24[ي كاري و اخراج غير منطفيها  امنيت در قبال سوء استفاده:يت امن-
  عدالت) 2
ازنظر ارسـطو عـدالت      .افالطون و ارسطو منسوب است    ،ف عدالت به سقراط   ين تعار ياول

 آدامـز  ي عـدالت كـه توسـط آقـا    يبر اسـاس تئـور   .]5[ن رفتار برابر با افراد برابر    داشت يعني
ش در آن كـار را بـا        يهـا   صـل از كـار خـود را بـه نهـاده           ج حا ي نسبت نتا  يمطرح شد هر فرد   

   .]1[كند  ميي عدالتيا بيسه احساس عدالت ين مقايفرد بر اساس ا. كند   ميسهيگران مقايد
  : عبارتند از ها انواع عدالت در سازمان

رنـد  يگ  مـي  سه قـرار  ي مورد مقا  ها  امدي و پ  ها  عدالت پاداش در اين نوع     : يعي توز عدالت -
  ر؟يا خيع شده است ين افراد عادالنه توزيامدها در بيج و پيتاا نيكه آ

 كـه   يينـدها يت انـصاف در فرآ    يـ رعاي    را بـه منزلـه    اي    هيعدالت رو : اي    هيعدالت رو  -
 .]6[كنند  ميفيابند تعري  ميصيامدها تخصي پها توسط آن

 را در   رنـدگان يم گ ين عدالت منصفانه بودن رفتار تـصم      يا) : يمراوده ا (يعدالت تعامل  -
  .]6[دهد  مي سازمان مدنظر قراريريم گيند تصميفرآ

   تعامل با همكاران) 3
عـت انـسان   يگـران در طب يل بـه ارتبـاط بـا د       يـ  است و تما   ي اجتماع ي موجود اًانسان اساس 

 مانه نـشان ي روابـط صـم  يد جـسمان ي در مورد فوا  يقات پزشك يتحق. ]18[ژرف دارد اي    شهير
 بـزرگ   يهـا   ي و جراحـ   يدارند در حمالت قلبـ    اي    مانهي صم يها  ي كه دوست  يدهد افراد  مي

  قـرار ي تنفسيها ا عفونتي مثل سرطان    ييها  يماريابند و كمتر در معرض ب     ي  مي زودتر بهبود 
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 ي بر سالمت روانـ    يط كار عالوه بر تندرست    يمانه و متعادل در مح    يروابط صم .]15[رند  يگ مي
 ي و نشاط برخـوردار    ي شاد ي برا يديكل يها   از فاكتور  يكير مثبت دارد و     يثأ ت  نيز كاركنان

  .باشد  ميياز سالمت روان
  ساختار منعطف ) 4

 و  يزان آزاد يـ د م يـ ن شكل بروز دهند با    ي خود را به بهتر    يياگر قرار باشد كاركنان توانا    
ي   هيـ ت افراد شده و روح    ي مانع موفق  يتوان گفت بوروكراس    مي لذا.ابديش  ي افزا ها  ار آن ياخت
 در يروزيـ  پ–كان در فصل دوم كتاب خـود        ير عامل شركت ات   يمد .]2[دكن  مي  را نابود  هاآن

  :سدينو  مي-يجنگ با بوروكراس
 ،يتيري مـد  يهـا   هيـ شـوند ال    مـي   تـر و موفـق تـر       يمي قـد  ، بزرگتـر  هـا    كه سازمان  يزمان"

ي    به علت توسـعه    ها  لذا سازمان . شوند    مي ش تر ين ب ي گزارشات و قوان   ، جلسات ها،  دپارتمان
ج تمـاس  يبـه تـدر  . رنـد  يگ  مـي دهيـ ان خـود را ناد ي خود كاركنـان و مـشتر     يار ك يها  برنامه
. رسـد      مـي  ن به نظـر   ي كه مغرور و خود ب     يشود به طور    مي ت با سازمان كمتر و كمتر     يريمد
  .]23["شود  مين امر موجب رنجش كاركنانيا

   يشيمثبت اند) 5
 ندارد و فـرد     يواقعي    انهل مثبت پشتو  يرا تخ يز. ست  يل مثبت ن  ي تخ يشيمراد از مثبت اند   

ند يات خوشـا  يـ  بـر كـشف واقع     ي مبتنـ  يشيـ مثبـت اند  . كنـد     مـي  ريب پـذ  يرا شكننده و آسـ    
 . اسـت  ي و شـاداب   ييايـ  پو ، تـالش  أند سرمنـش  يات خوشا ي بر واقع  ينگرش مثبت مبتن  .]4[است

  .]15[ز ارتقا دهدي را نيتواند سالمت جسم  ميت مثبتيذهن ]13[
   يريادگي) 6

 يالدي مـ  80ي    ل دهـه  يـ  و اوا  70ي    هـه  به اواخر د   ي سازمان يريادگياحث  آغاز مب ي    نقطه
رت و دانـش از     ي سازمان در كسب بـص     يي توانا ه معناي  ب ي سازمان يريادگي .]10[ گردد يبرم

 ديـ رت و دانـش جد ير در عملكرد خود بر اسـاس بـص  ييجاد تغيگر و ا ي د يها  خود و سازمان  
شود و از آن دانش در عمـل اسـتفاده            يلق م د خ ي، دانش جد  ي سازمان يريادگيدر  . مي باشد 

 فيـ نگونـه تعر ي را اي سـازمان يريادگيـ لـر  ير عامل شركت هرمـان م يمون مد يس. ]8[شود  يم
رفتن و در آغـوش     يپـذ ,  عبارت اسـت از جـست و جـو كـردن             ي سازمان يريادگي« :كند مي

  .]10[»راتييگرفتن تغ
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  يخودگشودگ) 7
شود و بالعكس پنهان كـردن تفكـرات و           مي ط كار ي در مح  ي باعث شاد  يخود گشودگ 

بـه اشـتراك   .]24[خواهـد شـد  ط كـار  ي در محـ ي منجر به عدم نشاط و شاد ياحساسات واقع 
  احـــساس ارزشـــمند بـــودنهـــاگذاشـــتن اطالعـــات باعـــث اعتمـــاد در افـــراد شـــده و آن

 بـا افـراد ارتبـاط       ي بـا گـشودگ    )مـديران ( كه شـما   يزمانگلمن معتقد است كه     .]24[كنند مي
اگــر . د كــرد يــن نحــو اســتفاده خواهي بــه بهتــرهــا آنيت و انــرژيــد از خالقيــكن  مــيراربرقــ
ي   چـرخ دنـده   ي    كننـد كـه بـه منزلـه         مي د افراد احساس  ين كار را انجام نده    ي ا )مديران(شما
  .]21[باشند و شاد نخواهند بود  مينيماش

  مشاركت) 8
 ي اساسـ  يطـ يل عوامـل مح    كنتـر  يينشان داده است كه توانا      بارها يمطالعات روان شناس  

 مان مهم اسـت شـركت    ي كه برا  يماتي كه ما در تصم    يزمان. باشد    مي ي شاد يلفه برا ؤن م يتر
 .]23[م بـود  يم شـادتر خـواه    يشـو   مي خود فعاالنه وارد عمل   ي    ندهي ساختن آ  يم و برا  يكن مي

 و  يهمـدل  و   شـود   مـي  گـران ي د يدگاه اسالم باعث بهـره گـرفتن از توانمنـد         يمشاركت از د  
 در  يزشـ ين انگ ي نـو  يهـا   وهي از ش  يكي يت مشاركت يريمد. ]17[دهد يش م يت را افزا  يميصم
 اسـت   ي و عمـوم   ي خـصوص  يهـا    در بخـش   ي و خـدمات   يديـ  تول يهـا    مؤثر سـازمان   ي اداره

م ي و تـصم هـا  يم سـاز ين منطـق اسـتوار اسـت كـه افـراد در تـصم       يـ  بـر ا   يت مشاركت يريمد.
 ي خـود آزاد ي در كارهـا ، مـشاركت كننـد  گـذارد   مـي  اثرها كه بر سرنوشت آن  ييها  يريگ

  .]16[ندي اعمال نماييها  خود كنترلي كاري داشته باشند و بر زندگانيش تريعمل ب
  معنا در كار ) 9

  انـسان  ي اسـت كـه موجـب انبـساط روحـ          ين عـامل  ي مهمتر يمعنا دار بودن كار و زندگ     
ان بـه  يـ  واداشتن آدميا بري را عامل اساسيشتر روان شناسان وجود معنا در زندگ يب.شود   مي
  بـه طـور خـاص   ي شاد و همراه با خرسندي به طور عام و فراهم كردن زندگ يزندگي    ادامه
  يمان به امور متعال   ي انسان معنا دهند ا    يتوانند به زندگ    مي  كه يمين مفاه ي تر ياساس .دانند مي
كـار نيزمـي    انسانها نه تنها در زنـدگاني دنبـال هـدف هـستند بلكـه در محـيط                   .]11[باشد مي

ـبخت   ي    هيبر اساس نظر  .]2[د حكمت و معناي كار معلوم باشد      خواهن  از  يكـ ي ي واقعـ  ينشاط و خوش
ـت  يي انجام كارهايد و هدفمند است كه به معنا      ي مف يها  منابع نشاط انجام كار     بـه  يابي است كه به منظـور دس

ـال يالت فـرد ي تماي فراتر از ارضا   يرد و هدف  يگ  مي  صورت ها  ارزش مـشاغل كـه   .]13[كننـد   مـي  را دنب
  .]24[كند  ميتسهيل را يط كاري در محيافتن به شادي دست ، افراد معنادار استيبرا
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   عالقه به كار )10
ط كـار   يمحـ .]14[ردي گ يز در برم  ي كار را ن   ياياست و دن  و  رين ن يا عشق قدرتمندتر  يدر دن 

ن يـ ور مقابلـه بـا ا     به منظـ  . دهد    مي  سوق ي فقر روان  ي انسان را به سو    ي امروز يها  در سازمان 
 اوقات يگاه. نديگو  مي سخني كاري از حضور عشق در كار و روح در فضا  ها  روند انسان 
 ييهـا   يريـ گ جـه ي بـه نت   يرد كه حتـ   يگ  مي حضور عشق در كار تا آن جا باال       ي    هيدفاع از نظر  

د ير شـه  يـ بـه تعب   .]14[گـردد   مـي  يشود منته   مي ش تر ير حضور عشق دركار باعث سود ب      ينظ
د يـ آ  مي آن وقت است كه شاهكارها بوجود     ,د به كارش عشق داشته باشد     يانسان با :  يمطهر

 يجاد كرد اما با پول نم     يشود كار ا    مي ولپبا  .عشق است نه پول و درآمد     ي    شاهكار ساخته . 
 كه با حـرارت و عـشق بـه          ياشخاص: ديگو  مي سيدكتر الكس  .]12[جاد كرد يشود شاهكار ا  

كمتـر   لذت بخـش اسـت و        ها   آن ي برا يكار و سرگرم  , دهند    مي  انجام ياريت بس يكار فعال 
  .]9[فرصت غصه خوردن خواهند داشت

  
  ها ل دادهيه و تحليتجز
- شـامل آزمـون كولمـوگروف      ي از آمـار اسـتنباط     ها  ل داده يه و تحل  ي تجز يبرا ن مقاله يدر ا 
 يرسـ  بر يبرا.استفاده شد دمن  ي و آزمون فر   يآماري    ك جامعه ين  يانگي آزمون م  ،رنفياسم

 بر اسـاس    .دي گرد استفادهرنف  ياسم - كولموگروف ق از آزمون    ي تحق يها  رينرمال بودن متغ  
ت ي وضـع  يبه منظـور بررسـ    ن  يهمچن.ق نرمال هستند  ي تحق يها  ري متغ ين آزمون همگ  يج ا ينتا

 يآمـار ي    ك جامعه ين  يانگيم از آزمون جامعه   و نشاط در طبقات مختلف       ي شاد يها  مؤلفه
  .دي گرداستفاده
ت نامناسـب و    ي در وضـع   ي عـدالت و خودگـشودگ     يهـا    مؤلفه ي آموزش يها  ازمانسدر  

 ،سـاختار منعطـف   , عالقه  ,معنادار بودن كار    ,مشاركت , يشيمثبت اند  , يريادگي يرهايمتغ
 يهـا   و نـشاط در سـازمان  يت شـاد يـ در نها.ت در حد متوسط است   يتعامل با همكاران و امن    

  .باشد  ميت متوسطي در وضعيآموزش
ت ي عـدالت و مـشاركت در وضـع        يهـا   ريـ  اسـتان قـم متغ     ي درمـان  خـدمات اره كل    اد در

, ساختار منعطـف    , عالقه  ,معنادار بودن كار     ,يشيمثبت اند  , يريادگي يرهاينامناسب و متغ  
.  دارد   يت مناسب يت وضع ير امن يمتغ. در حد متوسط است    يتعامل با همكاران و خودگشودگ    

 ت متوسـط  ي اسـتان قـم در وضـع       ي خـدمات درمـان     و نـشاط در  اداره كـل        يت شـاد  يدر نها 
  .باشد مي
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ت نامناسـب و    ي در وضـع   يشيـ  عـدالت و مثبـت اند      يهـا   ريـ متغي خـدماتي    ها  در سازمان 
 ، سـاختار منعطـف    ،عالقـه ،  معنادار بودن كار  ,مشاركت ,ي خودگشودگ ،يريادگي يرهايمتغ

 يهـا   ر  سـازمان    و نـشاط د    يت شاد يدر نها . ت در حد متوسط است    يتعامل با همكاران و امن    
  .باشد يت متوسط مي استان قم در وضعخدماتي

 يريادگيـ ساختار منعطـف و     ,يشيمثبت اند ,  عدالت   يها  ريمتغ ي اقتصاد يها  در سازمان 
 ،عالقـه ،  معنـادار بـودن كـار     ,مـشاركت  ,يخودگـشودگ  , يرهايت نامناسب و متغ   يدر وضع 

 يهـا   سـازمان ر   و نـشاط د    يت شـاد  يدر نها . ت در حد متوسط است    يتعامل با همكاران و امن    
  .باشد يت متوسط مي استان قم در وضعياقتصاد

ــازمان ــا در س ــشي ه ــمتغي پژوه ــا ري ــشودگيه ــشاركت , ي خودگ ــدالت ,م ــت , ع مثب
، معنـادار بـودن كـار     ,يرهـا يت نامناسـب و متغ    ي در وضع  يريادگيساختار منعطف و    ,يشياند

 و نـشاط در     يت شـاد  يـ هادر ن . ت در حـد متوسـط اسـت       يـ  تعامـل بـا همكـاران و امن        ،عالقه
  .باشد  ميت نامناسبي استان قم در وضعي پژوهشيها سازمان

، مـشاركت , ي خودگـشودگ  يهـا   ريـ متغ اسـتان قـم    يـي  اجرا يها   در سازمان  تيو در نها  
معنادار ,يرهايت نامناسب و متغي در وضع  يريادگيساختار منعطف و    ،  يشي مثبت اند  ،عدالت

 و نـشاط  يت شاديدر نها. ت در حد متوسط است  يو امن  تعامل با همكاران     ،عالقه،  بودن كار 
 نتـايج   3 مارهشـ نگاره   كه در    باشد  مي ت نامناسب ي استان قم در وضع    يي اجرا يها  سازماندر  

  .آن آمده است
  قمن ي اجرايي استاها ي شادي و نشاط در سازمانها  وضعيت كلي ميانگين مؤلفه.3 نگاره

ها متغير تعداد ميانگين وضعيت  
 يادگيري 134 2.7139 نامناسب
 خودگشودگي 134 2.7388 نا مناسب
 مثبت انديشي 134 2.6493 نامناسب
 مشاركت 134 2.6478 نامناسب

 معنادار بودن كار 134 3.0037 در حد متوسط
 عالقه به كار 134 2.9440 در حد متوسط
 ساختار منعطف 134 2.5851 نامناسب

كارانتعامل با هم 134 2.9216 در حد متوسط  
 عدالت 134 2.4067 نامناسب

 امنيت 134 2.0647 در حد متوسط
 نشاط 134 2.7676 نامناسب
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 هـا   و نـشاط در سـازمان  ي شـاد يهـا    مؤلفـه ي به منظـور رتبـه بنـد       دمن هم ي فر از آزمون 
  .اند   نشان داده شده4 ت در نگارهيب اولوي به ترتها ن مؤلفهيا. استفاده شده است

  
  دمنيفرآزمون ن رتبه با استفاده از يانگي بر حسب م و نشاطي شاديها  مؤلفهي بندتياولو. 4  نگاره

 تياولو ط كاري نشاط در محيها مؤلفه ن رتبهيانگيم

 1 تيامن 7.11
 2 معنادار بودن كار 6.70
 3 عالقه به كار 6.50
 3 تعامل با همكاران 6.46
 4 يخودگشودگ 5.41
 5 ي سازمانيريادگي 5.28
 6 شاركتم 4.90
 7 يشيمثبت اند 4.68
 8 ساختار منعطف 4.28
 9 عدالت 3.69

  
  شنهادات يج و پينتا

 , يشيـ مثبـت اند   , يريادگيـ ,  يخودگـشودگ م كـه    يديجه رس ين نت ين پژوهش به ا   يدر ا 
سـاختار   , عـدالت  , تيامن , تعامل با همكاران   , معنادار بودن كار   , مشاركت , عالقه به كار  

ن ابعـاد در  يـ ت اي وضـع يبررسـ .باشـد   مـي هـا   و نـشاط در سـازمان  ي شـاد يها   مؤلفه منعطف
مثبـت  , عـدالت   ,مـشاركت   , يخودگـشودگ   يهـا    استان قم نشان داد كه مؤلفه      يها  سازمان

، معنـادار بـودن كـار     ,يرهـا يت نامناسـب و متغ    ي در وضع  يريادگيساختار منعطف و    ,يشياند
 و نـشاط در     يت شـاد  يـ در نها . تت در حـد متوسـط اسـ       يـ  تعامـل بـا همكـاران و امن        ،عالقه

  .باشد  ميت نامناسبي استان قم در وضعيي اجرايها سازمان
  :شود  مير ارائهيشنهادات زيت نامناسب قرار دارند  پي كه در وضعييها به منظور بهبود مؤلفه

د اطالعـات   يـ ران و كاركنـان با    ي در سازمان مد   ير خودگشودگ يش متغ ي در مورد افزا   .1
  .نديان نمايب اًحي احساسات خود را صرق ويمربوط به عال

 به دانش آشـكار     يل دانش ضمن  ي تبد ينه را برا  يق گفت و گو و تبادل نظر  زم        ي از طر  .2
  .نديفراهم نما
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  كـه فعاالنـه در امـور مربـوط بـه سـازمان مـشاركت               يشود كه به كاركنان     مي شنهادي پ .3
  .كنند پاداش داده شود مي

 مثبت يديد ابتدا به خود ديران و كاركنان با يازمان مد  در س  يشيجاد مثبت اند  ي ا ي برا .4
گـران و  ي مثبـت ندارنـد در مـورد د   ي كه نسبت بـه خـود نگرشـ      يافراد. داشته باشند   

  .ديشيز مثبت نخواهند انديش ني خويشغلي  ندهيآ
افتـه و   ي كـاهش    يشـود كـه سـطوح سـازمان         مـي  شنهاديجاد ساختار منعطف پ   ي ا ي برا -5

  .ل شودي تخت تبديبه سازمان, سازمان 
 عملكرد كاركنان يابيارزي  شود كه سامانه  مي شنهاديجاد عدالت در سازمان پ    يبه منظور ا  -6

 هـا   يابيـ ج حاصـل از ارز    ي بـر اسـاس نتـا      هـا   رد و پـاداش   يـ به طور مستمر مورد اصالح قرار گ      
  .نديافت نماي در يش تريج بي دارند نتاي كه عملكرد بهتريرد تا كاركنانيصورت پذ

  
  بعمنا

  .نشر ني، چاپ پانزدهم،"يت عموميريمد" )1379(،يد مهدي س،ي الوان.1
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