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 چکيده
با افزایش تاکیدات هدف از این پژوهش بررسی نشاط سازمانی در سازمان های میباشد . 

در زمینه ی ایجاد سازمان شاد به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای موفقیت هر سازمان، 

اط و نشمسئله مهمی که به وجود آمده درک این موضوع است که چگونه می توان شادابی 

را در محیط سازمان برقرار کرد . از نظر کامپتون مهم ترین عامل در سالمت روانی افراد 

نشاط می باشد . دنیای امروز استرس های مختلفی دارد که بسیاری از این استرس ها 

مختص محیط کار می باشد . وجود تعارض در سازمان ، محروم شدن از پاداش ،دیر 

التی در محیط کار ، فشار روسای سازمان ، نمونه هایی از استرس رسیدن به سر کار ،بی عد

های محیط کار هستند . در مقابل آرجین و همکارانش در تحقیقات خود عنوان می کنند 

نشاط به عنوان سپری در مقابل استرس عمل می کند . به اعتقاد دانشمندان هم اکنون 

برخی از سازمان ها به چشم می  نشانه ی افسردگی ، عواطف منفی و روان رنجوری در

خورد که پیامدهایی نظیر کاهش کارایی کارکنان ، ترک شغل ، غیبت و بسیاری از 

مشکالت روحی و روانی دربرداشته ، به طوری که گویا شادی از محیط کار و جوامع رخت 

 .(8811بربسته و فرسودگی جانشین آن شده است ) نصرآبادی و دیگران ، 

 .نشاط سازمانی کارکنان ، سازمان، :يديکل واژگان
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  2  زهرا زین الدینی ميمند ، 1 درصدف باسري

 .ایران _، دانشگاه آزاد اسالمی ، کرمان ، واحد کرمانوه مدیریتدانشجوی کارشناسی ارشد گر 8
 .ایران _، کرمان واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمیاعضای هیئت علمی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی،  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 درصدف باسري

 نشاط سازمانی
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 مقدمه
در زمان کنونی مدیران و رهبران سازمان ها برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود ، باید جریان خالقیت و نوآوری را در سازمان 

 ومتغیر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نشاطخود تداوم بخشند تا از رکود و نابودی آن جلوگیری کنند . برای اینکه بتوانیم در دنیای متالطم 

سالمت سازمانی با نشاط همبستگی مثبت دارند . مدیران به منظور حفظ  ( . 8811سازمانی و توجه به کارکنان روی آوریم ) زارعی و دیگران ، 

شود توجه نمایند . توجه به شادی کارکنان در سالمت روان کارکنان خود باید به اقداماتی که منجر به بهداشت روان کارکنان در سازمان می 

سازمان و فراهم کردن زمینه ی شادی آنها راهی موثرو قابل اعتماد برای دستیابی به سالمت روان کارکنان است . براساس نتایج پژوهش های 

له زندگی به شمار می رود . از سال درصد مردم احساس شادکامی و نشاط مهم ترین مسئ 05انجام شده در زمینه ی خوشبختی و نشاط از نظر 

به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه یافتگی کشورها متغیرهای نشاط ، امید به آینده ، خوشنودی و رضایت مندی افراد  2555

اط ، خشنودی و رضایتمندی جامعه نیز به عنوان یک متغیر کلیدی وارد محاسبات شده است . به این صورت که اگر مردم یک جامعه احساس نش

 .( 8811باشد ) زارعی و دیگران ،  نکنند ، نمیتوان آن جامعه را توسعه یافته قلمداد کرد ، که این نشان دهنده ی اهمیت شادی و نشاط می
 

 نشاط سازمانی  -1

 مفهوم شادي و نشاط  -1-1

 شادمانی، معنای به« شادی »واژه  و کردن زندگی ستن،زی خرم و خوش بی غم، خوشوقت، خوشحال، خشنود، معنای به لغت در« شاد»

منجر  رفتاری به معموالً و دارد قرار اندوه و غم مقابل در و آید می وجود به انسان در که است حالت مثبتی شادی .8است خوشدلی و خوشحالی

 فرح کردن، شاد معنای به تفریح غتنامه دهخدال در .2است کردن شادی حال در فرد یعنی شود؛ می گفته کنان شادی حالت آن به که شود می

 نشاط با فرد که می دهد نشان 8811در سال « 4لند کروس و آرگایل» یافته های تحقیقات  .8است آمده گذار و گشت و تماشا و تفرج خوشی، و

می  ارزیابی را مثبت خود زندگی فرایند و می جوید دوری نفرت و کینه از دارد، متعادلی اجتماعی روابط دارد، خود و رضایت از مطلوب نگرش

 ( .2552،  0کند ) فرهادی و یزدان و جواهری

این  را شادی شادی، باشگاه ، مؤسس«  1لیونه کچین»آنهاست .  فردی زندگی کیفیت از افراد ارزیابی مقیاس شادی  2وینهوون از نظر

 و مشترک حس آگاهی، خرد، هوش، تفکرات، از بردن سود برای را افراد که است بهزیستی درونی احساس شادی»است :  کرده تعریف گونه

 ( .2585،  1می سازد) زارعی معنوی توانا ارزشهای

 

 مولفه هاي شادي و نشاط  -2-1

 کار  محيط در امنيت -1-2-1
 )صفری شدمی با آینده در آن برخورداری تداوم از اطمینان حصول و دارد شخص که را آنچه درحفظ توانایی مستلزم امنیت احساس

 ( . 20  : 8811 شالی،

 :زیر است موارد شامل و است شاد کاری محیط برای مبانی ترین اساسی شامل سطح این

 .کند نمی تهدید را شما کار محیط در خطری :ایمنی 

 هوا کیفیت صدا، دما، نور، مثل :مناسب کاری محیط 

 .کنید زندگی آن با بتوانید راحتی به شما که حقوقی :منصفانه حقوق 

 منطفی غیر اخراج و کاری های استفاده سوء قبال در امنیت :امنیت 

 

 
 

                                                           
 فرهنگ عمید 8
 لغتنامه دهخدا ، ذیل واژه شادی - 2

 همان ، ذیل واژه تفریح- 8
4 - Argyle & Crossland 
5  .Farhadi , Javaheri , Yazdan Bakhsh & Farhadi 
6  .Veenhoven 
7 - Lione Ketchain 
8  .Zarei 
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 عدالت  -2-2-1

 اساس بر .برابر افراد با برابر رفتار داشتن یعنی ، عدالت ارسطو نظر از . است منسوب ارسطو و افالطون سقراط، به عدالت تعاریف اولین

 می مقایسه با دیگران را کار آن در هایش نهاده به را خود کار از حاصل تایجن نسبت فردی هر شد، آدامز مطرح آقای توسط که عدالت تئوری

 ( .810 :  8818 کند )الوانی، می بی عدالتی یا عدالت احساس مقایسه این اساس بر فرد .کند

 :از عبارتند سازمان ها در عدالت انواع

 توزیع عادالنه افراد بین در پیامدها و نتایج که آیا می گیرند رارق مقایسه مورد ها پیامد و ها پاداش عدالت نوع این در :توزیعی عدالت

 خیر؟ یا است شده

 .کنند می تعریف می یابند، تخصیص پیامدها ها توسط آن که فرآیندهایی در انصاف رعایت منزله به را ای رویه عدالت :ای رویه عدالت

 .می دهد قرار مدنظر سازمان گیری درفرآیندتصمیم را صمیم گیرندگانت رفتار بودن منصفانه عدالت ای( : این )مراوده تعاملی عدالت

 همکاران  با تعامل -1-2-3

 ( . 85 : 8812 )وایر، دارد ژرف انسان ریشه ای طبیعت در دیگران با ارتباط به تمایل و است اجتماعی موجودی اساساً انسان

 و قلبی حمالت در دارند، ای صمیمانه های که دوستی افرادی ، دهد یم نشان صمیمانه روابط جسمانی فواید مورد در پزشکی تحقیقات

 و کاتلر، )الما گیرند می قرار تنفسی های عفونت یا سرطان مثل هایی بیماری معرض در تر کم می یابند و بهبود زودتر بزرگ های جراحی

 فاکتورهای از یکی و دارد مثبت تأثیر نیز کارکنان روانی متبر سال تندرستی بر عالوه کار محیط در متعادل و صمیمانه ( . روابط 820 : 8818

 می باشد. روانی سالمت از برخورداری و نشاط، شادی برای کلیدی

 منعطف  ساختار -1-2-4

 فتگ توان می لذا .یابد افزایش ها آن و اختیار آزادی میزان باید دهند بروز شکل بهترین به را خود توانایی کارکنان باشد قرار اگر

 روحیه و شده افراد موفقیت مانع بوروکراسی

می  -بوروکراسی با درجنگ پیروزی -خود  دوم کتاب فصل در اتیکان شرکت عامل ( . مدیر 225 :8818 )بنیس، کند می نابود را ها آن

 :نویسد

 می تر بیش قوانین و گزارشات سات،جل دپارتمان ها، مدیریتی، های الیه شوند، می تر موفق و تر قدیمی تر، بزرگ ها سازمان که زمانی

 سازمان با تماس مدیریت تدریج، به . گیرند می نادیده را خود مشتریان و کارکنان خود کاری های برنامه توسعه علت به سازمان ها لذا .شوند

 می شود . کارکنان رنجش موجب این امر .می رسد نظر به خودبین و مغرور که طوری به شود می تر کم و تر کم

 اندیشی  مثبت -1-2-5

 اندیشی مثبت .کند می پذیر آسیب و را شکننده فرد و ندارد واقعی پشتوانه مثبت تخیل زیرا .نیست مثبت تخیل اندیشی مثبت از مراد

 شادابی و ، پویایی تالش سرمنشأ خوشایند واقعیات بر مبتنی مثبت ( . نگرش 845 :  8814 است )پسندیده، خوشایند واقعیات کشف بر مبتنی

 ( .805 :  8818 کاتلر، و دهد )الما ارتقا نیز را سالمت جسمی تواند می مثبت ( . ذهنیت 40 : 8811 شالی، )صفری است

 سازمانی  یادگيري -1-2-6

 به سازمانی ( . یادگیری 14 : 8814 برمیگردد )سنگه، میالدی 15 دهه اوایل و 15 دهه اواخر به سازمانی یادگیری مباحث آغاز نقطه

می  دانش جدید و بصیرت اساس بر خود عملکرد در تغییر ایجاد و دیگر های سازمان و خود از و دانش بصیرت کسب در سازمان ییتوانا معنای

 مدیر ( . سیمون 815 : 8811 متین، )زارعی شود می عمل استفاده در دانش آن از و شود می خلق جدید دانش سازمانی، یادگیری در .باشد

 در و پذیرفتن کردن، و جو جست از است عبارت سازمانی یادگیری»  کند :  می تعریف گونه این را سازمانی دگیریمیلر یا هرمان شرکت عامل

 (. 10 : 8814 سنگه،« ) تغییرات  گرفتن آغوش

 خودگشودگی  -1-2-7

 در شادی و نشاط عدم به منجر واقعی و احساسات تفکرات کردن پنهان بالعکس و شود می کار محیط در شادی باعث گشودگی خود

 است گلمن معتقد .کنند می بودن ارزشمند احساس ها آن و شده افراد در اعتماد باعث اطالعات اشتراک گذاشتن به . شد خواهد کار محیط

 شما گرا .کرد خواهید استفاده نحو بهترین به ها آن انرژی و از خالقیت کنید، می برقرار ارتباط افراد با گشودگی )مدیران( با شما که زمانی که

 (. 810 : 8881 8نخواهند بود )کولمن شاد و می باشند ماشین دنده چرخ منزله به که کنند می احساس افراد ندهید را انجام کار )مدیران( این
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 مشارکت  -1-2-8
 در ما هک زمانی .می باشد شادی برای مؤلفه ترین محیطی، اساسی عوامل کنترل توانایی که است داده نشان بارها شناسی روان مطالعات

 .بود خواهیم شادتر می شویم عمل وارد فعاالنه خود آینده ساختن برای و می کنیم ، شرکت است مهم ما برای که تصمیماتی

 مشارکتی مدیریت .می دهد افزایش را و صمیمیت همدلی و شود می دیگران توانمندی از گرفتن بهره باعث اسالم دیدگاه از مشارکت

 بر مدیریت مشارکتی . است عمومی و خصوصی های بخش در خدماتی و تولیدی های سازمان اداره مؤثر در یزشیانگ نوین های شیوه از یکی

 خود کارهای در کنند، مشارکت می گذارد، اثر ها آن بر سرنوشت که هایی تصمیم گیری و ها سازی تصمیم در افراد که است استوار منطق این

 (.05:  8811 ، همکاران و لگان )مک نمایند اعمال هایی کنترل خود کاری گانیزند بر و داشته باشند بیشتری عمل آزادی

 کار  بودن معنادار -1-2-9

 زندگی در معنا وجود شناسان روان تر بیش .شود انسان می روحی انبساط موجب که است عاملی ترین مهم زندگی و کار بودن معنادار

 اساسی .خاص می دانند طور به خرسندی با همراه و شاد زندگی کردن فراهم و عام طور هب زندگی به ادامه آدمیان واداشتن برای اساسی عامل را

 بلکه هستند، هدف دنبال زندگانی در تنها نه ها انسان  .متعالی می باشد امور به ایمان دهند، معنا انسان زندگی به توانند می که مفاهیمی ترین

 منابع از یکی واقعی، و خوشبختی نشاط نظریه اساس ( . بر 220 : 8818 )بنیس، باشد لوممع کار معنای و حکمت می خواهند نیز کار محیط در

 هدفی و گیرد می صورت ها ارزش به یابی دست منظور به که است کارهایی معنای انجام به که است هدف مند و مفید کارهای انجام نشاط

 می کند تسهیل را کاری محیط در شادی یافتن به دست ، است معنادار افراد ایبر که مشاغل .می کنند دنبال را فردی تمایالت از ارضای فراتر

 (. 42 : 8811 همکاران، و متین )زارعی
 

 عوامل موثر بر نشاط سازمانی  -1-3

 کافی، قبیل نور از )مواردی کند کار آن در می بایست فرد که کاری محیط شرایط :نظیر فردی تأثیرگذارند عوامل بر که سازمانی عوامل

 مربوط عوامل ، . . . و کاری فشار پاداش، حقوق، چون به شغل مربوط خصوصیات قبیل ( ،  این از مواردی و هوا آلودگی تهویه، مناسب، دمای

 نظیر بیرونی ، محیط درسازمان موجود خدمات و تسهیالت آن، اجتماعی محیط و مدیریتی های نقش ساختار سازمان، قبیل از سازمان به

 خورشید، نور از ناراحتی و حد از بیش یا کم نور ازجمله می گذارد، کار تاثیر محیط درون شرایط بر که محیطی عوامل ،...و واییه و آب شرایط

 ( . 820، ص  8881،  85نامناسب )فوردیس  و رطوبت نامناسب دمای

 مواردی به توان می مناسب کاری یطمح یک از منافع .شود می کارکنان راحتی و روحی سالمت و شادمانی سبب محیطی شرایط بهبود

 اشاره راحتی کارکنان افزایش و آل ایده وری بهره سطح به یافتن دست بیماری، علت به کاری های کاهش غیبت ، ها هزینه کاهش قبیل از

 با عملکرد و شادمانی ینب مثبت ارتباط دهنده نشان اما تحقیقات می دهند، پاسخ محیطی شرایط به متفاوتی های گونه به مختلف افراد .نمود

 ( .858 :  2551 همکاران، و 88بوهم (کار هستند محیط در راحتی

 و کردن زندگی رضایت در یا و سرور خوشحالی، از حالت است عبارت شادی، آمیز اسرار و مبهم مفهوم نظران صاحب از بعضی دیدگاه از

 شناسان روان .آفرین باشد شادی و بخش شادی تواند می زندگی اصلی عناصر از رضایت مندی و مثبت داشتن عواطف بنابراین آن، از بردن لذت

 شادی البته .است منفی عواطف کاهش و اضطراب کردن کم آن و توجه شود آن به باید شادی در که دارد وجود نیز سومی عنصر که معتقدند

 چه در فرد که این .می گیرند شادی قرار زیاد یا و کم طیف دو بین افراد معموال و است باال تا پایین درجات دارای مقوله دیگری هر مانند

موضوع  این .دارد زندگی و کار محیط به نسبت مطلوب نگرش داشتن و آموزش به یادگیری، بستگی زیادی حد تا دارد، قرار شادی از میزانی

 دیگری ابعاد ولیکن دارد وجود شادی روان و 82گرایی نظیر برون شخصیتی صفات از برخی بین قوی رابطه اگرچه که دارد پی در را مسأله این

 عزت شاد، مثال افراد .شوند می شادی باعث مستقیم غیر طور به و دارند قرار یادگیری و تفکر های حیطه سبک در که هستند شخصیت از

 شود، می مشتق زندگی در فهد داشتن از که آنان 84حس مقصودگرایی از حالت این که دارند تری بیش خوش بینی و کنترل حس ، 88نفس

  .گیرد می بهره

 می برند لذت تر بیش زندگی از و شادترند مستقیم، غیر و مستقیم طور به چه شخصیتی های ویژگی این دارای افراد عبارت دیگر، به

 افراد شادی و برای دگیافسر درمان در شاد ورزشی تمرینات افزایش نظیر تفریحی های فعالیت ( . افزایش 828، ص  8881،  80)استرابیریج

                                                           
10 - Fordyce 
11 - Boehm 
12 - Extra Version 
13 - Self-Esteem 
14 - Purpose 
15 - Strawbridge 
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 صورت به تواند می شادی افزایش .کرد کاری دست را آن توان می افزایش شادی منظور به و ماست خود کنترل تحت تفریح .است مؤثر سالم

 شادی در ثرمؤ عامل تواند می سازمانی باال روحیه داشتن یا و اجتماعی پیوستگی با همراه تفریح .باشد فردی نسبتاً یک موضوع یا و جمعی

اصلی  بعد دو به توجه با که است نشاط افزایش در مهمی بسیار عامل سازمانی در تصمیمات پرسنل مشارکت میزان ساختار، شکل، .باشد جمعی

 رشد ( . برای820 :  2552 همکاران، و 82است . )کریس همراه منفی عواطف کاهش و مثبت عواطف و رضایت مندی افزایش یعنی شادی،

 تجارب محبت، با توأم فضای ایجاد و دوستان با رابطه رسیدندکه این نتیجه به و دادند انجام را حقیقی (2554)  همکاران و کووما بتمث عواطف

 احساس و ورزشی تمرین هم چنین. باشد مهم شادی خصوص به و عواطف رشد در تواند می مناسب فیزیکی فضای کار و محیط و موفق

مثبت  عواطف بخشی اثر در تواند می سازمان و کار به مربوط امور در ها آن دخالت دادن پرسنلو به دادن بها کار، یطمح در سالم روابط موفقیت،

 :از عبارتند عوامل این از برخی .دارد سازمان تأثیر یک کارکنان شادی بر متعددی عوامل که است شده ثابت امروزه .باشد گذار اثر

 با نابجا مقایسه از (. پرهیز 285، ص  8881، 81دارد )آدامز توجهی قابل اثر شادی نتیجه در و دیخوشنو بر نیز پاداش سیستم و حقوق

 زیادی احساس فاصله که کسانی ولی شادترند؛ می کنند، دیگران با کمی فاصله احساس که کسانی داده نشان تحقیقات .دارد ارتباط خوشنودی

 :  8881 استرنبرگ، و است )کراس مؤثر شادی افزایش و در خوشنودی سازگاری میزان این بر عالوه . دارند کمی شادی می کنند دیگران با

285. ) 

 بهره و عملکرد افزایش باعث نهایت، در و دارد شادی اثر در و می دهد افزایش را ایمنی و کاهش را استرس کارکنان عاطفی های حمایت

چشم  وری اثرات بهره نتیجه در و شادی افزایش در تواند می خانواده سالمت و اعیاجتم ( . حمایت820، ص  8881،   81)ویکراما  شود می وری

 نتیجه، در و کرده کنترل بهتر را خود منفی عواطف اند، بوده بهتری برخوردار خانوادگی حمایت از که پرسنلی که طوری به باشد، داشته گیری

 دیگر از مندی رضایت .نموده اند راکنترل خود مراحل شدیدترین در و اند بوده برخوردار بهتری مندی رضایت و شادی از ردیفخود هم به نسبت

 تنوع و استقالل ، مهارت افزایش ، حقوق افزایش اثر در شغلی رضایت .وجود می آید به گوناگون عوامل اثر در که است شادی در مهم عوامل

 .می دهد کاهش را مندی رضایت کار در محیط نقش تعارض و منفی بطروا مثال .است مهم بسیار آن اجتماعی جنبه و می یابد افزایش شغلی

 نهایت، و در باشند مؤثر شغلی رضایت افزایش در توانند می سازمانی ارتباطات و شغلی جایگاه .ارتباط دارد زمان گذشت و سن با شغلی رضایت

 ( .2 :  8812 همکاران، و )نصرآبادی می یابد ایشسازمان افز وری بهره و عملکرد ، کار محیط در شادی افزایش و شغلی رضایت با

 است الزم انسانی نیروی وری بهره نتیجه در و اثر بخشی افزایش برای لذا ، است انسانی نیروی سازمان هر در بخشی اثر عامل ترین مهم

 و راندمان و افزایش ها هزینه کاهش عنیی ، سازمان حیاتی عامل دو در بخش اثر نیروی کارگیری به .گرفته شود کار به خاصی راهبردهای تا

 منفی عواطف کاهش و فرسودگی از کارکنان کردن دور و روانی با فشار مؤثر مقابله چه هر .می دهد افزایش را دادها برون و دارد نقش عملکرد

 بررسی به زیادی مطالعات .می یابد افزایش وری بهره ، باشد مؤثر مثبت عواطف افزایش و مندی رضایت باالبردن برای، و تالش باشد تر بیش

 نشان ها آن نتایج که اند پرداخته کار محیط در موارد این

 و شغلی خشنودی شادی، و کرد را دگرگون سازمانی جو متغیرها از بعضی کاری دست و مداخله با می توان ها سازمان در که دهد می

 ( .288 : 2555 ، سون )اسمیت داد افزایش را وری بهره آن پی در
 

 چند مدل در زمينه شادي و نشاط سازمانی -1-4

  19کرولف مدل -1-4-1

 کاری تاثیر تحت بیشتر بلکه بستگی دارد، کمتر و... ( مناسب حقوق )پاداش، دارند افراد آنچه به کار درمحیط نشاط کرولف اعتقاد به

می  انجام افراد که برآنچه تمرکز که درحالی است، همنفعالن امری افراد دارند، که آنچه بر تمرکز بودن بانشاط برای .می دهند انجام که است

 که مفید هستند هایی تئوری نشاط موضوع در اساس این بر  .شود می منجر پذیر مسئولیت و مطلوب ای ساختن آینده به و بوده فعال دهند،

 یادگیری، اندیشی، مثبت:از عبارتند که تاس توجه قرارگرفته مورد اقدام شش وی درمدل .می شوند متمرکز می دهند، انجام افراد آنچه روی

اقدامات  این انجام برای را الزم زمینه که است محیطی شاد کاری محیط اساس این بر .کار به و عالقه کار بودن معنادار مشارکت، خودگشودگی،

  .کند می فراهم

 اندیشی : مثبت

 از مراد ها، زیبایی و ها خوبی جستجوی و اندیشی مثبت جز نیست چیزی نشاط و شادی الزمه

                                                           
16 - Cruise 
17 - Adams 
18 - Wickrama 
19 . Kjerulf 
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 اندیشی مثبت .کند می آسیب پذیر و شکننده را فرد و ندارد واقعی ی پشتوانه مثبت تخیل زیرا .نیست مثبت تخیل اندیشی مثبت

 اندیش مثبت افراد .است شادابی و پویایی تالش، سرمنشأ واقعیات خوشایند بر مبتنی مثبت نگرش .است خوشایند واقعیات برکشف مبتنی

 بلکه گیرند، نادیده می را تهدیدات و مسائل آنها که نیست معنا بدان ابن البته .می گذارند قوت نقاط و ها، امکانات حل راه روی را خود زتمرک

 ( .8811 دیگران، و سازد )زارعی می کارآمدتر و شادتر را آنها اندیشی، مثبت اند، دریافته آنها که معناست بدان

 یادگیری :

 می عمل و اندیشند می ی دیگر گونه به افراد و کند می تغییر افراد ذهنی مدل های و رفتارها آن در که است یفرآیند یادگیری

 سازمانشان در که را دانشی افراد که است آن مستلزم یادگیری .شد کننده خواهد کسل بسیار کاری نشود، حاصل یادگیری آن در که کاری.کنند

  .بندند کار به در رفتارشان آورند می دست به

 به کار، )انجام جدید( وعملکرد های توانایی و ها جدید( ، رفتار)توسعه مهارت مفاهیم )یادگیری شناخت :دارد مرحله سه یادگیری

 اما گیرد، می صورت ذهن در مؤثر ذهنی مدل های توسعه و تمرین تجربه، شناخت، مطالعه، مصاحبه، طریق از فردی یادگیری طورواقعی( .

 ای گونه به کند، عمل صورت جمعی به و شده سهیم را دانشش داشته، تعامل گیرد می یاد گروه، که افتد می اتفاق زمانی سازمانی یادگیری

 .آورند دست به را عمل مؤثر وانجام فهم توانایی و یافته افزایش گروه شدة ترکیب ظرفیت که

 یاد توانند می افتد، می اتفاق اطراف آنها در که پدیده هایی از که هستند ای یادگیرنده های ماشین ( . انسانها 2551 ،25آ،بنت،دی.)بنت

 .ببرند لذت حقایق کشف از ترتیب این به و بگیرند

 خودگشودگی :

 میان در دیگران با را خود به مربوط اطالعات دارند تمایل افراد که است حدی خودگشودگی

 کار این اگر .شد خواهد نحو استفاده بهترین به ها آن انرژی و خالقیت از می شود، اربرقر ارتباط افراد با گشودگی با که زمانی .بگذارند

 ( .8885 گویان، حق بود)زارعی، نخواهند شاد و باشند ماشین می دنده چرخ منزله به که می کنند احساس افراد نشود انجام

 مشارکت :

 در ما که زمانی .باشد می شادی مؤلفه برای ترین اساسی محیطی املعو کنترل توانایی که است داده نشان بارها شناسی روان مطالعات

 مشارکتی مدیریت .بود خواهیم شادتر می شویم عمل وارد فعاالنه خود ی ساختن آینده برای و کنیم می شرکت است مهم برایمان که تصمیماتی

 و ها تصمیم سازی در افراد که است استوار منطق این رب مشارکتی مدیریت .هاست سازمان در افراد مشارکت مؤثر برای شیوه های از یکی

 کاری زندگی بر و باشند داشته بیشتری عمل خود آزادی کارهای در کنند، مشارکت می گذارد اثر ها آن سرنوشت بر که هایی گیری تصمیم

 ( .8885گویان،   حق نمایند)زارعی، اعمال هایی کنترل خود

 کار : بودن معنادار

 دنبال را ارزشی با و مهم شغلی اهداف کنند احساس افراد که است فرصتی بودن دار معنی

 ارزش با آنان وانرژی وقت که می کنند حرکت ای کنند درجاده می احساس آنان کنند، می

(  8885 توماس،ولثهاوس،( به شغل شخص درونی عالقه و اهداف بودن ازرش با یعنی بودن دار معنی یا ( . و 8881 است )اپلیبام،هانگر،

 زندگی و کار بودن ( . معنادار 8880 رفتارهاست )اسپریتزر، و ها باورها، ارزش و کاری الزامات بین تناسب بودن دار معنی دیگر تعریفی . در

 انواداشتن آدمی برای اساسی عامل را زندگی در معنا وجود روانشناسان بیشتر .شود می انسان روحی موجب انبساط که است عاملی مهمترین

 .دانند خاص می طور به خرسندی با وهمراه شاد زندگی کردن فراهم و عام طور به زندگی ادامه به

 

  21جونز - پرایز مدل -1-4-2

 5cعنوان  با آنها از و شوند می زمینه ای پشتیبانی عامل سه بوسیله که شده گرفته کاردرنظر درمحیط نشاط برای عامل پنج مدل این در

 که می گیرد شکل کار در محیط نشاط هسته پیوندند، یکدیگر می به کار محیط در ها مؤلفه این تمامی که هنگامی اساس این بر شود، می یاد

 .فردی استعدادهای به دستیابی و خود شکوفایی بر مبنی فرد جز احساس نیست چیزی

 نفس به اعتماد تعهد، فرهنگ، باور، و اعتقاد مشارکت، :از عبارتند عامل پنج این

 ( 28: 2585 جونز، - )پرایز :پردازیم می ابعاد این توضیح به امهاد در که
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 : مشارکت

 آنچه از عبارتست است بیرونی و مشارکت درونی احساس در بردارنده که باشد می مذکور ابعاد میان از بعد مهمترین و اولین مشارکت

 مشارکت احساس زمانی فرد :اول دارد، عمده مشخصه چهار ردف درونی احساس مشارکت .آن به راجع او ونگرش می دهد انجام سازمان در فرد

  .یابد و... ( دست آل ایده شغل ترفیعات،( است کرده تعیین خویش برای که اهدافی به که خواهد کرد باالیی درونی

 دیگر سوی از و نموده تعیین سازمان ارزش های و اهداف با هماهنگی در و بینانه واقع اهدافی بایست می فرد یک سو از این راستا در

 به او اگر دارد، اعتقاد آنها به واقعاً او که است اهدافی کند همان می تالش آنها به رسیدن برای او که سازمانی اهداف یابد اطمینان بایست می

کسانی  افرد شادترین .کرد خواهد کمتری مشارکت احساس نتیجه در و بوده مشکل فرد توسط پیگیری آنها باشد، نداشته اعتقادی اهداف این

 .کنند می تعقیب را آنهاست عالئق و استعدادها به پاسخی که طلبی هماورد اهداف که بود خواهند

 شفافیت از اهداف این کند می خود انتخاب برای را درستی اهداف که این ضمن تا بوده برخوردار باالیی خودآگاهی از بایست می فرد :دوم

 شدن تبدیل فرد هدف اگر مثال سازد)بعنوان مشخص یابد دست آن به زمان در گذر فرد بایست می که را آنچه تا باشد برخوردار کافی وضوح و

 می اهداف این باشد( . همچنین کاری درخشان سابقه یا و تحصیلی مدارک اخذ تواند می هدف این به دستیابی وسایل ارشد است، مدیری به

 ساختن متوجه برای الزم توانایی بایست می فرد :سوم نماید، آنها ترغیب پیگیری به را وی تا بوده ربرخوردا فرد برای کافی جذابیت از بایست

 سازند آگاه می مرتبط مسائل از را دیگران و کرده ارائه پیشنهاد که هستند افرادی شاد کارکنان باشد، کاری برخوردار نتایج و پیامدها از دیگران

 در خود ماندن از می کند کمک افراد به امنیت شغلی .است شغلی امنیت درونی، مشارکت احساس صهمشخ آخرین و چهارمین نهایت در و

 که افرادی که آن اول بردارد، در عمده مشخصه چهار نیز بیرونی مشارکت احساس .متمرکز شوند خود کاری وظایف بر و یافته اطمینان سازمان

 :دوم .کنند می بیشتری احساس مشارکت ندارند احساسی چنین که افرادی به نسبت می شوند شنیده دیگران توسط بیشتر کنند احساس می

 درستی به او آنچه و دهد می انجام فرد که کاری مختص بایست می تشویق کننده و مثبت بازخور راستا این در دارد، نام مثبت بازخور پذیرش

 و تحسین قدردانی .باشند می دیگران شمردن محترم و قدردانی یدرون مشارکت احساس مشخصه و چهارمین سومین  .باشد می دهد انجام

 مهمترین .شود می منتج فرد تالش از بیشتر ناشی شود، فرد های توانایی از آنکه از بیشتر قدردانی اما می باشند، مرتبط یکدیگر به آشکاری بطور

 و چشمی تماس بدن، زبان چون مواردی نهایت در و باشد ( می و... کردن تشکر و احوالپرسی، معاشرت)سالم اولیه آداب همان احترام جنبه

 ( .2585باشد) جونز ،  می دیگران به احترام مبین توجه نیز میزان

 فرهنگ :

 ایستای بخش آن سر یک در که قرار داد پیوستاری در توان می را سازمان فرهنگ .دارد اشاره سازمان فرهنگ با فرد تناسب به بعد این

 کارکنان برای بیشتری اختیار آن در فرهنگ )که پویاتر بخش آن دیگر سر شود( و در می شناخته مراتب سلسله و بیشتر قوانین با )که فرهنگ

 می کار آن که در محیطی و شخصیتشان به بسته سازمان کارکنان .دارد اند(قرار شده طراحی پذیرتر انعطاف و وظایف ها نقش و دارد وجود

 در که دارد آن به بستگی کارشان به آنها عالقه اساس میزان این بر یابند، می در توانمند یا و محدودکننده فرهنگی را سازمان فرهنگ کنند

 .باشد متناسب آنها شخصیت سازمان با فرهنگ و شده بکارگرفته مناسبی نقش

 تعهد :

 کاری به فرد اعتقاد نخست .است شده مرتبط تشکیل شاخص دو از کارکنان تعهد .دارد اشاره کارشان در کارکنان تعهد میزان به بعد این

 شاخص و در یابد دار معنی را خود شغل می بایست شخص رابطه این در که کار آن به انجام نسبت مثبت احساس داشتن و می دهد انجام که

 احساسات احتماالً دهند و می نجاما ارزشی با کار کنند احساس کارکنان می شود سبب که باشد می سازمان مأموریت اثر بخشی بیانیه دیگر

 .می یابد ارتقا آنها روحیه و کرده تجربه بیشتری مثبت

 :  نفس به اعتماد

 سه از نفس به اعتماد .کند می اشاره خود دارد، شغل به نسبت درستی درک حد چه تا که این و فرد خودباوری میزان به نفس به اعتماد

 داشته خود وظایف انجام در خوبی سابقه فرد چقدر هر رابطه این در باالست، بهره وری آنها مهمترین و اول است، شده تشکیل مرتبط شاخص

 صحیح درک سوم و اشاره دارد اهداف به دستیابی و وظایف انجام در خود توانایی به فرد باور دوم .داشت خواهد خود به اعتماد بیشتری باشد،

 در شاخص سه این است الزم باال عملکردی به دستیابی البته برای .می باشد شغلش به نسبت فرد نگرش دهنده نشان که می باشد شغل

 ( .2585می باشد) جونز ،  مخرب پایین اعتماد سطح همانند نیز حد از بیش اعتماد چرا که باشند داشته قرار های میان وضعیت
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