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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ايجادکننده آن در سازمانها از آنجا ناش ي م يش ود ک ه
شادي از يک طرف عواطف مثبت پرسنل را اف اايش داده و از طرف ي ب ا ک اهش عواط ف من ي ،باع

اف اايش

بهرهوري خواهد شد .هدف اين پژوهش بررسي مياان تأثير برنامههاي فرهنگي و ديني ب ر ش ادي و نش اط ب انوان
شاغل در وزارت خانه جهاد کشاورزي است.
روش تحقيق :روش تحقيق اين مقاله براي رسيدن به هدف فوق پيمايش بوده است و تحليل دادهه اي جم آوري
شده از طريق پرسشنامه در سطح تحليل توصي ي با است اده از نرماف اار  SPSSو آل اي کرونب ا  ،ص ورت ررفت ه
است .اباار مورد است اده براي رردآوري دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آماري تحقيق شامل  331ن ر
از کارکنان زن وزارتخانه در سطح ستادي بودند که طبق فرم ول ک وکران  939ن ر و روش نمون هري ري تص ادفي
انتخاب شده است.
يافتهها و نتيجهگيري :يافتههاي اين پژوهش نشان دهنده آن است که برنامهها در بعد شخصي خ انوادري ،اداري و
سازماني بيشترين تأثير را در بانوان داشته است ،همچنين انتظارات از زندري و مياان دينداري بودن افراد ب ا مي اان
تأثير برنامهها در شادي و نشاط بانوان رابطه معنيداري به دست آمده است
واژگان کليدي :شادي و نشاط ،برنامههاي فرهنگي ،آموزشهاي عقيدتي

فاطمه براتلو ،علیاکبر رضايی و سمانه لعلهای

باالتر و رضايت بيشتري از روابط ميان فردي خود

مقدمه
يكي از مهمترين فعاليتهاي زندري روزمره ،انجام

دارند.

شغل است كه نسبت به ساير فعاليتها مدت زمان

جوواني ،روين و ريچارد ماسول ( )9004در

بيشتري را به خود اختصاص ميدهد .بنابراين ،شادي

تحقيقات خود نشان دادند که افراد شاد و سازمانهاي

در محيط كار مؤل ه مهمي از يك زندري شاد است.

شاد نتايج مهمي چون افاايش بهرهوري ،ارتقاي کي يت،

كسي كه بتواند در محيط كار خود شادي بيافريند از

رضايت مشتريان ،خالقيت و نوآوري ،انعطافپذيري و
1

طريق اين شادي از زندري خود بيشتر لذت خواهد برد

 ...را به دست ميآورند (ليوبوميرسکي و همکاران،

و رضايت بيشتري از زندري خود خواهد داشت.

.)9003

شادي و نشاط عواملي هستند که نقطه مقابل

ما در تحقيق حاضر به دنبال آن هستيم که مشخص

افسردري هستند و در واق وجود آن ورود افسردري را

کند که برنامههاي ديني و فرهنگي در وزارت جهاد

افاايش

کشاورزي چه تأثيري در شادي و نشاط کارکنان زن

ارتباطات و فعاليتهاي رروهي ميشود که اين امر

خود دارد؟ آيا به شادابي و آرامش رواني و نشاط

درنهايت به اعتماد به ن س و سالمت جسم و روان

معنوي آنها افاوده است يا خير؟ و اينکه برنامهها چقدر

منجر ميرردد .مردم شاد همديگر را بيشتر دوست

توانسته بر ديدراه آنها در خصوص کاستن از توقعات

دارند و بيشتر توسط ديگران دوست داشته ميشوند،

و انتظارات فرد از زندري و اطرافيان که با شادي رابطه

کساني که وقت بيشتري را با آنها ميرذرانند ،ناديکتر

دارد تأثير بگذارد؟

به زندري ناممکن ميسازد .شادي باع

به آنها مينشينند و ميرويند باز هم دوست دارند آنها
را مالقات کنند (هاورز و هوکسون 3999 ،به نقل از
طالبزاده).

ضرورت و هدف پژوهش
نيروي انساني بارگترين سرمايهاي است که

در اين تحقيق تالش ميشود تا ابتدا موضوع شادي

سازمانها براي توسعه فعاليتهاي خود در اختيار

و نشاط مورد مطالعه قرار ررفته و سپس از طريق

دارند .ميتوان ر ت :شادي و نشاط يک ضرورت براي

بررسي نظرات بهرهمندان از برنامههاي فرهنگي و ديني

زندري انسانها بهطور اعم و کارکنان يک سازمان

در وزارت جهاد کشاورزي به سنجش اثربخشي آنها در

اداري بهطور اخص محسوب ميشود و پرداختن به آن

ايجاد شادي و نشاط پرداخته شود.

داراي ضرورت و اهميت زيادي است .يعني شادي يک
فرد ميتواند در افراد ديگر نيا شادي ايجاد کند؛ و

بيان مسئله

ديگر اينکه شادي زندري انسان را دلپذيرتر ميسازد

نيروي انساني مهمترين سرمايه هر سازمان

(عابدي .)3131 ،تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در

محسوب ميشود .يکي از محورهاي ارزيابي سالمت

وزارت جهاد کشاورزي روي شادي و نشاط زنان

يک سازمان ،شناخت وضعيت بهداشت رواني اعضاي

شاغل در اين وزارتخانه داراي اهميت زيادي ميباشد

آن سازمان است .تحقيقات به عمل آمده حاکي از آن

چرا که زنان بهعنوان همسر و مادر ميتوانند اين نوع

عملکرد بهتر شغلي کارکنان شده

شادي و نشاط را به اطرافيان و خانواده خود تسري

است که شادي باع

و افراد شاد زندري طوالنيتر ،درآمد بيشتر ،بهرهدهي
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دهند.
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براي دستيابي به هدف اصلي تحقيق که همانا

ادبيات پژوهش

بررسي مياان تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي بر

تعريف مفاهيم و اصطالحات

شادي و نشاط زنان شاغل در اين وزارتخانه است،

2

اهداف فرعي زير مورد نظرند:
 .3شناخت مياان تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در
وزارت جهاد کشاورزي بر شادي و نشاط زنان شاغل
در سطح شخصي و فردي ،اجتماعي و خانوادري،
اداري و سازماني.
 .9شناخت مياان تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در
ايجاد روحيات معنوي و نشاط معنوي کارکنان زن
وزارت جهاد کشاورزي.
 .1شناخت مياان تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در
وزارت جهاد کشاورزي بر شادي و نشاط بانوان شاغل
در کاستن از توقعات و انتظارات فرد از زندري و
اطرافيان.
فرضيه اصلي پژوهش
برنامههاي فرهنگي و عقيدتي بر شادي و نشاط
بانوان شاغل در وزارت جهاد کشاورزي مؤثر است.

شادي و نشاط

منظور از شادي و نشاط در اين تحقيق عبارت
است از ميااني از عاط ه مثبت مثل خلق و عواطف
خوشايند يا احساس خوشي و رضايت از داشتههاي
ناشي از اطالع يا عمل به آموزههاي ديني و حضور در
برنامهها و مراسم فرهنگي و ديني وزارت جهاد
کشاورزي ميباشد.
برنامههاي فرهنگي

3

شامل برنامههايي است که با هدف ارتقاي بينش
ديني و اعتقادي کارکنان در مناسبتهايي مختلف ديني
و مذهبي و ملي و در قالبهاي مختلف برراار
ميشود.
آموزشهاي عقيدتي

4

منظور دورههاي آموزشي است که با محوريت
آموزشهاي اعتقادي ،اصول دين و احکام ديني به
اشکال حضوري و غيرحضوري توسط اداره کل

فرضيات فرعي

آموزش عقيدتي حوزه نمايندري ولي فقيه برراار

 .3بين برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در وزارت جهاد

ميشود.

کشاورزي و شادي و نشاط زنان شاغل در بعد

هر مرحله از رشد محتاج رروه يا دستهاند كه به آن

شخصي و فردي رابطه معنيداري وجود دارد.

تعلق داشته باشند .زندري حقيقي ،زيستن با مردم و

 .9بين برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در وزارت جهاد

شريك بودن در لذتها و شاديهاي آنان است و

کشاورزي و شادي و نشاط زنان شاغل در بعد

بارگترين مجازات براي انسان زندان ان رادي است.

خانوادري و اجتماعي رابطه معنيداري وجود دارد.
 .1بين برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در وزارت جهاد

اصول اجتماعي شادي

کشاورزي و شادي و نشاط زنان شاغل در بعد

 .1روابط اجتماعي با نشاط داشته باشيد

اداري و سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.

 .2در انجمنهاي خيريه عضو شويد.

 .4بين برنامههاي فرهنگي و عقيدتي و شادي و نشاط
بانوان شاغل و کاستن از توقعات و انتظارات فرد از
زندري و اطرافيان رابطه معنيداري وجود دارد.

 .3حتمًا اشتغالي براي خود داشته باشيد.
 .4ارر علم هم داريد باز هم مشورت كنيد.
.5

در مراسم شادي حضور داشته باشيد.
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مزاياي شادي در محيط کار

شادي در سازمانها
مسائل رواني در چند دهه اخير بر عملکرد فردي و

آموزش شادي در محيط کار براي شرکتها بسيار

سازماني کارکنان تأثير من ي رذاشته و اين مسائل و

سودآور است همانطور که براي تک تک کارکنان نيا

تأثير آن در قرن بيست و يک فااينده است بهطوري که

م يد است .با چند جلسه کوتاه آموزشي ميتوان مااياي

برنامههاي بهبود سالمتي فقط شامل ارائه خدمات

زيادي به دست آورد ،در حالي که هاينه آن حداقل

بهداشتي نميرردد ،بلکه بيش از رذشته بايد به سالمتي

است

جاودان.

رواني و فکري افراد توجه رردد ،زيرا رفتار افراد تحت

مااياي شادي را ميتوان در سه بعد ماايا براي سازمان،

تأثير سالمتي جسمي و رواني آنان قرار ميريرد.

ماايا براي مديران و ماايا براي کارکنان مورد بررسي

وقتي نيروي انساني شاغل در سازمانها و کارخانهها

قرار داد .نگاهي کوتاه به هر کدام از آنها ميتواند

شاد و سالم باشند بيترديد مياان کارايي آنها نيا

حاوي نکات جالبي باشد:

ولي

تأثيرات

آن

پايدار

و

افاايش مييابد .سالها پيش پژوهشگران کشورهاي
صنعتي دريافته بودند که تنظيم مياان روشنايي ،دما،

 )1مزاياي شادي براي سازمان

رطوبت و سر و صداي اطراف بر افاايش کارايي افراد

الف) افاايش توليد کارکنان شاد مولدتر هستند .هنگامي

اثر مستقيم دارد .بنابراين ميتوان نتيجه ررفت که يک

که کارکنان شاد هستند توانايي انجام کار در آنها

راه بسيار مؤثر در افاايش بهرهوري در محيط کار

افاايش مييابد ،شادي نه تنها باع

بهبود کمي

است اده از کارکنان شاد است.

توليد ميشود بلکه با افاايش بهرهوري موجب
ايجاد محصول باکي يت بهتر و همچنين افتخار و

رابطه ميان شادي و بهرهوري
 Kjerulf Alexanderمدير

غرور و تعهد به کار در کارکنان ميشود.
Chief Hapiness

ب) بهبود توانايي تصميمريري شادي استرس و عدم

 Officerبا مديران و کارکنان مؤسسات مختل ي در

اطمينان را که نوعي سردررمي است کاهش

سراسر دنيا صحبت و مشاوره کرده و به آنها آموزش

ميدهد و با اين کار آنها به جاي بخشي از يک

ميدهد که چگونه محل کار خود را از يک محيط

مسئله شدن يا ايجاد مشکل تبديل به ابااري براي

استرسزا و ماللآور به محيطي شاد و انرژيزا تبديل

حل مشکالت ميشوند .وقتي کارکنان احساس

نمايند .او در مقالهاي به ارتباط ميان شادي و بهرهوري

خوبي در مورد کارشان داشته باشند آن را بهتر

پرداخته و عنوان ميکند:

انجام ميدهند.

پيوند و رابطه آشکاري بين «شادي در کار» و

ج) تجربه کارکنان شاد براي مشتريان کارکنان شاد

«بهرهوري» وجود دارد .آيا بهرهوري ما را شاد ميکند

عموماً با مشتريان بهتر رفتار ميکنند .رفتار و

يا شادي موجب بهرهوري ميشود؟ بله .رابطه دو طرفه

آرامش کارکنان ،طرز حرف زدن آنها ،حتي آهنگ

اي بين اين دو وجود دارد ،اما پيوند «از شادي به

صداي آنها باع

ايجاد احساس مطلوبي در

بهرهوري» قويتر است .به اين معني که ارر ميخواهيد

مشتريان شده و آنها را به تعامل با سازمان ترغيب

بهرهور باشيد ،بهترين چياي که ميتواند کمکتان کند

ميکند .ارر کارکنان سازماني شاد باشند ،مشتريان

تمرکا بر شاد بودن در کاري است که انجام ميدهيد.

آن شادي را دريافت ميکنند و مشتريان جديدتري
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جذب کارکنان شاد سازمانها ميشوند و بدين
شکل شادي باع

فروش بيشتر ميشود.

که کارکنان در روز کاري بعد مؤثرتر و بهرهورتر
کار ميکنند ،آنها همچنين تمايل کمتري به
بهانهجويي براي تعطيل کردن کار خواهند داشت.

 )2مزاياي شادي براي مديريت

ب) هوش هيجاني يک راه براي کاهش هيجان وجود

الف) سرپرستي يک کار رقابتي حاکم کردن آموزش

دارد ،همانطور که افراد براي شاد بودن و تمرين

شادي در سازمانها اين امکان را به مديران ميدهد

شادي در کار آموزش ديدند ،شادي باع

افاايش

تا از اين روش ابداعي جديد سود بيشتري حاصل

کنترل هيجان و احساس براي افراد ميشود و خود

نمايند .انگياههاي افراد هميشه مادي نيست بنابراين

کنترلي را بهبود ميبخشد.

مديران اقدام به جذب افرادي ميکنند که داراي
تعهد شغلي بيشتري هستند.

ج)افاايش تمرکا شادي باع

افاايش توانايي تمرکا بر

شغل و حل مشکالت ميشود .افراد شاد کمتر

ب) مااياي عالي وقتي کارکنان شاد هستند آنها مؤثرتر

وقتشان را تلف ميکنند و بيشتر در جريان امور

کار ميکنند و در نتيجه تمايل به خروج از سازمان

قرار ميريرند .حال که دانستيم شاد بودن مااياي

در آنها کمتر است .در چنين سازمانهايي

زيادي دارد چه کنيم تا در محيط کار شاد باشيم؟

مهارتهاي بهتر تيمي وجود خواهد داشت و در

اقداماتي که کارکنان بايستي انجام دهند تا در محيط

نتيجه تأکيد مديريت بر داشتن کارکنان شاد موجب

کار شاد باشند عبارتند از:

سود و ارزش بازار بيشتر براي سازمان خواهد شد.

-1سعي کنيد خوشبين باشيد.

ج) تحقق بيانيه رسالت سازمان ارر در شرکت يا

-2نگرش خود را تغيير دهيد.

سازماني شادي آموزش داده شود ،کارکنانش بيانيه

-3قدردان و سپاسگاار شغلتان باشيد.

رسالت را بهتر درک خواهند کرد .آنها قادر به درک

-4از «خود انتقادي» اجتناب کنيد.

ديدراه مديريت و کارهاي شخصي خود با توجه به
واقعيتهاي موجود خواهند بود.

ديدگاه نظريهپردازان به شادي

د) قدرداني عمومي روزنامهها به تاکتيکهاي شادي که

نظريه فرويد :فرويد ساختار شخصيت را به 3

توسط سازمانها اجرا ميشوند عالقهمند شده و به

بخش تقسيم ميكند :كودك ،بالغ ،والد .كودك به

پيشرفت ديد مديريت بيشتر کمک ميکنند .آنها

م هوم خردسالي نيست .آن قسمت از ساختار

جذب کارکنان صالح و شايستهاي ميشوند که در

شخصيت ما است كه به دنبال احساسات عواطف،

اين سازمان هستند و اين نتيجه همان تاکتيکهاي

شادي و شادماني در شخصيت ماست و اصوالً اين امر

شادي است .روابط عمومي تالش ميکند اين

بستگي به سن ندارد.

پيشرفت بيشتر شود.

نظريه مايرز :شادي را تحت كنترل فرد دانسته و
روشهايي را براي بهبود حالت روحي افراد و افاايش

 )3مزاياي شادي براي افراد

رضايت آنها از زندري پيشنهاد ميکند روشهايي مانند:

الف) شادي در خانه يکي از فوايد شادي اين است که

-تأمين خواب مورد نياز-شركت در فعاليتهاي شاداب

افراد خوشحالتر به خانه ميروند شاد بودن در

و پر جنبوجوش – انجام فعاليتها و عملكرد شاد

خانه به مايتي براي کار تبديل ميشود به اين معني
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ارسطو نيا شادي را زندري معنوي ميداند( .آيانک،

و نشاط وجود نداشته باشد ،اصالً «زندري» امکانپذير

ترجمه فارسي ،)1331 ،شادي را از سه ديدراه به شرح

نيست.
ارسطو از فالس ه بارگ جهان زندري خوب را

زير بيان ميکند:
الف) از نظر مردم عادي :مردم عادي ،لذت را شادي
ميدانند.

معادل شادکامي در نظر ميريرد و در عين حال به
ت اوت اين م هوم در افراد مختلف ميپردازد و ذکر

ب) افراد موفق :اين افراد شادي را مساوي با عملکرد
خوب ميدانند.

ميکند سالمتي که باع

رضايتمندي در يک فرد

بيمار ميشود ،با ثروتي که فرد فقيري را شاد ميکند

ج) دانشمندان :دانشمندان ،زندري مت کرانه را معادل

يکسان نيست و بيان ميدارد که شادکامي نه تنها براي

شادي به شمار ميآورند( .علم الهدي )3 ،1311

افراد مختلف معاني مت اوتي دارد ،بلکه براي يک فرد

آررايل و همکاران ( )3993شادي را ترکيبي از

نيا در شرايط مت اوت معني يکساني نخواهد داشت.

وجود عاط ه مثبت ،فقدان عاط ه من ي و رضايت از

جام ترين و در عين حال عملياتيترين تعريف

زندري 5ميدانند .علم روانشناسي هم تعريفهاي

شادماني را وينهوون ( )1994ارائه ميدهد .وي

مختل ي از نشاط و شادي ارائه کرده است ،اما بهطور

شادکامي را ص تي ميداند که داراي سه معيار ثبات

اجمال ميتوان ر ت :يکي از جنبههاي هيجان ،شادي

زماني ،ثبات موقعيتي و علت دروني ميباشد .به نظر

است که با واژههايي چون سرور ،نشاط و خوش حالي

او ،شادماني به قضاوت فرد از درجه يا مياان مطلوبيت

هم معناست.

کي يت کل زندريش اطالق ميرردد .به عبارت ديگر

شادي ،احساس مثبتي است که از حس ارضا و

شادماني به اين معناست که فرد چقدر زندري خود را

پيروزي به دست ميآيد .در تعريف اصطالحي شادي،

دوست دارد (مير شاه جع ري ،عابدي و دريكوند،

شهيد مطهري رحمهاهلل ميفرمايد :سرور ،حالت خوش

.)1311

و لذت بخشي است که از علم و اطالع بر اينکه يکي
از هدفها و آرزوها انجام يافته است يا انجام خواهد
يافت ،به انسان دست ميدهد
افالطون در کتاب جمهوريت به سه عنصر در
وجود انسان اشاره ميکند که عبارتند از :قوه عقل 1يا
استدالل ،اميال و احساسات .3افالطون شادي را حالتي
از انسان ميداند که بين اين سه عنصر تعادل و
هماهنگي وجود داشته باشد (ديکي .)3999 ،1بنابراين
ميتوان ر ت :شادي يعني بالندري ،نشاط ،حركت و
سيالن كه در مقابل آن جمود ،خمودي ،يخزدري ،ركود
و م رداب است .ه ر موجودي كه بخواهد زنده باشد
بايد به اين م هوم ،حركت داشته و شاد باشد زيرا ،نه
تنها زندري مخالف افسردري ،بلكه مساوي شادي و
سرور ميباشد .ارر در زندري حركت ،سيالن ،بالندري
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اثر شادي در سالمت جسمي و رواني
بين شادي و سالمتي رابطهاي مستقيم وجود دارد،
نبود شادي ميتواند باع

کاهش سالمتي و حتي مرگ

نابهنگام شود (وليااده .)3133 ،رابطه بين شادماني با
مرگ زودرس ،ضعف سيستم ايمني بدن ،بيماريها و
حمالت قلبي ،مقاومت در برابر بيماري سرطان و ...نيا
از مواردي است که ارزش شادماني را بهعنوان يک
هدف مهم در زندري براي ما بيشتر روشن ميکند.
بهعالوه ،افراد شادمان ،از زندري خود بيشتر رضايت
دارند و لذت بيشتري ميبرند .شادي به انسان اعتماد
به ن س و عات ن س هم ميدهد .سالمت روحي و
رواني فرد نيا ،با شاد بودن در ارتباط است ،زيرا شاد
بودن در واق به باطن و ضمير انسان بستگي دارد.
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انسان ارر در باطن شاد و سرخوش باشد ،در

خلقوخوي مادر بهطور مستقيم روي اعضاي خانواده

ناروارترين شرايط هم شادماني خود را ح ظ ميکند؛

تأثيررذار است (بياتي.)3190 ،

اما ارر در درون غمگين و افسرده باشد ،شادترين
موقعيتها هم تغييري در روحيه او به وجود نميآورد.

عوامل مؤثر در ايجاد شادي

از جمله عواملي که در شادي روح و روان انسان تأثير

عوامل متعددي بر شادي كاركنان يك سازمان تأثير

بسيار دارد ،دستورات اخالقي اسالم چون ع و و

دارد .برخي از اين عوامل عبارتند از حقوق و سيستم

رذشت ،خدمت به خلق ،پرهيا از رناه ،زهد و

پاداش كه بر خوشنودي و در نتيجه شادي اثر قابل

بيتوجهي به دنيا و ...است.

توجهي دارد (آداما)3999 ،9
شادي از عوامل چندي از قبيل رضايت از زندري،

اثر شادي در زنان

رضايت از مقولههاي خاص زندري ،وجود عواطف

زن و مرد ،هر دو ،مسئول ايجاد شادي در محيط

مثبت فراوان (خلق و عواطف خوشايند) و فقدان نسبي

زندري خانوادري هستند .البته نقش برجستهي زنان در

عواطف من ي (خلق و عواطف ناخوشايند) تشكيل

ايجاد شادي ،به دليل محوريت او در خانواده ،قابل

ميشود (ادينگتون و شومن  .)9 ،9004استرلين ()9004

چشمپوشي نيست .زن بهطور مداوم در تعامل با همسر

معتقد است سرور و خوشحالي در سنين  33تا 43

و فرزندان است و روحيه شاد او بر همه اعضاي

سالگي عموماً افاايش مييابد و بعد بهتدريج روندي

خانواده تأثيررذار بوده و محيطي سراسر مسرت و

کاهشي به خود ميريرد .اين جريان خود نتيجه

شادماني را براي خانواده رقم ميزند .تنها بيماريها

رضايتمندي افراد از مناب سرور و خوشحالي است

نيستند كه قابليت انتقال به ديگران دارند بلكه روحيات

که خود از وضعيت اقتصادي ،زندري خانوادري،

و خصوصيات خوب هم در اين بين ،ميتواند به

سالمت ،کار ،محل اقامت و نظاير آن ناشي ميرردد.

ديگران سرايت كند .شادي ممكن است توسط افراد به

ويژريهاي افراد شاد و با نشاط عبارت است از

يكديگر سرايت كند و انتقال يا دريافت آن تنها بهوسيله
قرار ررفتن در ناديكي افراد ديگر صورت ميريرد.
شادي تنها باع

افاايش نشاط ما نخواهد شد بلكه با

 قدرداني کردن از خوبي ديگران -ديگران رابهخوبي ياد کردن -اعتراف به ارزشهاي خود
 -دوست شدن با مردم خوب و شاد -لذت بردن از

شاد بودن ميتوانيد ديگران را نيا در اين شادابي

مواهب الهي -زندري در حال

شريك كنيد .در نتيجه ارر زن بهعنوان مدير خانه ،شاد

 -انتظار شادي از خود و ديگران -دوست داشتن

و پر نشاط باشد ،اين شادي را به ساير اعضاي خانواده

ديگران  -چهره رشاده داشتن

منتقل ميکند و خانوادهاي شاد ،محصول شادي زن
خانه ،خواهد بود .با توجه به نقش زنان در اموري از

پيشينه پژوهش در داخل

قبيل رسيدري به كارهاي خانه ،فرزند پروري و ...آنان،

اماني ،رزيتا و هاديان همداني ،رژينا ( )3133طي

بهعنوان عنصر كليدي و اهرم اصلي در ايجاد احساس

تحقيقي به بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي

شادماني در اعضاي خانواده تلقي ميشوند .ارتباط بين

اجتماعي بر افاايش مياان شادي دانشجويان پرداختند.

مادر و ساير اعضاي خانواده بسيار تنگاتنگ است.

اين پژوهش بهصورت آزمايشي با طرح پيش آزمون -
پس آزمون -پيگيري با رروه كنترل انجام شد.
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آزمودنيهاي پژوهش چهار رروه از دانشجويان دختر و

ميشود .همچنين در مورد مياان اثربخشي برنامهي

پسر دو رروه آزمايشي و دو رروه كنترل بودند .روش

آموزش مهارتهاي اجتماعي بين دختران و پسران

آموزش مهارتهاي اجتماعي بهعنوان متغير مستقل

ت اوت معناداري يافت نشد.

اعمال شد و مياان شادي متغير وابسته بود .پيش آزمون
قبل از آموزش ،پس آزمون چهار ه ته پس از آموزش

پيشينه پژوهش در خارج از کشور

و پيگيري شش ه ته پس از آموزش انجام شد.

برخي از پژوهشگران به مانند رريلي و هاوت

جامعهي آماري پژوهش همهي دانشجويان پسر و

احساس ناديکي به خداوند را با عوامل ديگري نظير

دختر سال دوم دانشگاه بوعلي سينا در سال تحصيلي

احساس محبت الهي و احساس آرامش دروني عميق

 3133بودند .نمونه آماري  300دانشجوي دختر و پسر

ترکيب کردهاند و دريافتهاند که رابطه مثبتي بين اين

بود كه به روش نمونهريري تصادفي خوشهاي چند

شاخصهها و شادي وجود دارد .پولنا در تحقيق خود

مرحلهاي انتخاب شدند و با توجه به جنس ،به شيوهي

نشان دادند که حضور در مراسم مذهبي اثرات مثبتي

تصادفي در چهار رروه آزمايش و كنترل (هر رروه 93

بر رضايت از زندري و شادي دارد و اينکه شبکههاي

ن ر) جايگاين شدند .براي اندازهريري مياان شادي

دوستي که افراد در جماعت ايجاد ميکنند بيشتر اثر

دانش آموزان ،از پرسشنامهي شادي آكس ورد است اده

حضور در مراسم مذهبي بر رضايت از زندري و شادي

شد .نتايج تحليل آماري ت اوت معناداري در نمرات

را ميانجي ميکند .پژوهش آنها نشان داد که شبکههاي

پيش آزمون  -پس آزمون مياان شادي دانشجويان را

اجتماعي که از طريق شرکت در جماعتهاي مذهبي

نشان ميدهد .همچنين ت اوت ميان ت اضل نمرههاي

ايجاد ميشود و هويت مذهبي قوي متغيرهاي کليدي

(پيش آزمون -پس آزمون-پيگيري) نيا معنادار است.

هستند که ارتباط بين مذهب و رضايت از زندري را

پس ميتوان نتيجه ررفت برنامه آموزش مهارتهاي

ميانجيرري ميکنند .آنها اين نتيجه را چنين ت سير

افاايش مياان شادي ميشود .با توجه

کردند که افراد داراي وابستگيهاي مذهبي به اين علت

به نتايج به دست آمده بين مياان شادي دختران و

از زندريشان راضيتر هستند که در مراسم مذهبي

پسران دانشجو ت اوت معناداري وجود ندارد و فرضيه

شرکت ميکنند و شبکههاي اجتماعي را با شرکت در

دوم پژوهش رد ميشود .همچنين در مورد مياان

اجتماعات مذهبي تشکيل ميدهند و تعامل ناديکي را

اثربخشي برنامهي آموزش مهارتهاي اجتماعي بين

در اين اجتماع و شبکهها تجربه ميکنند .آنها بر اين

دختران و پسران ت اوت معناداري يافت نشد .نتايج

باورند که شبکههاي اجتماعي مذهبي از اين جهت با

تحليل آماري ت اوت معناداري در نمرات پيش آزمون

ساير شبکههاي اجتماعي متمايا هستند که آنها با

 -پس آزمون مياان شادي دانشجويان را نشان ميدهد.

احساس قوي تعلق مذهبي همراه هستند .در مقابل،

همچنين ت اوت ميان ت اضل نمرههاي پيش آزمون -

احساس قوي هويت فقط زماني رضايت از زندري را

پس آزمون -پيگيري نيا معنادار است .پس ميتوان

تقويت ميکند که اين شبکهها آن هويت را تحکيم

نتيجه ررفت برنامه آموزش مهارتهاي اجتماعي باع

ببخشند.

اجتماعي باع

افاايش مياان شادي ميشود .با توجه به نتايج به دست

کولون بيکو در پژوهشي با عنوان رابطه بين قوت

آمده بين مياان شادي دختران و پسران دانشجو ت اوت

باورهاي مذهبي و بهايستي رواني (شادي) دريافتند که

معناداري وجود ندارد و فرضيه دوم پژوهش رد
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باورهاي مذهبي قويتر ارتباط مثبتتري با بهايستي
رواني (مؤل ه شادي) دارند.

 )2رويههاي مربوط به سنجش نظرات بانوان در
خصوص شادي و نشاط؛

بر اساس ادبيات شادي ،مذهب بهايستي رواني را
از طريق فراهم کردن معنا و هدف براي زندري شخص

همچنين بررسي اعتبار يا پايايي پرسشنامه از آزمون
کرونبا در نرمافاار  spssاست اده شده است.

تحت تأثير قرار ميدهد ،باورهاي قويتر هنگام ت سير

براي در تجايهوتحليل دادهها از نرمافاار SPSS19

رويدادهاي زندري اثر قويتري بر شادي دارند .آنها

تحت  Windowsو آمارههاي توصي ي است اده شده

اظهار داشتند که مطالعه جنبههاي اجتماعي مذهب فقط

است.

بخشي از درک ارتباط بين مذهب و شادي را نشان
ميدهند.

يافته پژوهش
در بخش آمار توصي ي حاصل از دادههاي

روش پژوهش

جم آوري شده نشان داد که  33/4درصد از نمونه

در اين مقاله روش پيمايشي است .جامعه آماري

مورد بررسي با اين نظر که کاستن از توقعات و

مورد بررسي اين پژوهش کليه کارکنان وزارت جهاد

انتظارات از زندري و اطرافيان در آسان به دست آمدن

کشاورزي در سطح ستادي ميباشد که برابر  331ن ر

شادي نقش دارد؛ «موافق و کامالً موافق» بودند .عالوه

است.

بر آن  39/9درصد از بانوان با اين نظر که دينداري و

تعداد نمونه پس از انجام پيش آزمون از طريق
فرمول کوکران برابر  939ن ر تعيين شد و از ميان

مذهبي بودن در زندري به افاايش شادي و نشاط کمک
ميکند ،در حد «موافق و کامالً موافق» موافقت کردند.

پرسشنامههاي توزي شده تعداد  393ن ر پرسشنامه

همچنين با توجه به نتايج حاصل از نمونه مورد

آوري شده است .روش نمونهريري تصادفي

بررسي ميتوان ر ت :برنامههاي فرهنگي و عقيدتي در

انتخاب شده است که با است اده از روش نمونهريري

وزارت جهاد کشاورزي در شاخصهاي مختل ي در

تصادفي طبقهاي متناسب با تعداد جمعيت هر واحد

زمينههاي مرتبط با ابعاد فردي ،شخصي و خانوادري و

سازماني افراد مورد نظر انتخاب و مورد بررسي و

سازماني براي بانوان مورد بررسي مؤثر بوده و تأثيراتي

نظرخواهي قرار ررفتند.

کم و زيادي را داشته است که بر اساس دادههاي

جم

در پژوهش حاضر براي اندازهريري متغيرها و

حاصل از پرسشنامههاي تحقيق و مجموع امتيازهاي

جم آوري دادهها و اطالعات الزم ،از پرسشنامه محقق

کسب شده توسط پاسخگويان ميتوان ر ت مياان

ساخته كه مورد آزمون از طريق اساتيد مربوطه و

ضريب تغييرات به دست آمده در بعد فردي و شخصي

خبرران انجام و اصالحات صورت ررفته بود است اده

بيشترين تأثير را به ترتيب در افاايش توانايي

شده و رويههاي آن به روش اسنادي و کتابخانهاي و بر

برنامهرياي و نظم در امور ،افاايش اعتماد به ن س و

اساس محتواي برنامههاي فرهنگي و عقيدتي اجرا شده

روحيه خودباوري در زندري و کاهش خشم و

تدوين و تنظيم ررديد؛ که داراي بخشهاي ذيل است:

عصبانيت در زندري بانوان ايجاد کرده و از اين راه به

 )3رويههاي
پاسخگويان؛

مربوط

به

ويژريهاي

سازماني

شادي و نشاط آنها در زندري فردي و شخصي خويش
کمک کرده است( .طبق جدول )3
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جدول  :3رويههاي مربوط به تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي بر شادي و نشاط بانوان شاغل در بعد فردي

بررسي مياان ضريب تغييرات به دست آمده در

بررسي مياان ضريب تغييرات به دست آمده نشان

زندري خانوادري و اجتماعي نشان ميدهد که

دهنده اين نکته است که برنامهها در بعد اداري و

بيشترين تأثير را به ترتيب در حسن ظن و

سازماني زندري خود بيشترين تأثير را به ترتيب در

خوشبيني نسبت به ديگران ،افاايش ايمان به خدا

رعايت نظم و انضباط اداري ،افاايش انعطافپذيري

در زندري فردي و خانوادري و احساس رضايت

شغلي (تغييرات ،جابجايي و )...و تمايل به

از آن و احساس خوشبختي و رضايت داشتن از

مسئوليتپذيري بيشتر بانوان ايجاد کرده و از اين راه به

زندري خانوادري بانوان ايجاد کرده و از اين راه به

شادي و نشاط آنها در زندري اداري و سازماني خويش

شادي و نشاط آنها در زندري خانوادري و

کمک کرده است (طبق جدول )1

اجتماعي خويش کمک کرده است( .جدول )9
جدول  :9رويههاي مربوط به تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي بر شادي و نشاط بانوان شاغل در بعد خانوادري
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جدول  :1رويههاي مربوط به تأثير برنامههاي فرهنگي و عقيدتي بر شادي و نشاط بانوان شاغل در بعد سازماني

اطرافيان کاهش دهد ،آسانتر و راحتتر به شادي و

نتيجهگيري
شادي و نشاط احساسي دروني است که ارر خود

نشاط دست مييابد .همچنين وزارت خانه با تقويت و

افراد نخواهند ،هيچکس قادر نخواهد بود آنها را به

بررااري محتواي ديني و فرهنگي برنامههاي خاص

شادي وادار کند ،ولي با توجه به ارتباط مستقيم شادي

خود براي زنان زمينهساز ارتقاي توانايي برنامهرياي و

کارکنان با بهرهوري سازمانها و اينکه ثابت ررديده

نظم در امور و افاايش اعتماد به ن س و روحيه

«سازمانهايي که داراي کارکنان شادتري هستند،

خودباوري و تقويت حسن ظن و خوشبيني نسبت به

بهرهورترند» ،لذا سازمانها و مديراني که به دنبال

ديگران ،انعطافپذيري شغلي (تغييرات و جابجايي

افاايش بهرهوري هستند ،ميتوانند با صرف حداقل

و )...و اتخاذ تصميمهاي منطقي و مناسب در امور

هاينه و ايجاد محيطي شاد که در آن افراد راحتتر

شغلي ...،در زندري شخصي و خانوادري و سازماني

شادي خود را به دست بياورند ،در جهت ارتقاي

بانوان شده است.

سازمان خود بکوشند.
طبق پيشينه و مباني نظري و همچنين تجارب

محدوديتها

سازماني محقق و نتايج آمارهاي به دست آمده نشان

 .1ررايشهاي محافظهکارانه برخي افراد به علت

ميدهد که شادي و نشاط نيروي انساني از جمله

شرايط مديريتي ،پيرامون متغيرها و سخت بودن

عوامل مؤثر در توسعه قابليتهاي کارکنان يک سازمان

دسترسي به برخي افراد به علت شرايط سني و

و دستيابي به موفقيت آن سازمان در تحقق اهداف

مشغلههاي زياد

سازماني است .در ميان عوامل مختل ي که در ايجاد و

 .2عدم است اده از همه متغيرهاي تحقيق

توسعه شادي و نشاط انسان نقش دارند ،دين و

 .3نتايج اين پژوهش محدود به اجراي پرسشنامه بوده

آموزههاي ديني در تسهيل تحقق نشاط و انبساط

است لذا است اده از ساير اباار و روشها نظير

روحي و رواني سهيم بوده و زمينه را براي آرامش و

مصاحبه و مشاهده که به تکميل و تعميق يافته

خشنودي در زندري فراهم ميکند همچنين بر اساس

منتهي ميشود است اده نشده است

نتايج به دست آمده ميتوان ر ت که چنانچه يک فرد

 .4آنچه در بخش اجرايي مشکل مينمود ،تکميل

بتواند مياان توقعات و انتظارات خود را از زندري و

پرسشنامهها در جامعه آماري مربوطه بود ،دستيابي
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به افراد و جلب نظر افراد بسيار سخت ميباشد و

 .3مايکل آيانک .)1311( .روانشناسي شادي.

آنان نيا بعد از بررسي و مطالعه پرسشنامهها و

(خشايار بيگي و مهرداد فيروز بخت؛ مترجمين).

بعضاً نگهداري يک نسخه از آن ناد خود در مدت

نشريه پيوند ،ش  ،293ص .33

زماني طوالني به پرسشنامهها پاسخ ميدادند.

 .4باربارادي .آنجليس .)1311( .اسرار شادکامي زنان،
(بهااد رحمتي :مترجم) :انتشارات نوربخش
 .5باقري ،زهرا .)1391( .ارزيابي مياان شادکامي

پيشنهادها
 .1در اين پژوهش برنامههاي فرهنگي و عقيدتي
وزارت جهاد بهطورکلي بررسي شد که انجام
پرورشهاي

ديگري

به

ت کيک

برنامههاي

آموزشي-برنامههاي مذهبي و ...به محققان توصيه
ميشود.

ايرانيان در يک نگاه http:www. sowaf. blogfa.
com

 .1بهادري نژاد ،مهدي ( ،)1335شادي و زندري،
انتشارات اوحدي ،تهران
 .3بياتي ،حوريه ( )1391عوامل و راههاي نشاط زنان
خانهدار،

 .2در راستاي باال بردن روحيهي شاد و بانشاط بايستي
ايجاد اشتياق به کار و تابآوري شغلي در کارکنان
سازمان تقويت و برنامهريايهاي بلندمدت صورت
پذيرد.

سايت

زنان

انجمن

به

نشانيhtpp://jameatalhoda. blogfa. com:

 .1پور باقر ،ايرج .)1335( .روان درماني براي همه،
انتشارات قيام ،چاپ اول ،قم
 .9جع ري ،س .ا ،.عابدي ،م؛ و دريکوندي ،ه.

 .3است اده از ساير متغيرها و شاخصهاي آماري با
توجه به نوع برنامههاي فرهنگي و عقيدتي که براي
آنها در سازمانها و مديريت جهاد کشاورزي انجام
ميشود در نظر ررفته شود

(« )1311شادماني و عوامل مؤثر بر آن» .فصلنامه
تازههاي علوم شناختي.51 ،)3( 4 ،
 .11حاتمي ،حامد .)1391( ،مياان شادي مردم چگونه
اندازهريري ميشود؟ نقل از خبررااري بهرستان به

 .4قدرداني از کارکنان فعال و فراهم کردن مااياي
جانبي که در شاد بودن افراد سازمان مؤثر است
 .5اندازهريري مياان شادي و ابعاد مختلف آن با اجراي
ساير روشهاي علي نظير روش علي مقايسهاي و

نشاني http://behrestan. persianblog. ir

 .11حاج زمان ،محمود ،)1391( ،اندازهريري شادي
http://www.

احساسات و عواطف به نقل از
aftabir. com

 .12مرادي ،مريم ،جع ري ،سيد ابراهيم ،عابدي

آزمايشي

محمدرضا ( .)1314شادماني و شخصيت :بررسي
منابع و مآخذ

مروري ،تازههاي علوم شناختي ،سال ه تم ،شماره

 .1اهلل ياري ،احمد .)1391( .نقش دين در ايجاد

.2

فرهنگ اميد و نشاط در جامعه (ر تگو با قاسمعلي
کوچناني نقل از سايت http://hamandishi. net/

 .13لقماني ،احمد)1311( .؛ چگونه شاد و خندهرو
باشيم؟ انتشارات بهشت بينش ،تهران

 .2اماني ،رزيتا و هاديان همداني ،رژينا ،بررسي

 .14رلااري ،محمود ،يثربي ،سيد يحيي و صادقي

اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افاايش

جانبهان،

خاستگاه

مياان شادي دانشجويان .مجلهي روانشناسي و

شاديهاي پايدار ،نقل از سايت http://www. mr-

علوم تربيتي .شماره  ،1سال سي و دوم ،ص 41

104

محمود.

(.)1311

zanan. ir
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دين،
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