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Abstract
Aim and Background: Due to the differences in happiness index and its affecting factors in different
geographical and organizational environments, in this study has developed the native model of the effective
factors on employee happiness in Mobarakeh Steel Company in Isfahan.
Methods and Materials: This research is a descriptive type that has been done in terms of mixed methodology
(including qualitative and quantitative methods) and its qualitative part is based on grounded theory approach
and its quantitative part is correlation method. The study population of this project includes all of the Mobarakeh
Steel of Isfahan personnel, 14529 people in 1398. By conducting semi-structured interview with 75 employees
who were selected by cluster random samling and completion of a researcher-made questionnaire by 407
employees that selected purposefully and data analysis, five factors affecting happiness employees was
developed including the foundations of happiness(Familial Communication, Communication types in workplace,
Justice and Social Support, Material and Spiritual Reward), makers happiness(Positive thinking, Good mood,
Targeted, Job security), happiness breakers(Stress, Sickness, Lack of justice, Inadequate Organizational
Environment), happiness mechanisms(Emotional Intelligence, Intimacy, Social skills, Meeting basic needs) and
consequences of happiness(Peace, Job and Familial Satisfaction, Health) and the native model of the effective
factors on employees happiness. Research data were analyzed by using SPSS 21 and SMART-PLS3 structural
equation modeling software at descriptive and inferential level and to perform model fitting was used PLS3
software.
Findings: The results showed that five factors of happiness foundations, happiness makers, happiness breakers,
happiness mechanisms and happiness consequences has direct and indirect relationship with each other and the
happiness native model of Mobarakeh steel company employees has a good fit(p<0.01).
Conclusions: The results of this study showed that five factors of foundations of happiness, happiness makers,
happiness breakers, happiness mechanisms and consequences of happiness have mutual effects on each other and
are affective factors on the happiness of Mobarakeh steel company employees.
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تدوین مدل بومی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
رویا فالحیان  ،1اصغر آقایی  ،2حمید طاهر نشاط دوست

3

چکیده

زمینه و هدف :نظر به متفاوت بودن شاخص شادی و عوامل مؤثر بر آن در محیطهای جغرافیایی و سازمانی مختلف ،در این پژوهش به تددوین مددل
بومی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان پرداخته شده است.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع توصیفی است که ازلحاظ روششناسی آمیخته (مشتمل بر روشهای کیفی و کمی) و بخدش کیفدی آن بده روش
نظریه دادهبنیاد و بخش کمی آن به روش همبستگی انجام شده است .جامعة مورد مطالعة این طرح ،شامل کلیه کارکنان فوالد مبارکه اصفهان به تعداد
 12621نفر در سال  1311میباشد .با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با  56نفر از کارکنان که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخدا شددند و
تکمیل پرسشنامه محقق ساخته توسط  205نفر از کارکنان که به روش هدفمند انتخا شدند ،و تجزیهوتحلیل دادهها ،پدن عامدل مدؤثر بدر شدادکامی
کارکنان شامل بنیانهای شادی (روابط خانوادگی ،نوع ارتباطات در محیط کاری ،عدالت و حمایت اجتماعی ،پاداش مادی و معنوی) ،شادیسازها (تفکدر
مثبت ،خوشخلق بودن ،هدفمندی ،امنیت شغلی) ،شادیشکنها (استرس ،بیماری ،نبود عدالت و جوسازمانی نامناسب) ،مکانیسد هدای شدادی (هدوش
هیجانی ،صمیمت ،مهارتهای اجتماعی ،تأمین نیازهای اولیه) و پیامدهای شادی (آرامش ،رضایت شغلی و خانوادگی ،سالمتی) شناسایی و مددل بدومی
عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان تدوین گردید .دادههای پدژوهش بدا اسدتفاده از ندرمافدزار  SPSS21و ندرمافدزار الگدو پدردازی معدادالت سداختاری
 SMART-PLS3در سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شد و برای انجام برازش مدل از نرمافزار  PLS3استفاده شد.
یافتهها :نتای نشان داد که پن عامل بنیانهای شادی ،شادیسازها ،شادیشکنها ،مکانیسد هدای شدادی و پیامددهای شدادی از روابدط مسدتقی و
غیرمستقی با یکدیگر برخوردار هستند و مدل بومی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه از برازش مطلوبی برخوردار است (.)p<0/01
نتیجهگیری :نتای این پژوهش نشان داد که پن عامل بنیانهای شادی ،شادیسازها ،شادیشکنها ،مکانیس های شادی و پیامددهای شدادی دارای
تأثیرات متقابل بر یکدیگر و از عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه میباشند.
واژههای کلیدی :بومی ،شادکامی ،کارکنان.
ارجاع :فالحیان رویا ،آقایی اصغر ،نشاطدوست حمید طاهر .تدوین مدل بومی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکهه اصهانان .مجلده
تحقیقات علوم رفتاری 1311؛ .636-662 :)2(11
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 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
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مقدمه
شادکامی یکی از احساسات مثبدت و از ضدروریتدرین نیازهدای
روانی انسان است که نقشی با اهمیت در تأمین سدالمت فدرد و
جامعدده دارد ( .)1داینددر ( )2002معتقددد اسددت شددادکامی ،نددوعی
ارزشیابی است که فرد از خود و زندگیاش بده عمدل مدیآورد و
مواردی چون رضایت از زندگی ،هیجدان و خلدق مثبدت ،فقددان
افسددردگی و اضددطرا را شددامل مددیشددود ( .)2در ایددن تعریددف
شادکامی یک متغیر شناختی ،هیجانی و عداطفی اسدت؛ کده بده
ارزیابی و قضاوت فرد بستگی دارد نده شداخصهدای کمدی .بدر
همین اساس شادکامی ،رشد ،شکوفایی و پیشرفت در زندگی را
به ارمغان میآورد و جهان را در شرایط بهتر قرار مدیدهدد (.)3
شادکامی سازمانی یکدی از موضدوعات بسدیار حیداتی در روان-
شناسی و مدیریت بوده و یکدی از عوامدل مدؤثر بدر بهدرهوری
محسو میشود .همچنین شادکامی در محل کار برای افزایش
بهدرهوری در سدازمان ضدروری اسدت ( ،)2زیدرا بدا افدزایش
شادکامی ،کارکنان با تغییرات سازگار میشوند ،قدادر بده کدار بدا
یکدیگر هستند ،با خالقیت بیشتر ،مشتاقانه ،ماهرانه و با نگدرش
مثبت و مسئولیتپذیری به انجام وظایف خدود مدیپردازندد ()6؛
بنابراین فراه کردن زمینهای که شادکامی کارکندان را بهبدود
بخشد ،ممکن است باعث افزایش انگیزه در آنها شود و موجب
گردد تا کار خود را به بهترین نحو انجام دهندد ( .)5لدذا بدرای
ایجاد جامعهای سال و سازمانهای پویدا و شداد و بدهطدورکلی
جهت افزایش عواطف مثبت ،نیاز به راهکارهایی میباشدد کده
بتوانند با ایجاد مهارتهای شاد زیستن و شاد بدودن در فضدای
سازمانی و جامعه ،زندگی افراد را از خمودگی و ایستایی نجدات
بخشد ( .)5در خصوص عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان ،استویا
( )1در مطالعهای نشان داد که از عمده عوامل مؤثر بر شدادکامی
کارکنان ،عملکرد کارکنان ،فرهنگ سازمانی ،ویژگیهای شغلی،
رفتار مثبت رهبدری ،بدازخورد مثبدت ،اسدتفاده از نقداط قدوت و
احساس پیشرفت ،روابط مثبت و تجربه مثبت در کدار مدیباشدد.
سیمونز ( )1نیز در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر شدادکامی
سازمانی پرداخت ،نتای این مطالعه بیانگر نقدش اهدداک کداری
مشخص ،ساختار سازمانی ،استقالل ،تدأمین مندابع ،دادن زمدان
کافی ،همکاری ،یادگیری از مشدکالت و موفقیدتهدا و فرصدت
دادن به ایدهها بود .در مطالعهای دیگر وسارات ،شریف و مجیدد
( )10عوامل مؤثر بر شادکامی در محدیط کداری را موردبررسدی
قرار دادند ،نتای این مطالعده نشدان داد کده درآمدد ،ارزشهدای
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فرهنگی ،تعامل با همکاران ،فعالیتهای کاری ،جایگداه فدرد در
سازمان ،وضعیت شغلی و دوستی نقش مؤثری بر شادی کارکنان
دارند .نتای مطالعه شیبانی دلویی ( )11حاکی از نقش شخصدیت
افراد ،تعامل با همکاران ،مثبت اندیشی ،اعتقادات دینی ،بهداشت
محیط کار ،رضایت شغلی ،حقوق و نظام پاداش ،حمایت عداطفی
از کارکنان ،رضایتمندی و کاهش فشار رواندی محدیط کدار بدر
شادی کارکنان بود .در پژوهشی دیگر که با عنوان شدادکامی در
کارکنان بخش سالمت انجام شد ،نتای حداکی از آن بدود کده
دوست داشتن شغل (ارادی بودن) ،رضایت از سالمت و سدطح
تحصیالت  21/6درصد از تغییرات شادکامی را تبیین مدیکندد
( .)12همچنین شجاعی ،باقری ،نیکبخدت و محسدنی بیدکزاده
( )13در مطالعهای با عنوان مدلسازی عوامدل مدؤثر بدر شدادی
سازمانی با رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری فراگیدر بده 11
عامل مؤثر بر شادی سازمانی دست یافتند ،این عوامل عبارتاند
از :اعتماد ،خوشبینی ،رضایت شغلی ،امنیت شغلی و اقتصادی،
اهداک کاری مشدخص و مشدتر ،،تعهدد سدازمانی ،یدادگیری
سازمانی ،احساس عدالت ،صداقت ،عالقده بده کدار و معندیدار
بودن کار .نصر اصفهانی و همکاران ( )12نیدز در مطالعدهای بده
شناسایی عوامل مؤثر بر شادکامی در میدان کارمنددان دانشدگاه
اصفهان پرداختند ،طبق نتای این مطالعده چهدار عامدل «توجده
سازمان به تأمین آرامش فدرد و خدانواده وی»« ،مناسدب بدودن
محیط سدازمان هد از جنبده جسدمی و هد از جنبده رواندی»،
«داشتن روابط خو و لذتبخش با همکاران» و «فراه بدودن
امکانات آموزشی» به ترتیب رتبههدای اول تدا چهدارم را کسدب
نمودند.
در خصوص ارتباط بین مؤلفههای شدادکامی نیدز مطالعداتی
انجام شده است کده مدیتدوان بده ارتبداط بدین تفکدر مثبدت و
خوشبینی با سالمت روانشناختی و شادکامی ( ،)15 ،16ارتبداط
بین مهارت حل مسئله با کاهش اسدترس و افدزایش شدادکامی
( ،)11 ،11 ،15ارتباط معنویت با داشتن معنا و هدک در زندگی و
شددادکامی ( ،)22 ،23 ،22 ،21 ،20ارتبدداط بددین مهددارتهددای
ارتباطی با نوع تعامل و روابط در محیط کار و خانواده و شادکامی
( ،)25 ،26 ،11ارتباط بین سطح درآمد و تأمین مدالی بدا تدأمین
نیازهای اولیه و شادکامی ( ،)21 ،21 ،25ارتباط سبک رهبری بدا
رضایت شغلی و شادکامی ( ،)31 ،30ارتباط حمایت سدازمانی بدا
رضایت شغلی و شادکامی ( ،)32ارتباط بدین هدوش هیجدانی بدا
در ،متقابددل و شددادکامی ( ،)36 ،25 ،32 ،33رابطددهی بددین
استرس با سالمتی ،امید بده زنددگی و شدادکامی (،)31 ،35 ،35
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تأثیر روابط بین فردی بر هوش هیجانی و شادکامی ( )25اشداره
نمود.
بر همین اساس یکی از اهدداک مهد مددیران و مسدئولین
نظددامهددای اداری و سددازمانهددا در کشددورهای مختلددف ،ارا دده
راهکارها و مداخالتی جهت افزایش شادکامی در کارکندان مدی-
باشد ( .)2برای رسیدن به ایدن هددک ،تعیدین عوامدل مدؤثر بدر
شادکامی در کارکنان ضروری است .اهمیت نسبی عوامدل مدؤثر
بر شادکامی در میان فرهنگهای مختلدف ،محدیط و جغرافیدای
مختلف چنان متغیر است که گاه شاخصهای شادکامی در یدک
مکان در سایر مکانها نامناسب و غیر مربوط خواهد بود ( .)31از
طرفی ،نتای گزارشهای بینالمللی حاکی از پایین بودن سدطح
شادکامی در کشور و بهتبع آن در جامعه و محدیطهدای کداری
ایران است که لزوم توجه بیشازپیش به این مسئله آشکار می-
شود ( .)13دالیل فوق بررسی عوامدل مدؤثر بدر شدادکامی را در
کارکنان سازمانهای مختلف با ویژگیهای جغرافیایی ،شدغلی و
شرح وظایف متفاوت را به یک ضرورت تبدیل نمدوده اسدت .در
همین راستا ضرورت اول برای انجام این پژوهش بررسی عوامل
مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان و تدوین
مدل بومی عوامل مؤثر بدر شدادکامی ایدن کارکندان مدیباشدد.
انتخا این جامعه با توجه به تنوع مشاغل کارگداهی و سدتادی،
تعداد نسبتاً زیاد کارکنان و بدا شدرایط کداری ویدژه و همچندین
همکاری مدیران و کارکنان در اجرای پژوهش بوده است .دومین
ضرورت برای انجام پژوهش حاضر ایجاد یک مدل بدومی بدرای
شادکامی کارکنان بوده است .این مدل برای اولدین بدار در ایدن
پژوهش طراحی و ارا هشده است .امید است ،این طراحی و ارا ده
مدل بومی ،بسترساز بسیاری از مباحث تئوریدک و پژوهشدی در
مطالعات سازمانی روبهپیشرفت با توجه به بافت فرهنگی و بومی
ایران شود .سومین اهمیت و ضرورت نیز به حوزه رفع اولیه خد
دانش و اطالعات علمی و پژوهشی در مورد شادکامی کارکنان با
توجه به بافت بومی بود .چنانکه در بخش تحقیقدات بدهخدوبی
مشهود است تاکنون چنین مدلی تبیین نشده اسدت و اثربخشدی
آن بر شادکامی بررسی نگردیده است؛ بنابراین ،پژوهش حاضدر،
مسیر رفع تدریجی خ اطالعاتی را مهیا خواهد کدرد .و آخدرین
حوزه ضرورت و اهمیدت ایدن پدژوهش فدراه سدازی انگیدزه و
ترغیب اطالعاتی اولیه برای مراکز صنعتی اسدت کده مایدل بده
بهبود شادکامی کارکنان خود ،رشد بهرهوری و اقتصادی با توجه
به بافت بومی سازمان هستند .بر این اساس در این پژوهش بده
سؤاالت زیر پاسخ دادهشده است:

مواد و روشها
این پژوهش از ندوع توصدیفی اسدت کده ازلحداظ روششناسدی
آمیخته (مشتمل بر روشهای کیفی و کمی) و بخش کیفدی آن
به روش نظریه دادهبنیاد (کدگذاری بداز ،محدوری و گزینشدی) و
بخش کمی آن به روش همبستگی انجام شده است .قلمرو مورد
مطالعة این طرح ،شامل کلیه کارکنان فوالد مبارکه اصفهان بده
تعداد  12621نفر در سال  1311میباشند کده تعدداد  56نفدر از
آنان بهمنظور دسدتیابی بده بخشدی از دادههدا و فدراه نمدودن
اطالعاتی برای ساختن پرسشنامه ،مورد مصاحبه نیمهساختاریافته
قرار گرفتند .به دلیل آنکده در پدژوهشهدای کیفدی ،مشدخص
نمودن حج نمونه آماری رابطده مسدتقی بدا تصدمی گیدری و
قضاوت پژوهشگر دارد و قواعد از قبل تعیینشدهای برای ایدن
منظور وجود ندارد ،پژوهشگر نمونهگیری کیفی را طبق دیددگاه
پاتون ( )20تا رسیدن بده مدورد زا دد یدا مدوردی کده پد ازآن
اطالعات جدید به دست نیامده است (اشباع نظری) ،ادامه مدی-
دهد .طبق این دیددگاه در مدورد ایدن پدژوهش ،حجد نمونده
بهصورت کمی محاسبه نشده است ،چون برای پژوهش کیفدی
نمونة بسیار بدزر یدا کوچدک توصدیه نشدده ،بلکده حصدول
معیارهایی مانند اشباع دادهها و تکرار اطالعدات کفایدت حجد
نمونه را نشدان مدیدهدد ( .)21پد از مصداحبه بدا  56نفدر از
کارکنان که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخا شدند
که توسط متخصص روانشناسی با بیش از ده سال سابقه کداری
انجام شد ،دادهها به حد اشباع رسید .طراحی سؤاالت مصاحبه با
بررسی ادبیات پژوهش انجام شد و جهت سنجش روایی سؤال-
های مصاحبه ،سؤالها توسط اساتید و متخصصان روانشناسدی
موردبازنگری و بررسی قرار گرفت و فرم نهایی مصداحبه بدا 1
سؤال مربوط به سه حیطه شناختی -هیجانی و رفتاری مرتبط با
شخص و محیط کار ،حیطه فیزیکدی مدرتبط بدا محدیط کدار و
حیطه مرتبط با خانواده تهیه شد .برای محاسبه نسدبت روایدی
محتوایی سؤاالت مصاحبه ،پ از مرور مبانی نظدری و حدوزه
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-1عوامل مؤثر بر شدادی کارکندان مجتمدع فدوالد مبارکده
اصفهان کدماند؟
 -2مدل و نحوه ارتباطات دروندی عوامدل مدؤثر بدر شدادی
کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان چگونه است؟
-3آیا مدل بومی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکندان مجتمدع
فوالد مبارکه اصفهان از برازش مطلوبی برخوردار است؟
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موردمطالعه ،یک چکلیست تدوین شد ،سدس از متخصصدان
خواسته شد تا چکلیست را تکمیل کنند .درنهایت متخصصدان
به میزان مناسب بودن هر آیت با بیان اینکده هدر آیدت »غیدر
الزم« یا »مفید اما نده ضدروری«» ،ضدروری« اسدت ،پاسدخ
دادند .بهمنظور محاسبه روایی از فرمول زیر استفاده شد کده در
آن  ،Nتعداد کل متخصصان و  ،neتعداد متخصصانی است کده
پاسخ »ضروری« دادهاند.

بر اساس جدول الوشه با توجه به تعداد متخصصان حدداقل
مقدار قابلقبول ضریب نسبی روایدی محتدوایی  0/51مدیباشدد
(.)22
مالحظات اخالقی مورد رعایت در پژوهش ،رعایت رازداری
و محرمانه بودن برای تک تک شرکتکنندگان ،داشدتن آزادی و
اختیار کامل برای کنارهگیری از پژوهش ،اطالعرسانی کامدل در
موردپژوهش و کسب رضایتنامه کتبی و استفاده از دادهها فقدط
در راستای اهداک پژوهش بود .در همین راستا تمام مکالمهها بدا
کسب اجازه از شرکتکنندگان در پژوهش روی نوار صوتی ضبط
و سس بهدقت روی کاغذ پیاده شد و بار دیگدر بدا اطالعدات
ضبطشده مطابقت داده شد .سس متنهای نسخهبرداریشدده
مصاحبهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای بررسی محتوای
مصاحبههای صورت گرفته ،مفهومسازی و استخراج مقولهها از
روش سیستماتیک 1استفاده شد .طرح تحقیق سیسدتماتیک در
نظریه برخاسته از دادهها ،بر استفاده از مراحل تحلیل دادههدا از
2
طریق کدگذاری باز ،2کدگذاری محوری 3و کدگذاری گزینشدی
تأکید دارد ( .)22فرایند کدگذاری دادههدا در جریدان گدردآوری
دادهها به اجرا درآمدد .در کدگدذاری بداز ،دادههدا بدهدقدت بده
کوچکترین اجزای ممکن شکسته و در مرحلده دوم دادههدا بدر
اساس تفاوت و تشابه با یکدیگر ،مقایسه و طبقهبندی شدند .بعد
از حرکت و جابجاییهای مکرر در بین طبقات و کددها ،دسدته-
بندی صورت گرفت ،کدهای مشابه در طبقاتی قرار گرفتند کده
با نامهایی گویا قابلشناسایی و در ،باشند ( .)23در مرحله سوم
یا کدگذاری انتخابی تالش شد تدا محوریدت دادههدا کشدف و

1. systematic
2. open coding
3. axial coding
4. selective coding
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طبقه مرکزی انتخا شود .طی این مرحله ،مفهومی که محدل
ارجاع سایر طبقات و مرتبط با آنهاست بهعنوان متغیر مرکزی
شناخته میشود ( )22که در این پژوهش ،عوامدل تأثیرگدذار بدر
شادی بود .در این پژوهش بهمنظور دستیابی به روایی و پایدایی
از روش توافق دو کدگدذار (شداخص تکرارپدذیری) و کدگدذاری
پژوهشگر در یک فاصله زمانی مشخص (شاخص ثبات) اسدتفاده
شد ،بدینصورت که  13مصاحبه توسدط یدک پژوهشدگر دیگدر
کدگذاری و نتای کدگذاری مقایسده شدد ،ایدن نتدای حداکی از
ضدریب توافدق  56درصدد بدین ارزیابدان بدود ،بندابراین پایددایی
کدگذاری تأیید شد .همچنین دو نفر از متخصصان آشنا با نظریه
دادهبنیاد بر مراحل مختلف کدگدذاری و تحلیدل دادههدا نظدارت
داشتند .بر اساس تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با کارکندان،
پن عامل مؤثر بدر شدادکامی کارکندان مجتمدع فدوالد مبارکده
استخراج و مدل مفهومی عوامدل مدؤثر بدر شدادکامی کارکندان
مجتمع فوالد مبارکه تدوین شد (شکل شماره .)1
در مرحله بعدی برمبنای دادههای حاصدل از مصداحبههدای
کیفی با کارکنان فوالد مبارکده و بررسدیهدای الزم در ادبیدات
مرتبط با شادی ازنظر کارکنان فوالد مبارکه ،نسدبت بده تددوین
محتوای پرسشنامه سنجش شدادکامی کارکندان مجتمدع فدوالد
مبارکه بهصورت فدرم تجربدی اقددام و همچندین از نظرخدواهی
متخصصان موضوعی و روانشناسدان بهدره گرفتده شدد .پد از
تعیین اهداک و محتوای آزمون ،پرسشها بر طبق اصول آزمون-
ها نوشته شد .در این مرحله بدهندوعی روایدی محتدوایی آزمدون
بررسی شد .به این معندی کده سدازندهی آزمدون ،بدرای اجدزای
آزمون و حیطدههدای جز دی معرفدیشدده در تعریدف عملیداتی،
سؤاالتی را طرح کرد و با توجه به این موضوع که تعداد پرسش-
ها باید دستک یدک و ندی برابدر و حدداکثر سده برابدر تعدداد
پرسشهای فرم نهایی باشد ( .)22اقدام به تهیه باندک سدؤاالت
آزمدون شددد .سدس بددرای تعیددین روایدی محتددوایی پرسشددنامه
تدوین شده در اختیار  6نفر از متخصصان این حوزه قرار گرفت و
برای بررسی روایی بده روش تعدین ضدریب آلفدای کرونبدا در
اختیار  60نفر از کارکنان فوالد و همسدران آنهدا قدرار گرفدت.
سس بر اساس اطالعات حاصل از تجزیهوتحلیل دادههدا مددل
نهایی عوامل مؤثر تأثیرگذار بر شادکامی کارکنان مجتمع فدوالد
مبارکه تددوین گردیدد و بدهمنظدور بدرازش مددل نهدایی ،ایدن
پرسشنامه توسط  205نفر از کارکنان که به شیوه هدفمند (مبتنی
بر مال،های ورود :قرار داشدتن در رده سدنی  22تدا  50سدال،
عدم قرار داشتن تحت درمانهای موازی روانشناختی یدا روان-
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پزشکی ،رضایت و تمایل به مشدارکت در پدژوهش و ادامده آن،
تابعیت ایرانی) انتخا شدند ،تکمیل شد .شایانذکدر اسدت کده
مال،های خروج از این مطالعه عبارت بودند از :قدرار داشدتن در
رده سنی زیر  22سال و باالی  50سال ،قرار داشتن تحت درمان
موازی روانشناختی یا روانپزشکی ،ابتال به بیماریهدایی نظیدر
آلزایمر ،دمان و یا هر نوع بیماری که نظام شدناختی و ادراکدی
فرد را درگیر نموده و مانع از مشارکت فعدال و پویدا در پدژوهش
شود ،غیبت بیش از  2تا  3جلسه و یا عدم تمایدل بده شدرکت و
ادامه مشارکت در پژوهش ،عدم تابعیت ایراندی .پد از تکمیدل
پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بدر شدادکامی کارکندان مجتمدع
فوالد مبارکه توسط  205نفر از کارکنان ،در بخش کمی پژوهش
از دادههای حاصل از تکمیل پرسشنامه ،جهدت بررسدی بدرازش
مدل بومی عوامل مدؤثر بدر شدادکامی کارکندان مجتمدع فدوالد
مبارکه اصفهان استفاده شد .ابتدا دادههای پژوهش وارد نرمافزار
 SPSS 21و نددرمافددزار الگددو پددردازی معددادالت سدداختاری
 SMART-PLS3شددد و در دو سددطح توصددیفی و اسددتنباطی
مورد تحلیل قرار گرفت .بدینصورت که ابتدا آمارهای توصدیفی
مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی ،سس یافتههای توصیفی
متغیرهای پژوهش مدورد تجزیدهوتحلیدل قدرار گرفدت .بررسدی
برازش مدل با استفاده از نرمافزار  PLS3و حداقل مربعات جز ی
برای مقابله با مشکالت دادههای خاص مانند حج اندد ،داده-
ها ،وجود دادههای گ شده نرمال نبودن دادهها ،بررسی ه حسی
بین متغیرهای مستقل و بررسی سازهها یا عوامل تدکآیتمدی در
مدلهدای سداختاری انجدام شدد و بدرای جمدعآوری دادههدا از
پرسشنامه زیر استفاده گردید.
پرسشنامه سنجش عوامهل مهؤثر بهر شهادکامی
کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصهانان :ایدن پرسشدنامه
توسط فالحیان ،آقدایی و نشداط دوسدت در سدال  1311جهدت
سنجش عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکده
و همسران آنان تدوین گردید و دارای  11گویه و  6مؤلفه اصلی
میباشد .گویههای  1-25مؤلفهی ادرا ،پیامدهای شدادی را در
سه زیر مؤلفه میسنجد ،این زیر مؤلفهها شامل ادرا ،پیامدهای
شادی فردی گویههای ( ،)23 ،22 ،21 ،2 ،3 ،2 ،1ادرا ،پیامدد
شادی سدازمانی (،15 ،16 ،12 ،13 ،12 ،11 ،10 ،1 ،1 ،5 ،5 ،6
 )25 ،20 ،11 ،11 ،15و ادرا ،پیامد شادی خدانوادگی (،26 ،22
 ،)25گویههای  21-36مؤلفه مکانیس راهبردهای شادیسداز را
میسنجد .این متغیر دارای سه زیدر مؤلفدهی مکانیسد پویدا ی
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محیط کار ( ،)21 ،21مکانیس راهبدردی امدور شدغلی (،32 ،30
 )36و متغیر مکانیس راهبردی درآمد ( ،)33 ،32 ،31گویه هدای
 35-22مؤلفهی اصلی شادیشکنها را مدیسدنجد .ایدن مؤلفده
اصلی دارای سه زیر مؤلفهی شادیشکنهدای فدردی (،)31 ،35
شادیشکنهای سازمانی ( )21 ،35و شادیشکنهای خانوادگی
( )22 ،20 ،31میباشد .مؤلفدهی اصدلی شدادیسدازها از گویده
شماره  23-62با سه زیر مؤلفهی شادیساز خدانوادگی (،22 ،23
 ،)25 ،26شادیساز فدردی ( ،)21 ،21 ،25شدادیسداز سدازمانی
( )62 ،61 ،60میباشد .همچنین گویههای  63-11مؤلفه اصدلی
بنیانهای شادی را میسنجد .این مؤلفه اصلی نیز دارای دو زیدر
مؤلفهی خانواده شاد از نگاه همسران کارکنان (،65 ،66 ،62 ،63
 )50 ،51 ،51 ،55 ،55 ،56 ،52 ،53 ،52 ،51 ،50 ،61 ،61 ،65و
گویههای ( )51-11زیدر مولفدهی محدیط کدار شداد مدیباشدد.
پرسشنامه سنجش شادی کارکنان فوالد مبارکه اصفهان پاسدخ-
های آزمودنیها را در طیف لیکرت  6گزینهای (کامال موافق ،6
تاحدودی موافق  ،2نه موافق نه مخالف  ،3تاحدودی مخالف ،2
کامال مخالف  )1دریافت میکند .در این پرسشنامه سدواالت (،1
،25 ،26 ،22 ،31 ،31 ،31 ،13 ،12 ،11 ،10 ،1 ،1 ،5 ،5 ،6 ،2
 )10 ،11 ،11 ،51 ،55 ،61 ،65بصورت معکوس نمرهگذاری می
شوند .هر سوال بین  1تا  6نمره دارد؛ و مجموع  11سدوال بدین
 11تا  266نمره خواهد داشت .نمرات باالتر بیانگر شادی بیشدتر
در فددردی ،خددانوادگی و محدیط کددار مدی باشددد .بددرای بررسدی
اعتبارصوری پرسشنامه از ضدریب تدوافقی متخصصدین اسدتفاده
شد .در ابتدا تعداد  260سوال به عندوان باندک گویده از پیشدینه
وادبیات تخصصی مرتبط با شادی ،محتوای مصاحبههای انجدام
گرفته با پرسنل فوالد و بررسی سایر پرسشنامههای مشابه تهیده
شد .از این تعداد گویه تعداد  11گویده بدا ضدریب تدوافقی 0/11
درصد به تأ ید  6نفر از متخصصدین روانشناسدی در حدوزههدای
روانشناسی مثبت و صنعتی و سازمانی رسدید .سدس پرسشدنامه
برای بررسی روا ی بده روش تعدین ضدریب آلفدای کرونبدا در
اختیار  60نفر از پرسنل فوالد قرار گرفت .نتای نشان داد ضریب
آلفای کل پرسشنامه  0/13و ضدریب آلفدای مؤلفدههدای ادرا،
پیامدددهای شددادی  ،0/53مکانیس د راهبردهددای شددادی ،0/55
شادیشکنهدا  ،0/51شدادیسدازها  0/53و نهایتداً مؤلفدههدای
بنیددانهددای شددادی ضددریب الفددای کرونبددا  0/11را بدده خددود
اختصاص دادند .در پژوهش حاضر ضریب آلفدای کرونبدا کدل
پرسشنامه  0/11و ضریب آلفای کرونبا برای مؤلفههدای ادرا،
پیامدددهای شددادی  ،0/50مکانیس د راهبردهددای شددادی ،0/52
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یافتهها

نظر گرفتن نتای حاصل از مصاحبه بدا کارکندان مجتمدع فدوالد
مبارکه و استخراج پن عامل مؤثر بر شادکامی از دیدگاه آندان و
همچنین با استناد به مندابع معتبدر علمدی در خصدوص نقدش و
جایگاه هر یک از ایدن عوامدل در ایجداد شدادکامی و همچندین
نظرخواهی از متخصصان مجر در حوزهی روانشناسی صنعتی
و سازمانی و روانشناسی مثبتنگر ،مدل بومی عوامل مدؤثر بدر
شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه تددوین گردیدد و نحدوه
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شادیشکنها  ،0/51شادیسازها  0/50ونهایتاً مؤلفههای بنیان-
های شادی ضریب الفای کرونبا  0/10بدست آمدد .بدر اسداس
نتای فوق پرسشنامه سدنجش شدادی کارکندان فدوالد مبارکده

اصفهان دارای روا ی مناسب برای انجام پژوهش تشدخیص داده
شد.

بددر اسدداس نتددای حاصددل از دادههددای مصدداحبه کدده بدده روش
کدگددذاری بدداز ،محددوری و گزینشددی انجددام شددد 6 ،قضددیه کدده
دربرگیرنده عوامل علی ،عوامدل زمیندهای ،عوامدل مداخلدهگدر،
راهبردها و پیامدهای تأثیرگذار بر شادی بدود اسدتخراج شدد .در
شکل  1مدل مفهومی ارتباط بین مؤلفههای مؤثر بدر شدادکامی
کارکنان فوالد مجتمع فوالد مبارکه ارا ه شده است .سس بدا در
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شناسایی متغیرهای برونزا ،درونزا و میانجی پژوهش بر اساس
شواهد علمی معتبر انجام شد .بر همین اسداس بده دلیدل آنکده
بنیانهای شادی طبق تعریف عبارتسدت از :هدر آنچده باعدث و
زمینهساز ایجاد شادکامی میشود ( )26و شادیسازها عبدارتاندد
از تجار یا حاالت فدرد در لحظده کده تعیدینکنندده شدادکامی
هستند ( .)25این دو متغیر بهعندوان متغیرهدای بدرونزا در نظدر
گرفته شدند .شادیشکنها عبارتاندد از عوامدل تخریدبکنندده
شددادی یددا عوامددل مخددر بددر تجربدده احسدداس مثبددت ( )25و
مکانیس های شادی نیز مکانیس های مدؤثر جهدت رسدیدن بده
شادکامی میباشند ( .)21به همین دلیل ایدن عوامدل بدهعندوان
متغیرهای میانجی و درونزا در نظر گرفته شد و همچنین عامدل
پیامدهای شادی که عبارتست از تأثیراتی که شادکامی بیشتر بدر
منبع شادکامی خواهد گذاشت ( )21بده عندوان متغیدر درونزا در
مدل عوامل تأثیرگذار بر شادکامی کارکنان فوالد مبارکه در نظدر
گرفته شدد .همچندین بدا بررسدی نتدای حاصدل از مصداحبه بدا
کارکنان و استخراج عوامل اصلی ،مؤلفدههدا و زیدر مؤلفدههدای
مربوط به هر عامدل ،روابدط بدین متغیرهدای درونزا ،بدرونزا و
میانجی در مدل اولیه عوامل مؤثر بر شادکامی کارکندان مجتمدع
فوالد مبارکه اصفهان تعیین گردید .به عنوانمثال چون مؤلفدهی
شادیسازها از سه زیدر مؤلفدهی عوامدل فدردی (تدأمین مدالی،
معنویددات ،تفکددر مثبددت ،خددوشخلددق بددودن ،روابددط اجتمدداعی،
هدفمندی ،خودکنترلی ،امید به زندگی ،تعهد ،عالقه به دیگدران،
شادی) ،عوامل خانوادگی (حمایت ،صمیمیت ،همکداری ،تفدریح،
رفتار خوشایند همسر ،حل مشکالت و تصمی گیدری مشدارکتی،
روابط دوستانه) و عوامل سازمانی (امنیت شغلی ،رضایت شدغلی،
روابط سازنده ،توسعه شغلی ،ارتباط دوسدتانه ،حمایدت سدازمانی،
عدالت سازمانی ،جوسازمانی مناسب) و مؤلفهی شدادیشدکنهدا
نیز از سه زیر مؤلفهی عوامل فدردی (نبدودن اسدترس ،نداشدتن

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی نمونه پژوهش
متغیر
درصد
فراوانی (درصد)
متغیر
روزکار
32/12
132
دیسل
نوبتکار
 25/25حضور در سازمان
111
فوقدیسل
میزان تحصیالت
شیفت
32/52
121
لیسان
کمتر از  6سال
6/16
21
فوقلیسان و باالتر
 6-10سال
12/00
65
ر ی و سرپرست
سابقه کار
 11-11سال
33/15
136
کارشناس و تکنسین
رده شغلی
 20سال و بیشتر
62/12
216
کارمند و اپراتور
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فراوانی (درصد)
151
20
211
23
51
236
50

درصد
21/25
2/11
63/10
10/65
15/16
65/53
12/52
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بیماری ،امکانات مالی ،نداشتن برنامه و هدک) ،عوامل خانوادگی
(در ،متقابل در منزل ،ارتباط سال  ،رفاه مالی مناسب ،سالمتی،
تعددامالت سددال و شدداد) و عوامددل سددازمانی (عدددالت سددازمانی،
جوسازمانی مناسب ،سبک رهبری درست) تشکیل شدده اسدت و
با بررسی در متون علمی معتبر مشاهده گردید که تفکدر مثبدت،
خوش خلق بودن و داشتن روابط اجتماعی به دلیل تأثیرات مثبت
ناشی از مدیریت هیجان و برخورداری از حمایتهای اجتمداعی،
از وارد شدن آسیب ناشی از استرس و هیجانات منفی جلدوگیری
میکند و بر سالمت روان و سالمت جسمانی که از زیدر مؤلفده-
های فردی شادیشکنها هست ،تأثیر میگدذارد (.)31 ،35 ،35
همچنین تأمین مالی که از زیر مؤلفههدای فدردی شدادیسدازها
میباشد بر نبود امکانات مالی که از زیر مؤلفههای فردی شادی-
شکنها میباشدد تدأثیر مدیگدذارد ( )21 ،25و داشدتن تفدریح،
صمیمیت و حل مشکالت و تصمی گیری مشارکتی کده مربدوط
به زیرمؤلفه خانوادگی شادیسازها میباشد بدر نداشدتن تفدریح،
نداشتن صمیمیت و عدم تصمی گیری مشارکتی که از زیر مؤلفه
خانوادگی شادیشکنها میباشد ،تأثیر میگدذارد (.)11 ،11 ،15
بدینصورت رابطهی شادیسازها بر شادی شکنها محرز گردید.
استخراج سایر روابط مدل نیز به همین روش انجام شد .بهمنظور
بررسی برازش مدل اولیه بومی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان
مجتمع فوالد مبارکه با اسدتفاده از دادههدای حاصدل از تکمیدل
پرسشنامه توسط  205نفدر از کارکندان مجتمدع فدوالد مبارکده،
تجزیهوتحلیل دادهها در دو توصیفی (میانگین و انحراک معیار) و
استنباطی (تحلیل عامل تأییدی به روش حداقل مربعات جز دی)
انجام شد .در همین راستا ابتددا ویژگدیهدای جمعیدت شدناختی
شرکتکنندگان در پژوهش موردبررسی قرار گرفت که نتدای آن
به شرح زیر میباشد.
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متغیرها
مکانیس های راهبردی شادیساز

بنیانهای شادی

پیامدهای شادی

شادیشکنها

شادیسازها

جدول  .2یافتههای توصیای متغیرهای پژوهش
انحراک استاندارد
میانگین
تعداد
0/25
3/51
205
کل
0/52
2/11
205
پویایی محیط کار
0/56
3/12
205
امور شغلی
0/66
3/33
205
درآمد
0/51
3/53
205
کل
0/12
3/1
205
خانواده شاد
0/62
3/65
205
محیط کار شاد
0/36
3/5
205
کل
0/52
3/51
205
فردی
0/21
2/02
205
خانوادگی
0/33
3/01
205
سازمانی
0/31
3/52
205
کل
0/52
3/12
205
فردی
0/25
3/25
205
خانوادگی
0/55
2/02
205
سازمانی
0/36
3/65
205
کل
0/65
2/06
205
فردی
0/502
2/51
205
خانوادگی
0/55
3/12
205
سازمانی

در جدول  3همبستگی درونی متغیرهای پژوهش ارا ه شدده
است .نتای این جدول نشدان مدیدهدد کده همبسدتگی دروندی
متغیرهای پژوهش در سطح  0/01معنیدار است .الگوی عوامدل
تأثیرگذار بر شادکامی کارکنان فوالد مبارکه در شکلهای  1و 2
ارا ه شده است .در شکل  1ضدرایب مسدیر مددل و در شدکل 2
مقادیر  tارا ه شده است .ه چنین شاخصهای بدرازش الگدو در
جدول  2ارا هشده است .نتای این جدول نشان میدهد کده هدر
یک از شاخصهای پایایی مرکب و آلفای کرونبا در متغیرهدای
پژوهش باالتر از  0/5و موردقبول است .ه چنین میزان شاخص
متوسط واریان استخراج شدده در همده متغیرهدا بداالتر از 0/6

حداقل نمره
2
2
2
2
2
2
2
2/32
1/51
2
2/36
2/55
1/6
1/55
2
2/52
2/55
1/6
2

حداکثر نمره
2/11
6
6
6
6
6
6
2/5
6
2/55
6
2/65
6
6
6/35
0/57
6
6
6

حاصل شده است .شاخص ه خطی نیز در همه متغیرها پایینتر
از  6است .لذا میتوان گفت ،الگوی عوامل تأثیرگذار بر شادکامی
کارکنان فوالد مبارکه از برازش مطلوبی برخوردار است.
نتای اثرات مستقی حاصل از مدلسازی متغیرهای بدرونزا
بر متغیرهای درونزا در جدول  6ارا ه شده است .بر اساس نتای
این جدول ،در حضور همه متغیرهدا و در مددلسدازی معدادالت
ساختاری ،تأثیر مستقی بنیانهای شادی بر مکانیس های شادی
( ،)p≥0/001شددادیسددازها بددر شددادی شددکنهددا (،)p≥0/001
شادیشکنها بر مکانیس های شادی ( )p≥0/002و مکانیسد -
های شادی بر پیامدهای شادی ( )p≥0/001معنادار بهدستآمده
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میانگین و انحراک استاندارد سدن کارکندان 35/22±10/12
بود 12/33 .درصد از شرکتکنندگان مرد و  6/55درصد آنان زن
بودند .در جدول  1سایر ویژگیهای جمعیتشناختی گزارش شده
است .در جدول  2نیز یافتههای توصیفی شامل میانگین ،انحراک
استاندارد ،حداقل و حداکثر نمرات متغیرهای پژوهش ارا ه شدده
است .نتای این جدول نشان میدهد که در متغیر مکانیس هدای
شادیساز ،ابعاد پویاییهای محیط کار باالترین میدانگین ()2/11
و درآمدد ( )3/33کمتددرین میدانگین را داشددته اسدت و در متغیددر

بنیانهای شادی ،بعد خانواده شاد ( )3/10باالترین میانگین را به
خددود اختصدداص داده اسددت .در متغیددر پیامدددهای شددادی ،بعددد
خانوادگی باالترین ( )2/02و بعد سازمانی پدایینتدرین میدانگین
( )3/01را به دست آوردهاند .در شدادیشدکنهدا ،بعدد سدازمانی
باالترین ( )2/02و بعد خانوادگی پایینتدرین میدانگین ( )3/25را
به خود اختصاص دادهاند و در متغیدر شدادیسدازها ،بعدد فدردی
باالترین ( )2/06و بعد خانوادگی پایینتدرین میدانگین ( )2/51را
به دست آوردهاند.
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بر مکانیس های شادی دارند و درنهایت با باال رفدتن مکانیسد -
هددای شددادی ،پیامدددهای شددادی بدداال مددیرود .نتددای اثددرات
غیرمستقی حاصل از مدلسازی در جدول  5ارا ه شده است.

است .بر اساس نتای بهدستآمده با افزایش بنیانهدای شدادی،
مکانیس های شادی افزایش مییابد ،بدا افدزایش شدادیسدازها،
شادیشکنها باالتر میرود .شادیشکنها تأثیر مستقی معندادار

متغیر
مکانیس های راهبردی شادیساز

1/00

بنیانهای شادی
پیامدهای شادی
شادیشکنها
شادیسازها

**0/222

1/00
**0/125
**0/152
**0/131

**0/313
**0/205
**0/212

پیامدهای شادی

شادیشکنها

1/00
**0/225
**0/301

1/00
**0/326

*p<0/06

**p<0/01

شکل  .2ضرایب مسیر الگوی عوامل تأثیرگذار بر شادکامی کارکنان فوالد مبارکه
جدول  .4شاخصهای برازش الگوی عوامل تأثیرگذار بر شادکامی کارکنان فوالد مبارکه
مکانیس های
شادی
شادیشکنها
شادیسازها
بنیانهای شادی
مقدار مطلو
معادل فارسی
سازمانی
0/165
0/365
آر دو

پیامدهای
شادی
0/336

آر دو تعدیلشده

-

-

-

0/362

0/166

0/333

پایایی مرکب
آلفای کرونبا
شاخص متوسط واریان استخراجشده
ه خطی

باالتر از 0/5
باالتر از 0/5
باالتر از 0/6
کمتر از 6

0/501
0/562
0/626
-

0/510
0/513
0/635
-

0/512
0/106
0/623
-

0/551
0/116
0/622
1/000

0/502
0/5
0/602
1/011
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جدول  .3همبستگی درونی متغیرهای پژوهش
بنیانهای شادی
مکانیس های راهبردی شادیساز
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جدول  .5اثرات مستقیم متغیرهای برونزا (بنیانهای شادی ،شادیسازها ،شادی شکنها و مکانیسمهای شادی) بر

متغیرهای درونزا پژوهش (مکانیسمهای شادی ،شادیشکنها و پیامدهای شادی)
متغیر برونزا
بنیانهای شادی
شادیسازها
شادیشکنها
مکانیس های شادی

مسیر

متغیر درونزا
مکانیس های شادی
شادیشکنها
مکانیس های شادی
پیامدهای شادی

ضریب استاندارد
0/365
0/26
0/211
0/61

میانگین
0/221
0/25
0/111
0/612

خطای انحراک استاندارد
0/011
0/066
0/055
0/03

t
3/13
1/15
2/16
11/22

معنیداری
0/001
0/001
0/002
0/001

جدول  .6اثرات غیرمستقیم متغیر برونزا (بنیان شادی ،شادیساز ،شادیشکن) بر متغیرهای درونزا پژوهش
(مکانیسمهای شادی و پیامدهای شادی) از طریق متغیرهای واسطهای (مکانیسمهای شادی و شادیشکنها)
معنیداری
خطای انحراک استاندارد
متغیر میانجی
متغیر درونزا
مسیر
متغیر برونزا
t
0/001
3/51
0/066
مکانیس های شادی
پیامدهای شادی
بنیانهای شادی
0/002
3/02
0/032
شادیشکنها
مکانیس های شادی
شادیساز
0/002
2/15
0/022
مکانیس های شادی
پیامدهای شادی
شادیشکنها
0/002
3/06
0/011
شادیشکنها
پیامدهای شادی
شادیساز

میکنند ( .)p≥0/01نقش میدانجی شدادیشدکنهدا همدراه بدا
مکانیسد هدای شددادی باعددث افددزایش تددأثیر شددادیسددازها بددر
پیامدهای شادی در کارکنان شدهاند (.)p≥0/01

نتای جدول  5نشان مدیدهدد کده بنیدانهدای شدادی بدر
پیامدهای شادی تأثیر داشته و این تأثیر با افدزوده شددن نقدش
میانجی مکانیس های شادی افزایش مییابد ( .)p≥0/01شادی-
سازها بر مکانیس های شادی تأثیر میگذارند و با افدزوده شددن
نقش میانجی شادیشکنها تأثیر افدزوده مدیشدود (.)p≥0/01
ه چنین شادیشکنها بر پیامدهای شادی تأثیر معناداری دارندد
و مکانیس های شادی با اضافه شدن به رابطده ،تدأثیر را زیدادتر

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بدا هددک شناسدایی عوامدل مدؤثر بدر شدادکامی
کارکنان مجتمع فوالد مبارکده و تددوین مددل بدومی شدادکامی
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شکل  .3مقادیر  tالگوی عوامل تأثیرگذار بر شادکامی کارکنان فوالد مبارکه
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کارکنان مجتمع فوالد مبارکده انجدام شدد .در ایدن پدژوهش بدا
بررسی ادبیات مرتبط با شادکامی سازمانی و انجدام مصداحبه بدا
کارکنان مجتمع فوالد مبارکده مددل بدومی اولیده شدادکامی در
کارکنان مجتمع فوالد مبارکده بدا  6عامدل مدؤثر بدر شدادکامی
مشخص گردید؛ و به سؤال اول پژوهش بدینصورت پاسدخ داده
شد که عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان مجتمع فدوالد مبارکده
اصفهان عبارتاند از پن مؤلفدهی علدی ،زمیندهای ،مداخلدهگدر،
راهبردهدا و پیامدددهای تأثیرگددذار بددر شددادکامی .مؤلفددهی علددی
دربرگیرنده چهار زیر مؤلفهی فردی ،خانوادگی ،شغلی و سازمانی
مددیباشددد .مؤلفددهی زمینددهای شددامل زیددر مؤلفددههددای محددیط
خانوادگی ،عوامل سازمانی ،ویژگی همکاران میباشد و مؤلفدهی
مداخلهگر نیز دربرگیرنده سده زیدر مؤلفدهی سدازمانی ،فدردی و
خانوادگی است؛ و مؤلفهی راهبردهدای شدادی شدامل سده زیدر
مؤلفهی راهبرد سازمانی ،خانوادگی و فدردی اسدت و پیامددهای
شادی شامل پیامددهای شخصدی ،خدانوادگی و سدازمانی اسدت
(شکل .)1
پ از تدوین مدل بومی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکندان
مجتمع فوالد مبارکه و پ از تعیین نحوه ارتباطات عوامل مؤثر
بر شادکامی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه به سؤال دوم پژوهش
به این صورت پاسخ داده شد که بنیانهای شادی بر مکانیسد -
های شادی ،شادیسازها بر شادیشکنها ،شدادیشدکنهدا بدر
مکانیس های شادی و مکانیس های شادی بر پیامددهای شدادی
تأثیر مستقی دارند .همچنین مکانیس های شادی در تأثیر بنیان-
های شادی بر پیامدهای شادی ،نقدش میدانجی دارندد ،شدادی-
شکنها در تأثیر شادیسدازها بدر مکانیسد هدای شدادی نقدش
میانجی دارند .همچنین مکانیس هدای شدادی در تدأثیر شدادی-
شکنها بر پیامدهای شادی ،نقش میانجیگدری ایفدا مدیکنندد.
عالوه بر این شادیسازها توانستهاند با نقدش میدانجی شدادی-
شکنهدا و مکانیسد هدای شدادی بدر پیامددهای شدادی تدأثیر
معناداری داشته باشند و نتای تحلیدل عامدل تأییددی بده روش
حداقل مربعات جز ی نشان داد که مدل بومی عوامدل مدؤثر بدر
شادکامی کارکندان مجتمدع فدوالد مبارکده از بدرازش مطلدوبی
برخوردار است و بدینصورت به سؤال سوم پدژوهش نیدز پاسدخ
داده شد (جدول .)2
نتای پژوهش حاضر با نتای مطالعهی استویا ( )1کده رفتدار
مثبت رهبری و دادن بازخورد مثبت به کارکنان را از عوامل مؤثر
بر شادکامی کارکنان ذکر میکند ،همسو میباشدد همچندین بدا
نتای مطالعهی شجاعی ،باقری ،نیکبخدت و محسدنی بیدکزاده
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( )13که برطرک کردن نیازهای اقتصادی کارکندان را از عوامدل
مؤثر بر شادی معرفی کردهاند همسو میباشد و با نتای پدژوهش
شدیبانی دلدویی ( )11کده تعامددل بدا همکداران ،مثبدتاندیشددی،
اعتقادات دینی ،بهداشت محیط کدار ،رضدایت شدغلی ،حقدوق و
نظام پاداش ،حمایت عاطفی از کارکنان ،رضایتمندی و کداهش
فشار روانی محیط کار را از عوامل مؤثر بر شادی کارکنان معرفی
کرده است همسو میباشد .ولی با نتای مطالعهی نصر اصدفهانی
و همکاران ( )12که به شناسایی عوامل مؤثر بر شادی در میدان
کارمندان دانشگاه اصفهان پرداختند ،همسو نمیباشد .طبق نتای
مطالعه آنان چهار عامل «توجه سازمان به تأمین آرامدش فدرد و
خانواده وی»« ،مناسب بودن محیط سازمان ه از جنبه جسمی
و ه از جنبه روانی»« ،داشدتن روابدط خدو و لدذتبخدش بدا
همکاران» و «فراه بودن امکانات آموزشی» به ترتیب رتبههای
اول تا چهارم را کسب نمودند ( .)12عامل چهارم این مطالعده بدا
نتای مطالعه حاضر ناه سوست.
در تبیین این نتای میتوان چنین گفت که حمایت سازمانی،
عدالت سازمانی و سبک رهبری و جوسدازمانی مناسدب ،موجدب
ایجاد احساس صمیمیت با همکاران ،اشدتیاق شدغلی و رضدایت
شغلی میشود و افزایش بهرهوری در سازمان را به همراه خواهد
داشت .هنگامیکه افراد نگرش مثبتی نسبت بده کدار و محدیط
سازمان داشته باشند ،انگیزه و شادی آنان جهت ارتقدا کیفیدت
کاری ،افزایش مییابد .نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت
به میزان رعایت عدالت در سازمان بوده و به معنای این اسدت
که آنها نسبت به برابری ادرا،شده از تصدمیمات تخصدیص
منابع مانند سطح پرداختی به شخص (عددالت تدوزیعی) ،رویده-
هایی که تصمیمات توزیع بر آن اساس ،انجام میشود (عددالت
رویهای) و برابری در رفتار بدا افدراد در طدول اجدرای رویدههدا
(عدالت مراودهای) حساس بوده و نسبت به آن واکدنش نشدان
میدهند ( .)13از طرفی در صورت بهینه بودن رفتار مددیران بدا
کارکنان و ایجاد تعامالت مناسدب بدا آندان از طریدق برگدزاری
جلسددات همدداهنگی در درون سددازمان ،جهددت برطددرک نمددودن
مشکالت شغلی کارکنان و همچنین پذیرا بودن نسبت به نقطده
نظرات و پیشدنهادهدای آندان و دادن بدازخورد مثبدت بده آندان،
احساس صمیمیت و رضایت شغلی در کارکنان تقویت خواهد شد
و احساس سرزندگی و شورونشاط را در آندان بده دنبدال خواهدد
داشت.
همچنین طبق نظریه مزلو ( )60بهمنظدور ارضدای نیازهدای
رشد یا هستی ابتدا میبایسدت ،نیازهدای سدطح پدایینتدر و یدا
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نیازهای فیزیولوژیک انسدان ارضدا گدردد ،بدا تدأمین نیازهدای
فیزیولوژیک کارکنان که بدا اعطدای حقدوق و مزایدای مکفدی و
پاداشهای مادی امکانپذیر میباشد ،میل به پیشدرفت شدغلی و
رسیدن به اهداک سازمان در آنان تقویت میشود و نهایتاً منجدر
به رضایت شغلی و شدادکامی خواهدد شدد و افدزایش بهدرهوری
سازمانی را نیز به همراه خواهد داشت .در زندگی صنعتی توأم بدا
رقابت امروز ،مدیران و رهبران سازمانها بهمنظور نیل به اهداک
شغلی و موفقیت در این عرصه میبایست ،جهت برطرک نمدودن
نیازهای مادی کارکندان سدرمایهگدذاری نمایندد تدا بدا اشدتیاق،
رضایت و تعهد به انجام وظایف شغلی خود بسردازند.
بر اساس نتای این مطالعه یکی از مؤثرین عوامل بر شدادی
کارکنان ویژگیهای فردی آنان میباشدد ،برخدورداری کارکندان
یک سازمان از ویژگیهای فردی مانند تفکر مثبت ،خدوشخلدق
بودن ،هوش هیجانی و عالقده بده همنوعدان ،موجدب افدزایش
تعامالت و روابط اجتمداعی مطلدو در محدیط کداری ،افدزایش
حمایتهای اجتماعی و نهایتاً کاهش استرس خواهد شد و پیامدد
آن سالمتی ،احساس امنیت ،آرامش و شادی در زنددگی خواهدد
بود .احساس معناداری و هدفمندی در زندگی و امید بده زنددگی
نیز ،افزایش انگیزه برای نیل به اهداک فدردی و سدازمانی را بده
همراه خواهد داشت و همین امر با کاهش خلق منفی و افدزایش
احساس شادمانی توأم خواهد بود .از طرک دیگدر عوامدل شدغلی
نظیر تأمین امنیت شغلی و پیشرفت و توسعه شغلی متناسدب بدا
ظرفیت و توانمندی کارکنان ،موجب احساس پویایی در کارکنان
میگردد و با تقویت انگیزه کارکنان موجب ایجاد تعهد سدازمانی
و افزایش کیفیت کاری در آندان و نهایتداً بده احسداس رضدایت
شغلی و شادی منجر میگردد.
چنانکه قبالً نیز ذکر شد داشتن روابط اجتمداعی و تعدامالت
مناسب با همکاران موجب کاهش تنش بین فدردی در کارکندان
میشود و کاهش اسدترس را بده همدراه خواهدد داشدت .مثبدت
اندیشی نیز با مقابله با افکار منفی و باورهای ناکارآمد منجدر بده
کاهش افسردگی و افزایش شادی در کارکنان میشود .همچنین
معنویت و اعتقادات دینی نیز بااحساس هدفمندی و داشتن معندا
در زندگی توأم خواهد بود .ادیان الهی بدا تشدویق انسدانهدا بده
تالش برای رسیدن به اهداک متعالی و پایبنددی بده ارزشهدای
اخالقی به تقویت انگیزه برای رشد و پیشرفت در زندگی انسدان
کمک میکنند .فرد دیندار با عمل به دستورات و فدرامین الهدی
در زندگی و محیط کاری خویش از آرامش ،امنیدت و رضدایت از
زندگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
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در خصوص همسو نبودن نتای این مطالعه با نتدای مطالعده
نصر اصفهانی و همکاران ( )12میتوان چنین گفت که با توجده
به این موضدوع کده جامعده آمداری پدژوهش نصدر اصدفهانی و
همکاران ( )12کارکنان دانشگاه اصفهان بدودهاندد و مهد تدرین
هدک دانشگاههای سراسر جهان افزایش سطح علمی دانشجویان
میباشد و این مه با افزایش سطح داندش و نگدرش ،اسداتید و
کارکنان امکانپذیر خواهد شد ،بنابراین یکی از عوامل مدؤثر بدر
موفقیت و رضایت شغلی و نهایتاً شادی در کارکنان دانشدگاههدا
فراه نمودن امکانات آموزشی برای آنان میباشد.
با بررسیهای بهعملآمده در موتورهای جستجو در خصوص
ارتباط بین متغیرهای بنیانهای شدادی ،مکانیسد هدای شدادی،
شددادیسددازها ،شددادیشددکنهددا و پیامدددهای شددادی پشددینیهی
پژوهشی در دسترس قرار نگرفت ولی در خصدوص ارتبداط بدین
زیر مؤلفههای متغیرهای مذکور مطالعاتی انجام شدده اسدت کده
بهاختصار به آنها پرداخته میشود .چنانکه در مطالب پیشین ذکر
شد مؤلفهی شادیسازها از سه زیر مؤلفهی عوامل فردی (تأمین
مالی ،معنویات ،تفکر مثبت ،خوش خلق بودن ،روابدط اجتمداعی،
هدفمندی ،خودکنترلی ،امید به زندگی ،تعهد ،عالقه به دیگدران،
شادی) ،عوامل خانوادگی (حمایت ،صمیمیت ،همکداری ،تفدریح،
رفتار خوشایند همسر ،حل مشکالت و تصمی گیدری مشدارکتی،
روابط دوستانه) و عوامل سازمانی (امنیت شغلی ،رضایت شدغلی،
روابط سازنده ،توسعه شغلی ،ارتباط دوسدتانه ،حمایدت سدازمانی،
عدالت سازمانی ،جوسازمانی مناسب) و مؤلفهی شدادیشدکنهدا
نیز از سه زیر مؤلفهی عوامل فدردی (نبدودن اسدترس ،نداشدتن
بیماری ،امکانات مالی ،نداشتن برنامه و هدک) ،عوامل خانوادگی
(در ،متقابل در منزل ،ارتباط سال  ،رفاه مالی مناسب ،سالمتی،
تعددامالت سددال و شدداد) و عوامددل سددازمانی (عدددالت سددازمانی،
جوسازمانی مناسب ،سبک رهبری درسدت) تشدکیلشدده اسدت.
نتای پژوهش حاضر در خصوص ارتباط بین متغیر شادیسازها با
متغیر شادیشکنها با نتای مطالعات مختارزاده و دمرچلدی ()16
و رامش ،ساتیان ،سینو و رایکرایما ( )15مبنی بدر ارتبداط تفکدر
مثبت و خوشبینی با سالمت روانشناختی و شادکامی؛ مصدباح
( ،)15سددعیدونی ،جعفددری هرندددی ،نددامب و صددابری راد (،)11
ایجسی و جنکوز ( )11مبنی بر ارتباط بین مهارت حل مسئله بدا
کاهش استرس و افزایش شادکامی؛ پخاریال ( ،)20آوادا ،جوهر و
اسددماعیل ( ،)21عبیدددی و ماجددد ( ،)22د  ،تومدداس ،بددوس و
آسواتی ( ،)23وینزر ،ساموتاچا ،و گری ( )22مبندی بدر ارتبداط
معنویت و داشتن معنا و هدک در زندگی با شادکامی همسو می-
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باشد .در خصوص تبیین این نتدای مدیتدوان چندین گفدت کده
مهارت تفکر مثبت موجب میشود که افراد موقعیتهای تدنش-
آور زندگی را با دیدی مثبت ارزیابی کنند و با نگرشدی خدوش-
بینانه با مشکالت مواجه شوند .آنها در مقابله با مسا ل با تغییر
خودگوییهای خود از«:من نمیتوان و شکست خواه خورد» به
«مدن توانمندددم و آن را حدل مددیکدن » آمدداده مواجهده و حددل
مشکالت و چالشهای زنددگی مدیشدوند و بدا دیددی مثبدت و
خوش بینانه نسبت به آینده به حلوفصل مشکالت مدیپردازندد.
همین امر موجدب جلدوگیری از تجربده هیجاندات منفدی مانندد
ناامیدی و افسدردگی و تجربدهی اسدترس در آنهدا مدیشدود و
کداهش اسددترس ،سددالمت روانشددناختی ،رضددایت از زندددگی و
شادکامی را به دنبال خواهد داشت .همچنین حل مسئله مهدارتی
شناختی است که از طریق بهکارگیری این مهارت ،افراد مندزوی
که از مشارکت در امور شغلی و خانوادگی کنارهگیری مدیکنندد،
نسبت به حل مسا ل و مشکالت خانوادگی احساس تعهدد مدی-
نمایند و با مشارکت فعال در فرایند حل مسئله ،موجدب برطدرک
شدن سریعتر مشکالت در خانواده و افدزایش تعدامالت سدال و
احساس شادکامی در محیط کاری و خانواده میگردند .از طدرک
دیگر معنویت و داشتن باورهای مدذهبی ،احسداس هدفمنددی و
رهایی از پوچی و سرگشتگی در زندگی انسان را موجدب خواهدد
شد .افراد متدین بدا شدرکت در مراسد مدذهبی و انجدام دعدا و
نیایش و سایر آ ینهای مذهبی از احسداس امنیدت و آرامدش در
زندگی برخوردار خواهند شد و بهتبع آن از احساس غد و انددوه
رهایی یافته و احساس شادکامی را تجربه میکنند.
از سوی دیگر نتای پژوهش حاضر در خصوص رابطهی بین
مؤلفهی بنیانهای شادی که از سه زیر مؤلفهی محیط خانوادگی
(نوع تعامل و روابط ،حمایت خدانوادگی ،آرامدش و در ،تفداه
متقابل) ،ویژگی همکاران (نوع ارتباطات در محدیط کدار ،میدزان
صمیمت و مشدارکت) و عوامدل سدازمانی (رهبدری ،مشدارکت،
عدالت سازمانی ،حمایت سازمانی ،پیشرفت شدغلی ،پداداشهدای
مادی و معنوی) تشکیلشده است با مکانیس شادی سازمانی که
از سه زیر مؤلفهی راهبردهای سازمانی (صمیمیت در محیط کار،
پاداشهای مادی ،تأمین نیازهای اولیه ،عدالت سازمانی ،حمایدت
سازمانی و مسئولیتپذیری ،سبک رهبری صدحیح) ،راهبردهدای
خددانوادگی (تفددریح ،صددمیمیت ،تددأمین مددالی ،تصددمی گیددری
مشارکتی) و راهبردهای فردی (امید به زندگی ،هوش هیجدانی،
مهارتهای اجتماعی) تشدکیل شدده اسدت ،بدا نتدای مطالعدات
ایجسی و جنکوز ( ،)11ملکشدی و کرباسدیان ( )26و کدی ()25
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مبنی بر ارتباط بین مهارتهای ارتباطی با نوع تعامل و روابط در
محیط کاری و خانوادگی و شادکامی و با نتای مطالعدات مردکدا،
عیسی ،وفا و وفا ( ،)25بداکر ،برگدر ،ون هدرن ،اورلمدانز و ویدن
هوون ( )21و میکا یلی ،خورسدندی و همدایونی ( )21مبندی بدر
ارتباط بین سطح درآمد و تأمین مالی با تدأمین نیازهدای اولیده و
شادکامی همسو میباشد .در خصوص تبیین این نتای مدیتدوان
چنین گفت که کارکنانی که از روابط اجتماعی مطلو برخدوردار
میباشند به سبب تعامالت اجتماعی مناسب با همکاران و بهره-
گیری از تجار آنان در زمینه شغلی ،از پیشرفت شغلی بیشدتر و
عملکرد بهتر در محیط کار برخوردار خواهندد شدد و همدین امدر
موجب احساس موفقیت و امید به زندگی در آنان مدیشدود کده
افزایش شادکامی و نشاط را به دنبال خواهدد داشدت .همچندین
داشتن مهدارت روابدط اجتمداعی در محدیط کدار ،حمایدتهدای
اجتماعی و سازمانی را نیز به همراه خواهد داشت .افرادی کده از
حمایتهای اجتماعی برخوردار هسدتند بدا در نظدر گدرفتن ایدن
موضوع که در مصا ب و مشکالت زندگی از حمایت و مسداعدت
مدیران و همکاران بهرهمند خواهند شد ،از احساس امنیت بیشتر
و اعتمادبه نف بداالتر برخدوردار هسدتند کده متعاقبداً احسداس
شادکامی و سرزندگی را موجب خواهدد شدد .از سدوی دیگدر بدا
تأمین نیازهای فیزیولوژیک کارکنان ،میل به پیشدرفت شدغلی و
رسیدن به اهداک سازمان در آنان تقویت میشود و نهایتاً منجدر
به رضایت شغلی و شدادکامی خواهدد شدد و افدزایش بهدرهوری
سازمانی را نیز به همراه خواهد داشت و همچنین کارکنانی که از
رفاه و تأمین مالی برخوردار هسدتند بده واسدطه بهدرهبدرداری از
امکانات تفریحی مانند مسافرت ،شادکامی بیشتری را در زنددگی
خویش تجربه میکنند.
همچنین نتای پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بدین مؤلفدهی
مکانیس شادی سازمانی که زیر مؤلفههای آن در مباحث پیشین
ذکر گردید با مؤلفهی پیامدهای شادی که از سده زیدر مؤلفدهی
پیامدهای شخصی (آرامش ،رضایت از زندگی ،کنتدرل اسدترس،
سالمتی ،خلق شاد ،سالمت روان) ،پیامددهای خدانوادگی (در،
متقابل ،آرامش ،رضایت از زندگی ،پذیرش و حمایت از یکددیگر)
و پیامدهای سازمانی (رضایت شغلی و بالندگی شغلی ،صمیمیت،
جو متنوع ،اشتیاق شغلی) تشکیل شده است ،بدا نتدای مطالعدات
السویدی ،الشامی و اکمل ( )30و کی پول ( )31مبنی بر ارتبداط
سبک رهبری با رضایت شغلی و شدادکامی؛ کوساسدی و بسدیت
( )32مبنددی بددر ارتبدداط حمایددت سددازمانی بددا رضددایت شددغلی و
شددادکامی؛ آکوسددتا و کددالورو ( ،)33قهرمددانی ،ترابددی جهرمددی،
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خوشسرور ،سیفوریپور و سسهرپور ( ،)32کی ( )25و زوربا ،پاال
و گوکسل ( )36در خصوص ارتباط بین هوش هیجدانی بدا در،
متقابل و شادکامی همسو میباشد .در خصوص تبیین این نتدای
میتوان چنین گفت که از راهبردهای مدؤثر در ایجداد شدادکامی
کارکنان ،سبک رهبری مناسب همراه با رعایت عدالت سدازمانی
میباشد ،بدینصورت که بهکارگیری مهارتهای ارتباطی مناسب
بین مدیر و کارکنان منجر به افزایش اعتمادبهنف در کارکنان و
حرکت در جهت اهداک سازمان در آندان خواهدد شدد .از سدوی
دیگر افزایش مشارکت کارکنان در تصمی گیریهای مربدوط بده
امور شغلی و ایجاد محدیط مشدارکتی بدین کارکندان و ر سدای
سازمان ،موجب رضایت شدغلی کارکندان مدیگدردد .همده ایدن
عوامل ،افزایش شادی و نشاط کارکنان را به دنبال خواهد داشت.
همچنین افرادی که از هوش هیجانی بیشتری برخوردار هسدتند
قدادر بدده تشددخیص و شناسدایی هیجانددات و احساسددات خددود و
دیگران و واکنش مناسب نسبت به این هیجانات میباشند و بده
همین سبب از مدیریت استرس و هیجانات بهرهمند خواهند شدد
و از سوی دیگر به سبب تعامالت و روابدط بدین فدردی مدؤثر و
مطلو هیجانات منفی کمتری را تجربه خواهند کرد و از سدطح
شادکامی بیشتری در زندگی برخوردار میباشند.
در خصوص ارتباط بین مؤلفهی شادیشکنهدا بدا مؤلفدهی
مکانیس هدای شدادی سدازمانی کده زیدر مؤلفدههدای آنهدا در
قسمت های پیشین ذکدر شدد .نتدای پدژوهش حاضدر بدا نتدای
مطالعات سیلوا و فیگوریدا-براگا ( ،)35کیونگ هانگ و لدی ()35
و ناظی ( )31مبنی بر رابطهی بین استرس با سالمتی ،امیدد بده
زندگی و شادکامی؛ کی ( )25در خصوص تأثیر روابط بین فردی
بر هوش هیجانی و شادکامی همسو میباشد .در خصوص تبیین
این نتای میتوان چنین گفت که یکدی از عدواملی کده موجدب
کاهش شادمانی میگردد ،تجربه استرس میباشد بدین معنا کده
هر چه فرد استرس بیشتری را تجربه کند از میزان شدادکامی او
کاسته میشود و سالمت روانی او مدورد تهدیدد قدرار مدیگیدرد
( .)61با تغییر زندگی سنتی انسان بده زنددگی مددرن و صدنعتی
امروزی ،ه زمان با ایجاد رفاه و آسایش ،تعداد منابع استرسزای
زندگی نیز افزایشیافته است و تجربه استرسهای متعدد موجب
کاهش شادمانی انسان شده است؛ بنابراین افرادی که از مهدارت
مدیریت استرس برخوردار هستند با استفاده از تکنیکهدای حدل
مسئله هیجانمدار و مسدئلهمددار بدا مشدکالت و اسدترسهدای
زندگی مقابله میکنند و همین امر موجب کاهش بار بیماریهای
ناشددی از اسددترسهددای مددزمن در آنددان و متعاقددب آن افددزایش

تقدیر و تشکر
ایددن مقالدده مسددتخرج از رسدداله دکتددری نویسددنده اول اسددت.
بدینوسیله از کلیه مسئولین و کارکندان مجتمدع فدوالد مبارکده
اصفهان که با همکاری خود زمینه و امکان اجرای این پدژوهش
را فراه نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایی .
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شادکامی و امید به زندگی در آنان خواهد شد .همچندین ارتبداط
بین اعضای خانواده به عنوان یکی از مه ترین جنبدههدای بدین
فردی و کلیدی برای فه سازگاری ،هدوش هیجدانی ،سدالمت
روانی و کاهش میزان اضطرا  ،افسردگی است و متعاقباً افزایش
میددزان شددادی در خددانواده را بدده همددراه خواهددد داشددت (.)62
هنگامی که اعضای خانواده قادر به برقراری ارتبداط بدین فدردی
نباشند ،موجب آسیب به حرمت نف و عزتنف آنان میشود و
احساس طرد شدن میکنند که این احساس بر روابدط بعددی در
زندگی آنان تأثیر میگذارد .بهطورکلی میتوان گفت کده ارتبداط
مختل ،یک استرسور محیطی-اجتماعی برای آسیبپدذیری فدرد
در برابر اختالالت میباشدد درصدورتیکده خدانوادههدایی کده از
مهددارتهددای ارتبدداطی مددؤثر برخددوردار هسددتند ،قددادر بدده در،
احساسات و عواطف اعضای خانواده و واکنش مناسدب بده ایدن
هیجانات میباشند و از هوش هیجانی بیشتری بهرهمند هسدتند.
عوامل مذکور موجب ایجاد تعامالت سال و شاد و صمیمیت بین
اعضای خانواده میشود و احساس شادکامی در افدراد خدانواده را
دربر خواهد داشت .در خصوص ارتباط بین سبک رهبری ،عدالت
سازمانی و جوسازمانی مناسب و شادکامی که از دیگر زیر مؤلفه-
های شادیشکنها و مکانیس های شادی سازمانی میباشدند در
مباحث پیشین توضیحات الزم داده شد.
این پژوهش نیز با محدودیتهایی روبدرو بدوده اسدت کده
بایستی در تعمی نتای در نظر گرفته شدود .پدژوهش حاضدر بدر
کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان انجام پذیرفته است .لدذا
در تعمی نتای به گسترههای زمانی و جغرافیایی دیگر بایسدتی
جانب احتیاط رعایت گردد .در همین راسدتا پیشدنهاد مدیگدردد،
مطالعات آتی بدر روی جوامدع متفداوت و در شدهرهای مختلدف
انجام گردد تا عوامل مؤثر بر شادی در سایر مشاغل و با شدرایط
کاری و جغرافیایی متفاوت نیدز شناسدایی گدردد .ایدن پدژوهش
همبسدتگی بدوده ،بندابراین نبایدد از یافتدههدا مشدابه تحقیقددات
آزمایشی تفسیر علی شود .همچنین در این پژوهش از مدلیدابی
معادالت ساختاری استفاده گردید که بهعنوان یک روش تحلیدل
داده میبایست محدودیتهای آن در نظر گرفته شود.
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