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چکيده
پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ايجادکننده آن در سازمانها از آنجا ناشي ميشود که شادي از يک طرف عواطف
مثبت پرسنل را افزايش داده و از طرفي با کاهش عواطف منفي ،باعث افزايش بهرهوري خواهد شد.
هدف اين پژوهش بررسي ميزان تاثير برنامههاي فرهنگي بر شادي و نشاط کارکنان و افزايش بهرهوري سازمان
درشهرداري شهرستان دامغان است.
محيط کار امروز ،محيطي رقابتي همراه با فعاليتهاي متنوع و پيچيده است .براي اينکه سازمانها بتوانند در چنين
محيطي فعاليت کنند و اهداف خود را تحقق بخشند ،نيازمند استراتژيهاي مناسبي براي بخشهاي مختلف هستند.
در حقيقت کارکنان سازمانها با مسايل و مشکالت گوناگوني مواجه هستند که ميتواند عملکرد آنها در محل کار و در
خانواده را تحت تأثير قرار دهد.
هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان تاثير برنامههاي فرهنگي بر شادي و افزايش بهرهوري در اين سازمان است
ميباشد .روش تحقيق پيمايش بوده است و تحليل دادهها پرسشنامه در سطح تحليل توصيفي با استفاده از نرم افزار
اس پي اس اس و آلفاي کرونباخ ،صورت گرفته است.
ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آماري تحقيق شامل 513نفر از کارکنان بودند که طبق
فرمول کوکران  219نفر و روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده است.
نتيجه پژوهش نشان ميدهد که بايد شادي و نشاط از طريق اعمال برنامههاي فرهنگي در محيط کار ،پررنگتر اجرا
شود تا قابليت کارکنان در جهت تحقق اهداف سازماني باالتر رفته و موفقيت يک سازمان زودتر حاصل شود.
واژگان كليدي :شادي و نشاط ،برنامههاي فرهنگي ،بهرهوري
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مقدمه
يكي از مهمترين فعاليتهاي زندگي روزمره ،انجام
شغل است كه نسبت به ساير فعاليتها مدت زمان
بيشتري را به خود اختصاص ميدهد .بنابراين ،شادي در
محيط كار مولفه مهمي از يك زندگي شاد است .كسي
كه بتواند در محيط كار خود شادي بيافريند از طريق اين
شادي از زندگي خود بيشتر لذت خواهد برد و رضايت
بيشتري از زندگي خود خواهد داشت.
شادي و نشاط عواملي هستند که نقطه مقابل
افسردگي هستند و در واقع وجود آن ورود افسردگي را
به زندگي ناممکن ميسازد .شادي باعث افزايش
ارتباطات و فعاليتهاي گروهي ميشود که اين امر در
نهايت به اعتماد به نفس و سالمت جسم و روان منجر
ميگردد .مردم شاد همديگر را بيشتر دوست دارند و
بيشتر توسط ديگران دوست داشته ميشوند ،کساني که
وقت بيشتري را با آنها ميگذرانند ،نزديکتر به آنها
مينشينند و ميگويند باز هم دوست دارند آنها را مالقات
کنند (هاورز و هوکسون 1979 ،به نقل از طالب زاده).
در اين تحقيق تالش ميشود تا ابتدا موضوع شادي و
نشاط مورد مطالعه قرار گرفته ،و سپس از طريق بررسيي
نظرات بهره مندان از برناميه هياي فرهنگيي بيه سينجش
اثربخشي آنها در ايجياد شيادي و نشياط و بهيرهوري در
سازمان پرداخته شود.
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بيان مسأله
نيروي انساني مهم ترين سرمايه هرسازمان محسوب
ميشود .يکي از محورهاي ارزيابي سالمت يک سازمان،
شناخت وضعيت بهداشت رواني اعضاي آن سازمان است.
تحقيقات به عمل آمده حاکي از آن است که شادي باعث
عملکرد بهتر شغلي کارکنان شده و افراد شاد زندگي
طوالني تر ،درآمد بيشتر ،بهره دهي باالتر و رضايت
بيشتري از روابط ميان فردي خود دارند.
جوواني ،گوين و ريچارد ماسول ( )2004در
تحقيقات خود نشان دادند که افراد شاد و سازمانهاي
شاد نتايج مهمي چون افزايش بهرهوري ،ارتقاي کيفيت،
رضايت مشتريان ،خالقيت و نوآوري ،انعطاف پذيري و...
را بدست ميآورند (ليوبوميرسکي 1و همکاران.)2005 ،
از ويژگيهاي يک سازمان اداري سالم آن است که
سالمت جسمي و رواني کارکنان آن به همان اندازه مورد
توجه و عالقه مديريت سازمان قرار گيرد که توليد و
بهرهوري مورد تاکيد قرار گرفته است .از طرفي ،شادي و
نشاط يکي از ابعاد مهم سالمت و بهداشت روان است و

يافتههاي پژوهشها حاکي از آن است که شادي باعث
عملکرد بهتر شغلي (آگاريل )2001 ،کارکنان شده و
افراد شاد زندگي طوالني تر ،درآمد بيشتر ،بهره دهي
باالتر و رضايت بيشتري از روابط ميان فردي خود دارند
(ليوبوميرسکي 2و همکاران.)2005 ،
ضرورت و هدف پژوهش
نيييروي انسيياني بزرگتييرين سييرمايهاي اسييت کييه
سازمانها براي توسعه فعاليتهاي خود در اختيار دارنيد.
ميتوان گفت :شادي و نشاط يک ضرورت بيراي زنيدگي
انسانها به طور اعم و کارکنان يک سازمان اداري به طور
اخص محسوب ميشود ،و پرداختن به آن داراي ضرورت
و اهميت زيادي است .يعني شادي يک فرد مييتوانيد در
افراد ديگر نيز شادي ايجاد کنيد .و ديگير اينکيه شيادي
زندگي انسان را دلپذيرترمي سازد (عابدي.)1383 ،
برنامههاي فرهنگي در شهرداري شهرسيتان دامغيان
روي شادي و نشاط کارکنان وبهرهوري در ايين سيازمان
داراي اهميت زيادي ميباشد چرا کيه باعيث بياال رفيتن
بهره وري در سازمان ميشود .داشتن روحيه شاد و مقاوم
در بين كاركنان سازمانها سبب خواهد شد كيه نيه تنهيا
ميزان بهرهوري در بين كاركنان افزايش يابد بلكه آنان در
تمامي ساعات زندگي خويش بسييار باروحييه بيه جني
مسايل و مشكالت بروند.
براي دستيابي بيه هيدف اصيلي تحقييق ،کيه همانيا
ارزيابي برنامههاي فرهنگي برشادي و افيزايش بهيرهوري
درسازمان شهرداري شهرستان دامغان است ،هدف فرعي
زير مورد نظراست:
شناخت مييزان تياثير برناميههياي فرهنگيي شيهرداري
دامغييان بيير شييادي و افييزايش بهييرهوري دربعييد اداري و
سازماني کارکنان شهرداري شهرستان دامغان
سواالت پژوهش
برنامه هاي فرهنگي در سازمان شهرداري شهرسيتان
دامغان تا چه حد بر شادي و بهرهوري اين سازمان ميوثر
است؟
برنامه هاي فرهنگي در سازمان شهرداري شهرسيتان
دامغان تا چه حد بر شيادي و بهيرهوري در بعيد اداري و
سازماني کارکنان موثر بوده است؟

بررسي تاثير برنامه هاي فرهنگي برشادي و افزايش بهره وري سازمان شهرداري...

فرضيه اصلي پژوهش :برنامههاي فرهنگي بر شادي و
افزايش بهرهوري در سازمان شهرداري شهرستان دامغان
موثر است.
فرضيه فرعي بين برنامههاي فرهنگي شهرداري
شهرستان دامغان و شادي و افزايش بهرهوري در بعد
اداري و سازماني کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
ادبيات پژوهش
تعريف مفاهيم واصطالحات
شادي و نشاط

3

منظور از شادي و نشاط در اين تحقيق عبارت است
از ميزاني از عاطفه مثبت مثل خلق و عواطف خوشايند يا
احساس خوشي و رضايت از داشتههاي ناشي از اطالع يا
حضور در برنامهها ومراسم فرهنگي شهرداري دامغان
ميباشد.
4

برنامههاي فرهنگ
شامل برنامه هايي است که با هدف ارتقاي بينش
فرهنگي کارکنان در مناسبت هايي مختلف ديني و ملي
در قالبهاي مختلف اعم از برگزاري جشنهاي مربوط به
اعياد مذهبي (فطر ،غدير و ،)...ميالد ائمه و ساير
مناسبتهاي ملي تا مراسم مذهبي وعبادي به
مناسبتهاي ديني و برگزاري دورههاي آموزشي با
موضوعات مختلف فرهنگي شناخت مفاهيم فرهنگي
کشور ،برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي ،برپايي
مراسم دعا و نيايش و ...براي کارکنان سازمان ميباشد.
بهرهوري

5

مجموعهاي از كارايي و اثربخشي ميداند .بنابراين
براي رسيدن به بهرهوري بايد بطور كارا و موثر عمل كرد.
اگر سازمان بتواند به اهدافي كه در مورد ميزان دستيابي
به رضايت ارباب رجوعان است دست يابد ،سازماني
اثربخش است .اما اگر سازمان با كاهش تعداد كاركنان
خود به همين هدف (رضايت ارباب رجوعان) دست يابد،
كارايي باالتري از قبل خواهد داشت .همان طور كه در
مثال باال شاهد هستيم بهرهوري تلفيقي از اثربخش و
كارابودن است.
تعاريف شادي و نشاط
شادي و نشاط در لغت به معناي خوشي ،شادماني،
خرمي ،سرور ،دل زندگي ،خوشدلي و ...ميباشد (دهخدا،

 :1373ج  .)13در باب اهميت شادي ،همچنين
ليوبوميرسکي ،کين و دينر )2005( 6معتقدند که افراد
شاد ،در حوزههاي چندگانه ي زندگي نظير ازدواج،
درآمد ،عملکرد شغلي و سالمتي موفق تر از افراد
ناشادند .استاد مطهري نياز به شادي و نشاط را مانند نياز
به غذا ميداند كه ضرورتي اساسي براي ادامه حيات
است .بايد توجه داشت كه شادي و نشاط هم در بُعد
فردي و هم در بُعد اجتماعي مقوله بسيار اثرگذاري است.
جامعه اي كه از نشاط برخوردار نباشد ،جامعه اي كم
تحرك ،نااميد و بدون انگيزه خواهد بود و پيامدهاي
منفي را به دنبال خواهد داشت (مصلح  .)1390افالطون
در کتاب جمهوريت به سه عنصر در وجود انسان اشاره
ميکند که عبارتند از :قوه عقل7يا استدالل ،اميال و
احساسات .8افالطون شادي را حالتي از انسان ميداند
که بين اين سه عنصر تعادل و هماهنگي وجود داشته
باشد (ديکي .)1999 ،9جامع ترين و در عين حال
عملياتي ترين تعريف شادماني را وينهوون ( )1994ارائه
ميدهد .وي شادکامي را صفتي ميداند که داراي سه
معيار ثبات زماني ،ثبات موقعيتي و علت دروني ميباشد.
به نظر او ،شادماني به قضاوت فرد از درجه يا ميزان
مطلوبيت کيفيت کل زندگيش اطالق ميگردد .به عبارت
ديگر شادماني به اين معناست که فرد چقدر زندگي خود
را دوست دارد (مير شاه جعفري ،عابدي و دريكوند،
.)1381
ديدگاه سليگمن :تأكيد اين ديدگاه ،بر روي نوع
ارتباطهاي بين فردي و ميزان شادي ميباشد .سليگمن
معتقد است كه افسردگي عمدتاً از فقر ارتباطهاي بين
فردي و فرد گرايي ناشي ميشود .و ويژگي مهم افراد
شاد ،برونگرايي است .بنابراين افراد شاد ،داراي روابط
اجتماعي موفق و ارتباطات بين فردي ،نزديك و صميمي
و غني هستند .بنا به گفته وينهوون ( )1994شادي
فعاليت فرد را بر ميانگيزد و روابط سياسي اجتماعي را
تسهيل ميكند و موجب حفظ سالمتي وتا حدودي
ازدياد طول عمر افراد ميشود.
زندگي حقيقي ،زيستن با مردم و شريك بودن در
لذتها و شاديهاي آنان است و بزرگترين مجازات براي
انسان زندان انفرادي است .ضرورت پرداختن به مقوله
شادي و عوامل ايجاد كننده آن از آنجا ناشي ميشود كه
هم براي جامعه و هم براي نهادهاي آن بسيار مهم است.
امروزه ثابت شده عوامل متعددي بر شادي كاركنان يك
سازمان تأثير دارد .برخي از اين عوامل عبارتند از حقوق
و سيستم پاداش كه بر خوشنودي و در نتيجه شادي اثر
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قابل توجهي دارد (آدامز .)1997 ،10پرهيز از مقايسه
نابجا با خوشنودي ارتباط دارد .تحقيقات نشان داده
كساني كه احساس فاصله كمي با ديگران ميكنند
شادترند ولي كساني كه احساس فاصله زيادي با ديگران
ميكنند ،شادي كمي دارند (گيلبرت و تروبر.)1990 ،11
شادي در سازمانها
مسايل رواني در چند دهه اخير بر عملکرد فردي و
سازماني کارکنان تاثير منفي گذاشته و اين مسايل و
تاثير آن در قرن بيست و يک فزاينده است به طوري که
برنامههاي بهبود سالمتي فقط شامل ارايه خدمات
بهداشتي نمي گردد ،بلکه بيش از گذشته بايد به
سالمتي رواني و فکري افراد توجه گردد ،زيرا رفتار افراد
تحت تاثير سالمتي جسمي و رواني آنان قرار ميگيرد.
وقتي نيروي انساني شاغل در سازمانها و کارخانهها شاد
و سالم باشند بي ترديد ميزان کارايي آنها نيز افزايش
مييابد .سالها پيش پژوهشگران کشورهاي صنعتي
دريافته بودند که تنظيم ميزان روشنايي ،دما ،رطوبت و
سر و صداي اطراف بر افزايش کارايي افراد اثر مستقيم
دارد .بنابر اين ميتوان نتيجه گرفت که يک راه بسيار
موثر در افزايش بهرهوري در محيط کار استفاده از
کارکنان شاد است.
رابطه ميان شادي و بهرهوري سازمان Alexander

 Kjerulfمدير  Chief Hapiness Officerبامديران و
کارکنان موسسات مختلفي در سراسر دنيا صحبت و
مشاوره کرده و به آنها آموزش ميدهد که چگونه محل
کار خود را از يک محيط استرس زا و مالل آور به
محيطي شاد و انرژي زا تبديل نمايند .او در مقاله اي به
ارتباط ميان شادي و بهرهوري پرداخته و عنوان ميکند :
پيوند و رابطه آشکاري بين "شادي در کار" و "بهرهوري"
وجود دارد .آيا بهرهوري ما را شاد ميکنديا شادي موجب
بهرهوري ميشود؟ بله .رابطه دو طرفه اي بين اين دو
وجود دارد ،اما پيوند "از شادي به بهرهوري" قوي تر است.
به اين معني که اگر ميخواهيد بهره ور باشيد ،بهترين
چيزي که ميتواند کمکتان کند تمرکز بر شاد بودن در
کاري است که انجام ميدهيد.
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روحيه شاد کارکنان و ارتقاي بهرهوري
در سالهاي اخير موضوع بهرهوري و ارتقاي آن در
سازمانها از اهميت خاصي برخوردار بوده است كه در اين

ارتباط داشتن روحيه شاد و مقاوم در بين كاركنان سبب
ميشود كه ميزان بهرهوري آنها افزايش يابد اما چگونه
ميتوان روحيه بانشاط را در كاركنان يك سازمان تقويت
كرد .در مقاله كوتاه زير كه به وسيله رضا رضايي
كارشناس شركت توزيع نيروي برق تبريز تهيه شده
ويژگيهاي كاركنان مقاوم و شاد و ارتباط آنان با بهرهوري
است.
شده
تشريح
سازمان
در
داشتن روحيه شاد و مقاوم در بين كاركنان سازمانها
سبب خواهد شد كه نه تنها ميزان بهرهوري در بين
كاركنان افزايش يابد بلكه آنان در تمامي ساعات زندگي
خويش بسيار باروحيه به جن مسايل و مشكالت بروند.
مقاله كوتاه زير ميتواند دستورالعملي براي زندگي كاري
بهتر و پيشرفت در امور باشد .آيا تا به حال دقت كردهايد
كه بعضي افراد بدون توجه به مسايل و مشكالت ،چقدر
در سر زندگي و شاد بودن توانا هستند؟ تحقيقات نشان
ميدهد اين حالت ،ذاتي يا خدادادي نيست بلكه يك
مهارت است كه اي ن افراد آن را در خود پرورش دادهاند.
شما هم اگر بخواهيد ميتوانيد اين مهارت را كسب كنيد
و زندگي خود را لبريز از شادي و نشاط سازيد و توان
كاري خود را در ارتباط با حرفه خويش نيز ارتقاء دهيد.
در اين زمينه ميتوان  7نكته را كه در زير ميآيد مورد
بررسي قرار داد و رعايت كرد:
 -1افراد شاد با زندگي همراهي ميكنند .هر كسي
تقديري در زندگي دارد و اين به عهده خودش است
كه با قسمت خود بجنگند يا با آن همكاري كند .اما
آيا اين حرف به اين معني است كه فرد بايد دست
روي دست گذاشته تا زندگي روند خود را طي كند؟
بنابراين ميتواند روشي در پيش گيرد كه به بهترين
وجه ممكن با مسايل مواجه شود و حداكثر تالش
خود را در اين زمينه نشان دهد .در آن صورت
متوجه راههاي جديدي ميشود و با كشف آنها
انرژي تازهاي كسب ميكند در واقع رويدادهاي
روزمره زندگي اين شرايط را ايجاد ميكند شخص،
تقدير و سرنوشت خود را بفهمد آيا ترجيح
نميدهيد به جاي جن  ،با زندگي كنار بياييد؟
 -2اشخاص شاد فقط مثبت نميانديشند بلكه
مثبت هم عمل ميكنند .مثبت انديشي مسلماً جاي
خودش را دارد .براي شادبودن بايد افكار خود را
عوض كنيد ،اما منتظر از راه رسيدن احساسات
نباشيد .اشخاص داراي قدرت كنترل مستقيم بر
چگونه عمل كردن و چگونه انديشيدن خود هستند.
اگر ميخواهيد شخص مهربانتر و با عاطفهتري
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باشيد ،مهربانانهتر عمل كنيد .اگر ميخواهيد منش
دوستانهتري داشته باشيد ،دوستانهتر عمل كنيد
احساسات پس از عمل كردن از راه ميرسند.
 -3شخصيتهاي شاداب آن چه را كه نياز دارند
طلب ميكنند .همان طور كه نعمتها معموالً از
آسمان به زمين نميافتند ،از شكايت كردن نيز
چيزي عايد اشخاص نميشود اگر به ضربالمثل
هرچه بكاريد همان را درو ميكنيد اعتقاد داريد پس
به جاي شكايت كردن ،به دنبال خواستهاي خود
برويد .اين انتخاب شماست ميتوانيد به همين رويه
ادامه بدهيد ،ديگران را متهم كنيد و همچنان
چيزي عايدتان نشود .يا ميتوانيد بسيار راحت آن
چه را كه ميخواهد طلب كنيد.
 -4اشخاص شاد مشتاق تغيير هستند .ثابت ماندن و
تغيير نكردن ،مخالف همه قوانين طبيعت است .اگر
تالش كنيد كه ثبات اتفاق بيفتد ،در اين صورت
هميشه ناراحت خواهيد بود ،اگر اجازه بدهيد ترس
از تغيير كردن شما را متوقف سازد .با محروم شدن
از خواستهاي خود موافق هستيد .شما ميتوانيد بر
اين باور باشيد كه تغيير باعث آزار اشخاص ميشود
و در مقابل آن مقاومت به خرج دهيد .يا در عوض
ميتوانند تغييرات را با آغوش باز پذيرا باشيد و
معتقد باشيد كه وجود آنها به شما كمك خواهد
كرد همه اينها بستگي به اين موضوع دارد كه
تصميم بگيريد كدام عقيده را باور كنيد.
 -5آناني كه شاد هستند به خود اجازه شكست
خوردن نميدهند .شكست به اين معني نيست كه
هيچ گاه به هدف خود نميرسيد و يا دليلي بر
دست كشيدن از هدف نيست به هدف دست نيافتن
تنها يك معني دارد اين مساله نشان ميدهد به
تمرين و تجربه بيشتري احتياج داريد .مشتاق
اشتباه كردن باشيد و تسليم نشويد .اجازه ندهيد
يك شكست ،شما را به گونهاي تحت تاثير قرار
بدهد كه همه تالشهاي خود را از بين ببريد،
درست مثل يك دونده ،لذت به خط پايان رسيدن را
كنيد.
حس
 -۶اشخاص شاد در زمان حال زندگي ميكنند اگر
نسبت به لحظه حال آگاه هستيد و دركنار آن
منتظر آينده نيز هستيد قادر خواهيد بود تا از
فرصتها سود ببريد ،اگر با خودخوري غم گذشته را
ميخوريد ،چشمها به روي امكانات و فرصتهاي
حال بسته خواهد بود در عين حال منافع آينده را

نيز از دست خواهيد داد .زندگي شاد محصول
زندگي كردن در لحظه حال است كه اگر از آن
خوب استفاده بشود تكيه گاه و ضريب اطميناني
براي داشتن آيندهاي خوب و فوقالعاده است.
اشخاص فقط با آنچه كه امروز انجام ميدهند
ميتوانند آينده خود را تحت تاثير قرار دهند.
 -7اشخاص شاد براي آينده برنامهريزي ميكنند.
انسانهاي شاد ميدانند بايد تسلط داشتن بر زندگي
را تمرين كنند و بر زندگي خود كنترل داشته
باشند ،تا در برابر احساساتي مانند قرباني بودن يا
بيدفاع بودن مقاوم باشند .برنامهريزي در جهت
درست انجام دادن كارها امري ضروري است نه اين
كه وقت خود را بر هر چيزي كه توجه فرد را به
خود جلب ميكند ،صرف كنيد براي آنچه كه
برايتان مهم است برنامهريزي كنيد و تصميم بگيريد
تا وقت ،پول ،انرژي و منابع محدود خود را براي آن
صرف كنيد
 -1مزاياي شادي براي سازمان
الف-افزايش توليدکارکنان شاد مولدتر هستند.
هنگامي که کارکنان شاد هستند توانايي انجام کار در
آنها افزايش مييابد ،شادي نه تنها باعث بهبود کمي
توليد ميشود بلکه با افزايش بهرهوري موجب ايجاد
محصول با کيفيت بهتر و همچنين افتخار و غرور و تعهد
به کار در کارکنان ميشود.
ب-بهبود توانايي تصميم گيري شادي استرس و عدم
اطمينان را که نوعي سردرگمي است کاهش ميدهدو با
اين کار آنها به جاي بخشي از يک مساله شدن يا ايجاد
مشکل تبديل به ابزاري براي حل مشکالت ميشوند.
وقتي کارکنان احساس خوبي در مورد کارشان داشته
باشند آن را بهتر انجام ميدهند.
ج-تجربه کارکنان شاد براي مشتريان کارکنان شاد
عموما با مشتريان بهتر رفتار ميکنند .رفتار و آرامش
کارکنان ،طرز حرف زدن آنها ،حتي آهن صداي آنها
باعث ايجاد احساس مطلوبي در مشتريان شده و آنها را
به تعامل با سازمان ترغيب ميکند .اگر کارکنان سازماني
شاد باشند ،مشتريان آن شادي را دريافت ميکنند و
مشتريان جديدتري جذب کارکنان شاد سازمانها
ميشوند و بدين شکل شادي باعث فروش بيشتر ميشود.
سال هفتم
شماره بيستم و سوم
پاييز 1394
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-2مزاياي شادي براي مديريت

 -3مزاياي شادي براي افراد

الف-سرپرستي يک کار رقابتي حاکم کردن آموزش
شادي در سازمانها اين امکان را به مديران ميدهد تا از
اين روش ابداعي جديد سود بيشتري حاصل نمايند.
انگيزههاي افراد هميشه مادي نيست بنابر اين مديران
اقدام به جذب افرادي ميکنند که داراي تعهد شغلي
بيشتري هستند.
ب-مزاياي عالي
وقتي کارکنان شاد هستند آنها موثرتر کار ميکنند و
در نتيجه تمايل به خروج از سازمان در آنها کمتر است.
در چنين سازمان هايي مهارتهاي بهتر تيمي وجود
خواهد داشت و در نتيجه تاکيد مديريت بر داشتن
کارکنان شاد موجب سود و ارزش بازار بيشتر براي
سازمان خواهد شد.
ج-تحقق بيانيه رسالت سازمان
اگر درشرکت يا سازماني شادي آموزش داده شود،
کارکنانش بيانيه رسالت را بهتر درک خواهند کرد .آنها
قادر به درک ديدگاه مديريت و کارهاي شخصي خود با
توجه به واقعيتهاي موجود خواهند بود.
د-قدرداني عمومي روزنامهها به تاکتيکهاي شادي
که توسط سازمانها اجرا ميشوند عالقمند شده و به
پيشرفت ديد مديريت بيشتر کمک ميکنند .آنها جذب
کارکنان صالح و شايسته اي ميشوند که در اين سازمانه
هستند و اين نتيجه همان تاکتيکهاي شادي است.
روابط عمومي تالش ميکند اين پيشرفت بيشتر شود.

الف-شادي در خانه:
يکي از فوايد شادي اين است که افراد خوشحال تر
به خانه ميروندشاد بودن در خانه به مزيتي براي کار
تبديل ميشود به اين معني که کارکنان در روز کاري
بعد موثر تر و بهره ورتر کار ميکنند ،آنها همچنين
تمايل کمتري به بهانه جويي براي تعطيل کردن کار
خواهند داشت.

هي-کارمندان براي کار خود ارزش قائلند:
رضايت شغلي به اين معني است که پول تنها دليل
انجام کار توسط افراد نيست .انگيزش يک محرک مهم
براي فعاليت افراد است .محيط کاري و کيفيت کار
باتغيير نگرش افراد طور قابل توجهي بهبود مييابد.
محيط کار دوستانه باعث توليد بيشتر و پيشرفت
ميشود.
و-بهبود نظارت:
افراد شاد بهتر و بيشتر با مديران خود تعامل
ميکنند .نظارت و سرپرستي همراه با انتقاد کم موجب
موثر تر شدن نظارت و افزايش خروجي پربار تر ميشود.
ز-ارزشهاي رهبري :براي رهبران ساز مانها فرصتي
ايجاد ميشود تامفهوم و طرز فکري بيشتر از اين را
دريابند که" :پول تنها چيزي است که اهميت دارد "آنها
به همراه کارگران و خانواده شان بخشي از يک زندگي پر
معنا ميشوند.

ب-هوش هيجاني:
يک راه براي کاهش هيجان وجود دارد ،همانطور که
افراد براي شاد بودن و تمرين شادي در کار آموزش
ديدند ،شادي باعث افزايش کنترل هيجان و احساس
براي افراد ميشودو خود کنترلي را بهبود ميبخشد.
ج-افزايش تمرکز:
شادي باعث افزايش توانايي تمرکز بر شغل و حل
مشکالت ميشود .افراد شاد کمتر وقتشان را تلف
ميکنند و بيشتر در جريان امور قرار ميگيرند.
د-عشق به کار:
شادي در کار محيطي را براي کارکنان ايجاد ميکند
که در آنجا کار خود را با عشق و عالقه انجام ميدهند.
وقتي فردي روزانه  8ساعت و در هر هفته  5روز صرف
کار ميکند ،کار به عنوان بخش مهمي از زندگي وي
محسوب ميشود.
هي-ارزيابي موقعيت خود:
دليلي که باعث ميشود افراد کارشان را دوست
داشته باشند اين است که مديريت به آنها فرصت استفاده
از شادي را در زندگيشان در ضمن کار ميدهد .شادي به
کارکنان امکان ميدهد تا موقعيت خود را در کار ارزيابي
کنند و احساس خوبي نسبت به مسئوليتها و وظايفشان
داشته باشند.
و-احساس قدرداني:
يکي از عناصر تشکيل دهنده شادي "قدرداني" است.
زماني که شما باعث ميشويد کسي احساس قدرداني
کند ،او احساس بهتري درباره ي خود و کاري که انجام
ميدهد خواهد داشت و خود را بخشي از شراکتي تصور
خواهد کرد که درآن همکاران و خريداران محصوالت و
خدمات سازمان نيز سهيم هستند.
نکات مهم در به كارگيري بهرهوري در سازمان
 -1بهرهوري منحصر به واحدهاي توليدي و صنعتي
نميباشد .سازمانهاي عمومي (دولتي) كه عموماً

بررسي تاثير برنامه هاي فرهنگي برشادي و افزايش بهره وري سازمان شهرداري...

ارائه دهنده خدمات به مردم ميباشند نيز بايد
الگوهاي آن را بكار گيرند.
 -2بهرهوري معادل سودآوري نيست .سودآوري ميتواند
با فروش گرانتر محصوالت و يا ارائه خدمات با نرخ
باالتر حاصل شود.
 -3افزايش توليد و يا ارائه خدمات بيشتر همراه با افزون
شدن تعداد نيروي انساني ،ماشين آالت و ...نشان
دهنده استفاده موثر و كارا از منابع سازمان
نميباشد.
 -4برنامههاي بهرهوري بايد فراگير و كل سازمان را
شامل شوند.
 -5افزايش بهرهوري بايد برنامهاي مستمر باشد.
 -6برنامههاي افزايش بهرهوري بايد از سوي مديران
ارشد حمايت شود.
 -7در برنامههاي افزايش بهرهوري مشاركت كاركنان
فراموش نشود.
 -8تعيين شاخصهاي كمي براي هر واحد سازماني بايد
در برنامه قرار گيرد.
 -9حمايت اجراي برنامههاي افزايش بهرهوري را بايد در
سازمان جلب كرد.
 -10ايجاد يك نظام اطالعاتي براي ارائه پيشرفت برنامه
افزايش بهرهوري صورت گيرد.
 -11نظام ارزشيابي و پاداش سازمان بايد در راستاي
برنامههاي بهرهوري سازمان قرار گيرد.
 -12اندازهگيري بهرهوري بايد در يك دوره زماني معين
انجام شود.
عوامل موثر در ايجاد شادي
عوامل متعددي بر شادي كاركنان يك سازمان تأثير
دارد .برخي از اين عوامل عبارتند از حقوق و سيستم
پاداش كه بر خوشنودي و در نتيجه شادي اثر قابل
توجهي دارد (آدامز)1997 ،12
شادي از عوامل چندي از قبيل رضايت از زندگي،
رضايت از مقولههاي خاص زندگي ،وجود عواطف مثبت
فراوان (خلق و عواطف خوشايند) و فقدان نسبي عواطف
منفي (خلق و عواطف ناخوشايند) تشكيل ميشود
(ادينگتون و شومن .)2004 ،13استرلين ( )2004معتقد
است سرور و خوشحالي در سنين  18تا  45سالگي
عموماً افزايش مييابد و بعد به تدريج روندي کاهشي به
خود ميگيرد .اين جريان خود نتيجه رضايت مندي افراد
از منابع سرور و خوشحالي است که خود از وضعيت
اقتصادي ،زندگي خانوادگي ،سالمت ،کار ،محل اقامت و

نظاير آن ناشي ميگردد .ويژگيهاي افراد شاد و با نشاط
عبارت است از
 قدرداني کردن از خوبي ديگران -ديگران را به خوبيياد کردن -اعتراف به ارزشهاي خود
 دوست شدن با مردم خوب و شاد -لذت بردن ازمواهب الهي -زندگي در حال
 انتظار شادي از خود و ديگران -دوست داشتنديگران  -چهره گشاده داشتن
رابطه شادي و نشاط با پويايي سازمان
آموزش شادي در محيط کار براي شرکتها بسيار
سود آور است همانطور که براي تک تک کارکنان نيز
مفيد است .با چند جلسه کوتاه آموزشي ميتوان مزاياي
زيادي به دست آورد ،در حالي که هزينه آن حداقل است
ولي تاثيرات آن پايدار و جاودان .مزاياي شادي را ميتوان
در سه بعد مزايابراي سازمان ،مزايا براي مديران و مزايا
براي کارکنان مورد بررسي قرار داد .نگاهي کوتاه به هر
کدام از آنها ميتواند حاوي نکات جالبي باشد:
افزايش توليد کارکنان شاد مولدتر هستند .هنگامي کهکارکنان شاد هستند توانايي انجام کار در آنها افزايش
مييابد ،شادي نه تنها باعث بهبود کمي توليد ميشود
بلکه با افزايش بهرهوري موجب ايجاد محصول با کيفيت
بهتر و همچنين افتخار و غرور و تعهد به کار در کارکنان
ميشود.
بهبود توانايي تصميم گيري شادي استرس و عدماطمينان را که نوعي سردرگمي است کاهش ميدهدو با
اين کار آنها به جاي بخشي از يک مساله شدن يا ايجاد
مشکل تبديل به ابزاري براي حل مشکالت ميشوند.
وقتي کارکنان احساس خوبي در مورد کارشان داشته
باشند آن را بهتر انجام ميدهند.
تجربه کارکنان شاد براي مشتريان کارکنان شادعموما با مشتريان بهتر رفتار ميکنند .رفتار و آرامش
کارکنان ،طرز حرف زدن آنها ،حتي آهن صداي آنها
باعث ايجاد احساس مطلوبي در مشتريان شده و آنها را
به تعامل با سازمان ترغيب ميکند .اگر کارکنان سازماني
شاد باشند ،مشتريان آن شادي را دريافت ميکنند و
مشتريان جديدتري جذب کارکنان شاد سازمانها
ميشوند و بدين شکل شادي باعث فروش بيشتر ميشود.
سرپرستي يک کار رقابتي حاکم کردن آموزش شاديدر سازمانها اين امکان را به مديران ميدهد تا از اين
روش ابداعي جديد سود بيشتري حاصل نمايند.
انگيزههاي افراد هميشه مادي نيست بنابر اين مديران
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اقدام به جذب افرادي ميکنند که داراي تعهد شغلي
بيشتري هستند.
مزاياي عالي :وقتي کارکنان شاد هستند آنها موثرترکار ميکنند و در نتيجه تمايل به خروج از سازمان در
آنها کمتر است .در چنين سازمان هايي مهارتهاي بهتر
تيمي وجود خواهد داشت و در نتيجه تاکيد مديريت بر
داشتن کارکنان شاد موجب سود و ارزش بازار بيشتر
براي سازمان خواهد شد.
تحقق بيانيه :رسالت سازمان اگر درشرکت ياسازماني شادي آموزش داده شود ،کارکنانش بيانيه
رسالت را بهتر درک خواهند کرد .آنها قادر به درک
ديدگاه مديريت و کارهاي شخصي خود با توجه به
واقعيتهاي موجود خواهند بود.
قدرداني عمومي :روزنامهها به تاکتيکهاي شاديکه توسط سازمانها اجرا ميشوند عالقمند شده و به
پيشرفت ديد مديريت بيشتر کمک ميکنند .آنها جذب
کارکنان صالح و شايسته اي ميشوند که در اين سازمانه
هستند و اين نتيجه همان تاکتيکهاي شادي است.
روابط عمومي تالش ميکند اين پيشرفت بيشتر شود.
شادي در خانه يکي از فوايد شادي اين است کهافراد خوشحال تر به خانه ميروندشاد بودن در خانه به
مزيتي براي کار تبديل ميشود به اين معني که کارکنان
در روز کاري بعد موثر تر و بهره ورتر کار ميکنند ،آنها
همچنين تمايل کمتري به بهانه جويي براي تعطيل
کردن کار خواهند داشت.
هوش هيجاني :يک راه براي کاهش هيجان وجوددارد ،همانطور که افراد براي شاد بودن و تمرين شادي
در کار آموزش ديدند ،شادي باعث افزايش کنترل هيجان
و احساس براي افراد ميشودو خود کنترلي را بهبود
ميبخشد.
افزايش تمرکز :شادي باعث افزايش توانايي تمرکزبر شغل و حل مشکالت ميشود .افراد شاد کمتر وقتشان
را تلف ميکنند و بيشتر در جريان امور قرار ميگيرند.
حال که دانستيم شاد بودن مزاياي زيادي دارد چه
کنيم تا در محيط کار شاد باشيم؟
اقداماتي که کارکنان بايستي انجام دهند تا در محيط کار
شاد باشند عبارتند از:
 -1سعي کنيد خوش بين باشيد.
-2نگرش خود را تغيير دهيد.
 -3قدردان و سپاسگزار شغلتان باشيد.
 -4از "خود انتقادي" اجتناب کنيد.

پيشينه پژوهش در داخل
 - 1بختيار نصرآبادي ،حسنعلي و بهرامي ،سوسن
( )1385در تحقيقي به بررسي عوامل شادي بخش در
کارخانه ذوب آهن و ارتباط آن با بهبود بهرهوري
پرداخته اند .اين مطالعه از نوع توصيفي -همبستگي و
تمام  8600نفر کارکنان ذوب آهن اصفهان به عنوان
جامعه آماري تحقيق بودند که تعداد  961نفر از آنها
مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند .روش گردآوري
اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته اي بود که روايي آن
از طريق روايي صوري و محتوايي و پايايي آن با استفاده
از محاسبۀ ضريب آلفاي کرانباخ به ميزان  0/87برآورد
گرديد .نتايج بدست آمده نشان داد که هيچ يک از پاسخ
دهندگان ناشاد نبودند و شادي در سطح عالي هم
نداشتند .همچنين باالترين سطح شادي در واحدهاي
ستادي و خدماتي و پايين ترين سطح شادي مربوط به
واحدهاي توليدي نظير کوره بلند بود .نتايج ضريب
همبستگي پيرسون حاکي از آن بود که تنها در  17مورد
همبستگي معنادار بين عوامل شادي و بهرهوري وجود
دارد که با توجه به محاسبات ضريب عامل  1اين رابطه
تأثيري نيست .به نظر ميرسد عوامل دخالت کننده مانع
از شفاف شدن رابطه تأثيري ميباشد .براي دستيابي به
سازمانهاي اثربخش و کارا بايد به کيفيت زندگي کاري و
فاکتورهاي موثر بر آن توجه کرد .شادي و عوامل موثر
آن در بهرهوري ميتواند از فاکتور مهم در بهرهوري
صنايع مادر تلقي شوند .همچنين باالترين سطح شادي
مربوط به واحدهاي خدماتي و ستادي است و پايين ترين
سطح شادي مربوط به بخشهاي توليدي نظير کوره بلند
بوده است .به نظر ميرسد محيط کار و فضاي فيزيکي
مناسب آن در سطح شادي کارکنان تاثير بسزايي دارد.
همچنين تمرين ورزشي و احساس موفقيت ،روابط سالم
در محيط کار ،بها دادن به پرسنل و دخالت دادن آنها در
امور مربوط به کار و سازمان ميتواند در اثر بخشي
عواطف مثبت اثر گذا باشد).
همچنين نتايج نشان داد که رابطه معنادار بين
عوامل شادي و بهرهوري وجود دارد بطوريکه تاثير عوامل
شادي در افزايش بهرهوري به ترتيب فردي ،شغلي،
سازماني ،فيزيکي ،انگيزشي و خانوادگي بوده است.
 -2شيخ االسالمي ،راضيه ،نجاتي ،عصمت و احمدي،
ساره ( )1390در تحقيقي به پيش بيني مؤلفههاي
شادکامي زنان متأهل از طريق عزت نفس و روابط
زناشويي پرداختند .نمونه مورد مطالعه شامل  97نفر از
زنان متأهل شهر شيراز بود .جهت سنجش مؤلفههاي
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شادکامي شامل عواطف مثبت و منفي و رضايت از
زندگي از مقياس عاطفه مثبت و منفي (واتسون و
همکاران )1988 ،و مقياس رضايت از زندگي (داينر و
همکاران )1985 ،استفاده شد .همچنين عزت نفس به
وسيلۀ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ بارو 2007 ،و
روابط زناشويي توسط پرسشنامه روابط زناشويي خير و
ساماني 1382 ،مورد اندازه گيري قرار گرفت .يافتههاي
تحقيق با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد
که عزت نفس پيش بيني کننده مثبت و معنادار عاطفه
مثبت ميباشد .به عبارت ديگر زناني که از عزت نفس
بيشتري برخوردارند ،عواطف مثبت بيشتري نيز تجربه
ميکنند .همچنين نتايج پژوهش بيانگر آن است که روابط
زناشويي ،رضايت از زندگي و عاطفه منفي زنان را به
صورت معناداري پيش بيني ميکند .به اين معنا که با
افزايش روابط زناشويي ،رضايت از زندگي زنان افزايش و
عواطف منفي آنها کاهش مييابد.
روش پژوهش
در اين مقاله روش پيمايشي است .جامعه آماري
مورد بررسي اين پژوهش کليه کارکنان زن شهرداري
دامغان ميباشد
تعداد نمونه پس از انجام پيش آزمون از طريق
فرمول کوکران برابر  219نفر تعيين شد و از ميان
پرسشنامههاي توزيع شده تعداد  195نفر پرسشنامه
جمع آوري شده است .روش نمونه گيري تصادفي
انتخاب شده است که با استفاده از روش نمونه گيري
تصادفي طبقه اي متناسب با تعداد جمعيت هر واحد
سازماني افراد مورد نظر انتخاب و مورد بررسي و نظر
خواهي قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر براي اندازه گيري متغيرها و
جمعآوري دادهها و اطّالعات الزم ،از پرسشنامه محقق
ساخته كه مورد آزمون از طريق اساتيد مربوطه و
خبرگان انجام و اصالحات صورت گرفته بود استفاده شده
و گويههاي آن به روش اسنادي و کتابخانه اي و بر
اساس محتواي برنامههاي فرهنگي اجرا شده تدوين و
تنظيم گرديد .که داراي شاخص هايي همچون پايبندي
و تعهد به اهداف سازماني ،کمک به جلوگيري از اسراف و

تبذير و استفاده بهينه از امکانات اداري ،کمک به افزايش
احساس مفيد بودن براي سازمان ،کمک به رعايت بيشتر
نظم و انضباط اداري ،کمک به خود کنترلي و عدم نياز به
نظارت مستقيم و غير مستقيم توسط مافوق ،کمک به
افزايش رضايت ارباب رجوع سازمان ،تاثير در افزايش
رضايت شغلي ،بودن به قانون ،مقررات اداري و شرع
مقدس کمک به افزايش انعطاف پذيري شغلي (جابجايي
و )...ايجاد شادي و آرامش و نشاط رواني در محيط
کارو ...تاثير گذار است.
همچنين بررسي اعتبار يا پايايي پرسشنامه از آزمون
کرونباخ در نرم افزار  spssاستفاده شده است.
در تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSS19تحت
 Windowsو آمارههاي توصيفي استفاده شده است.
يافته پژوهش
همچنين با توجه به نتايج حاصل از نمونه مورد
بررسي ميتوان گفت :برنامههاي فرهنگي در شهرداري
دامغان در شاخص سازماني براي کارکنان مورد بررسي
موثر بوده و تاثيراتي کم و زيادي را داشته است که بر
اساس دادههاي حاصل از پرسشنامههاي تحقيق و
مجموع امتيارهاي کسب شده توسط پاسخگويان ميتوان
گفت ميزان ضريب تغييرات بدست آمده در بعد اداري و
سازماني زندگي خود بيشترين تاثير را به ترتيب در
رعايت نظم و انضباط اداري ،افزايش انعطاف پذيري
شغلي (تغييرات ،جابجايي و )...و تمايل به مسوليت
پذيري بيشتر بانوان ايجاد کرده و از اين راه به شادي و
نشاط آنها در زندگي اداري و سازماني خويش کمک
کرده است (طبق جدول .)1بر اساس دادههاي حاصل از
پرسشنامههاي تحقيق و مجموع امتيارهاي کسب شده
توسط پاسخگويان ميتوان گفت 56/8 :درصد از
پاسخگويان ميزان تاثير برنامههاي حوزه نمايندگي در
شادي و نشاط خود را در حد "زياد و خيليزياد" ارزيابي
ميکنند .در حالي که  33/4درصد نيز در حد " متوسط و
 9/8درصد از بانوان ميزان تاثير برنامههاي فرهنگي در
شادي و نشاط خود را در حد "کم و خيلي کم " ارزيابي
ميکنند.
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بررسي ارتباط بين بعد سازماني با ميزان تاثير
برنامهها ي فرهنگي درکارکنان مورد بررسي از طريق
ضريب همبستگي اسپيرمن نشان ميدهد که بين
متغييرهاي مذکور رابطه اي معني داري وجود دارد .به
عبارت ديگر مقدار  rبدست آمده حاکي از وجود رابطه
معني دار بين دو متغير در سطح p <0/01ميباشد.
نتيجه
شادي و نشاط احساسي دروني است که اگر خود
افراد نخواهند ،هيچکس قادر نخواهد بود آنها را به شادي
وادار کند ،ولي با توجه به ارتباط مستقيم شادي کارکنان
با بهرهوري سازمانها و اينکه ثابت گرديده "سازمان هايي
که داراي کارکنان شاد تري هستند ،بهره ور ترند" ،لذا
سازمانها و مديراني که به دنبال افزايش بهرهوري
هستند ،ميتوانند با صرف حداقل هزينه و ايجاد محيطي
شاد که در آن افراد راحت تر شادي خود را به دست
بياورند ،درجهت ارتقاي سازمان خود بکوشند .برنامههاي
فرهنگي در شهرداري شهرستان دامغان با برنامه ريزي و
اجراي برنامههاي متعدد براي کارکنان ميکوشد تا زمينه
ساز ارتقاي قابليتهاي کيفي نيروي انساني سازمان باشد
به ويژه آنکه با ترويج و توسعه آموزههاي ديني و اعتقادي
در ميان کارکنان به تسهيل تحقق اهداف وزارتخانه
کمک نمايد.

طبق پيشينه و مباني نظري و همچنين تجارب
سازماني محقق و نتايج آمارهاي بدست آمده نشان
ميدهد که شادي و نشاط نيروي انساني از جمله عوامل
موثر در توسعه قابليتهاي کارکنان يک سازمان و
دستيابي به موفقيت آن سازمان در تحقق اهداف
سازماني است .در ميان عوامل مختلفي که در ايجاد و
توسعه شادي ونشاط انسان نقش دارند ،بر اساس نتايج
بدست آمده ميتوان گفت که شهرداري با تقويت و
برگزاري محتواي فرهنگي برنامههاي خاص خود براي
زنان زمينه ساز ارتقاي توانايي اتخاذ تصميمهاي منطقي
و مناسب در امور شغلي ... ،در زندگي سازماني بانوان
شده است.
پيشنهادات
 -1در اين پزوهش برنامههياي فرهنگيي بيه طيور کليي
بررسي شد که انجيام پروهشيهاي ديگيري بيه تفکييک
برنامههاي آموزشي-برنامههاي ميذهبي و ...بيه محققيان
توصيه ميشود.
 2در راستاي باال بردن روحيه ي شاد و بانشاط بايسيتي
ايجاد اشتياق بيه کيار و تياب آوري شيغلي در کارکنيان
سازمان تقويت و برناميه رييزي هياي بلندميدت صيورت
پذيرد.
قدرداني از کارکنان فعال و فراهم کردن مزايياي جيانبي
که در شاد بودن افراد سازمان موثر است.

جدول  :2نتايج آزمون رابطه ميان بعد سازماني بانوان شاغل در شهرداري با تاثير برنامههاي فرهنگي
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بررسي تاثير برنامه هاي فرهنگي برشادي و افزايش بهره وري سازمان شهرداري...
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