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بقاي هرسازماني  امروزه بهره وري نيروي انساني به عاملي تعيين کننده تبديل شده است، زيرا حيات و: چکیده

. يکي از عناصر تاثير گذار بر افزايش بهره وري سازمان، داشتن متناسب با ميزان  دستيابي به بهره وري مي باشد

حاضر سنجش ميزان اثربخشي مولفه هاي نيروي انساني با روحيه مثبت و شاد مي باشد. هدف از انجام پژوهش 

مطالعه از حيث هدف کاربردي و مجتمع گاز پارس جنوبي مي باشد. شرکت شادي و نشاط بر بهره وري کارکنان 

پيمايشي مي باشد. جامعه مورد مطالعه کليه کارکنان اعم از مديران و کارکنان شاغل در فازهاي -نوع توصيفي از

 355نفر وبر طبق نمونه گيري کوکران حجم نمونه  4600هستند که تعدادشان  مجتمع گاز پارس جنوبي 10تا1

نفر برآورد شد. روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده و سيستماتيک در درون هر طبقه مي باشد. مطالعه 

بهره  از نوع ميداني بوده و ابزار گردآوري داده هاي پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته شادي و

( مي باشد. ميزان پايايي سواالت پرسشنامه به روش 1991وري با بهره گيري از پرسشنامه استاندارد آرجيل و لو)

شده و روايي سواالت به روش روايي محتوا و با کسب نظر از اساتيد محترم  مورد  محاسبه 81/0آلفاي کرونباخ 

و آزمون رتبه بندي  تک نمونه اي tژوهش از آزمون تاييد قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي پ

نرم افزار  با استفاده از ، (SEMو مدل معادالت ساختاري)SPSS21نرم افزار  با استفاده از فريدمن،

AMOS22 شادي و نشاط بر بهره وري کارکنان مجتمع گاز شده است. نتايج پژوهش نشان داد که  بهره گرفته

معناداري دارد. همچنين مشخص شد که ميزان تاثير شادي و نشاط بر افزايش بهره پارس جنوبي تاثير مثبت و 

وري در ميان زنان و مردان شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان نمي باشد و ميزان شادي و نشاط 

بر در مردان بيشتر است. در بين عناصر تشکيل دهنده شادي و نشاط عنصر سالمت روان بيشترين تاثير را 

 افزايش بهره وري دارد.

 مجتمع گاز پارس جنوبيشرکت ، بهره وري، شادي و نشاط: واژگان کلیدی

 مقدمه

در اواخر قرن بيستم، تحقيقات گسترده اي در زمينه روان شناسي صنعتي، بويژه در زمينه ي عوامل موثر بر انگيزش و رضايت 

جو سازماني و باالخره کيفيت زندگي کاري صورت گرفته که از شغلي نظير توجه به ساعات کار، غيبت، ترک شغل، شرايط 

از آنجا ناشي  جمله مهم ترين فاکتورهاي کيفيت کاري، مقوله شادي و نشاط است. ضرورت پرداختن به مقوله شادي و نشاط
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هاي صريحي از  مي شود که هم براي جامعه و هم براي نهادهاي آن بسيار مهم است. به اعتقاد کارشناسان هم اکنون نشانه

افسردگي، عواطف منفي و روان رنجوري در برخي از سازمان ها به چشم مي خورد که پيامدهاي آن مشکالت روحي و 

 اجتماعي در محيط کار مي باشد.

      نشاط کارکنان آن سازمان است. تاثيرگذار در بهره وري نيروي انساني در سازمانها، ميزان شادي و يکي از عوامل بسيار مهم و

 محيط. ابدي يش ميافزا زين آنها ييکارا زانيم ديترد يب باشند سالم و شاد ها وکارخانه سازمانها در شاغل يانسان رويين يوقت

 بيايند.  به حساب سازمان عنصراصلي و عضو عنوان به افراد درآن که است کيفيت داراي شرطي به کار

به عنوان يکي از مهمترين سرمايه  حصول اهداف هر سيستم وسازمان است ونيروي انساني يکي از با ارزش ترين منابع براي 

هاي اصلي هر سازمان است و هرچه اين سرمايه کيفيت مطلوبتري داشته باشد، احتمال موفقيت، بقا و ارتقاي سازمان بيشتر 

 (.95: 1389خواهد شد)تذهيبي وديگران،

پذير است؛ زيرا در اين صورت، مديران و کارمندان انرژي دوچنداني پيدا نقش شادي و نشاط در پيشبرد امور اقتصادي، انکارنا

کوشند در وري افزايش مي يابد. بر اين اساس، برخي کشورها براي باال بردن ميزان توليد، ميمي کنند و درصد توليد و بهره

خرسند، توليد، بهتر؛ اشتغال، بيشتر و حال و محل کار مديران و کارگران، فضايي از شور و نشاط ايجاد کنند. در جامعه خوش

 (.11: 1387)پارسا،تر خواهد بوداقتصاد سالم

        ناشي آنجا از مادر باالخص صنايع و صنعتي هاي سازمان در آن ايجادکننده عوامل و نشاط مقوله به پرداختن ضرورت 

 وري افزايش بهره باعث با کاهش عواطف منفي، طرفي از و افزايش داده را پرسنل عواطف مثبت ازيک طرف شادي که شود مي

نيروي انساني وفادار، خشنود وسازگار با اهداف و ارزش هاي سازمان و متمايل به حفظ عضويت سازماني که حاضر  شد. خواهد

امد نشاط به عنوان يک پي است فراتر از وظايف خود فعاليت کند، مي تواند عامل مهمي در بهره وري سازمان باشد. شادي و

خوش بختي انسانها مطرح است که نه تنها زندگي شخصي، بلکه جنبه هاي اجتماعي حيات  مهم در احساس رضايت شغلي و

 (.15: 1390تحت تاثير خود قرار مي دهد ) زارع و ديگران  ما، يعني کنش و ارتباطاتي را که با ديگران برقرار مي کنيم ،

ياتي مهم مي باشد که نقش بسيار مهمي را در توليد گاز و ميعانات گازي در ، يکي از مناطق عملميدان گازي پارس جنوبي

در کل کشور مي باشد که اين نشان دهنده موقعيت  % 55باالي  94-93کشور ايفا مي کند. ميزان توليد گاز در طي سالهاي 

ن کارکناني با روحيه شاد و با گاز مورد نياز کشور و منطقه مي باشد. لذا داشت خاص مجتمع گازي پارس جنوبي در تامين

نشاط در چنين بخشي از صنعت کشور بسيار ضروري مي نمايد. بنابراين، به دليل موقعيت استراتژيک مجتمع گازي پارس 

جنوبي توجه به موضوع نشاط و شادي کارکنان مي تواند يک فاکتور مهم براي مديران آن سازمان تلقي گردد. چرا که عالوه بر 

اين مجتمع به دليل قرار گرفتن در يک منطقه فراصنعتي و جغرافيايي ويژه، بدي آب و هوا و آلودگي منطقه به  حيطه فعاليت

از طريق راهکارهاي تخصصي و لحاظ فراورده هاي پتروشيمي، توجه به مساله روحيه و نشاط کارکنان مضاعف مي گردد و بايد 

با امعان به توضيحات و سنجش مستمر وضعيت روحي کارکنان همواره اين مساله در سطح خوب و ممتازي قرار گيرد. ويژه 

فوق، اين پژوهش به دنبال يافتن جواب براي اين مساله است که  آيا شادي بر بهره وري کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبي 

شاط بر افزايش بهره وري در ميان زنان و مردان شاغل در مجتمع گاز پارس تاثير گذار است؟ و اينکه آيا ميزان تاثير شادي و ن

 جنوبي يکسان است يا خير؟
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 ادبیات و پیشینه موضوع

        محسوب  جامعه يک در پيشرفت به دستيابي وسايل اثربخش، مهمترين هاي سازمان (1990آرميچل) ديدگاه براساس

 نيز سالمت از ضروري شرايط ديگر برداشتن عالوه رسيد که خواهند اثربخشي به هايي سازمان ميان، اين در و شوند مي

 (.7: 1383باشند )شکرکن، برخوردار

 و ها تصميم گيري در افراد مشارکت ايشان، روحيه بهبود براي کارکنان، انگيزش ايجاد در تواند مي مناسب سازماني جو     

 و آيد به حساب کارکنان رواني سالمت رتأمين د مهم منبع يک عنوان به و باشد موثر نوآوري و خالقيت ازدياد در همچنين

 به منجر سازماني جو از بخش هر در تغيير داشت. بنابراين خواهيم نتايج معکوس نباشد مناسب سازماني جو چنانچه برعکس

 (.33: 1379شود )ثابتي، مي کارکنان عملکرد و کار انجام نحوه در عميق و فوري تغيير

کنند. درحقيقت  افتخارمي محل اين در کارکردن به و آيند کارشان مي محل به باعالقه افراد که است جايي سالم سازمان     

 و شخصيت تخصص، دانايي، به گذاري ارزش و ساالري تعلق، شايسته امنيت، رواني، فيزيکي، لحاظ از سازمان سالمتي

 هر رفتاراثربخشي  در خود هاي فراسيستم سوي از شده محول انجام وظايف و آنها هاي قابليت به دادن رشد و ذينفعان،

 است غالبي نگرشيا شادي و نشاط در محيط کار،  شغلي خشنودي (. امروزه11: 2007دارد)کورکماز، بسزايي تاثير سيستمي

 تا گرفته شغل طراحي از عملي، هاي پژوهش در هم و نظري هاي پژوهش در هم را، سازماني رفتار بيشترين مطالعات که

:  2006شود )اردهيم، مي محسوب اين مطالعات در مرکزي متغير عنوان به که است. تاجائي داده اختصاص خود به سرپرستي،

8.) 

 نشان اعداد و ارقام اين مي گيرد. انجام موضوع اين مورد در پژوهش300از بيش هرسال دهد مي نشان آن تحقيقات بر افزون 

 پژوهشي سابقه از شادي و نشاط کارکنان به اندازه سازماني -صنعتي روان شناسي در موضوعي هيچ که، آن است دهنده

 .شغلي است موفقيت در مهم بسيار عوامل از يکي شادي و روحيه مثبت کارکنان (.21:  2009نيست )اسپکتور، برخوردار

 هاي گوناگون ازديدگاه راشادي  در محيط کار  محققان  .شود مي رضايت فردي احساس نيز و کارايي افزايش باعث که عاملي

 راضي است. ترکيب شغلش از فرد حالت اين در کند، تأمين فرد براي مطلوب را لذت شغل، اگر معتقدند و اند کرده تعريف

 کاري محيط و روابط مزايا و حقوق مانند بيروني چه و کار انجام از لذت مانند احساس دروني چه گوناگون عوامل از معيني

 (.59: 1382باشد )عسکري وديگران، راضي و خشنود شغلش از فرد مي شود سبب

 يابيارز جامع نظام کي براساس انصاف را و عدالت يساالر ستهيشا نظام کار، يروين يشتيمع و يرفاه يازهاين مينتوان اگر

 يها سازمان (.14: 2011)موسوي وديگران، داشت توان ينم يديام يور بهره شيافزا به ميساز يعمل سازمانها در عملکرد

 روح که ميهست نيا ازمندين گر،يد عبارت باشند. به داشته ت سازمانيريمد نحوه به يمتعال نگرش و نگاه يستيبا ابتدا يرانيا

 يمبنا بر ت سازمانهايريمد شودکه يم مشاهده کم، چندان نه يموارد در شود. متأسفانه دهيدم يابعاد سازمان همه در يتعال

 اتخاذ و يور بهره يارتقا يبرا يمل تعهد و دادن بها کالن، درسطح (.76: 1391است)الواني وديگران، نشده بنا يعلم اصول

 ضد آن، برخالف يهرحرکت و شود يتلق ارزش کي ديبا دادن انجام درست را درست است. کار يضرور مناسب، يها استيس

 (.45: 1388باشد)کارگر وديگران، ارزش
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 در ادامه به تعاريف و مفاهيم مربوط به پژوهش مي پردازيم:

 شادی و نشاطتعريف 

 لذت، ،يسرخوش وجد، مسرت، ،يخوش خرسندي، نشاط، مانند يمثبت هاي حالت با که است ياصل نديخوشا جاناتيه از يکي

 (.2010زنگ،يآ)معناست هم ينيخوشب و يدلخوش

 احساس تواند يم و است شده ليتشک يدرون تيرضا و ياجتماع رفتارهاي بعد دو از که يمثبت جانيه از عبارتست شادي

 است ممکن که باشند يم جامعه کي افراد شاد رفتارهاي کننده نييتع ياجتماع هنجارهاي و ها ارزش. دهد نشان را فرد نشاط

 کمک فرد به آنکه ضمن است مؤثر اريبس روان سالمت جاديا در شاديد. ساز متفاوت گريد جامعه به جامعه کي از را شاد رفتار

 .باشد موفق و کوشا فردي اهداف به افتني دست در و ياجتماع روابط در تا کند يم

 ،يذهن ،يدرون هاي توانمندي شادي، جادکنندهيا يدرون عوامل است، يرونيب و يعوامل درون دسته دو از يناش افراد شادي

 تصرّف و دخالت بدون يطوالن و يدائم شادي و تيرضا احساس دينما توجه آنها به فرد اگر که هستند فرد يروان و يجسم

 (.2008)ريگو و پينا،کرد خواهد خلق درخود گرانيد

 (1991از ديدگاه آرجیل و لو) ابعاد شادی و نشاط

مي     با توجه به پرسشنامه سنجش شادکامي آکسفورد که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، شادي داراي پنج بعد 

عبارتند از : رضايت از زندگي  باشد که اين ابعاد توسط آرجيل با معکوس کردن مواد مقياس افسردگي بک ساخته شده است و

 (.7: 1390س وخلق مثبت)حيدرزادگان،کاري، سالمت روان، خود کارآمدي، عزت نف

 رضایت از زندگی کاری

نيازها در نقش هاي مختلف زندگي)نقش  معنوي فرد در زندگي است. اين خواسته ها و ميزان ارضاي نيازهاي مادي و     

 (.31: 2012کارمندي، والدين، دوستي يا دانشجويي(وجود دارد )روبرت وهمکاران،

 خود کارآمدی

 سالمت روان تاثير دارد اين واژه بر اجراي موثر، تسلط برمحيط و بسياري از محققان تاکيد مي کنند که خود کارآمدي، در     

انگيزه موثر تاکيد مي کند. خود کارآمدي، توانايي افراد را براي حل مشکالتشان هدف قرار مي دهد تا با کمترين تالش در 

 (.39: 2012)روبرت وهمکاران، ي به عنوان عملکرد مثبت در زندگي تلقي مي شودمحيط کار موفق شوند و به طور کل

 سالمت روان

(، سالمت روان را يک حالت تمام عيار جسمي، رواني ورفاه اجتماعي مي داند و آن را 2004سازمان بهداشت جهاني)     

 معمول زندگي کنارآمده و در محيط کار واحساس خوشي که فرد در آن توانايي هايش را به کار مي بندد و با فشارهاي 

 اجتماع، فردي مفيد و اثربخش است، تعريف مي کند.

 عزت نفس

(، عزت نفس را عامل اصلي 2001عزت نفس يکي از عواملي است که بر ميزان شادماني افراد تاثيرگذار است. وارت)     

ز مهمترين پيش بيني کننده هاي شادي (گزارش کرده است که عزت نفس يکي ا1967شادماني مي داند. ويلسون)

 (.15: 1381است)جعفري و ديگران
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 خلق مثبت

شخصيت دارد. خلق وخو، سبک رفتاري ورفتارها، مشخص کننده ي پاسخ دهي يک فرد به  خلق وخو رابطه مثبتي با     

بر  1960خلق مثبت يکي از مشخصه هاي شادي است که تاريخچه آن به سالهاي  (.54: 1391يت هاست )امامي وحسني،موقع

 .مي گردد

 بهره وریتعريف 

 ، سازمان همکاري اقتصادي اروپا به طور رسمي، بهره وري را چنين تعريف کرد: 1950در سال 

عوامل توليد بدست مي آيد. بدين بهره وري حاصل کسري است که از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يکي از 

 (.14: 1390لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه ، مواد اوليه ونيروي کار صحبت کرد )حسيني نسب وديگران،

( ، بهره وري را معادل شاخص هايي نظير کارايي، اثر بخشي،سودآوري، نوآوري، کيفيت، فرهنگ، کيفيت 1381کاظمي)     

 نظر مي گيرد. زندگي کاري و مانند آن در 

. در بسياري از تعاريفي که از بهره وري ارائه شده، اين مفهوم با اثر بخشي "بهره وري عبارتست از کارايي "ماندل مي گويد:     

 (.88: 1385و کارايي مرتبط شده است )ثمري،

وري به عنوان يک ديدگاه فکري و بهره وري به معناي داشتن قدرت توليد و بارآور بودن کسي يا چيزي است. امروزه بهره      

در يک مجله  1766به مفهوم هوشمندانه کارکردن مطرح است. در واقع وازه بهره وري نخستيت بار توسط کويزني در سال 

توانايي توليد  قدرت و آقاي ليتر بهره وري را 1883(. وسپس در سال 9: 1387کشاورزي استفاده شد )ايران زاده وديگران،

 ، ارلي بهره وري را ارتباط بازده وسايل به کار رفته براي توليد اين بازده تعريف نمود.1900کرد. در سال کردن بيان 

 اهمیت بهره وری در سازمان

 تا است يضرور ها شاخص يتمام همانند لذا باشد. يم ها سازمان در عملکرد يريگ اندازه يها شاخص از يکي يور بهره     

رد )عالي يگ صورت يمناسب ليتحل و هيتجز با آن همراه مورد در قضاوت و شده شناخته يدرست به ها سازمان در

 (.17: 1392وديگران،

 درکوتاه توانيباشد. م نيخطرآفر تواند يم آن به مدت کوتاه نگاه م،يکن فيداده تعر به ستاده نسبت را يور بهره شاخص اگر

 داد، کاهش را يمنابع انسان توسعه يها نهيهز از ياريبس توانيم رفت، تيفيک يب و متيق ارزان منابع نيتأم به سمت مدت

 در تا کرد کوچک را يور بهره کسر مخرج مدت در کوتاه و داد کاهش را يرضروريغ ظاهر در يها نهيهز از ياريبس توانيم

 (.17: 1392وديگران،داشت)عالي  يجامع نگاه ديبا يور بهره يها شاخص به اما کند. دايپ شيافزا يور بهره ظاهر

 امر نيا و کند يم دايپ شيافزا يسازمان يتعال ريمس در يور بهره گفت، توانيم يسازمان يتعال يالگوها اتيادب به توجه با     

 يبرا و درک را نده آنهايآ و حال يازهاين و کرده ييشناسا يدرست به را خود نفعانيذ سازمان کي که افتد ياتفاق م يزمان

 رد. بهيبرگ در را سازمان ابعاد يتمام ديبا يزير ن طرحيا البته د.ينما يزير طرح يمناسب برنامه آنها به متوازن ييپاسخگو

عالي )باشد  مي سازمانها در يور بهره يارتقا عامل نيمهمتر ،يسازمان نفعانيذ يازهاين به متوازن ييپاسخگو ،يطورکل

 (.17: 1392وديگران،

سازد.  فراهم را يور بهره ينه ارتقايزم الزم يزير برنامه با که است دولت فهيوظ ،يمل اي کالن سطح در يور بهره شيافزا     

 در مشارکت جو جاديا با که واحدهاست نيا رانيمد فهيوظ ،يديتول و ياقتصاد مؤسسات سطح در يعني خرد سطح در اما
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 آنان خاطر و تعلق شيتالشگر،گرا و خوب کارکنان قيتشو با و کرده جاديا کار به نسبت غرور کارکنان احساس در کار، طيمح

 و کارگران ارتباط کار، طيمح در يهمکار هيروح جاديا و تيميصم زانيم شيافزا با نيهمچن آنها کنند. شتريب کار طيمح به را

اتالف  و عاتيضا کاهش و خود يسرپرست تحت شرکت يور بهره بهبود در مشارکت به آنان را و نموده کترينزد را سرپرستان

 يها بنگاه مختلف يندهايعملکرد فرا يابيارز و يفعل تيوضع ليتحل و هيتجز و شناخت امر، نيا سازند. الزمه راغب منابع

 بهبود يراستا در را سازمان يستمهايس که است آن يدگرگون يبرا وقفه يب تالش و ندهايفرا نيا از حاصل جينتا و ياقتصاد

 (.11: 1390)يوسفي وديگران ، کند تيهدا رشد به رو روند و مطلوب و مستمر

 شینه تجربیپی

نتايج اين پژوهش نشان داد که بين سطح پرداختند.  (، به بررسي فاکتورهاي اثرگذار بر شادي کارکنان2013شوزو،لينگ کيو )

  اداري وجود دارد.نمع شادي کارکنان و سبک مديريت سازمان رابطه مثبت و

 و مثبت رابطه وجود به نتايج. کاري پرداختند زندگي وکيفيت شادي بين رابطه بررسي (،2013)رئوفي  مريم ي،توالي زينب

 .داشت اشاره کاري زندگي وکيفيت شادي بين معنادار

 متوسط و کوچک هاي شرکت کار محيط در کارکنان شادماني ( ،ميزان2011راکول) سانتيدهي اوراپين چايپرايست، کماکورن

 به منجر که است مهمي عامل سه رهبري سبک و کاري زندگي کيفيت ارتباطات، بررسي کردند. نتايج نشان داد که،را  تايلند

 . دارد را شادي سطح بيني پيش توانايي و گردد مي کار محيط در شادماني

 اين نتايج پرداختند.  کار محيط در وشادي وري بهرهشان به بررسي رابطه بين ميزان  (، در پژوهش2012)رالف و روبرت

 .دارد وجود معناداري و مثبت ارتباط کار درمحيط وري بهره و شادي بين که داد نشان پژوهش

 ابعاد که بود آن از حاکي پژوهش اين نتايج پرداختند.  کارکنان عملکرد و کارکنان شادي رابطه(، به بررسي 2008)پينا و ريگو

 .است تاثيرگذار افراد برعملکرد شادي

 در ها مولفه اين وضعيت سنجش و کار محيط در نشاط هاي مولفه (، به بررسي شناسايي1388امامي) سينا اکبري، سيد محمد

 استان منتخب هاي سازمان در که داد نشان ها داده تحليل و تجزيه از حاصل نتايج قم پرداختند. استان اجرايي هاي سازمان

 نامناسب و وضعيت در منعطف ساختار و انديشي خودگشودگي، مشارکت، عدالت، مثبتسازماني،  يادگيري هاي مولفه قم،

  متوسط وضعيت در همکاران با تعامل و کار محيط در امنيت کار، به عالقه کار، بودن معنادار هاي مولفه هاي

 .باشد مي

 به که داد نشان ساپکو پرداختند. نتايج شرکت در کارکنان نشاط بر موثر عوامل (، به بررسي1383زاهدي) طالبي، ليال داود

 سازماني، شغلي، عوامل نظير اي چندگانه عوامل به توجه نيازمند برد باال را روحيه و نشاط آن در بتوان که فضايي آوردن وجود

 .باشد مي ساپکو شرکت کارکنان نشاط در تاثيرگذار رفاهي و مديريتي

 سيستان دانشگاه دانشجويان تحصيلي موفقيت با نشاط و شادي بين (،رابطه1388عباس) مشهدي حيدرزادگان، فاطمه عليرضا

 دانشگاه دانشجويان تحصيلي موفقيت ميزان و شادکامي بين معناداري بلوچستان را بررسي کردند. نتايج نشان داد که، رابطه و

 و کرد بيني پيش را تحصيلي موفقيت ديگر ابعاد از بيشتر کارآمدي خود چنين بعدهم. دارد وجود بلوچستان و سيستان

 .شد گزارش مساوي پسران و دختران بين در شادي ميزان همچنين
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 بهره بهبود با آن ارتباط و آهن ذوب درکارخانه بخش شادي عوامل (، بررسي1392بهرامي) سوسن بختيارنصرآبادي، حسنعلي

 باالترين همچنين. داشتند عالي سطح در شادي و نبودند ناشاد دهندگان پاسخ از يک وري پرداختند. نتايج نشان داد که، هيچ

 .بود توليد بخش کارکنان به مربوط شادي سطح پايينترين و خدماتي و ستادي واحدهاي در شادي سطح

 

 مدل مفهومی پژوهش

 :مي باشد ( و بنا بر پيشينه پژوهش مدل طراحي شده براي پژوهش حاضر به شکل زير1991بر مبناي مدل آرجيل و لو)

 

 سالمت روان

رضایت از 

 زندگی کاری

 خودکارآمدی

 عزت نفس

 خلق مثبت

 ( وادبيات پژوهش1991مدل مفهومي پژوهش بر گرفته شده از مدل آرجيل و لو). 1شکل 

 

 سواالت پژوهش

بهروري در ميان زنان و مردان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان افزايش تاثير مولفه هاي شادي و نشاط بر ميزان آيا 

 است؟

بهره وري کارکنان شاغل به تفکيک جنسيتي در مجتمع گاز پارس جنوبي کدام  افزايشموثر ترين مولفه شادي و نشاط بر

 است؟

 فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی

 مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است.ن شاغل در و مردا بهره وري زنانافزايش  ميزان تاثير شادي و نشاط بر 

 

 

 شادی ونشاط

 

بهره وری 

 کارکنان
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 فرضیات فرعی

 مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است.بهره وري زنان و مردان شاغل در افزايش بر  کاري ميزان تاثير  رضايت از زندگي-1-1

 جنوبي يکسان است.مجتمع گاز پارس بهره وري زنان و مردان شاغل در  ميزان تاثير  خودکارآمدي بر افزايش -1-2

 مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است.بهره وري زنان و مردان شاغل در  ميزان تاثير سالمت روان بر افزايش -1-3

 مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است.بهره وري زنان و مردان شاغل در  ميزان تاثير خلق مثبت بر افزايش -1-4

 مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است.نان و مردان شاغل در ري زبر افزايش بهره وميزان تاثير عزت نفس  -1-5

 روش پژوهش

جامعه  است. همبستگي نوع از و توصيفي تحقيقي اطالعات، گردآوري شيوه نظر از و کاربردي هدف نظر از حاضر پژوهش

پرسنل شاغل در پنج پااليشگاه مجتمع گاز پارس جنوبي و ستاد مي باشد که در مجموع تعدادشان  تماميآماري تحقيق 

تفاده نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده مي باشد.که با اس ،گيري مورد استفاده در اين پژوهش نفر است روش نمونه4600

داده ها، براي انجام تحقيقات ميداني پرسشنامه محقق  ابزار گردآوري نفر محاسبه گرديد. 355، از فرمول کوکران حجم نمونه

. براي تعيين پايايي استسوال  45( مي باشد که در مجموع شامل 1991آرجيل و لو) بر اساس پرسش نامه استاندارد ساخته

چون  آمده است. (1که نتايج آن در جدول ) هسواالت پرسشنامه تحقيق حاضر از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد

 به چنينهم .مي باشد، مي توان گفت که پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار است 81/0ضريب پايايي از روش آلفاي کرونباخ 

 تحقيق موضوع با مرتبط متخصص افراد نظرات از منظور بدين .گرديد استفاده محتوا شيوه از پرسشنامه روايي سنجش منظور

 اي کتابخانه مطالعات: شامل اطالعات آوري جمع هاي روش پژوهش اين در. شد گرفته بهره محترم اساتيد همچنين و

تک نمونه اي جهت اندازه گيري تفاوت  tداده، از آزمون  تحليل و تجزيه جهت پژوهش اين در .باشد مي ميداني وتحقيقات

نرم افزار  با استفاده از، (SEM)معادالت ساختاريمدل  وSPSS21افزار نرم با استفاده ،و آزمون رتبه بندي فريدمن ميانگين

AMOS22 شده است گرفته بهره. 
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 میزان ضریب آلفای کرونباخ سواالت پرسشنامه.1جدول 

 متغیر

تعداد 

سواالت 

 پرسشنامه

 آلفای کرونباخ

 

 

شادی 

 ونشاط

 

 

رضایت از 

 زندگی کاری
7 84/0 

 80/0 11 خودکارآمدی

 79/0 9 سالمت روان

 79/0 7 عزت نفس

 83/0 11 خلق مثبت

 81/0 45 بهره وری

 81/0 45 کل سواالت

 

 مي باشد، مي توان گفت که پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار است. 81/0چون ضريب پايايي از روش آلفاي کرونباخ 

 يافته های پژوهش

 بررسی نرمال بودن داده های پژوهش

 .شود مي استفاده ها داده توزيع بودن نرمال تعين براي اسميرنوف-کلموگروف آزمون از قسمت اين در

 :است ذيل شرح به آزمون اين آماري فرضيه

H0: است برخوردار نرمال توزيع از بررسي مورد متغير. 

H1: نيست. برخوردار نرمال توزيع از بررسي مورد متغير 

 توزيع که گفت مي توان %95 اطمينان با و کرده رد را صفر فرض باشد 0.05 از کمتر آزمون معناداري سطح که درصورتي

 %95 اطمينان با و پذيرفته را صفر فرض باشد 0.05 از بيشتر آزمون معناداري سطح که صورتي در. نيست نرمال متغيرها

 .باشد مي نرمال متغيرها توزيع که گفت ميتوان
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 مقدارتوزيع داده ها.2جدول

 نتيجه *(sig)سطح معناداري zمقداراماره  نام متغير

 نرمال مي باشد 201/0 072/1 رضايت کاري

 نرمال مي باشد 084/0 259/1 خودکارآمدي

 نرمال مي باشد 060/0 324/1 سالمت روان

 نرمال مي باشد 155/0 130/1 خلق مثبت

 نرمال مي باشد 186/0 090/1 عزت نفس

 نرمال مي باشد 690/0 713/0 شادي ونشاط

 (P<0.05مي باشد) 05/0*سطح معناداري کمتر از 

 

است بنابراين فرض صفر  0.05(، از آنجا که سطح معني داري آزمون نرمال بودن تمامي داده ها بيشتر از 2با توجه به جدول ) 

مي توان گفت توزيع داده ها فوق نرمال مي باشند. بنابراين جهت پاسخ گويي به سواالت تحقيق  %95را پذيرفته و با اطمينان 

 هاي پارامتريک استفاده خواهد شد.از آزمون 

 يافته های توصیفی

 AMOS22و   SPSS21ازنرم افزار  استفاده با ياستنباط و يفيتوص آمار قالب در شده جمع آوري داده هاي پژوهش نيا در

 وابسته و مستقل رهاييمتغ ابعاد و يشناخت تيجمع رهاييمتغ ثيح از آماري نمونه عيتوز جهت يفيتوص آمار در. ديگرد ارائه

تک  tدر آمار استنباطي نيز به منظور بررسي تفاوت ميانگين از آزمون  يو فراوان انسيوار ار،يمع انحراف ن،يانگيم ريمقاد از

بهره مند شديم و پس از آن از روش و به منظور اولويت بندي عناصر شادي و نشاط از آزمون رتبه بندي فريدمن  نمونه اي

بررسي روايي سازه و تحليل مدل استفاده کرديم که نتايج اين آزمون نيز بر اساس داده هاي  مدل معادالت ساختاري جهت

درصد از  5/11درصد از افراد مورد بررسي مرد و  5/88در نمونه منتخب، پژوهش ارتباط بين عناصر را مورد تاييد قرار داد.

 6در بين جامعه آماري  درصد متاهل بودند. 4/74جرد و درصدشان م 6/25 "که در اين ميان حدوداجامعه نمونه زن بوده اند، 

درصد افراد را در  1/1و  45-35 درصد افراد 42،  35-25رده سني  درصد افراد در 1/56، 25-18درصد افراد در رده سني 

رصد ، د 4/61درصد، کارشناسي  7/3درصد، فوق ديپلم  1/1که با سطح تحصيالت ديپلم، سال تشکيل داده 60-45گروه سني 

 درصد رده بندي شده اند. 3/0درصد و دکتري  5/33کارشناسي ارشد

 

 بررسی الگوی ساختاری پژوهش

در رابطه  0.46( نشان داده شده است که بيانگر ضريب تأثير1شکل )مدل هاي معادالت ساختاري مربوط به فرضيه اصلي در 

هاي متغيرهاي مورد عاملي مربوط به هريک از مولفه باشد. همچنين بارهايمي «بهره وري»و « شادماني»بين متغيرهاي 

 .( نشان داده شده است1آزمون نيز در شکل )
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(،  1LSنرم افزار آموس از عالئم اختصاري زير شامل: رضايت از زندگي کاري) با استفاده ازدر مدل ارائه شده  همچنين

(و بهره وري  Happiness(، شادي و نشاط) 5SEعزت نفس)(، 4PMخلق مثبت)(، 3MH، سالمت روان)(2EFي)خودکارآمد

(Productivity.استفاده شده است ) 

 

 

 
 

 . مدل تحلیل عاملی1شکل 

                                                            
1.Life Satisfaction 

2.Efficiency 

3.Mental Health 

4.Positive Mood 

5.Self-Esteem 
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-الگوکه بيانگر آن است که  ( ارائه گرديده است4گيري مربوط به فرضيه اصلي در جدول )ي اندازههاي کلي برازش الگوشاخص

 ها به خوبي از الگوکنند که دادهها اين مورد را تأييد ميبه عبارتي شاخصگيري از برازش خوبي برخوردار بوده و اندازهي 

 . کنندحمايت مي

 

 (. شاخص هاي برازش براي تحليل عاملي مدل تاثير شادماني بر بهره وري4جدول)

تاثیر شادمانی بر 

 بهره وری
X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO GFI AGFI 

 >9/0 >9/0 <50/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <07/0 <3 میزان قابل قبول

 67/0 79/0 93/0 63/0 75/0 75/0 68/0 11/0 33/2 مقادیر محاسبه شده

 

مورد تأييد قرار گرفته است، به بررسي فرضيه اصلي با استفاده فرضيه اصلي در ادامه با توجه به اينکه مدل معادالت ساختاري 

 شود.معناداري پرداخته مي از ضرايب استاندارد، مقادير بحراني و سطح

 (. ضرایب، نسبت های بحرانی و سطح معناداری مدل تاثیر شادمانی بر بهره وری5جدول)

 عدد معناداری سطح معناداری
خطای 

 استاندارد

تخمین غیر 

 استاندارد
 متغبر جهت رابطه متغیر

033/0 129/10 056/0 473/0 
رضایت از  ---> بهره وری

 زندگی کاری

 مدیودکارآخ ---> بهره وری 445/0 067/0 535/12 ***

 سالمت روان ---> بهره وری 671/0 056/0 498/13 ***

 خلق مثبت ---> بهره وری 552/0 062/0 010/11 ***

 عزت نفس ---> بهره وری 458/0 064/0 584/10 ***

 شادی و نشاط ---> بهره وری 460/0 079/0  ***

 

-نشان مي «شادماني»و « بهره وري»در رابطه متغيرهاياصلي ( در خصوص فرضيه 5در جدول )نتايج تحليل عاملي اکتشافي  

)سالمت روان(، با ضريب  MHدر بين مولفه هاي شادماني   هم چنيندرصدي دارد و 46که شادماني بر بهره وري تاثير  دهد

 گزارش نموده است.   بهره وريدرصد بيشترين تاثير را بر  67
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت

 .آزمون توصيفي متغير جنسيت و شادي ونشاط3جدول 

 انحراف معيار واريانس ميانگين تعداد جنسيت

 

 

 

 

 مرد

 رضایت

 زندگی

314 
544/3 869/0 048/0 

 0409/0 725/0 530/3 314 مدیخودکارآ

 0239/0 424/0 790/3 314 سالمت روان

 0237/0 420/0 752/3 314 خلق مثبت

 040/0 713/0 398/3 314 عزت نفس

شادی 

 ونشاط

314 
618/3 399/0 022/0 

 

 

 آزمون توصيفي متغير جنسيت و شادي ونشاط-4جدول 

 انحراف معیار واریانس میانگین تعداد جنسیت

 

 

 

 زن

 090/0 577/0 693/3 41 زندگی رضایت

 091/0 587/0 224/3 41 مدیخودکارآ

 055/0 354/0 817/3 41 سالمت روان

 051/0 331/0 778/3 41 خلق مثبت

 079/0 510/0 331/3 41 عزت نفس

 036/0 232/0 567/3 41 شادی ونشاط

 

به ترتيب مربوط به متغير سالمت روان،  ميانگين  ، در بين متغيرهاي شادي ونشاط، بيشترين ميزان(3)ول برطبق نتايج جد 

 .خلق مثبت و خودکارآمدي مي باشد

، در بين متغيرهاي شادي ونشاط، بيشترين ميزان به ترتيب مربوط به متغير سالمت روان، خلق (4)برطبق نتايج جداول فوق

 مثبت و رضايت از زندگي کاري مي باشد.
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 تک نمونه ای tنتايج آزمون 
 در بین مردان t. نتایج آزمون 5جدول

 

 در بين زنان t. نتايج آزمون 6جدول

 درجه آزادی t جنس
سطح 

 معناداری*

اختالف 

 میانگین

 حد باال حدپایین

 

 

 زن

 رضایت

 کاری

691/7 40 000/0 
694/0 511/0 876/0 

 409/0 386/0 224/0 000/0 40 443/2 خودکارآمدی

 927/0 704/0 816/0 000/0 40 769/14 سالمت روان

 883/0 674/0 778/0 000/0 40 058/15 خلق مثبت

 492/0 169/0 331/0 000/0 40 151/4 عزت نفس

شادی 

 ونشاط

676/15 40 000/0 
567/0 494/0 641/0 

 

است  676/15( و در بين زنان 483/27در بين مردان) در جدول Tبه طور کلي ميزان شادي و نشاط با توجه به ميزان آماره 

 که بيانگر اين مطلب است که کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن از روحيه شادتري برخوردارند.

 

 

 

 

 t جنس
سطح  درجه آزادی

 معناداری*

اختالف 

 میانگین

 حد باال حدپایین

 

 

 مرد

 رضایت

 کاری

127/11 313 000/0 
544/0 448/0 641/0 

 611/0 449/0 530/0 000/0 313 961/12 خودکارآمدی

 838/0 743/0 790/0 000/0 313 009/33 سالمت روان

 799/0 706/0 753/0 000/0 313 729/31 خلق مثبت

 477/0 318/0 398/0 000/0 313 878/9 عزت نفس

شادی 

 ونشاط

483/27 313 000/0 
618/0 574/0 662/0 
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 آزمون رتبه بندی فريدمن
 .شود مي تحقيق پرداخته مدل به مربوط هاي مؤلفه بندي اولويت به فريدمن آزمون براساس قسمت اين در

0Hاست. يکسان ها رتبه : ميانگين 

1H باشد مي يمتفاوت ميانگين داراي رتبه دو : حداقل. 

 دهد. مي نشان را متغير هر رتبه هاي ميانگين که است توصيفي آمار اول است. خروجي خروجي دو فريدمن آزمون نتيجه

 را خود نظر مورد متغيرهاي بخواهد محقق که هنگامي .بيشتر است متغير آن اهميت باشد، کوچکتر ها رتبه ميانگين هرچقدر

 .کند استفاده منظور اين براي فريدمن واريانس تحليل آزمون از تواند مي ،بندي کند رتبه اهميت و ارزش نظر از

 

 آمار توصيفي آزمون فريدمن (.7جدول)

 

 

 

 

 

 است. 05/0*سطح معناداري کمتر از 

 

 ميانگين رتبه هاي متغير شادي ونشاط(. 8جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرض و شده رد صفر فرض نتيجه ( است، در05/0( کوچکتر از )000/0اينکه عدد معناداري ) به توجه (، با7بر طبق جدول )  

 ،(8دارد. همچنين بر اساس نتايج جدول ) وجود اختالف متغير دو ميانگين بين حداقل ديگر عبارت به شود. مي تأييد يک

( و عزت 96/3(، خلق مثبت )27/4(، سالمت روان )15/3(، خود کارآمدي )29/3ميانگين رتبه ها به ترتيب براي رضايت کاري )

( مي باشد. که بيانگر اين موضوع است که در بين عناصر شادي و نشاط بيشترين رتبه ميانگين مربوط به متغير 85/2نفس )

 .مي باشد  سالمت روان

 

350 N 

761/143 Chi-Square 

5 df 

000/0 Asymp.Sig.* 

ابعاد شادی 

 ونشاط

رتبه میانگین 

 ها

 29/3 رضايت از زندگي 

 15/3 خودکارآمدي

 27/4 سالمت روان

 96/3 خلق مثبت

 85/2 عزت نفس
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 پیشنهادهاو  نتیجه گیری

با توجه به فرضيه اصلي پژوهش ادعا کرديم که ميزان تاثير شادي و نشاط بر افزايش بهره وري در ميان زنان و مردان شاغل در 

از آزمون توصيفي مقدار ميانگين شادي و نشاط در بين  مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است. بنا بر نتايج حاصله

باشد که نشانگر اختالف ميانگين شادي و نشاط بين دو گروه مردان و زنان است. هم مي  567/3و براي زنان  618/3مردان

 676/15و براي زنان،  483/27در جدول براي مردان   tکه ميزان نمودتک نمونه اي مشخص  tاز آزمون چنين نتايج حاصله 

يکسان گاز پارس جنوبي  مي باشد که بيانگر اين مطلب است که ميزان تاثير شادي و نشاط در بين زنان و مردان مجتمع 

 .لذا فرضيه اصلي پژوهش مورد تاييد قرار نمي گيرد نيست.

د که ميزان تاثير رضايت از زندگي بر افزايش بهره وري در ميان در بخش فرضيات فرعي، بر اساس فرضيه اول پژوهش ادعا ش

زنان و مردان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است. بنابر نتايج حاصله از آزمون توصيفي مقدار ميانگين رضايت از 

گي کاري ضايت از زندمي باشد که نشانگر عدم يکسان بودن ميانگين ر 693/3و در زنان  544/3زندگي کاري در بين مردان

محاسبه شده به ترتيب براي مردان،  tتک نمونه اي، با توجه به مقدار  tنتايج حاصله از آزمون بين دو گروه مي باشد. همچنين 

مي باشد که بيانگر اين مطلب است که ميزان تاثير رضايت از زندگي کاري بر افزايش بهره وري در  691/7و در زنان،  127/11

بيشتر از  در بين کارکنان مرد بهره وريبه نظر مي رسد که  و يکسان نيستگاز پارس جنوبي مردان مجتمع  بين زنان و

 لذا فرضيه اول پژوهش نيز تاييد نمي گردد.کارکنان زن مي باشد. 

ل در بر اساس فرضيه دوم پژوهش ادعا شد که ميزان تاثير خودکارآمدي بر افزايش بهره وري در ميان زنان و مردان شاغ

 530/3مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است. بنابر نتايج حاصله از آزمون توصيفي مقدار ميانگين خودکارآمدي در بين مردان 

مي باشد که نشانگر عدم يکسان بودن ميانگين خودکارامدي بين دو گروه مي باشد. هم چنين  نتايج حاصله  224/3و در زنان 

مي باشد که 443/2و در زنان،  961/12محاسبه شده به ترتيب براي مردان،  tبه مقدار  تک نمونه اي، با توجه tاز آزمون 

يکسان  گاز پارس جنوبي بيانگر اين مطلب است که ميزان تاثير خودکارآمدي بر افزايش بهره وري در بين زنان و مردان مجتمع

 نيست. لذا فرضيه دوم پژوهش نيز تاييد نمي گردد.

بر اساس فرضيه سوم پژوهش ادعا شد که ميزان تاثير سالمت روان بر افزايش بهره وري در ميان زنان و مردان شاغل در 

 790/3مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است. بنابر نتايج حاصله از آزمون توصيفي مقدار ميانگين سالمت روان در بين مردان 

ان بودن ميانگين سالمت روان بين دو گروه مي باشد. هم چنين  نتايج حاصله مي باشد که نشانگر عدم يکس 817/3و در زنان

مي باشد که 769/14و در زنان،  009/33محاسبه شده به ترتيب براي مردان،  tتک نمونه اي، با توجه به مقدار  tاز آزمون 

 گاز پارس جنوبي  و مردان مجتمعبيانگر اين مطلب است که ميزان تاثير سالمت روان بر افزايش بهره وري در بين زنان 

 يکسان نيست. لذا فرضيه سوم پژوهش نيز تاييد نمي گردد.

بر افزايش بهره وري در ميان زنان و مردان شاغل در  خلق مثبتبر اساس فرضيه چهارم پژوهش ادعا شد که ميزان تاثير 

و 752/3در بين مردان  خلق مثبتدار ميانگين مجتمع گاز پارس جنوبي يکسان است. بنابر نتايج حاصله از آزمون توصيفي مق

بين دو گروه مي باشد. هم چنين  نتايج حاصله از  خلق مثبتمي باشد که نشانگر عدم يکسان بودن ميانگين 778/3در زنان 

 باشد که مي 058/15و در زنان،  729/31محاسبه شده به ترتيب براي مردان،  tتک نمونه اي، با توجه به مقدار  tآزمون 
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يکسان گاز پارس جنوبي در بين زنان و مردان مجتمع  بر افزايش بهره وري خلق مثبتبيانگر اين مطلب است که ميزان تاثير 

 پژوهش نيز تاييد نمي گردد. چهارمنيست. لذا فرضيه 

اغل در مجتمع بر افزايش بهره وري در ميان زنان و مردان ش عزت نفسپژوهش ادعا شد که ميزان تاثير  پنجمبر اساس فرضيه 

و در زنان  398/3در بين مردان  عزت نفسگاز پارس جنوبي يکسان است. بنابر نتايج حاصله از آزمون توصيفي مقدار ميانگين 

 tمي باشد که نشانگر عدم يکسان بودن ميانگين خودکارامدي بين دو گروه مي باشد. هم چنين  نتايج حاصله از آزمون  331/3

مي باشد که بيانگر اين  676/15و در زنان،  483/27محاسبه شده به ترتيب براي مردان،  tبه مقدار تک نمونه اي، با توجه 

يکسان نيست. لذا گاز پارس جنوبي در بين زنان و مردان مجتمع  عزت نفس بر افزايش بهره وريمطلب است که ميزان تاثير 

 پژوهش نيز تاييد نمي گردد. پنجمفرضيه 

خالصه مي توان گفت که ميانگين شادي و نشاط در بين مردان بيشتر از زنان است و مي توان ادعا نمود در مجموع، به طور 

ع که بر اساس نمونه در نظر گرفته شده، ميزان تاثير شادي و نشاط بر افزايش بهره وري در بين زنان و مردان شاغل در مجتم

تر هستند. هم چنين نتايج حاصل شده از آزمون  بهره ورزنان  مردان نسبت بهگاز پارس جنوبي يکسان نمي باشد، بعبارتي 

فريدمن حاکي از آن بود که در بين عناصر تاثير گذار شادي و نشاط بر افزايش بهره وري، بيشترين رتبه مربوط به عامل 

 تاييد قرار گرفت.توسط مدل معادالت ساختاري و ضرايب مسير مورد سالمت روان است که نتايج اين رتبه بندي هم چنين 

 پیشنهادها

به منظور ارتقاي سطح شادي و نشاط در بين زنان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي به مديريت مجتمع گاز پارس جنوبي 

پيشنهاد مي گردد که با توجه به تفاوت روان شناختي زنان و مردان، برنامه هاي  ويژه اي را براي زنان شاغل در مجتمع در 

مي گردد که از روش هاي دور کاري و ساعات کاري انعطاف پذير براي برنامه هاي کاري زنان  توصيهچنين  نظر بگيرد. هم

شاغل در مجتمع استفاده نمايد. هم چنين با در نظر گرفتن پاداش هاي مادي و معنوي با توجه به روحيات زنان شاغل در 

 مجتمع اقدام نمايد.

اري در بين زنان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي، به مديريت مجتمع گاز پارس به منظور ارتقاي سطح رضايت از زندگي ک

جنوبي پيشنهاد مي گردد که با متعادل نمودن شرايط کاري براي کارکنان زن و در نظر گرفتن شرايط کاري مطلوب تر به 

يد. هم چنين بررسي هاي دوره اي لحاظ سختي کار، تدابير ويژه اي را براي کارکنان زن مجتمع گاز پارس جنوبي اتخاذ نما

 جهت سنجش تاثير برنامه هاي رفاهي و کاري را در بين زنان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي عملي نمايد.

به منظور افزايش احساس خودکارآمدي در بين زنان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي، پيشنهاد مي گردد که روش هاي 

به صورت منسجم تري اعمال شود و به زنان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي، متناسب با تفويض اختيار در ميان کارکنان 

 ويژگي هاي شغلي شان حق آزادي بيشتري داده شود.

جهت تقويت عنصر سالمت روان در بين زنان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي، پيشنهاد مي گردد که تنوع برنامه هاي کاري 

و جابجايي شغلي در بين کارکنان صورت گيرد. هم چنين فضاي کاري کارکنان، متناسب با  در بين زنان شاغل در مجتمع

 ويژگي هاي روان شناختي زنان شاغل طراحي شود.

در بين زنان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبي به مديريت مجتمع گاز پارس جنوبي  به منظور ارتقاي سطح خلق مثبت 

ي صميمي مبتني بر همکاري و ارتقاي باور هاي مثبت انديشي در بين زنان اقداماتي به با ايجاد يک فضاتوصيه مي گردد که 

عمل آورند و در راستاي ارتقاي عنصر عزت نفس در بين زنان، از ايده ها و خالقيت زنان شاغل در مجتمع به طور منسجم تري 
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ز پارس جنوبي و کاهش کنترل هاي مستقيم و استفاده شود و با تقويت روحيه خود باوري در بين زنان شاغل در مجتمع گا

 افزايش روحيه خود کنترلي استفاده نمايند.

 

 منابع و مآخذ

 .انسانی نیروی وری بهره در سازمانی فرهنگ تاثیر (.1391مهدي.) ميرزايي، سميه. محمدي، مهدي، سيد ،وانيال

 .40-25 صص .28نهم.شماره مديريت.سال فصنامه

 در ها مولفه اين وضعيت سنجش و کار محيط در نشاط هاي مولفه شناسايي (.1388سينا.) سيد امامي، محمد. اکبري،

 .48-35 .صص2شماره .1دوره دولتي. مديريت قم.نشريه استان اجرايي سازمان

 مطالعه تولید: عوامل کل وری بهره بر موثر عوامل تحلیل(1388) عماد. محسني، حمي. ذوالفقاري، عليرضا. ،اميني

 .12.شماره3اقتصادي.سال علوم فصلنامه ،ایران داروسازی منتخب صنایع موردی

 نوين تحقيقات مجله . صادرات بانک کارکنان میان در وری بهره سنجش و بررسی (.1387زهرا.) زاده، ايران

 .21-5 صص .2 شماره .1 سال بازاريابي.

 ذوب کارخانه در بخش شادی عوامل رسیبر (.1391منصور.) محسني، سوسن. بهرامي، حسنعلي. نصرآبادي، بختيار

 .49-27 صص .2 شماره .5 سال بازاريابي. مطالعات مجله وری. بهره بهبود با آن ارتباط و آهن

 سال سازماني. فرهنگ مطالعات مجله .کار محیط در نشاط و شادی اثرات و نقش بررسی (.1388) محسن. بيابانگرد،

 .34-12 صص .2 شماره .4

 برق شرکت در آن بررسی و وری  بهره عناصر (.1389محمود.) رضا.حسيني، فرهنگي، سين.ح محمد تذهييبي،

 .92-75 صص .1 شماره .5سال دولتي. مديريت .مجلهمازندران استان

 اقتصاد مجله .نساجی تولیدی کارخانجات در شادمانی عوامل سنجش و شناسایی (.1385احسان.) ثمري،

 .92-77صص .3 شماره .2 سال وبازاريابي.

 .نفت صنعت در وری بهره سنجش ویژه مالحظات بررسی (.1381معصومه.) حسيني، غالمرضا. امامي، قاسم. جعفري،

 .67-52 .صص13 شماره .4 سال انرژي. اقتصاد مطالعات فصلنامه

 میان در شغلی رضایت بر آن تاثیر و شادی عناصر شناخت (.1381فرشته.) رسولي، پور،سعيد. حسن طيبه. جعفري،

 .27-3صص .3.شماره2سال پرستاري. مجله .اهواز دولتی بیمارستانهای کارکنان

 دانشگاه دانشجویان تحصیلی موفقیت با ونشاط شادی رابطه(.1390فاطمه.) عباس، مشهدي عليرضا. ،حيدرزادگان

 .1.شماره1سال اسالمي. دانشگاه در فرهنگ .وبلوچستان سیستان

 دانشگاه ستادی کارکنان کاری زندگی کیفیت بین رابطه بررسی (.1390) علي نيا، تقي داود. سيد ،نسب حسيني

 .46-25 صص .15 شماره .4 سال .آنان وری بهره با تبریز پزشکی علوم

 اجتماعی نشاط و شغلی رضایت بین رابطه بررسی(.1391محمود.) اکبري، اله. رحمت ترکان، اکبر. ،آبادي شاه زارع

 .188-165صص .4.سال23شماره .جیرفت شهر متوسطه مقطع یراندب در

 .41-29 صص .2 شماره .3 سال .صنعتی سالمت مجله وری. بهره و شادی (.1383حسين.) فلسفي، محمد. شکرکن،

 سازمان کارو جامعه،محیط در نشاط و شادی پارامترهای (.1383افروز.) سياوشي، مسعود. زاده، ولي محسن. شهنام،

 .59-4 صص .2 شماره .3سال صنعتي. سالمت مجله .ها

 پيام مجله .ساپکو شرکت در کارکنان نشاط بر موثر عوامل بررسی (.1384علي) محمدي، ليال. زاهدي، داوود. ،طالبي

http://www.joih.ir/


 116-136، ص 1395فروردین، 1جلد  ،  10علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

 .161-137  صص .14و 13 شماره مديريت.

 صص .35 شماره هفتم. الس .دولتی بخش در وری بهره ارتقای موانع بررسی (.1392عليرضا) زند، بافنده صمد. ،عالي

53-66. 

 دانشجویان بخشودگی با شادکامی و مذهبی باورهای رابطه (.1390حميده.) ابافت، خديجه. روشني، پرويز. ،عسگري

 .112-101 صص .21.شماره6سال شناسي. روان در نو هاي يافته اهواز. واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 سال مديريت. پيام مجلهدهیم. افزایش سازمان یک در را وری بهره چگونه (.1390 ) بتول. پور، فرج غالمرضا. ، کارگر

 .78-24.صص1

 صنایع در وری بهره کننده تعیین عوامل بررسی(.1391حسين.) محمودي، اصغر. ،مبارک قلي. محمد يوسفي،

 .43-23 صص .24شماره .9سال صنعتي. مديريت مطالعات پژوهشي علمي .فصلنامه ایران ای کارخانه

 غیرفارسی: منابع

Belorgey,Nicolas.Lecat, Remy.Marry Tristan- Pierre.(2006). " Determinants of productivity 

per employee: An empirical estimation using panel data." Economic letters. No.91.pp.153-

157. 

Chen, Yuan- Ho.Lee, Wei- Chun.Tseng, Kuei-Wen.(2012)." Differentation research on 

employee satisfaction and happiness for European invested and local chinese companies. 

Social & behavioral science. No.57.pp 549-554. 

Fisher,Cynthia D .(2010). " Happiness at work". International journal of management 

reviews. Vol.12.pp 384-412. 

Chaiprasit,Kmakorn. Orapin, Santidhirakul.(2011)."Happiness at work of employees in 

small and medium- sized enterprises,Thailand. Social &Behavioral Sciences. No.25. pp 

189-200. 

Dehghani,Morteza. Rouhani,Abbas.(2014)."Studying the relationship between the effective 

factors on  

Meldrum,Helen M.(2013). Well-being: Productivity and happiness at work. Journal of public 

Mental Health.Vol.12. No.3. pp.173-184. 

http://www.joih.ir/


 116-136، ص 1395فروردین، 1جلد  ،  10علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

Rego, Armenio. Pina e cunha, Miguel.(2008). Authentiozotic climates and employee 

happiness: Path ways to individual performance?. Journal of Business Research. No.61. 

pp.739-752. 

Zhou, Shu.Qiu,Ling.(2013)."The differences of factors influencing employees 

happiness".American journal of industrial and business management. No.3.pp719-724. 

 

http://www.joih.ir/

