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   چکیده 

 حالت  یک  قـرار گرفته است. انگیزش  پژوهشگرانامروزه موضوع سالمت کارکنان بسیار مورد توجه  
  معینی  اهداف سوي  به درآورده و حرکت به ساخته، فعال  بخشیده، انرژي  را انسان رفتار که است درونی
  و   براي سازماندهی  خودهاي  توانایی  از   فرد  شخصی   قضاوت  خودکارآمدي،  چنینهم می کند.    هدایت
روباشد.  می   فعالیت   یک  انجام این  با هدف  از  بر    بررسی  پژوهش حاضر  آموزش شادکامی  اثربخشی 

خودکارآمدي و انگیزش شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان گلستان 
با گروه گواه بود. جامعه آماري در  آزمون  پس   _ آزمونآزمایشی از نوع پیش انجام شد. طرح پژوهش نیمه 
ا بودند  کلیه  این تحقیق عبارت  استان  ز  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  اداره کل  کارکنان 

هدفمند  داشتند به صورت تري پایینکه نمره انگیزش شغلی و خودکارآمدي ها آن   نفر از 30گلستان؛ که 
نفر( جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از    15)هر گروه    گواهو در دو گروه آزمایش و  انتخاب  
که در مراحل پیش آزمون   شرر و همکاران خودکارآمدي نامهپرسشو  کیچنر انگیزش شغلی نامهپرسش

دقیقه( تحت آموزش    120جلسه )هر جلسه    8توزیع شد. سپس گروه آزمایش طی مدت  آزمون  پسو  
افزار در نرم   تحلیل کوواریانس  آزمون   از  هاجهت تجزیه و تحلیل داده شادکامی فوردایس قرار گرفت.  

 
   سید مجتبی عقیلی   : نویسنده مسئول 

 dr_aghili1398@yahoo.com  رایانامه:      

 مقاله پژوهشی
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حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه  هاي  یافتهاستفاده شد.    
در دو گروه آزمایش و گواه از   چنینهم (. <05/0وجود دارد )داري معنیاز نظر انگیزش شغلی تفاوت 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، آموزش  (.  <05/0وجود دارد ) داري  معنی رآمدي تفاوت  نظر خودکا
کننده، زندگی در حال و آشنایی با ابراز احساسات، دوري از افکار نگران   ون گیري از فنشادکامی با بهره 
کارکنان به شمار  تواند یک روش کارآمد جهت افزایش خودکارآمدي و انگیزش شغلی  می   شخصیت سالم

 رود. 

 

شادکامی، خودکارآمدي، انگیزش شغلی  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
براي حفظ بقاء و پیشرفت خود به بهبود مستمر عملکردشان نیاز دارند و منابع انسانی،    ها سازمان 

(.  شوند ) می   ، منشاء هرگونه تحول و نوآوري تلقی ها بنیادي سازمان هاي  سرمایه 

امروزه توجه به مباحث مرتبط با کارکنان ادارات، بیش از گذشته اهمیت چندانی یافته است. محققین  

و پژوهشگران مختلف بیان کرده اند که اگر کارمندي ناراضی بوده و از انگیزه باالیی براي انجام کارها  

(. انگیزش یک  ) د نماید تواند به شرکت وار می  برخوردار نباشد، هزینه زیادي را 

حالت درونی است که رفتار انسان را انرژي بخشیده، فعال ساخته، به حرکت درآورده و به سوي  

انگیزش یکی از ابزارهاي مهم در القاي  (.  اهداف معینی هدایت می کند ) 

هاي  آمیز برنامهخلق محیط کار مثبت و اجراي موفقیت کارکنان براي تولید نتیجه موثر و کارآمد و  

به عبارت دیگر انگیزه عاملی است که موجود    (.بینی شده است )پیش

(.  کند )می  متفاوت وادار  وحمختلف و صرف انرژي در سطهاي  زنده را به فعالیت 

بیرونی   و  بعد درونی  دو  داراي  ماهیت  انگیزش  که  است  کاري  انجام  درونی،  انگیزش  است. 

بخش دارد و انگیزش بیرونی، به انجام کاري اشاره دارد که پیامد مجزایی از آن  جذاب و لذت 

انگیزش شغلی به وسیله این    (.کار )مانند پاداش( داشته باشد )

دهد  می  خصوصی و شخصی راهاي فظ ارزشگردد که آیا شغل به فرد امکان حمی  پدیده تعیین

 روانی براي    هاينبود انگیزه شغلی نه تنها منجر به آسیب   (.)  خیر یا  

ومی  فرد شده  اثربخشی  و  وري  بهره  کاهش  باعث  بلکه  هزینهمی  شود،   غیرقابل  هاي  تواند 
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)    تواند سنگین باشدمی  هابگذارد که جبران آن هزینه  هابینی را بر دوش سازمانپیش

) .

ــی دریافتند که اگر انگیزه    () ــلی و مهم فرد در زمینه هادر پژوهش ي اص

خواهد ـشد و انگیزه بیـشتر  ـشغلی   خـشنوديـشوند،   کامرواـشغل او و کارهایی که انجام می دهد 

تر خواهند بود.  ي ســازمان موفقهاو چنین افرادي در جهت تأمین هدف  داده افزایشفعالیت را 

  کارکنانی که در مـسیر ـشغلی مناـسبی در ـسازمان در حال پیـشرفت هـستند، با انگیزه بیـشتري کار 

بت در آنان کمتر کنند، عملکرد نقشی و فرانقشی بیشتري دارند و تمایل به ترک سازمان و غیمی

 (.شود )می مشاهده

خودکارآمدي پژوهش،  در  بحث  مورد  متغیرهاي  از  دیگر  خودکارآمدي، می  یکی  باشد. 

باشد. حس می  خود براي سازماندهی و انجام یک فعالیتهاي  قضاوت شخصی فرد از توانایی

انعطاف بیشتر شود )می  خودکارآمدي باال باعث تالش، مقاومت و 

کنند تأثیر  می  در مقدار استرس و اضطرابی که افراد هنگام اجراي یک فعالیت تجربه  و نیز(  

یشان براي موفقیت در یک  هادارد و بر طبق نظریه شناختی اجتماعی، قضاوت افراد از توانایی

تأثیر دارد انسان  برانگیزش و رفتار   نظریه(.  )   تکلیف خاص به طور قوي 

یش در انجام  هاخودکارآمدي بندورا، به نقش اعتماد و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانایی

ساز انگیزه،  باورهاي خودکارآمدي زمینه(.  )  کید داردأشده از وي ترفتار خواسته

به توان انجام یک کار داشته باشند، توانایی  است و هرگاه افراد باور    بهزیستی و موفقیت انسانی

(. افرادي که خودکارآمدي باالیی  مطلوب را خواهند داشت )  دستیابی به نتایج

 (. )  کنندمیرا تجربه  دارند بیشتر امید و شادکامی

درمانی حمایتی، درمان شناختی رفتاري  در این راستا مداخالت غیردارویی متعددي همچون گروه  

، آموزش شادکامی برگرفته از روان درمانی  ها آگاهی استفاده شده که یکی از جدیدترین آن و ذهن 

اش،  عنوان نوعی ارزشیابی فرد از خود و زندگی (. شادکامی به نگر است ) مثبت 

زندگی، عواطف مثبت، نداشتن افسردگی و اضطراب است  دربرگیرنده مفاهیمی از قبیل رضایت از  

کند که شادکامی، هیجان مثبت یا احساسی است  می   بیان   ( (. ) ) 

 اي را  شود. در همین راستا، بسته می   که به وسیله خرسندي، احساس بهزیستی و رضایت تعریف 
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معتقد   است. وي  رفتاري  و  شناختی  نظریات  از  ترکیبی  که  نمود  ارائه  شادکامی  افزایش  عنوان   با 

و   اقتصادي  و  اجتماعی  موقعیت  درآمد،  میزان  شخصیت،  ژنتیک،  جمله  از  مختلفی  عوامل   بود 

(. اما زیربناي  سطح تحصیالت در میزان شادي و نشاط افراد مؤثر هستند ) 

بخواهد بر  شخص  اگر  که  است  این  فوردایس  باشد  می   نامه  شاد  شاد،  افراد  همانند   تواند 

اصل است. از این تعداد   14فوردایس داراي (. بسته آموزش شادکامی  ) 

(. در  اصل دیگر نیز اصول رفتاري هستند )   6اصل مرتبط با اصول شناختی و    8

شناختی، به بررسی ریشه اي دخیل بودن افکار و رفتارهاي خاص در مورد شادکامی پرداخته  بخش 

تواند  می   درمان شناختی رفتاري، که معتقد است هاي  است و در بخش رفتاري نیز مجموعه تکنیک 

 (.  براي افراد مفید واقع شود را، ارائه داده است ) 

شادکامی    () برنامه  آموزش  که  دریافتند  پژوهشی  در 

  فوردایس بر کاهش ادراک خستگی و افزایش احساس انسجام روانی بیماران اثربخش بوده است.

تواند افسردگی  می نشان دادند که آموزش مبتنی بر شادکامی فوردایس ()

 بانشان داد که      ()  کاهش دهد. مطالعات  مادران نوزاد نارس را

 منجر  طوالنی مدت   در  که  زاییاسترس  مشاغل  با  توانمی  فوردایس  شادکامی  آموزش  به کارگیري

  ( )کرد.    مقابله  شوند،می  شغلی  فرسودگی  و  هیجانی  تنظیم  در  دشواري  به

که   دادند   نتایج    دارد  وجودداري  معنی  رابطه  شغلی  رضایت   و  شغلی  انگیزش  بیننشان 

  بر   فوردایس،  رفتاري شناختی  روش  به   نشان داد که آموزش شادکامی ()

  مربوط   استرس  کاهش  و  عمومی  خودکارآمدي  افزایش  آموزان،شادکامی دانش  احساس  افزایش

معتقد است که       ()  داري داشته است. یتحصیلی تأثیر معنهاي  به فعالیت 

    ()تواند منجر به ترویج خوشبینی و تغییر دیدگاه گردد.  می  طنز و شادکامی

درمانی و شادکامی به این نتیجه رسیدند که شادکامی به باال بردن در پژوهش خود با عنوان خنده

 کند.می وري بیماران کمکبهره

طورکلی، به دالیل مختلف، بررسی خودکارآمدي و انگیزش شغلی کارکنان و اقداماتی جهت  به 

مناسبی در جهت تغیرات و  هاي شود تا گام می   سبب ، حائز اهمیت بسیار است. این کار  ان آن  ي ارتقا 

یی همچون  ها برداشته شود. از سویی دیگر، انگیزش کارکنان در رابطه با بازده   ها پیشگیري از شکست 
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ایجاد    چنین هم بهره وري، تمایل به اعمال تالش بیشتر و نوآوري از اهمیت خاصی برخوردار است.  

و رضایت  می   انگیزش شغلی  روان، خودکارآمدي، خشنودي شغلی  بهبود سالمت  به  منجر  تواند 

کارکنان به ایجاد جوي فعال، پویا و    انگیزه   ي ارتقا (. عالوه بر  کارکنان شود ) 

کمک  مؤلفه می   پرتالش  مهمترین  از  یکی  خودکارآمدي  سویی  از  و  هاي  کند.  موفقیت  کسب 

مواجهه   وه یافتگی است و بر انتخاب رفتار، تالش، پشتکار و پیگیري اهداف مؤثر است و نح سازش 

کند. اما متاسفانه تحقیقات جامعی در زمینه بررسی اثربخشی شادکامی  ها را تعیین می با موانع و چالش 

ان وجود ندارد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی  کن بر انگیزش شغلی و خودکارآمدي کار 

شغلی کارکنان اداره  خودکارآمدي و انگیزش  افزایش  ال است که آیا آموزش شادکامی بر  ؤ به این س 

 باشد؟ می   کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان گلستان، اثربخش 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

آزمون پیش  با طرح  آزمایشی  نوع شبه  از  بود.  آزمون  پس  _ مطالعه حاضر  گواه  گروه  با 

کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  جامعه آماري تحقیق شامل کلیه  

که نمره انگیزش شغلی و خودکارآمدي  ها آن نفر از  30بود. که  1395استان گلستان در تابستان 

گواه )هر  و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  پایین داشتند به صورت هدفمند انتخاب  

ورود براي شرکت در پژوهش عبارت بود از: حداقل  هاي  نفر( جایگزین شدند. مالک   15گروه  

سال سابقه کاري، تحصیالت حداقل دیپلم، نمره انگیزش شغلی و خودکارآمدي پائین تر از   5

کتبی فرد براي حضور در پژوهش و مالک  آگاهانه  خروج، هاي  نمره برش، تمایل و رضایت 

بینی نشده مانند بیماري و عدم از دو جلسه، عدم انجام تکالیف و وقوع رویداد پیشغیبت بیش 

جلسه )هر جلسه    8تمایل به همکاري در پژوهش بود. جلسات مداخله شادکامی فوردایس در  

انگیزش شغلی    نامهپرسشدقیقه( بر روي گروه آزمایش برگزار شد و در جلسه پایانی مجدد    120

بر هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردید، آزمون  پسخودکارآمدي شرر بعنوان    نامهپرسشو  

در پایان پژوهش جهت رعایت اصول اخالقی، جلسات مداخله بر روي گروه گواه نیز   چنینهم 

 برگزار گردید. 
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 روش اجرا

فرهنگی، صنایع دستی  در مرحله اجراي تحقیق پس از کسب اجازه از مسئولین اداره کل میراث  

نفر    139و گردشگري استان گلستان و توضیح اهداف تحقیق، لیستی از کارکنان این اداره به تعداد  

شناختی  برگه اطالعات جمعیت   دریافت شد و پس از بررسی و محاسبه حجم نمونه آماري پژوهش، 

توزیع  ها  آن   خودکارآمدي بین انگیزش شغلی و  هاي  نامه پرسش   چنین هم نامه پژوهش و  و رضایت 

تصحیح شد و از بین افرادي که انگیزش شغلی و خودکارآمدي پایینی    ها نامه پرسش گردید. پس از آن  

گروه آزمایش و گواه و در هر گروه تعداد    2طور تصادفی ساده در  نفر انتخاب و به   30داشتند تعداد  

صورت  رفتاري فوردایس به   – وه شناختی نفر جاي گرفتند. سپس برنامه آموزش شادکامی به شی   15

اي )دو  دقیقه   120جلسه    8عنوان رویکرد اجرایی مداخله فقط بر روي گروه آزمایش در  گروهی و به 

بار دیگر هر  آزمون  پس جلسه در هفته( اجرا شد و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. در مرحله  

نامه آگاهانه  اخذ رضایت دو گروه از نظر انگیزش شغلی، خودکارآمدي مورد سنجش قرار گرفتند.  

از شرکت  ماندن کتبی  ارائه  ( ها نامه پرسش کدگذاري  ) کنندگان  اطالعات شرکت   کنندگان، محرمانه   ،

آزادي اعضاي نمونه براي    شادکامی به گروه گواه بعد از اتمام فرایند پژوهش و در نظر گرفتن   آموزش 

آمده از  دست ه  اخالقی در پژوهش حاضر بود. نمرات ب   خروج از روند پژوهش از جمله مالحظات 

براي  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.    افزار  با استفاده از نرم آزمون  پس پیش آزمون و  

این پژوهش با آمار توصیفی از جمله جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد  هاي  تحلیل داده 

از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره    ها جهت تحلیل استنباطی داده   چنین هم ها  براي توصیف داده 

 . استفاده شد 

 ابزار پژوهش 

  توسط  نامهپرسشاین    :( )انگیزش شغلی    نامهپرسش 

اند از:  باشد که عبارتمی  مقیاسخرده  6ال و  ؤ س   20تهیه شده است؛ داراي      ()

پذیري و خودکنترلی.  شغلی، خودباوري، مسئولیت   خشنودي میزان عالقه به شغل، اهمیت شغل،  

اي و از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم بر اساس طیف لیکرت چهار درجه  نامهپرسشدهی به  پاسخ

زمان  ضریب روایی هم  (  است. )  80و حداکثر    20باشد. حداقل نمره ممکن  می

پیشرفت    را  نامهپرسش  این انگیزش    (. )  گزارش نمود  0/ 716با 
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سنجش    نامهپرسشاین      () براي  و  نموده  ترجمه    پایایی را 

انگیزش شغلی از روش کودر ریچاردسون و آلفاي کرونباخ استفاده نمودند که ضریب    نامهپرسش

در پژوهش   نامهپرسشبه دست آمد. پایایی    =    0/ 885انگیزش شغلی    نامه پرسشبراي    پایایی

 به دست آمد.  0/ 88حاضر از طریق آلفاي کرونباخ 

  توسط  نامهپرسشاین    :()خودکارآمدی    نامهپرسش 

  نامهپرسشگذاري  باشد. روش نمرهماده می  17ساخته شده است که شامل    ()

هاي شماره  گیرد. مادهامتیاز تعلق می  5تا    1خودکارآمدي به این صورت است که به هرماده از  

صورت معکوس  ها بهیابد و بقیه مادهاز راست به چپ امتیازشان افزایش می  15و    3،    9،  8،  13،  1

و حداقل   87داراي حداکثر نمره    نامهپرسشاین    یابد.یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می

به    0/ 89به روش آلفاي کرونباخ    نامهپرسشاین    پایایی()باشد.  می  17نمره  

ترجمه و اعتباریابی شده است.      ()توسط  نامهپرسش دست آوردند. این  

پژوه در  مقیاس  این  پایایی  به  %79  ش ويپایانی  آمد.  با   نامهپرسشدست  پژوهش حاضر  در 

 به دست آمد.  0/ 84روش آلفاي کرونباخ 

 ( به شرح ذیل انجام گردید:برنامه اجرایی مداخله شادکامی )

ه اول ا به یکدیگر؛ اجراي پیش -جلـس نایی و معرفی اعـض رورت و آـش آزمون و بیان هدف و ـض

 اهمیت آموزش.

 بینانه.ت و خوشآموزش بیان احساسات؛ اصول تفکر مثب -جلسه دوم

ــوم ــه س ــادمانی را به هاي مفید و مفرح و انجام فعالیت آموزش انجام فعالیت   -جلس هایی که ش

 دنبال دارند؛ آموزش گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات )روابط اجتماعی(.

بیان   چنینهمآموزش اـصول ارتباطات ـصمیمانه به عنوان مهمترین منبع ـشادي و   -جلـسه چهارم

 رش خالقیت.اصول پرو

 واقعی بودن.  آموزش کاهش توقعات و خودِ -جلسه پنجم

 ریزي و سازماندهی بهتر؛ زندگی در زمان حال.آموزش اصول برنامه -جلسه ششم

 آموزش دوري از نگرانی و اولویت دادن به شادي. -جلسه هفتم

پرورش آموزش کنار گذاـشتن احـساـسات منفی؛ پرورش ـشخـصیت ـسالم و اـصل  -جلـسه هـشتم

 آزمون.گیري و اجراي پسگرا بودن، بازخورد، نتیجهشخصیت اجتماعی و برون
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 هایافته
یفی مربوط به ویژگی ناختی در جدجمعیت هاي  در آغاز این بخش اطالعات توـص  هايلوـش

گزارش شده است. 2و  1

 

     
    

 
      
     

     

 
( سن بین درصد  40نفر )  8شناختی نشان داد که در گروه آزمایش تعداد  جمعیت هاي  یافته

سال سن    45تا    41( بین  6/26نفر )  3سال و    40تا    36(  درصد  33/ 4نفر )  4سال،    35تا    30

  36(  درصد  33/ 3نفر )  5سال،    35تا    30( سن بین  درصد  46/ 7نفر )  7داشتند و در گروه گواه   

و    35/ 21سال سن داشتند. میانگین سن گروه آزمایش    45تا    41( بین  20نفر )  3سال و    40تا  

  43/ 2و انحراف معیار    34/ 30کنندگان  بود. در گروه گواه میانگین سن شرکت   46/ 7انحراف معیار  

 به دست آمد.

 
 

   
  

     

      

      

     

 
( داراي مدرک فوق دیپلم، درصد   3/13نفر )   2کنندگان در گروه آزمایش  از میان شرکت

( داراي مدرک فوق لیسانس درصد   6/26) نفر    3( داراي مدرک لیسانس و  درصد   60نفر )   10

 7/46نفر )   7( داراي مدرک فوق دیپلم،  درصد   20نفر )   3و یا دکتري بودند. در گروه گواه  

( داراي مدرک فوق لیسانس و یا دکتري  درصد   3/33نفر )   5( داراي مدرک لیسانس و  درصد 

رصد حجم نمونه د   7/36درصد حجم نمونه داراي مدرک لیسانس و    3/60کلی  طور بودند. به 
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دو گروه از نظر میانگین   دار نبوده و تقریبا  معنی   05/0داراي مدرک کاردانی بودند که در سطح  

متغیر استاندارد  انحراف  و  میانگین  هستند.  برابر  هم  با  تحصیالت  و سطح  وابسته   هاي سنی 

، 3به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه، در جدول  آزمون  پس پژوهش در مراحل پیش آزمون،  

ارائه شده است.

 

  
   

    
      
      
       
      

در  می  نشان  3جدول   شغلی  انگیزش  متغیر  کلی  نمره  معیار  انحراف  و  میانگین  که  دهد 

بهپیش گروهآزمون  در  گواه  هاي  ترتیب  و  در    53/ 40  ±  3/ 03و    50/ 20  ±  3/ 62آزمایش  و 

باشد.  می  54/ 32  ±  2/ 82و    56/ 72  ±  5/ 96آزمایش و گواه  هاي  ترتیب در گروهبهآزمون  پس

ترتیب در عالوه بر این میانگین و انحراف معیار نمره کلی متغیر خودکارآمدي در پیش آزمون به 

هاي  ترتیب در گروهبهآزمون  پسو در    68/ 16  ±  5/ 61و    66/ 60  ±  8/ 47آزمایش و گواه  هاي  گروه

 باشد. می 68/ 44 ± 5/ 42و   69/ 88 ± 6/ 72آزمایش و گواه 

انس،   ل کووارـی ایج تحلـی ه نـت ل از اراـئ دي و داري  معنیبراي تعیین  قـب ارآـم اثر گروه بر خودـک

گزارش ـشده  4اـستفاده ـشد که نتایج حاـصل در جدول  انگیزش ـشغلی از آزمون المبداي ویلکز  

 است.
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که نتایج در   گفت توان  می  و با توجه به مقدار    4با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول  

دار بوده است و دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ متغیرهاي خودکارآمدي  معنی  <0/ 0001سطح  

نتایج آزمون لوین را نشان    5جدول  داري دارند.یآزمون با هم تفاوت معنو انگیزش شغلی در پس

 دهد. می

 
 
   
     

 
(.  >0/ 05رعایت شده است )  هانتایج آزمون لوین نشان داد که پیش فرض همگنی واریانس

آزمایش و گواه در هاي  پیش آزمون گروههاي  نشان داد که تفاوت نمره  از طرفی نتایج آزمون  

معن )انگیزش شغلی و خودکارآمدي(  وابسته  نبوده است )یمتغیرهاي  نتیجه>0/ 05دار  در   ،) 

 توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد. می

 

 
  

 
    

       
        

       
       
       
      
       

 

تفاوت  می  نشان  6نتایج جدول   آزمون،  پیش  اثرات  کنترل  از  بعد  که  بین داري  معنیدهد 

شغلی،    خشنوديدو گروه در متغیرهاي میزان عالقه به شغل، اهمیت شغل،  آزمون  پسنمرات  

مسئولیت  اتاخودباوري،  مجذور  به  توجه  با  دارد.  وجود  خودکارآمدي  و  خودکنترلی   پذیري، 

درصد از تغییرات هر یک از متغیرهاي    52،  59،  61،  58،  63،  56توان بیان کرد به ترتیب  می
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پذیري، خودکنترلی  شغلی، خودباوري، مسئولیت   خشنوديمیزان عالقه به شغل، اهمیت شغل،  

درصد تغییرات خودکارآمدي کارکنان اداره    63  چنین همناشی از تاثیر آموزش شادکامی است.  

   شود.می میراث فرهنگی و گردشگري از آموزش شادکامی ناشی

 

 گیریبحث و نتیجه
انگیزش  و  بر خودکارآمدي  آموزش شادکامی  اثربخشی  بررسی  پژوهش حاضر،  از  هدف 

نتایج   اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان گلستان بود.  شغلی کارکنان 

کارکنان در مرحله  افزایش انگیزش شغلی  پژوهش نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس بر  

میانگین نمرات انگیزش شغلی در گروه آزمایش نسبت به گروه    تاثیر دارد. تفاوتآزمون  پس

در   شکل  آزمون  پسگواه  یافتهداري  معنیبه  با  نتایج  این  است؛  بوده     پژوهشهاي  باال 

(  )(  ،)  ،  ( )    ،

همسو است. در تبیین اثربخشی آموزش    (  )و    ()

  انگیزد، بر آگاهی اومی  شادي فعالیت فرد را برتوان گفت که  می  شادکامی بر انگیزش شغلی

  چنین هم شادي    .نمایدمی  را تسهیل  روابط اجتماعی  و  کندمی  افزاید، خالقیت وي را تقویت می

شود. بنابراین،  می  بخشد و موجب حفظ سالمتی و طول عمر افرادمی مشارکت سیاسی را رونق

بیشتر، از انگیزه  هاي  با آموزش شادکامی، فرد قدرت درونی بیشتري یافته و با کسب موفقیت 

گردد. در نتیجه با در نظر داشتن این نکته که شادي امري درونی است و  می  باالتري برخوردار

شود، براي ایجاد شادي در افراد می توان  و تفسیر حوادث و رویدادها باعث شادي میتعبیر  

شود به افراد آموزش داد  فرایندهاي شناختی و انگیزشی را که باعث ایجاد یا افزایش شادي می

بخشید ) بهبود  را  کارکنان  انگیزش شغلی  این طریق  از  (.  و 

کار آموزش   به  اولویت   کنانشادکامی  به  توجه  که عواملی همچون  با  برنامه  این  آموزشی  هاي 

هاي گروهی منجر به خودباوري  سرگرم و فعال بودن؛ گذراندن اوقات بیشتر در جمع و فعالیت 

وري؛ دور کردن شود. از سویی آموزش شادکامی با انجام کارهاي معنادار و داراي بهرهمی  در آنان

؛ پایین آوردن سطح انتظارها و آرزوها؛ اندیشه مثبت و خوشبینانه میزان عالقه به شغل  هاناراحتی

(. برنامه شادکامی فوردایس با در برگرفتن  )  دهدمی  را افزایش
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با توجه به افزایش سطح کلی سالمت فرد   چنینهم هاي شناختی و رفتاري و  ها و تکنیکآموزش

بیشتر افراد و درگیري هرچه  مؤثر  فعالیت  افزایش  موقعیت ها  آن  و  گروهی  در  هاي جمعی و 

(.  پذیري آنان را فراهم نماید )مسئولیت   يتواند موجبات ارتقامی کنانکار

گرفتن شمول اصول این برنامه، به تدریج   به دنبال آموزش برنامه شادکامی فوردایس و با در نظر

انرژي کار افزایش سطح کلی شادابی و  با  با تمرکز بر زمان حال و  به مرور اهمیت و    کنانو 

کار شغلی  ارتقاء   کنانرضایت  شادکامیمی  را  مداخله  می  کنانکار  ،دهد.  قادر  تا  را    نگاه سازد 

،  کننده پیدا کند و از طریق کاهش افکار ناامیدکنندهتري در کنترل احساسات و افکار ناراحت مثبت 

ها و وظایف  دهد که نتیجه آن افزایش عملکرد در انجام مسئولیت شناخت این افراد را ارئقاء می

 (. کند ) می محوله است و مهارت خودکنترلی را تقویت 

نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش خودکارآمدي   پژوهش   هاي یافته   چنین هم 

ثیر دارد. تفاوت أ ت آزمون  پس کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در مرحله  

نمرات   در  خودکارآمدي  میانگین  گواه  گروه  به  نسبت  آزمایش  گروه  شکل آزمون  پس در  به 

بوده داري  معنی  یافته   باال  با  نتایج  این  ،   ( ) پژوهش  هاي  است؛ 

توان گفت باشد. در تبیین این یافته می همسو می    ( ) و    ( ) 

تر و احتمال موفقیت و رسیدن  که افرادي که احساس شادي و نشاط داشته باشند، اهدافشان را مهم 

 را بیشتر در نظر می گیرند، و با دستیابی به اهداف خود، احساس توانمندي و کارآمدي ها  آن   به 

(. در واقع، افراد با کسب آموزش شادکامی، با مهمتر کنند )می 

باالتري نسبت در نظر گرفتن اهدافشان، احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر دانسته و به باورهاي  

توجه به زمان حال؛ توجه به سالمتی شخصیت؛ برونگرایی و یابند.  می   خود دست هاي  به توانایی 

ارتباطات محکم   اجتماعی بودن؛ خوِد کنار گذاشتن مشکالت و احساسات منفی؛  واقعی بودن؛ 

شان افزایش یابد )شود که خودکارآمدي و احساس توانمندي فردي می   منجر 

 .) 

شادکامی   مداخالت  کمک  با  که  بود  مهم  واقعیت  این  بیانگر  پژوهش  این  نتایج  مجموع،  در 

ت می   فوردایس  فرهنگی  اداره میراث  انگیزش شغلی و خودکارآمدي کارکنان  بر  ثیر گذاشت.  أ توان 

ر  احساس خودکارآمدي  و  شغلی  انگیزش  که  راهکارهایی  به  کارکنان  کردن  دهد، تجهیز  ارتقاء    ا 

شود از  می   تواند بهره وري، تمایل به اعمال تالش بیشتر و نوآوري را افزایش دهد. لذا پیشنهاد می 
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انگیزش شغلی و افزایش خودکارآمدي کارکنان اداره    ي آموزش شادکامی فوردایس به منظور ارتقا 

توان حجم نمونه و نبود مرحله  هاي این مطالعه می از محدودیت   میراث فرهنگی بهره گرفته شود. 

  پیگیري براي بررسی اثربخشی آموزش شادکامی مبتنی بر مدل فوردایس در طول زمان اشاره نمود 

تداوم نداشته  آزمون پس ز گذشت چند ماه از مرحله پس ا  آموزش از آنجایی که ممکن است اثرات 

براي حفظ اثرات    آموزش شود جلسات حمایتی هر چند وقت یکبار پس از پایان  باشد، پیشنهاد می 

یک گروه مداخله دوم به منظور مقایسه یک روش    چنین هم درمانی تا طوالنی مدت برگزار شود.  

 گردد. هاد می دیگر با روش شادکامی فوردایس نیز پیشن   آموزشی 

 
و قدردانی تشکر 

دانند که از کلیه افراد مشارکت کننده در این پژوهش می  نویسندگان این مقاله بر خود الزم

 کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند. 

 

 تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 
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