خالصه مقاله شناخت عوامل شاد ي ساز در ميان نسل هاي شاغل در سازمان هاي امروزي
نویسندگان :غالمرضا عسگري  ،محمود محمدي  ،مهدي اسماعيل زاده
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران1392/
هدف :
هدف این پژوهش بررسي مفهوم شادي در سازمان و بررسي تفاو ت هاي نسلي درخصوص نگرش به
شادي در سازمان است .به این منظور براي بررسي مفهوم شادي در سازمان از پرسشنامه كارل و
همکاران و براي مقایسه نسل ها از تاریخ تولد آنها استفاده شد.
تایج حاصل از دیدگاه نسل ها در بحث شادي سازماني :
نسل جدید :شادي یک ضرورت است
نسل مواليد :شادي ضد بهره وري است
نسل ناشناخته  :بيتفاوت به شادي
شادي در فرهنگ معين  ،نشاط معني شده ليکن تفاوت آنها:
نشاط سالمت روحي و جسمي با هم است و بيانگر رفاه افراد ( مادي.بهداشتي.معيشتي ) و در واقع
به عدم استرس،اضطراب،فرسودگي،عدم اطمينان  ،افسردگي در درون سازمان مربوط ميشود .و
پدیده اي اجتماعي محسوب ميشود
شادي یک موضوع فردي و به رضایت مندي از شغل محسوب ميشود  .در واقع برخالف نشاط كه ایجاد
آن نيازمند یک برنامه فراگير و چندبعدي است ،شادي تنها با اجراي بر خي فعاليت هاي ساده و تغير
در محيط سازمان ایجاد مي شود.
در این مقاله از مدل  5معياري جهت شادي استفاده شده است  :رضایت از سرپرست  .رضایت از
همکار و حقوق و مزایا و شرایط ارتقا و محيط كاري( گاهي این مدل سه معياري هم استفاده ميشود)
از طرف دیگر شادي به مفهوم كيفيت زندگي كاري نيز ميباشد كه شامل  :امنيت شغلي.نظام
پاداش.فرصت آموزش.شركت در تصميم گيري كه ساختاري پویا و چند بعدي دارد
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ارتباطات.رضایت شغلي  .افزایش خالقيت و نگهداشتن كاركنان است.
تقسيم بندي نسل ها در دنيا:
نسل انفجار مواليد
این گروه در دوران بعد از جنگ دوم و در هنگام تخریب اقتصاد و كمبود منابع به دنيا آمده اند .آنها
براي به دست آوردن هر چيزي باید رقابت مي كردند .این نسل رقابتي ترین نسل موجود است .این
نسل خوش بين و مدبر است .از چالش و كار پرفشار لذت مي برد .افراد این نسل هویت خود را از
كار مي گيرند و آن را عامل موفقيت مي دانند .آنه ا خواهان موفقيت به هر قيمتي هستند و براساس
موفقيت به دست آمده براي خود ارزش قائل مي شوند ؛ ازاین رو ،به شادي در كار به منزله ي یک
عامل ضدبهره وري نگاه ميکنند.
نسل ناشناخته
متولدین سال هاي  1960تا  ، 1980كساني كه توسط والدین پر مشغله خود فراموش شدند .آنها
دیدند كه در دوران ركود ،والدینشان اخراج شدند؛ ازاین رو ،قسم خوردند كه هرگز براي كسي كه
سرنوشتشان در دست او است سخت كار نکنند .آنها تعادل در زندگي را دوست دارند و براي شادي،
غيررسمي بودن و خالقيت ارزش قائل هستند .به نظر آنها كار هوشمندانه ،اوقات فراغت و سرگرمي
وسيله ایجاد تعادل در زندگي است .این گروه با سرگرمي هاي بيرون سازماني ،ميان كار و زندگي
تعادل برقرار مي كنند.
نسل بعدي
متولدین بين سال هاي  1980به بعد یعني متولدین نسل اینترنت .والدین پشت در مانده ،آنها را
بيش از حد نوازش كرده و از حمایت بيش از حد والدین و قانون برخوردار هستند .كيفيت تحصيلي
باالتر و استانداردهاي ایمني باالتري دارند .اعتماد به نفس زیادي دارند و موفقيت طلب و خودشيفته
هستند .سازمان براي آنها هدف نيست بلکه وسيله اي براي رسيدن به هدف است.

آنها انعطاف پذیر و شاد هستند .برخالف نسب مواليد كه شادي ر ا ضد بهره وري مي دانستند و
برخالف نسل ناشناخته كه به شادي در محل كار بي تفاوت بودند ،اینان شادي در سازمان را نه یک
مزیت بلکه یک ضرورت ميدانند.
تقسيم بندي نسل ها در ایران
1.نسل سال هاي دهه ي  34كه تجارب مشتركي چون قيام پانزده خرداد را پشت سرگذاشته اند.
اینان در گروه سني شصت سال و بيشتر قرار دارند و نسل قبل از انقالب ناميده مي شوند.
2.نسلي كه فرایند جامعه پذیري آنان به دهه ي پنجاه بازمي گردد و انقالب اسالمي و جنگ تحميلي
را دیده اند .این گروه بين  32تا  60سال سن دارند و نسل انقالب و جنگ محسوب مي شوند.
3.نسلي كه فرایند جامعه پذیري آنان به سال هاي بعد از انقالب باز مي گردد و تجارب مشترك خاص
خود را دارند .این گروه در بازه  20تا  32قرار دارند و نسل سومي ناميده مي شوند.
سایر نتایج:
در این پژوهش تالش شده است ،گسست احتمالي موجود در این زمينه بررسي و گزارش شود كه
بررسي دو متغير اهمي

ت و اختصاص نشان داد  ،در زمينه توجه به شادي سازماني در ميان دو

نسل موردبررسي ،تفاوت هاي معناداري مشاهده نمي شود كه این یافته ها نشان مي دهد ،ارزش
هاي اجتماعي درخصوص اهميت به شادي و اعتماد به همکاران و مدیران در ميان دو نسل به صورت
متوالي بازتوليد شده است .از سوي دیگر ،با عنایت به تائيد فرضيه اول پژوهش و از آنجا كه یکي از
مهم ترین مؤلفه هاي شادي ساز ،اعتماد به مدیران شناخته شد ،به مدیران سازمان توصيه مي شود
همواره با كاركنان و سایر مدیران عادالنه رفتار كنند.
و درستکاري ،صداقت و ثبات در رفتار و گفتار را سرلوحه كار خود قرار دهند .از سوي دیگر ،تفویض
اختيارات و سيستم هاي كنترلي به كاركنان ميتواند موجب افزایش حس اعتماد به مدیران شود.
افزون بر این ،ایجاد فضاي باز ارتباطي و نشان دادن توجه به مسائل و مشکالت كاركنان از جمله
اقداماتي است كه م یتواند موجب اعتماد بيشتر كاركنان شود .حضور مدیران در رستوران كاركنان
و صرف غذا با كاركنان در این راستا توصيه م ي شود .همچنين از آنجا كه مسابقات نقش مهمي در

شادي كاركنان دارد پيشنهاد مي شود ،مسابقات ورزشي در رشته هاي مختلف و به مناسبت هاي
مختلف در سطح سازمان برگزار شود .مسابقات فرهنگي  ،هنري (براي مثال مسابقه حدس بزن عکس
چه كسي است؟) در زمان هاي مختلف براي انواع طيف هاي كاركنان گروه برگزار شود .برگزاري جشن
تولد براي همکاران در محل كار از دیگر پيشنهادهاي این پژوهش است .افزون بر این ،از آنجایي كه
غذا و رستوان یکي از عوامل شاد ي بخش محسوب مي شود پيشنهاد مي گردد ،یک منوي غذایي
(نيمروز) متنوع و مفرح براي كاركنان فراهم و عرضه شود.
درصورت نياز به اصل مقاله از طریق یکي از راه هاي ارتباطي اعالم فرمایيد.

