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 مقدمه

 اهداف که بود همراه انشهمیار و سلیگمن توسط گرامثبت روانشناسی میتب ظهور با ضا ر قرن اوای 

 بود انسانی هایقابلیت شیوتاسازی و سالم شخصیت دارای اتراد به کمک میتب، این عمده 

(Keshavarzi & Yousefi, 2012). مثبت، ت ارب قبی  از مباضثی بر که گرامثبت شناسیروان روییرد 

 Pietrowsky). است متمرکز مثبت متقاب  اجتماعی روابط و مثبت شخصیتی هایویژگی مثبت، اضساسات

& Mikutta, 2012)  
 و سازمان ضوزه در تازگیبه (Joukar, 2007, p.4) انسان هایتوانمندی و استعدادها به توجه شعار با

 رتتار عنوان با جدیدی جنبش ترتیب، بدین و نموده جلب خود به را پژوهشگران از بسیاری توجه مدیریت،

  (Khalatbary & Bahari, 2010). است شده ای اد گرامثبت سازمانی

 هایظرتیت که است، آن از ضاکی گرامثبت سازمانی رتتار زمینه در شده ان اگ هایپژوهش نتای 

 عنوان با را عاملی هم، کنار در آمدی،خودکار و بینیخو  آوری،تاب امیدواری،: قبی  از ،شناختیروان

 که کند تراهم هاسازمان برای پایداری رقابتی مزیت تواندمی که دهندمی تشیی  شناختیروان سرمایه

 ,Khalatbary & Bahari).  شودمی سازمان در اجتماعی سرمایه و انسانی سرمایه ارز  ارتقای به من ر

2010, p.85)   را انسان بهزیستی که داندمی هاییو شیوه هاسازه شناسایی را خود غایی هدف روییرد، این 

 سبب را زندگی هایتهدید و نیازها با آدمی بیشتر چه هر تطاب  موجبات که عواملی روازاین. کندمی تراهم

-ویژه جایگاه «آوریتاب» میان، این در. باشندمی روییرد این پژوهش مورد هایسازه ترینبنیادی گردند،

 است داده صاصاخت خود به رتتاری و روانی بهداشت و تحولی روانشناسی هایضوزه در مخصوصاً ای،

.(Joukar, 2007, p.4) کنندمی   تعریف هاییتوانمندی و خصوصیات و هامهارت معنای به را آوریتاب 

 ,Mikaili; Mokhtarpour &  Mayssami). شود سازگار هاچالش و هاسختی با سازدمیقادر  را ترد که

2012, p.8)  رتتار به اتراد شودمی باعث یتخصوص این از برخورداری که است این آوریتاب اهمیت 

 مختلف هایضیطه در را رشد سطوح باالترین که کنند، پیدا دست مسأله ض  موقعیت در سازگارانه

 و ایراتش هایپدیده با هماهنگی برای را ترد و شودمی شام ...  و تردیبین هی انی، اخالقی، شناختی،

 انوا  با آمیزموتقیت برخورد برای اتراد همچنین. دکنمی یاری بیرونی و درونی ییپارچگی به دستیابی

 شیوه به مسائ  ض  و ناراضتی و استرس با آمدن کنار توانایی و برخودکارآمدی عالوه زا،استرس شرایط

 مشیالت مقاب  در خود روانی سالمت و ن سعزت از نوعیبه که هستند آوریتاب نیازمند مطلوب،

 آوریتاب در بسیاری عوام  (Mashaekhi Dolat Abadi & Mohamadi, 2014, p.207).کنند  محاتظت
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 عوام  تردی، عوام  دلبستگی، سبک به توانمی جمله آن از که هستند دخی  مشیالت برابر در ترد

 (Zahed, Rezaei & Herfati, 2012, p.78).    کرد اشاره اجتماعی، عوام  و خانوادگی،

 شادکامی، یبعی، شوخ قبی  از مت اوت شخصیتی خصوصیات با آوریتاب که است معتقد (6333) کامپ ر 

 بلیه نیست، ایساده مو و  و است ارتباط در زندگی هدتمندی و عقالنی ک ایت همدلی، خردمندی،

 هایجنبه عنوان به شود بررسی جداگانه صورت به باید که است مرتبط هایجریان از پیچیده ساختاری

 روانشناسی در (Zahed; Rezaei & Herfati, 2012, p.78). قرارگیرند مطالعه دمور سالمت در هم از م زا

 و نگر  بر شادکامی (Buss, 2000). است مترادف زندگی از ر ایت و خشنودی با «شادکامی» گرامثبت

 زندگی از ر ایت و مثبت هایت ربه از و است دلپذیر و مطبو  ضالتی و است مبتنی شخصی ادراکات

 .(Kiamersy & Momeni, 2013, p.121) یردگمی نشات

قرار  خود هایتعالیت سرلوضه را اندیشی مثبت روزمره هایتعالیت ان اگ هنگاگ شاد، روضیه دارای اتراد

 هستند زندگی بزرگ و مشیالت کوچک با رویارویی هنگاگ بیشتر اندیشیچاره قدرت دارای و دهدمی

(Babolhavaeji et al., 2011, p.105). را آوریتاب میزان تواندمی رسدمی نظر به که عواملی دیگر از 

 به آن از که خطرزاست و ضساس هایموقعیت با برخورد در برتر نیرویی ضضور به اعتقاد دهد، اتزایش

   (Mashaekhi Dolat Abadi & Mohamadi, 2014, p.208). شود می تعبیر معنوی هو 

 مشیالت آن ارز  و معنا جایگاه، به توجه با مشیالت ض  به یمعنو هو  با مائو و یانگ عقیده به

 آن از است اده با و بخشیده م هوگ و معنا هایمانتعالیت و کارها به آن توسط قادریم که هوشی ؛پردازیممی

 عای ی هو  معنوی، هو  بر عالوه (Yang & Mao, 2007, p.999). شویم آگاه عملیردمان معنای بر

      عای ی، هو  از ناشی رتتار که گونههمان باشد ارتباط در آوریتاب با مستقیم یور به است ممین نیز

        .& Critchley, 2011, p.331)  (Armstrong; Richardزاسترساست شرایط با سازگاری واقع در

 آمیزمخایره هایموقعیت با مقابله قدرت و عای ی هو  بین که باورند، این بر عای ی هو  پردازاننظریه

 اندنموده مطرح کنندهمحاتظت عام  یک عنوان به را عای ی هو  باالبودن و دارد وجود مثبت رابطه

.(Joukar, 2007, p.4)  
 که گرامثبت سازمانی رتتار و مثبت روانشناسی نوین دیدگاه ضوزه در شده است سعی پژوهش این در

 به است انسانی هایقابلیت سازیشیوتا و مثبت، شناختیروان هایقدرت و هاظرتیت بررسی درصدد

 در آوریتاب بر عای ی هو  و معنوی هو  شادکامی، قبی  از متغیرها از تعدادی تأثیر بررسی و مطالعه

 مدیریتی مستلزگ خود خاص هایویژگی به توجه با ایرسانه هایسازمان. پرداخته شود خبرنگاران قشر میان
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های خاص خود را دارند که از ماهیت این ها و پیچیدگیو ت اوت (Roshandel, 2007, p.9)اند مت اوت

هایی از قبی  برخورداری از محیط تعالیتی پیچیده، متغیر و نامطمئن و دشواری در ها و ویژگیسازمان

 بیش اهمیت قبی  از همچنین در ضوزه تعالیت شغلی خبرنگاران؛ مواردی .شودسن ش اثربخشی ناشی می

 و سالی  وجود ای،پیرامون سازمان رسانه محیط بودن متحول و پویا ایال  رسانی، در زمان عنصر ضد از

 اتراد با مصاضبه های مت اوت، بحرانی و چالشی،موقعیت در ضضور مخایبان، متغیر و مت اوت انتظارات

رد که کنترل این به همراه دا خبرنگار ترد برای را زاییکاری استرس شرایط ناآشنا، اغلب و گوناگون

ای به همراه داشته باشد. نتای  مثبتی را برای سازمان رسانه تواندمیآوری خبرنگاران قویت تابتموارد و 

     تعدادی از مدیران ارشد  با مقدماتی هایمصاضبه ان اگ از پس پژوهشگران ذهنی دغدغه واقع در

 نگارانخبر در آوریتاب ارتقاء و بهبود سطح ر،های کثیراالنتشار و صاضبنظران عرصه رسانه کشوروزنامه

 و درونی ییپارچگی به دستیابی و ایراف هایپدیده با هماهنگی برای سازگارانه رتتار منظور تقویت به

 خود روانی سالمت و ن سعزت با نوعیبه تا است زااسترس شرایط انوا  با آمیزموتقیت برخورد و بیرونی

بنابراین از آن ا که با مطالعه ادبیات و  ؛کنند به شغ  خبرنگاری از خود محاتظتمربوط  مشیالت مقاب  در

آوری و شادکامی در قشر خبرنگاران یاتت نشد و با توجه به پیشینه مو و  تحقی ، پژوهشی در زمینه تاب

در نظر گرتتن نقش  با آوریتاب بر شادکامی اثر خأل تحقیقاتی موجود، هدف پژوهش ضا ر تعیین

 .است شهر تهران کثیراالنتشار هایخبرنگاران روزنامه در عای ی هو  و معنوی هو  ان یمی

 پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی
 مبانی نظری

 شدن، روبرو ظرتیت آوریتاب. است «آوریتاب» مثبت روانشناسی در طرحم مسائ  از ییی :آوریتاب

 شرط دو آوریتاب ترایند در. است هاآسیب یا مشیالت ت ربه وسیله به شدن قویتر ضتی و کردن غلبه

 و هاسختی وجود با. 2 ،شوندیم روبرو شدید یهایسخت یا مهم تهدیدهای با اتراد. 6: دارد وجود مهم

 ,Luthar; Cicchetti & Becker, 2000) کنندیم پیشرتت و یاتته دست مثبت سازگاری به مهم مشیالت

p.543).  ،( تهدیدات و هاآسیب) ناگوار شرایط به واکنش در ترد مثبت سازگاری را آوری تاب والر    

 انسان یبیعی انطباقی هایپاسخ از که است ایپدیده آوریتاب واقع، در (Waller, 2001, p.290). داندیم

 بر غلبه و موتقیت به دستیابی در را وی جدی، تهدیدهای با ترد رویارویی علیرغم و شودمی ضاص 
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 برابر در پایداری تنها آوری،تاب البته (Khalatbary & Bahari, 2010, p.86)سازد.می ندتوانم تهدیدها

 بلیه ،باشدنمی خطرناك شرایط با رویارویی در ان عالی ضالتی و نیست کنندهتهدید شرایط یا هاآسیب

 برقراری در ترد توانمندی آوری، تاب گ ت توانمی. است خود پیرامونی محیط در سازنده و تعال ضضور

 این، بر اتزون .(Connor & Davidson, 2003, p.76)است  خطرناك شرایط در روانی_زیستی تعادل

 و عای ی هی انی، مثبت پیامدهای با خود ترمیمنوعی آوریتاب: که باورند این بر پژوهشگران اکثر

 ضاص  مثبت و من ی استرس و ن دو هر با مقابله برای اتراد در و (Masten, 2001, p.227) باشدمی شناختی

 دچار که زیرا اترادی (Kumari, 2015, p.27).است  نیاز مورد شخصی زندگی یا و کار مح  ات اقات از

 رتتاری و روانی جسمانی، لحاظ از ،دهندمی دست از را آن با مقابله توان و شوندمی بازدارنده استرس

  (Hasan zade; Seyed Danesh & Ilbeygi Asli, 2014, p.115).گردندمی آسیب دچار

: از عبارتند هایژگیو این دارند؛ اشاره آورتاب اتراد در بارز خصوصیت سه به( 6334) همیارانش و ماستن

 این کردن ت ربه از پس مثبت پیامدهای بروز پرخطر، و ناگوار شرایط رغم علی رتت پیش و رشد توانایی

 بازگشت توانایی همچنین و روانی، تشار و تنیدگی شرایط در مناسب عملیرد داشتن آمیز، مخایره ت ارب

 ,Masten; Best & Garmezy, 1990). ناگوار روضی  ربه یک کردن ت ربه از پس اولیه، تعادل ضالت به

p.425)  دانست زیر موارد شام  را آوریتاب توانیم کلی بندی جمع یک با : 

     ض ظ ترسایشی، راهبردهای از اجتناب موانع، با همواجه در پذیریانعطاف تشار، زیر آرامش ض ظ

         آورتاب اتراد. درونی موانع از شدن خالص و هادشواری هنگاگ به مثبت اضساسات و بینیخو 

 و سازند عملی را آن و کنند تیر خود که قادرند هاآن. دهندمی نشان را استقالل و سالمتی از هاییدرجه

        اضساسات هاآن. دهند انتقال دیگران به را نظراتشان که هستند قادر دارند، نتقادا شانمحیط از وقتی

 ;Mikaili). دارند باور شانمحیط دادن تغییر برای را هایشانتوانایی و دارند ایراتیان به نسبت خوبی

Mokhtarpour & Mayssami, 2012, p.8) رایطش با آمیز موتقیت برخورد برای اتراد بنابراین       

 مطلوب، شیوه به مسائ  ض  و ناراضتی و استرس با آمدن کنار توانایی و خودکارآمدی بر عالوه زا،استرس

کنند.  محاتظت مشیالت مقاب  در خود روانی سالمت و ن سعزت از نوعیبه که هستند آوریتاب نیازمند
(Mashaekhi Dolat Abadi & Mohamadi, 2014, p.207) 
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 مثبت هایاضساس بالقوه منابع بر را خود توجه گرامثبت روانشناسی ضیطه به مندعالقه روانشناسان :شادکامی

 انسان تیزیولوژیک تعامالت از مهمی بخش هی انی یهاپاسخ. اندکرده معطوف شادکامی اضساس نظیر

 شادی. دهدیم رارق ریتأث تحت را مختلف هایبیماری با سالمت ض ظ و بقاء برای را وی توانایی که است

 و لذت اضساس تا گرتته آرامش اضساس از عای ی یهاکنش از وسیعی دامنه که هاستهی ان این از ییی

 و وسیع ر ایتی قالب در ک  یک عنوان به شادکامی (Yaghoubi, 2010, p.8). شودیم شام  را خلسه

 عنوان به همچنین و زندگی هایعیتموق عای ی هایک ه بر تمرکز و من ی به مثبت اضساسات غلبه همچنین

 ، تعریفانسان رتتارهای همه برای بخش انگیزه و اتزاینده خوشی مثبت، درونی ضس با تقارن در م هومی

 اتزایش و سالمتی بر شادکامی چان و دینر نظر یب  بر .(Babolhavaeji et al., 2011, p.104)است  شده

 مهم بسیار سالمتی ض ظ در مثبت م هومی عنوان به و  (Diener & Chan, 2011, p.1).دارد تأثیر عمر یول

  (Bekhet; Zauszniewski & Nakhla, 2008, p.12). است ضیاتی و

 ت یر قدرت اتزایش اثرات این جمله از است، مختلف اتراد برای اثربخشی و مثبتی اثرات دارای شادکامی

کمک  دیگران به اتراد و یاتته اتزایش دوستی نو  اضساس ضالت این در. است ارتبایات کی یت ارتقاء و

 مساله ض  قدرت و داده ان اگ بهتر را خود وظایف ،ترندموت  خود مشاغ  در شادکاگ اتراد. کنندیم

 و باال پذیری مسئولیت ضس دارای همچنین، هاآن .(Babolhavaeji et al., 2011, p.104)دارند  بیشتری

 به نسبت من ی هایسوگیری جای به و هستند خود ایراف رویدادهای به نسبت خوشبینانه و مثبت نگرشی

  (Rojas, 2007, p.1). نمایندمی وقایع این از بهینه است اده در سعی خود، دنیای اتّ اقات

 ترآسان ،کنندیم بیشتری امنیت اضساس خود وجود در شاد اتراد  (2442)یرز  می تحقی  یب  همچنین

 است باالتر زندگی در آنهار ایت اضساس و هستند باالتری مشارکتی روضیه دارای گیرند،می تصمیم
.(Babolhavaeji et al., 2011, p.104)  

 ساختار نظر از شاد اتراد که است آن دهنده نشان شادی، به مربوط تحقیقات و هاپژوهش م مو ، در

 و تحصیلی شغلی، خانوادگی، ردی،ت بازدهی از و دارند ت اوت ناشاد اتراد با انگیز  و قضاوت تیری،

 .(Lyubomirsky; Sheldon & Schkade, 2005, pp.112-111)هستند  برخوردار باالتری اجتماعی

معنویت را به عنوان اضساس اولیه نسبت به ارتباط با خود، دیگران و  (6333) میتروف و دنتن معنوی: هوش

  .(Fatemi & Moshabaki, 2014, p.32) کنندسایر موجودات هستی تعریف می

همچنین معنویت جست ویی مداوگ برای یاتتن معنا، هدف و ترجامی معین در زندگی تعریف شده 

 ض ظ و توسعه برای هاییمهارت و هاییتوانا به معنوی هو  ؛ و (Doaie & Azizi, 2012, p.33)است
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 درك اخالقی، مسیر یک تنیات زندگی، معنی جست وی در کامیابی موجودات، همه غایی منشأ با ارتباط

 است معنوی هو  بواسطه واقع در. دارد اشاره تردی بین روابط و شخصی زندگی در هاارز  و معنویات

 زندگی در آن بوسیله و پرداخته خود زندگی در مهم و اساسی مسائ  با ارتباط در سازی سؤال به ما که

  (Tabarsa & Karkbandy, 2014, p.110).   میکنیم ای اد تغییراتی خویش

 از انطباقی کاربرد و کام  آگاهی به که است عقلی ظرتیتهای از ایم موعه معنوی هو  نگیاز نظر ک 

 ت یر مانند هاییخروجی به من ر و کندمی کمک شخص وجودی ماتوق جهان و معنوی هایجنبه

 ;Zarei Matin)شود می معنوی ضالتهای سلطه و ماتوق عالم شناسایی معنا، اتزایش عمی ، وجودی

kheirandish & Jahani, 2011, p.75) هدف با معنوی ایالعات انطباقی کاربرد را معنوی هو  ایمونز 

 قادر را ما که است هوشی معنوی هو  وی منظر از. داندیم هدف به دستیابی و روزمره مسائ  ض  تسهی 

 و اعمال میتوانیم که است هوشی نینهمچ و بپردازیم خود ارزشی و معنایی مسائ  ض  به تا سازدیم

 (Emmonz, 2000, p.3). دهیم قرار معناتر با و ترغنی تر،وسیع باتتی در آن بوسیله را خویش زندگی

 سپردن گو  با همراه یادگیری و مسأله ض  در ضسی چند روییرد کاربرد توانایی را معنوی هو  سیسک

 از بیشتر ترد که است عمیقی خودآگاهی معنوی هو  دیگر عبارت به؛ کندمی معرتی درون ندای به

 نبوده جسم تنها ضالت این در بشر که یاگونه به ؛کندمی درك را هاآن و شده آگاه ا درونی یهاجنبه

 هو  یک معنوی هو  یانگ عقیده به (Sisk, 2008, p.24)است. بدن و روح تیر، از یام موعه بلیه

 به آن بوسیله تا هستیم قادر که هوشی. است مسأله ض  و سازی م هوگ ت یر، شام  که است اعتماد قاب 

 و شویم آگاه خود عملیرد معنای از آن از است اده با و بخشیده م هوگ و معنا خود یهاتیتعال و کارها

 ما زندگی در مسیر کداگ و برخوردارند بیشتری اعتبار از ما رتتارهای و اعمال از یک کداگ که دریابیم

   (Yang & Mao 2007, p.1000). سازیم خود زندگی اسوه و الگو را آن تا است ترعالی

 و قلب ضضور و آگاهی اضساس با زندگی معمول و روزمره هایتعالیت تا شودیم باعث معنوی هو 

 مقوالت با شدن مواجه ضتی و کند زنده انسان در را تقدس ضس و باشد همراه زندگی ارز  درك

 و معنوی قوانین) زندگی بر ضاکم قوانین شناسایی بری انسان توانایی معنوی هو . کند  تسهی را ماورایی

 (Kord Naeij et al., 2012, p.130). است  قوانین این با زندگی تطاب  و( یبیعی
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  & Shojaei). شد مطرح6334 دهه در مایر و سالووی توسط بار اولین برای عای ی هو  عاطفی: هوش

Emadi, 2014,  p.1450)  دیگران، و خود اضساسات و عوایف بر نظارت توانایی شام  عای ی هو 

است  اتراد عم  و تیر هدایت برای م رو ات این از است اده و هاآن بین شدن قائ  ت اوت
.(Ardeshirzadeh & Farhangi, 2013, p.14) 

 کرد معرتی هو  از دیگری  نو را عای ی هو  پیشین محققان هاییاتته به توجه با 6338 سال در گلمن

 است زندگی در مناسب هایتصمیم اتخاذ برای آن از است اده و خویشتن اضساسات شناخت بر مشتم  که

.(Taghizadeh & Soleimani, 2015, p.214)   و تردی عناصر یبقۀ دو به را عای ی هو  عناصر وی 

 عناصر و است انگیز  و کنترلی ودخ خودآگاهی، شام  تردی عناصر. کندمی تقسیم اجتماعی عناصر

 خود روانی ضالت از بودن آگاه معنای به آگاهیخود. است اجتماعی هایمهارت و همدلی شام  اجتماعی

  (Goleman, 2001, p.46). است ضالت آن دربارۀ ت یر نیز و

 شناختیغیر هایتوانایی و هاقابلیت ها،مهارت از ایم موعه :است عبارت بارآن تعریف یب  عای ی هو 

 دهدمی قرار تأثیر تحت مؤثری یور به محیطی تشارهای و نیازها به پاسخ در را ما کلی قابلیت که

(Mandell & Pherwani, 2003, p.389) .  در اتراد هایت اوت به که است هو  از شیلی عای ی هو 

 دارد اشاره اجتماعی ابطرو در هم و تردی زمینه در هم هی انات کنترل و انگیز  اسات،اضس شناخت

(Petrides & Furnham, 2001, p.11)  .که ترد را جهت تطاب  با محیط  این نو  از هو  عاملی است

های داشتن مهارت . این سازه به هنگاگ شیست در شخص ای اد انگیزه کرده و به واسطهسازدیمآماده 

 .(Ghare bighi & Rahimnai,2013, p. 29) شودیماجتماعی باال، من ر به برقراری رابطه خوب با مردگ 

 ,Kumari, 2015).  دارد رتتار  از انسان مراقبت و دیگران به اضتراگ در توجهی قاب  اثرات عای ی هو 

p.293) باشد داشته کار محیط در مهمی نقش تواندمی عای ی هو  2440 سال در رابینز هاییاتته یب  و .

     و عملیرد میزان تواندیم کارکنان عای ی هو  که داشتند اظهار 2440 درسال سارین مانند محققانی

 در مسئله ض  تسهی  برای هی ان تولید یا هی انات کارگیری به توانایی. کند بینی پیش را آنان وریبهره

 .(Ardeshirzadeh & Farhangi, 2013, p.17)کند می ای ا مهمی نقش گروه اعضای کارایی

  

 هشپیشینه تجربی پژو

 شادکامی ریتأث بررسی به خود پژوهش در( 2464)همیاران  و برنز آوریتاب با شادکامی رابطه زمینه در

 ریتأث آوریتاب بر شادکامی که رسیدند نتی ه این به و پرداختند میانساالن و جوانان گروه در آوریتاب بر
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    با شادکامی و معنوی هو  رابطه عنوان با پژوهشی در (2463امیری ) همچنین دارد، معناداری و مثبت

 بین در شادکامی و آوریتاب ارتباط عنوان با تحقیقی ( در2463) ت نگچی دختر، دانش ویان آوریتاب

    و روانشناختی سرسختی عنوان با خود در تحقی  (2469) ترپییری و نگار مه دار، خانه و شاغ  متأه  زنان

 معناداری و مثبت همبستگی شادکامی و معنوی هو  میان رسیدند نتی ه این به شادکامی، با آوریتاب

 .دارد وجود

 و آرمسترانگ ،(2461)همیاران  و مرادی قبی  از هاییپژوهشآوری تاب با معنوی هو  رابطه زمینه در

 ،(2444)همیاران  و سالوی ،(2443)راستوکی  و گارگ ،(2443)کاسیر  مک ،(2466)همیاران 

 باال، معنوی هو  که دادندیم نشان همگی که شد یاتت (2440) جوکار و (2462یوس ی ) و کشاورزی

-می      نشان تحقیقات آوریتاب و عای ی هو  رابطه زمینه در همچنین. دارد ریتأث آوریتاب اتزایش در

 که شودمی آوریتاب اتزایش موجب و داشته آوریتاب با داری معنی همبستگی عای ی هو  که دهند

 و اسمیت ،(2441)کاندا  و ، ناکاشیما(2461)جنابادی  و کشتگارتحقی  نتی ه به توانیم میان ینا در

 (،2469همیاران ) و کوالئی خدابخشی ،(2463، امیری )(2448) و همیاران پن ،(2443)همیاران 

 .نمود اشاره (2466بنیانیان ) ،(2462یوس ی ) و کشاورزی

 یهاپژوهش ولی نشد؛ یاتت باشد شده ان اگ معنوی هو  بر شادکامی ریثتأ زمینه در ماًیمستق که پژوهشی

 ،(2466همیاران ) الحوائ ی و باب قبی  از شادکامی بینی پیش جهت معنوی هو  میان رابطه در مختل ی

همیاران  و رئیسی ،(2464)همیاران  و ، باقری(2442)همیاران  و دینر ،(6383) پولنر ،(2464یعقوبی )

 دادند نشان همگی که است شده ان اگ( 2444)رابینز  و ترانسیس ،(2441)آلمیدا  و وریرام ،(2469)

 اتراد شادکامی معنوی، هو  اتزایش با و دارد وجود شادکامی و معنوی هو  بین معناداری همبستگی

 .ابدییم اتزایش

 با پژوهشی تنها، نشد؛ تتیا باشد شده ان اگ عای ی هو  بر شادکامی ریتأث زمینه در ماًیمستق که پژوهشی

 هی انی هو  و عمومی سالمت بر توردایس رتتاری -شناختی شیوه به شادکامی آموز  ریتأث عنوان

 آموز  دادیم نشان که شد یاتت بود، شده ان اگ (2464همیاران ) و لویه یوس ی توسط که دانش ویان

. است شده دانش ویان هی انی و ه و عمومی سالمت اتزایش موجب رتتاری شناختی شیوه به شادکامی

 توانیم هاآن جمله از که اندشده ان اگ شادکامی در آن ریتأث و عای ی هو  با ارتباط در هاپژوهش سایر

 و قلتا  (،2463همیاران ) و نیا ضسن ،(2449) تارنهاگ ،(2463) تالمن ،(2461)های اکبری پژوهش به

 همگی که نمود ( اشاره2443رمضانی ) و شریعتی ،(2443) پور شیرعلی و رجبی ،(2466همیاران )
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 دارای اتراد چه هر که معنا این به ،دادندیم نشان شادکامی و عای ی هو  بین را معناداری همبستگی

یور که ذکر شد با توجه به همان .بود خواهند برخوردار بیشتری شادکامی از باشند باالتری عای ی هو 

آوری، هو  معنوی و هو  بررسی رابطه همزمان متغیرهای شادکامی، تاب پیشینه پژوهش تحقیقی که به

 .شودیمبنابراین زمینه نوآوری پژوهش تأیید  ؛عای ی در قشر خبرنگاران بپردازد یاتت نشد
 

  مفهومی مدل

ترسایم شاده    6پژوهش به صاورت شای     م هومی مدل گذشته، یهاپژوهشبا مرور مبانی نظری و پیشینه 

و در ایان میاان هاو      باشاند یما به عنوان متغیر وابسته  آوریو تابمی به عنوان متغیر مستق   است. شادکا

 .کنندیمعای ی  و هو  معنوی به عنوان متغیرهای میان ی ای ای نقش 

 
 پژوهش مفهومی مدل :7شکل

 پژوهش یهاهیفرض

 :نداشده تنظیم پژوهش یهاهیتر  پژوهش، این برای آمده به دست مدل اساس بر
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 آوری تأثیر  مثبت و معنادار دارد.شادکامی بر تاب .6

 عای ی تأثیر مثبت و معنادار دارد. بر هو   شادکامی .2

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر معنوی هو  شادکامی بر .9

 .دارد معنادار و مثبت  تأثیر آوریهو  عای ی بر تاب .3

 .دارد معنادار و مثبت  تأثیر آوریتابهو  معنوی بر  .1

 دارد . ریتأث آوریتاب بر عای ی هو  گریمیان ی با شادکامی .1

 دارد. ریتأث آوریتاب بر معنوی هو  گریمیان ی شادکامی با .0

 روش شناسی پژوهش

های توصی ی از نو  رو از دید هدف کاربردی و از نظر گردآوری ایالعات جزو پژوهش پیشپژوهش 

 ت.همبستگی و به یور مشخص مدل یابی معادالت ساختاری اس

 ایجامعه که باشدیم تهران کثیراالنتشار هایروزنامه خبرنگاران جامعه آماری این پژوهش شام  کلیه

 گیرینمونه ن ر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند؛ و به رو  983و بر یب  ترمول کوکران  بوده نامعین

 214گرتت که در م مو  تعداد  قرار هاآنمتناسب و در دسترس( پرسشنامه در اختیار  یایبقهترکیبی )

برای جمع آوری ایالعات مورد نیاز پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد  پرسشنامه بازگشت داده شد.

)ر ایت از زندگی، ضرمت خود، بهزیستی تاعلی،  مؤل هو پن   سؤال 23( شام 6380شادکامی آکس ورد )

-)خود مؤل هو پن   سؤال 99( شام 6331)ر ایت خایر و خل  مثبت(، پرسشنامه هو  عای ی شرینگ 

اجتماعی(، پرسشنامه هو  معنوی  یهامهارتانگیزی، آگاهی اجتماعی، آگاهی، خودکنترلی، خود

)ت یر وجودی نقادانه، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی،  مؤل هو چهار  سؤال 23( شام  2448کینگ )

 مؤل هو پن   سؤال 21( شام  2449یدسون )کونور و دیو آوریتابگستر  خودآگاهی( و پرسشنامه 

عوایف من ی و اعتماد به غرایز تردی، پذیر  مثبت تغییر و روابط ایمن، کنترل،  تحم  )شایستگی تردی،

 یانهیگز پن  ییف اساس بر پرسشنامه این سؤاالت از کداگ هر اهمیت معنویت(، است اده شده است. درجه

 موات  کامالً گزینه برای 1عدد  تا مخالف کامالً برای 6عدد از آن یهانهیگز عددی ارز  که لییرت

آمار توصی ی)میانگین و انحراف معیار( و بررسی  یهاآزموندر این تحقی  جهت ان اگ  .باشدیم است،

    اس پی اس اس و برای بررسی اتزارنرگرابطه بین متغیرها با است اده از آزمون همبستگی پیرسون، از 
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با  هاپرسشنامهمعادالت ساختاری و سن ش روایی سازه  سازیمدلژوهش با است اده از تینیک پ یهاهیتر 

 لیزل است اده شده است.  اتزارنرگاست اده از تینیک تحلی  عاملی تاییدی؛ از 
 

 هاداده وتحلیلتجزیه

خبرگان است اده شد ، از رو  روایی محتوا با است اده از نظرات هاپرسشنامهجهت کسب ایمینان از روایی  

 پرسشنامۀ اولیه، پرسشنامۀ در اصالضاتی اعمال و خبرگان پیشنهادهای و نظرها بگونه ای که پس از دریاتت

 تأییدی عاملی تحلی  مدل کمکبه پژوهش، سازۀ اعتبار همچنین. شد توزیع دهندگانپاسخ میان نهایی

       را خود نهانی متغیر شایسته یور به ییاهشاخص گیری،مدل اندازه در. شد گیریاول اندازه مرتبه

    مشاهده 6 جدول در که یورهمان. باشد 1/4 از باالتر هاآن استاندارد  رایب که کنندیم گیریاندازه

 استانداردشده عاملی بار برآورد که آن ا از. است 1/4 از بیشتر هاشاخص تمامی استاندارد  رایب شود،می

 مطلوبی نحو به هاشاخص تماگ میریگیم نتی ه ،(بیشتر یا 0/4 آلایده یوربه) باشد آن زا بیشتر یا 1/4 باید

 و همگرا اعتبار سازه پژوهش همچنین با بررسی دو شاخص روایی .گیرندمی اندازه را خود نهانی متغیر

    لحاظ به را مناسبی ت ییک در نهایت، سازه هر نشانگرهای که معنا این شد؛ به دییتأواگرا نیز  روایی

روایی همگرا به مقداری که نشانگرها عام  مینون . آورند تراهم مدل دیگر یهاسازه به نسبت گیریاندازه

، اشاره دارد و روایی واگرا بر تمایز پذیری و استقالل عاملهای ییه ضتی به لحاظ کنندیممورد نظر را تبیین 

 واریانس میانگین دوگ اصلی ریشه قطر روی 2دول شماره نظری مشابه ولی مستق  هستند، اشاره دارد. در ج

 و بعد از آن به ترتیب میانگین اندشده داده نشان پیرسون همبستگی  رایب اصلی، قطر شده و پایین تبیین

 شاخص . از آن ا کهباشدیمشده، میانگین متغیرها و انحراف معیارآنها قاب  مشاهده  استخراج واریانس

 دییتأهستند روایی واگرا  1/4مورد مطالعه باالتر از  یهاسازهشده برای تماگ  ستخراجا واریانس میانگین

 تمامی شده روی قطر اصلی، بیشتر از تبیین واریانس میانگین دوگ شد. هچنین از آن ا که مقدار ریشه

 دامه پایاییشد. در ا دییتأاست لذا روایی واگرا نیز  سایر متغیرها به نسبت مربوط متغیر همبستگی  رایب

 0/4 از بیشتر پرسش نامه چهار هر برای آن مقدار و شد بررسی کرونباخ آل ای  ریب کمکبه هاپرسشنامه

نتای  تحلی  عاملی تاییدی در . برخوردارند مناسبی از پایایی هانامهپرسش  که معنا این به آمد؛ دستبه

و نتای  پایایی  2وایی واگرا در جدول شماره ، نتای  همبستگی متغیرها، روایی همگرا و ر6جدول شماره 

 .باشدیمقاب  مشاهده  9در جدول شماره  هاپرسشنامه

  



   6931، پاییز و زمستان 61هشتم، شماره پژوهش نامه مدیریت تحول، سال                                                66

 با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی سازه ییروا جینتا (:7)جدول 

سؤاالت 

 شادکامی
 بار عاملی

سؤاالت 

 آوریتاب

بار 

 عاملی

سؤاالت 

 هوش معنوی
 بار عاملی

سؤاالت 

 هوش معنوی

بار 

 یعامل

H1 37/0 R1             58/0 IS1 55/0 EI1 66/0 

H2 56/0 R2             55/0 IS2 29/0 EI2 35/0 

H3 66/0 R3             32/0 IS3 35/0 EI3 30/0 

H4 35/0 R4             55/0 IS4 58/0 EI4 85/0 

H5 35/0 R5             29/0 IS5 36/0 EI5 55/0 

H6 39/0 R6             52/0 IS6 35/0 EI6 35/0 

H7                  37/0 R7             32/0 IS7 38/0 EI7 37/0 

H8 63/0 R8             33/0 IS8 35/0 EI8 58/0 

H9 59/0 R9             39/0 IS9 55/0 EI9 62/0 

H10 52/0 R10 62/0 IS10 58/0 EI10 66/0 

H11 32/0 R11 36/0 IS11 66/0 EI11 35/0 

H12 35/0 R12 57/0 IS12 67/0 EI12 33/0 

H13 27/0 R13 62/0 IS13 39/0 EI13 35/0 

H14 69/0 R14 58/0 IS14 35/0 EI14 67/0 

H15 35/0 R15 33/0 IS15 20/0 EI15 88/0 

H16 55/0 R16 56/0 IS16 55/0 EI16 55/0 

H17 38/0 R17 59/0 IS17 50/0 EI17 57/0 

H18 65/0 R18 53/0 IS18 39/0 EI18 66/0 

H19 35/0 R19 36/0 IS19 39/0 EI19 35/0 

H20 32/0 R20 66/0 IS20 35/0 EI20 88/0 

H21 59/0 R21 30/0 IS21 62/0 EI21 36/0 

H22 33/0 R22 85/0 IS22 53/0 EI22 38/0 

H23 55/0 R23 32/0 IS23 33/0 EI23 65/0 

H24 55/0 R24 35/0 IS24 35/0 EI24 55/0 

H25 55/0 R25 33/0 - - EI25 29/0 

H26 62/0 - - - - EI26 85/0 

H27 56/0 - - - - EI27 65/0 
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 از صفحه قبل( 1جدول )ادامه 

H28 35/0 - - - - EI28 38/0 

H29 55/0 - - - - EI29 59/0 

- - - - - - EI30 55/0 

- - - - - - EI31 83/0 

- - - - - - EI32 38/0 

- - - - - - EI33 86/0 
 

 واگرا و شاخص توصیفی روایی و همگرا روایی متغیرها، همبستگی نتایج (:7)جدول 

 (4) (9) (2) (6) متغیرهای پنهان

    398/0 ی( شادکام6)

   399/0 758/0 ( هوش عاطفی2)        

  358/0 902/0 596/0 ( هوش معنوی9)        

 355/0 935/0 960/0 755/0 آوریتاب( 4)        

 698/0 696/0 890/0 896/0 گین واریانس تبیین شدهمیان

 6257/7 5953/7 9950/7 8700/7 میانگین 

 26820/0 85396/0 30952/0 29960/0 انحراف معیار

 

 
 پژوهش یرهایمتغنتایج پایایی  (:7)جدول

 کرونباخ آلفای                 سؤاالت                       پرسشنامه

 59/0 9-92 کامیشاد              

 58/0 9-77 هوش عاطفی       

 55/0 9-95 معنوی هوش           

 52/0 9-98 آوریتاب            
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 بررسی مدل ساختاری تحقیق

 شی  در T) )مدل پژوهش معناداری مدل پژوهش، ساختاری مدل تعمیم قابلیت و هاهیتر  بررسی جهت

 نتااای ،  اسااس بر. شده است داده نشان 9 شی  در پژوهش)نمودار  رایب مسیر( شده استاندارد مدل و 2

 بار  شاادکامی  تاأثیر  میازان  ،62.96 آن معنااداری   ریب و 4.89 آوریتاب مستقیم شادکامی بر ریتأث میزان

  اریب  و 4.02 معناوی  هاو   شاادکامی بار   تأثیر میزان ،3.26 آن معناداری  ریب و 4.11عای ی  هو 

و  66.36 آن معناداری  ریب و 4.08 آوریتاب بر عای ی هو  تأثیر ، همچنین میزان64.12 آن یمعنادار

همچناین اثار    .است آمده دستبه 8.11 آن معناداری  ریب و 4.13 آوریتاب بر معنوی هو  تأثیر میزان

( و از طریق 8700× 87.0= ) 4.16از یری  متغیر میان ی هو  عای ی  آوریتابغیر مستقیم شادکامی بر 

نقش  میشانجی هشوش     تأیید(  برآورد شد که نشان از 87.0× 87.0= )87.0متغیر میانجی هوش معنوی 

 -31/6 و+ 31/6 باازۀ  در  ارایب معنااداری   هماۀ  که آن ا از .باشدمیعاطفی و هوش معنوی در این اثر 

 جامعاۀ  باه  را پژوهش نهایی دلم توانشده و می تأیید پژوهش یهاهیتر  تمامی ترتیب این به ندارند، قرار

 . داد تعمیم آماری

 

 
 در حالت معناداری پارامترها لیزرل افزارنرم برونداد مدل :7شکل
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 استاندارد ضرایب در حالت تخمین لیزرل افزارنرم برونداد مدل: 7 شکل

 
 تحقیق یهاهیفرضو نتیجه  tضرایب مسیر، آماره (: 7) جدول

 قیتحق اتیفرض 
ضریب 

 تأثیر
 یمعنعدد 

 داری
 نتیجه آزمون

 فرضیه

 ییدتأ 99879 0857 .دارد معنادار و مثبت  تأثیر آوریتاب بر شادکامی 9

 ییدتأ 2899 0866 .دارد معنادار و مثبت تأثیر عاطفی هوش بر  شادکامی 9

 ییدتأ 90889 0839 .دارد معنادار و مثبت تأثیر معنوی هوش بر شادکامی 7

 ییدتأ 99859 0835 .دارد معنادار و مثبت  تأثیر آوریتاب بر عاطفی هوش 5

 ییدتأ 5866 0882 .دارد معنادار و مثبت  تأثیر آوریتاب بر معنوی هوش 8

6 
 ریتأث آوریتاب بر عاطفی هوش گریمیانجی با شادکامی

 . دارد

 0857اثر مستقیم        

 0889اثر غیر مستقیم  
 ییدتأ

3 
 ریتأث آوریتاب بر معنوی شهو گریمیانجی با شادکامی

 .دارد

 0857اثر مستقیم        

 0859اثر غیر مستقیم  
 دییتأ
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 برخاوردار  مناسابی  براز  از پژوهش مدل دهدمی نشان ،9 جدول در ساختاری مدل براز  نتای  همچنین

 AGFI  وGFI  و RMSEA و df/2 X ،P-VALUEهای خوب بودن براز  مدل عبارت از: شاخص .است

باشاد مادل    9تر از )کای دو به درجه آزادی( هر چه این مقدار کوچکdf/2 Xلیزرل  اتزارنرگباشند. در می

، همان میانگین م ذور خطاهاای مادل اسات. ایان     RMSEAدارای براز )تناسب( بهتری است . شاخص 

باشد قابا    8/4است یعنی اگر زیر 8/4شود. ضد م از این مقدار شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته می

   4.3 مقادار  از بااالتر   AGFIو  GFI باشد خیلی خوب است. همچنین اگار مقاادیر   1/4قبول است، اگر زیر 

مناسب  براز  1 جدول در آمده دستبه است. نتای  برخوردار خوبی براز  از گیری اندازه باشد مدلمی

  کنند.تأیید می مدل م هومی تحقی  را
 

 نیکویی مدل های برازششاخص (:7) جدول

 مقادیر شاخص

RMSEA 086/0 

GFI 27/0 

df/2 X 05/9 

AGFI 29/0 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

     دو  بار  را آن خبرنگااران  کاه  اسات  دشاوار  یا اه یوظ انساانی  اجتما  آگاهی بخشیدن به و ایال  رسانی

 مسئولیت پر و ضساس شغلی از و گذارندیم تأثیر مردگ روان و روح بر مستقیم یور به خبرنگاران کشند؛می

 معرتای  دنیاا  ساخت  شاغ   ساومین  عنوان به بازیگری و معدن در کار از پس خبرنگاری ضرته. برخوردارند

 سختی قبی  از مشیالتی ؛کنندیم نرگ پن ه و دست بسیاری مشیالت با خبرنگاران ما کشور در. است شده

 قارار  اتهااگ  مظاان  در مشاخص،  بنادی زمان و ساعت گعد ها،برنامه از شدن برخی یوالنی کار، تشردگی و

 از بیمه و مزایا و ضقوق نداشتن آنان، شغلی آینده برای تضمینی گونه هیچ نبود و ثابت جایگاه عدگ گرتتن،

 تهدیدکنناده  کاه  اسات  شادیدی  زای استرس عوام  مشیالت این تمامی. است خبرنگاران کلی مشیالت

 آوری تاب .دینمایم   روری بسیار را ضرته این در آوریتاب به نیاز و باشندیم خبرنگاران روانی سالمت

 روزاناه  زنادگی  تشاارهای  باه  پاذیر  انعطااف  پاسخ و ناگوار رویدادهای در مشیالت با مقابله م هوگ به که

 یاا  کناد  رشاد  زماان  مارور  باه  تواندیم و است مت اوت دیگر ترد به تردی از که است ویژگی نوعی است،

در راستای هدف  تا شده است تال  مقاله این در لذا (Khalatbary & Bahari, 2010, p.91). دیاب کاستی
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کثیراالنتشار تهاران باا در نظار     یهاروزنامهخبرنگاران  آوریتابپژوهش که همان مطالعه اثر شادکامی بر 

 آوریتاب شدر در مهم عوام  برخی بررسی ، بهباشدیمگرتتن نقش میان ی هو  عای ی و هو  معنوی 

 در معناوی  هاو   و عاای ی  هاو   شاادکامی،  وجود پژوهش، این هاییاتته اساس بر. بپردازیم خبرنگاران

 :شودیم بحث ذی  شرح به ضاص  نتای  لذا،. شودیم هاآن آوریتاب اتزایش باعث خبرنگاران

 باا  یاتتاه  ایان  ؛ کاه دارد ارمعنااد  و مثبات  ریتأث آوریتاب بر شادکامی که داد نشان اول تر یه بررسی نتای 

 ،(2469) تار  پییاری  و نگاار  ماه  ،(2463(، ت نگچی )2463امیری ) ،(2464)همیاران  و برنز پژوهش نتای 

اتازایش   باعاث  و دارد ماوثری  نقاش  روانای  و جسامانی  سالمت اتزایش و بهبود در شادی. باشدیم همسو

 و خاود  دارناد  تمایا   شااد  اتاراد . گاردد یما  ارتقای مشاارکت اتاراد   و زندگی در ر ایت امنیت، اضساس

 ایان  بار  اعتقااد  شاناختی  روان هاای نظریاه  در همچنین .نمایند ت سیر مثبت را وقایع و ببینند مثبت را دیگران

           درنظار  تار مثبات  را مثبات  رویادادهای  و مثبات  صاورت  باه  را خنثای  رویادادهای  شاادکاگ  اتاراد  که است

 تأما   باعاث  کاه  ایان  جملاه  از دارد؛ هماراه  به م یدی اثرات اتراد، برای مثبت خل  و شادکامی.  گیرندمی

     دوسات  ناو   اتاراد  ،دهاد یما  اتازایش  را تحما   قادرت  ،بردیم باال را ارتبایات کی یت و شده اتراد بیشتر

 کاار  بهتار  دارند، بهتری شغلی عملیرد و شده خالق بیشتر ت یرشان کنند،می کمک دیگران به و شوندمی

 تاوان  دیگار  بیاان  باه  و شاوند یما  زااسترس و مبهم شرایط با رویارویی و مسأله ض  به قادر بیشتر و کنندمی

 شارایط  در تهدیدکنناده  و برانگیاز  چاالش  شارایط  رغم علی را هاآن آمیز موتقیت سازگاری و آوریتاب

 شارایط  باا  رویارویی جهت خود شادکامی اتزایش به ستیبایم خبرنگاران بنابراین؛ یابدمی اتزایش سخت

 هاای تر ایه  و عقایاد  و باورهاا  و نموده اقداگ خود، آوریتاب توان اتزایش و خبرنگاری شغ  زایساستر

 اتیارشان بخشیدن نظم و کردن تربیت با توانندیم هاانسان زیرا ؛دهند تغییر را هاآن و شناخته را خود اشتباه

 ترسایم  یریا   از خبرنگااران  شودیم توصیه. نمایند بخش تر ای و خالقیت کامروایی، از مملو را زندگی

 مناساب،  ریازی برناماه  داشتن ضال، زمان در کردن زندگی خود، شخصیت و روح جسم، از مثبت تصویری

 زنادگی،  یهاا لاذت  درك باودن،  باین  خاو   دیگران، با مهربانانه رتتار داشتن یبعی، شوخ ضس پرور 

      تمارین  و ورز  ،هاا ا اطراب  کنتارل  بارای  مناساب  اهیارهاای ر از اسات اده  دیگاران،  بخشیدن و گذشت

 و مساائ   باا  رویاارویی  در را خاود  وتاوان  تااب  ترتیاب  این به و دهند اتزایش را خود شادکامی صدر سعه

بعنوان  یارسانه هایسازمانبه نقش مدیران  ستیبایمهمچنین در این میان  .دهند اتزایش روزانه مشیالت

مدون زمینه را برای دستیابی خبرنگاران به شادکامی تاراهم آورناد    یهایزیربا برنامه  انندتویماترادی که 

با پشتیبانی و ضمایت صامیمانه از خبرنگااران و ضاذف     ستیبایم یارسانه هایسازمانتاکید نمود. مدیران 
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شاادکامی در   وساعه با خبرنگااران باه ت   مستحیم و صمیمانه ارتبایی و تال  برای برقراری ارتبایات موانع

 کارشاان  ماورد  در هاا آن اضتمالی هاینگرانی از خبرنگاران با بیشتر ارتباط ، زیرا برقراری دسازمان بپردازن

 تشایی   باه  سات یبایمباشند، همچنین  داشته بیشتری امنیت و شادی اضساس هاآن شودیمکاسته و موجب 

 بیماه  و خبرنگااران ویراضای ضقاوق    بارای  صخاا  مزایاای  و پاادا   یراضی نظاگ و خبرنگاری یهاان من

 و باه تباع آن ترساودگی    شاغلی،  اساترس  ها ومناسب کمک نموده، و از این یری  مقدار زیادی از نگرانی

با توجه به ضرته خبرنگاری که نیازمند میازان   شودیمخشونت خبرنگاران را کاهش دهند. پیشنهاد  و شغلی

ان مشخصی اختیار به خبرنگاران جهت اتزایش انگیزه و خالقیات  خالقیت تردی باالیی است، با اعطای میز

 خودشاان  شیوه به رودمی انتظار هاآن از که را کارهایی شود داده اجازه خبرنگاران به زیرا اگر شوند هاآن

 گارتتن  بارای  را خود وقت نیست الزگ دیگر که دلی  این به بلیه شوند،می ترخوشحال تنها نه دهند، ان اگ

داشت. همچناین باه    خواهند هم باالتری کارایی کنند، تلف دارند، قرار باالتر هایرتبه در که اترادی دییتأ

باا یراضای مناساب محایط کاار و توجاه باه عاواملی از قبیا            شاود یمتوصیه  یارسانه هایسازمانمدیران 

های شااد در یراضای   محیط و است اده از ترکیب رنگ بودن خوشبو مناسب، اداری مبلمان مناسب، روشنایی

 را خاود  کاار  محا   اتاراد  کار برای خبرنگاران تراهم نمایند چاون هرچاه   مح  در دلپذیر سازمان، محیطی

 خواهند.  شادتر باشند، داشته بیشتر دوست

 باا  یاتتاه  این ؛ کهدارد معنادار و مثبت ریتأث عای ی هو  بر شادکامی که داد نشان دوگ تر یه بررسی نتای 

 و شاناخت  در بااال،  عاای ی  هاو   باا  اتاراد . باشدیم ( همسو2464همیاران ) و لویه یوس ی پژوهش نتای 

 دارند؛ زیادی توانایی شودیم بیشترشان ت یر و سازگاری قدرت اتزایش موجب که خود اضساسات کنترل

 ناایی توا برخوردارناد؛  خاوبی  استرس مدیریت هایاز مهارت و کنندیم تحم  را کمتری روانی تشار هاآن

 درك را هاا آن اضساساات  خاوبی  باه  شاود یم باعث امر همین که دارند دیگران با مطلوب ارتباط برقراری

 به را توانایی این باال عای ی هو  واقع در باشند داشته بخشی ر ایت رابطه و شوند همدل هاآن با نمایند،

 من ی، هی انی عوام  خستگی، و میدیناا نظیر بیرونی و درونی نامطلوب عوام  دخالت از که دهدیم اتراد

 تاأثیر  عاای ی  هو  بر شادکامی که آن ا از. کنند پیشگیری مزاضم عوام  سایر و ایراتیان روانی تشارهای

 خبرنگااران  باه . شاود  اقداگ خبرنگاران شادکامی اتزایش جهت در واجب است  لذا دارد معناداری و مثبت

 برداشت کنند، کنترل و شناسایی را خود هی انات و ضساساتا خود شادکامی اتزایش برای شودیم توصیه

 رواباط  و اجتمااعی  تعاامالت  نمایناد،  دور خود از را من ی اتیار باشند، داشته دیگران اضساسات از صحیح

 در صحیحی ریزی برنامه و داشته زندگی در معنادار و هدتمند یهاتیتعال باشند، داشته دیگران با صمیمانه
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 هاای ساازمان همچنین به مادیران   .گردد تقویت  آنان عای ی هو  نهایت در تا نمایند، ادای  خود زندگی

ورزشای و ت ریحای مخصاوص     یهاا برناماه هاا و  از یریا  برگازاری کاالس    گاردد یمرسانه چاپی توصیه 

خبرنگاران، از قبی  ای اد تیم توتبال خبرنگاران عالوه بار تقویات شاادی در خبرنگااران زمیناه شاناخت و       

رقراری ارتباط بیشتر میان همیاران خبرنگار و سایر کارکنان در سازمان را ای اد نمایند، این رواباط خاود   ب

من ر به ای اد ضس اعتماد و ت یر مثبت در میان خبرنگاران شده و خود موجب بااال رتاتن هاو  عاای ی     

 شود. خبرنگاران می

پژوهشای در  . دارد معناادار  و مثبات  ریتاأث  ناوی مع هو  بر شادکامی که داد نشان سوگ تر یه بررسی نتای 

شادکامی بر هو  معنوی در پیشینه یاتت نشد ولای در راساتای بررسای همبساتگی میاان هاو         ریتأثزمینه 

 همیااران  و بااقری  ،(2442) همیااران  و دینار  ،(6383) به نتای  پژوهش پاولنر  توانیممعنوی و شادکامی 

اشاره نمود که همبستگی مثبات و معنااداری    (2441)آلمیدا  و ریرامو ،(2469همیاران ) و رئیسی ،(2464)

 امیاد،  لذت، نشاط، خنده، با همراه که است درونی اضساس یک شادی .اندنمودهرا بین این دو متغیر اثبات 

 و ساازگار  که دارند رتتارهایی و اتیار شادکاگ، اتراد. دیآیم وجود به ترد در خوشبینی و ر ایت اضساس

 مساائ   برای مستقیم یور به و دارند نیایش و دعا ،نگرندیم امور به روشنی دید با و باشندیمنده کن کمک

 از ییای  و هایشتوانایی به ترد بینانه خو  اعتماد سرچشمه شادکامی. دهندیم نشان کوشش و تال  خود

 آن بادون  اخالقای  و تیاری  پرور  که شریی است، پیرامونش محیط با او واقعی مناسبات اعتالی شرایط

 و دهاد یما  نشاان  را ارزشای  و معنایی مسائ  که غایی هو  عنوان به معنوی هو  که آن ا از و ندارد معنا

 نزدیاک  اضسااس  باا  شاادی  و ردیگیم بر در هایسخت و زااسترس عوام  با را روانی سازگاری یهاتیظرت

 شاود یما  توصایه  معناوی  هو  اتزایش هتج دارد، ارتباط خداوند از دوستانه تصور داشتن و خدا به بودن

یبیعت گردی و کوهنوردی که موجب آزاد شدن ت یر از  یهابرنامهخبرنگاران از یری  تدوین  شادکامی

 یارسانه هایسازمانمسائ  پیش پا اتتاده و ت یر در زمینه مسائ  ارزشی و با معنا در زندگی شده، از یرف 

نهادینه نمودن شادی در جامعه خبرنگااران را از   یارسانه هایسازمان مدیران شودیمپیشنهاد  .یابد اتزایش

وظایف خود بدانند و با تعیین بودجه مشخص برای این مو و ، هزینه نمایند چرا کاه تقویات هار یاک از     

ابعاد شادکامی و هو  معنوی موجب ارتقای ر ایت خبرنگاران از و عیت خود شده و به تباع آن ساطح   

 یابد.ن ارتقا میکی یت کاری آنا

 عباارت  باه ؛ دارد معناادار  و مثبت ریتأث آوریتاب بر عای ی هو  که داد نشان چهارگ تر یه بررسی نتای 

 دهناد یما  نشان بیشتری آوری تاب دشوار، شرایط در برخوردارند باالیی عای ی هو  از که اترادی دیگر
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 کاسایر  ماک  ،(2466)همیااران   و مساترانگ آر ،(2461)همیاران  و مرادی پژوهش نتای  با یاتته این که

( جوکاار  2462یوسا ی )  و کشااورزی  ،(2444)همیااران   و سالوی ،(2443)راستوکی  و گارگ ،(2443)

 و زا استرس هایموقعیت با آمدن کنار خودکارآمدی، اضساس با باال عای ی هو . باشدمی همسو (2440)

. دارد رابطه امنیت، برای تهدیدی نه یادگیری برای صتیتر و چالش عنوان به زا استرس رویدادهای ارزیابی

 موت  امر این و در کنندیم وجو جست را دیگران ضمایت بیشتری اضتمال به باال عای ی هو  دارای اتراد

 دیگاران  باا  یتار ساازنده  روابط هاآن کنترل و خویش اضساسات و عوایف تنظیم با توانندیم هاآن. هستند

 ایان  باه  و باشاند  گساترده  اجتمااعی  یهاشبیه ای اد و سایرین با خود روابط توسعه به ادرق و نمایند برقرار

 کاه  باود  خواهناد  برخاوردار  ماتوقاان  و همیااران  دوساتان،  خانواده، قبی  از زیادی ضمایتی منابع از ترتیب

 تییاه  باا  و بعمنا این از گرتتن کمک با کاری یهاتنش و هایسخت با رویارویی مواقع در تا شودیم موجب

 از اینیاه  یاا  بپردازناد  خاود  کاری مسائ  و مشیالت باب در الزگ ایالعات دریاتت به مثبت، روابط این بر

 ت رباه  را کمتری من ی پیامدهای ترتیب این به و گردند برخوردار خود ماتوقان و همیاران یاری و کمک

. دیا نمایما  مشایالت  برابار  در آوریبتاا  در هاا آن به زیادی کمک زا استرس شرایط امردر این که کنند

 ندینمایم دریاتت بیشتری رسمی غیر و مثبت و سازنده بازخوردهای باال عای ی هو  دارای اتراد همچنین

 عای ی هو  اینیه به توجه با لذا. باشدیم مؤثر مشیالت با رویارویی در هاآن بن س اعتماد اتزایش در که

    برگازاری  باا  شاود یما  رسانه چااپی پیشانهاد   هایسازمانبه مدیران  است اکتسابی و آموختنی ویژگی یک

 ، شاناخت ماؤثر شانود   یهاا مهاارت های شخصیت شناسی، آموزشی مناسب مانند کالس مختلف یهادوره

 از را خبرنگااران  عاای ی  هاو   یهامهارت ...کنترل خشم و ا طراب و  یهامهارتکالمی،  غیر هایپیاگ

 تا دهند اتزایش اجتما ، در اتراد سایر و ماتوقان همیاران، مخایبان، با مناسب وردبرخ و کنترلی خود قبی 

 .یابد اتزایش محیط در هاآن آوریتاب ترتیب این به

 با یاتته این ؛ کهدارد معنادار و مثبت ریتأث آوریتاب بر معنوی هو  که داد نشان پن م تر یه بررسی نتای 

 و پن ،(2443)همیاران  و اسمیت ،(2441)کاندا  و ناکاشیما ،(2461)جنابادی  و کشتگار پژوهش نتای 

 ،(2462یوس ی ) و کشاورزی (،2469همیاران ) و کوالئی خدابخشی (،2463امیری ) ،(2448)همیاران 

 و بخشیده معنا کاریزندگی به کار در معنویت و معنوی هو  که آن ا از. باشدیم همسو( 2466بنیانیان )

 یات ربه پرتو در و کند تلقی متعالی هدتی بر مبتنی و پندارد ارزشمند را کار  ترد که شودیم باعث

 و شده تقویت خالقیتش و شهود کار، در یبیعیترا نیروی ضضور و ظهور یا و یگانگی اضساس و معنوی

 جهت در تال  لذا. شود متبلور او برای آوریتاب و زا استرس عوام  با رویارویی و مسائ  ض  توانایی
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 و هوشیارانه مراقبه، آگاهی مانند تأملی هایتمرین ان اگ یری  از خبرنگاران برای معنوی هو  رشد

 نظیر واقعیاتی و ت ارب به نسبت زیاد ضساسیت گشودگی، و نظر وسعت اتزایش خودآگاهی، پرور 

 مطرح و هاوقعیتم اصلی معنای جست وی اخالقی، هایررتتا تقویت معنوی، هایمو و  و تعالی ضالت

 در هاآن همچنین. شودیم توصیه رویدادها، میان ارتباط برقراری برای تال  و مسائ  برای «چرا» کردن

 خود یهاخواسته و اهداف به نموده، شناسایی را خود هایارز  ستیبایممعنوی  هو  رشد جهت

 و کنند ترکیب را خود شخصی ینشب و جهانی بینش .دهند تعادل و انداز چشم خود زندگی به و بیندیشند

          در و نموده تمرکز دلسوزی و عش  بر و بشناسند هستی جهان و یبیعت دیگران، با را خود ارتباط

رسانه  هایسازمانمدیران  .نمایند ت یر واقعیت مرگ، از پس زندگی زندگی، مرگ، قبی  از هاییزمینه

       تان و خداشناسی زیر نظر اساتید متبحر و متخصص و با برگزاری کالسهای عر توانندیمچاپی نیز 

های پرسش و پاسخ در این زمینه، توجه خبرنگاران به مو وعات معنوی در سازمان را اتزایش دهند. برنامه

قرآن بر روی دیوارها زمینه توجه بیشتر  یهاهیآبا نصب تابلوهایی از اضادیث و  شودیمهمچنین توصیه 

یر کارکنان را به مسائ  ارزشی و معرتتی اتزایش دهند تا به این ترتیب با باالبردن هو  خبرنگاران و سا

 در رویارویی با مسائ  و چالشهای پیش رو اتزایش یابد. هاآن آوریتابمعنوی خبرنگاران، 

 بطور آوری،مستقیم بر تاب تأثیر بر عالوه شادکامی که دادند نشان ه تم و ششم تر ه بررسی نتای 

 غیرمستقیم تأثیر. گذاردمی این متغیر تأثیر بر( معنوی هو  و عای ی هو  گریمیان ی با)نیز  یرمستقیمغ

ضاص   از تأثیر این مقدار که بود معنادار و مثبت( 4.16)عای ی هو  متغیر یری  از آوریتاب بر شادکامی

 به( 4.11×  4.08« )آوریتاب بر عای ی هو  تاأثیر» مقادار در« عای ی هو  بر شادکامی تاأثیر»  ارب

 و مثبت (4.39)معنوی  هو  متغیر یری  از آوریتاب بر شادکامی غیرمستقیم تأثیر همچنین و آمد دست

 هو  تاأثیر» مقادار در« معنوی هو  بر شادکامی تاأثیر»  ارب ضاص  از تأثیر این مقدار که بود معنادار

 و عای ی هو  میان ی نقش راستای در پژوهشی. آمد دست به( 4.02×  4.13« )آوریتاب بر معنوی

 هو  و عای ی هو  شد مشخص که آن ا از ولی نشد یاتت آوریتاب بر شادکامی ریتأث در معنوی هو 

در  خبرنگاران معنوی هو  و عای ی هو  ارتقای لذا دارند بسزایی نقش آوریتاب اتزایش در معنوی

 .باشدیم اثرگذار و مهم ربسیا کاری سخت شرایط با رویارویی جهت
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