دانایی و همکاران /بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی

بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
در سال 1397

- 1استادیار پزشکی اجتماعی و خانواده ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشککی کرمکا  ،کرمکا  ،ایکرا -2
استادیار پزشکی اجتماعی و خانواده ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرما ،
کرما  ،ایرا - 3دانشجوی پزشکی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمکا  ،کرمکا ،
ایرا

خالصه
مقدمه :شادکامی سهم بسزایی بر سالمت جسمی و روحی افراد دارد .رضایت شغلی نیز میتواند در افزایش شادکامی افکراد تثثیرگکاار
باشد .در مطالع حاضر وضعیت رضایت شغلی و شادکامی کارکنا ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما موردبررسی قرار گرفت.
روش کار ::مطالع مقطعی حاضر بر روی  245نفکر از کارکنکا سکتادی دانشکگاه علکوم پزشککی کرمکا در سکال  ،1397بکا رو
نمون گیری آسا انجام شد .از پرسشنام های شکاخ تو کیفی شکغل ) Job Descriptive Index (JDIو آکسکفورد اسکتفاده شکد.
پرسشنام  JDIشامل  70سؤال با نمرات  1تا  5و پرسشنام آکسفورد شامل  29سؤال با نمرات  0تا  3است .در هر دو پرسشنام  ،نمره
باالتر نشا دهنده وضعیت بهتر است .تجزی وتحلیل آماری با نرمافزار  SPSSو آزمو های رگرسیو خطی تک متغیره و چند متغیره و
ضریب همبستگی پیرسو انجام شد.
یافتهها :میانگین نمره شادکامی و رضایت شغلی در افراد شرکتکننکده بک ترتیکب  40/87±13/4و  234/46± 40/7بکود .بیشکترین
نمرات رضایت شغلی در حیط های سرپرستی و همکارا و کمترین نمرات در حیط های ترفیع و ارتقاء و حقکو بکود .از بکین عوامکل
پیشگوییکننده ،فقط نوع معاونت ،ارتباط معنیداری با رضایت شغلی داشت .بین رضایت شغلی و شادکامی همبستگی مثبت معنیداری
وجود داشت (.)p<0/001, r=0/371
نتیجهگیری :کارکنا ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما ازنظر رضایت شغلی و شادکامی وضعیت مطلوبی ندارند .با توج ب ارتباط
رضایت شغلی با شادکامی و نقش شادکامی بر سالمت ،الزم است اقدامات مداخل ای اثربخش در این خصوص طراحی شود.
کلیدواژگان :رضایت شغلی ،شادکامی ،رضایت از زندگی
نویسنده مسئول :محسن مؤمنی m.momeni@kmu.ac.ir
تلفن 09131406404:نمابر034-33257313 :
دریافت1398/2/23 :

پذیرش1398/5/1:

 لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید
دانایی م ،مؤمنی م ،علیخانی س .بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی در کارکنا ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما در سال  .1397مجلک
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،تابستا 1398؛ 112-21:)1( 6
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دانایی و همکاران /بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی

اجتماعی ،رضایت از زندگی زناشویی ،رضایت از محیط شغلی و

مقدمه

میزا رعایت حقو افراد در جامع میباشد (.)8 ،7

شادکامی مفهومی است ک از دیرباز اندیشمندا و دانشمندا

رضایت شغلی ب تعریف اسپکتور ( )1997عبارت است از نگر

بزرگ ازجمل ارسطو و اپیکدر ب آ پرداخت اند .شادکامی از 3
جزء اساسی تشکیلشده ک شامل وجود هیجا مثبت و رضایت

حیط های مختلف از شغل خود .رضایت شغلی باعث میشود ک

از زندگی و فقدا هیجا منفی (اضطراب و افسردگی) میباشد

فرد شاغل در یک سازما  ،تعهد بیشتری نسبت ب شغل خود

( .)1شادکامی و نشاط ،جزء ضروریترین نیازهای جامع بشریت

داشت باشد و ب عنوا یک نیروی کارآمد و دارای تعامل مناسب

است و از مهمترین عوامل تثثیرگاار بر سالمت فرد و جامع

با همکارا ک از سطح شادکامی باالیی برخوردار است ب

محسوب میشود؛ ب گون ای ک در بسیاری از مواقع واژه

بازدهی بیشتر سازما کمک مینماید ( .)9رضایت شغلی تحت

شادکامی را معادل با رضایت از زندگی در نظر میگیرند (.)2

تثثیر عوامل گوناگونی از قبیل عوامل سازمانی ،عوامل محیطی،

در تمامی جوامع ،شادکامی و سالمت ازجمل مهمترین

عوامل فردی و ماهیت کار قرار میگیرد .ب عقیده بسیاری از

ملزومات یک زندگی موفق و خوب است و رابط تنگاتنگی بین

احبنظرا

سطح شادکامی در جامع و سطح سالمت افراد جامع وجود

سالمت سازمانی است و نقش بسزایی در سالمت جسمی و

دارد .شادکامی عالوه بر تثثیر مستقیمی ک بر سالمت جسمی و

روانی ،افزایش بهرهوری و رضایت از زندگی کارکنا دارد (.)10

روحی افراد دارد ،بر روی تمامی علل مرگومیر نیز تثثیرگاار

با توج ب نقش تثثیرگاار رضایت شغلی بر کارایی و احساس

است ( .)3بسیاری از محققین شادکامی را ب عنوا بعد درونی

شادکامی کارکنا و نیز با توج ب اینک تاکنو در این زمین ،

سالمت تقسیمبندی میکنند و معتقدند ک شادکامی عبارت
است از شاخ های عاطفی احساس شاد بود

مطالع ای در کارکنا ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما

و ارزیابی

ورت نگرفت است ،در مطالع حاضر وضعیت رضایت شغلی و

شناختی رضایت فرد ک سالمت ذهنی را ب دنبال دارد (.)4
احساس نشاط و شادکامی باعث میشود ک فرد نگر

رضایت شغلی یکی از مهمترین مؤلف های

شادکامی کارکنا ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما و ارتباط

مثبتی

این عوامل با یکدیگر موردبررسی قرار گرفت.

نسبت ب زندگی داشت باشد و از اعتمادب نفس باالتری برخوردار
باشد .در افرادی ک نشاط کافی و احساس رضایت از زندگی

روش کار

ندارند ،فراوانی افسردگی ،اضطراب ،اعتیاد ب مواد مخدر و

مطالع حاضر ب ورت مقطعی از اردیبهشت تا شهریور

خودکشی بیشتر است و ب طورکلی این افراد موارد مرگومیر

سال  1397انجام شد .جامع موردمطالع  ،کارکنا

باالتری را تجرب میکنند و طول عمر کوتاهتری هم دارند (.)5

ستادی

شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرما بودند .با در نظر گرفتن

افراد دارای شادکامی ،روحی مشارکتی قویتری دارند ،از

مطالعات مشاب ( )11و  α=%5و  β=%1و  r=0.3با استفاده از

احساس امنیت بیشتری برخوردار هستند و در تصمیمگیریها

فرمول

موفقتر عمل می کنند .همچنین افراد شاد در مقابل با

زیر

حجم

مشکالتی از قبیل خشونت خانوادگی ،طال و شکست ،توانایی

نمون

196

نفر

برآورد

شد.

=n

بیشتری در تصمیمگیری دارند (.)6

با در نظر گرفتن  Dropout rate=20%درنهایت  245نفر

عوامل متعددی با احساس شادکامی ارتباط دارند ک شامل

ب عنوا حجم نمون تعیین شد .افراد شاغل در بخش ستادی

محیط خانوادگی و اجتماعی ک فرد در آ زندگی میکند ،شغل،

دانشگاه علوم پزشکی کرما ک رضایت شفاهی جهت شرکت

میزا درآمد ،سطح تحصیالت ،عقاید و ارز ها ،شخصیت،

در مطالع داشتند ،ب رو

وضعیت سالمت جسمی و روحی-روانی ،اعتمادب نفس ،حمایت

نمون گیری آسا وارد مطالع شدند.
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افراد نسبت ب شغل خود و ارزیابی آنها ب طورکلی و در

دانایی و همکاران /بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی

جمعآوری شد .پرسشنام شامل اطالعاتی مربوط ب مشخصات

پرسشنام هایی ک بیش از  10در د سؤاالت آنها پاسخ داده

جمعیت شناختی (سن ،جنس ،وضعیت تثهل ،سطح تحصیالت،

نشده بودند از مطالع حاف شدند .آمارهای تو یفی با میانگین،

نوع استخدام ،سابق کار ،حقو  ،معاونت محل خدمت و سطح

شدند و

مدیریتی) و همچنین دو پرسشنام شاخ

Job

تجزی وتحلیل آماری با استفاده از تجزی وتحلیل رگرسیو خطی

)Descriptive Index (JDIو پرسشنام شادکامی آکسفورد

تک متغیره و چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسو انجام

بود .پس از اخا کد اخال

تو یفی شغل

انحراف معیار ،فراوانی و در د فراوانی بیا

شد .سطح معنیداری  0/05در نظر گرفت شد.

از کمیت اخال دانشگاه علوم

پزشکی کرما  ،با مراجع محقق ب محل کار کارکنا ستادی،

نتایج

ب ایشا توضیح داده شد ک این پرسشنام مربوط ب کار
تحقیقاتی است و محقق قصد دارد در جهت ارتقای هرچ بیشتر

در مطالع حاضر  240پرسشنام موردبررسی قرار گرفت (در د

و کارآمدی وضعیت شغلی و تثثیر آ در شادکامی کارکنا

پاسخدهی .)%97/9 :حدود  %61/7از شرکتکنندگا ز بودند.

اطالعاتی را جمعآوری نماید.

اکثر افراد شرکتکننده ،متثهل ( )%80/7و دارای تحصیالت

پرسشنام  JDIشامل  70گوی و  6زیر مقیاس است .این

فو لیسانس و باالتر ( )%45بودند .ازنظر سطوح مدیریتی%79 ،

پرسشنام رضایت شغلی کارکنا را در  6مقیاس شامل ماهیت

شرکتکنندگا کارمند بوده و تنها  12در د بیشتر از  3میلیو

کار ( 22سؤال) ،سرپرستی ( 14سؤال) ،ترفیع و ارتقاء ( 9سؤال)،

توما در ماه حقو داشتند (جدول شماره .)1

حقو ( 7سؤال) ،همکارا ( 11سؤال) و شرایط محیط کار (7

میانگین نمره شادکامی و رضایت شغلی در افراد شرکتکننده در

سؤال) میسنجد .نمره دهی پرسشنام بر اساس طیف لیکرت

مطالع ب ترتیب  40/87±13/4و  234/46± 40/7بود .میانگین

است و نمرات  1تا  5ب آ تعلق میگیرد .درنهایت فرد نمرهای

سن افراد شرکتکننده  39/93 ± 7/9سال و میانگین سابق کار

بین  70تا  350ب دست میآورد ک نمره باالتر نشان رضایت

 15/57 ±8سال بود .با در نظر گرفتن نمره  ،20بیشترین نمرات

شغلی بیشتر است .روایی و پایایی این پرسشنام در مطالعات

رضایت شغلی در حیط های سرپرستی با نمره  15/28و

قبلی در ایرا بررسیشده و مورد تثیید قرارگرفت است (آلفای

همکارا با نمره  15/07و کمترین در حیط های ترفیع و ارتقاء

کرونباخ.)12( )0/86 :

با نمره  8/51و حقو با نمره  11/78بود (جدول شماره .)2

پرسشنام شادکامی آکسفورد دارای  29گوی است و هر گوی

بررسی عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی کارکنا در جدول

شامل  4عبارت است ک نمرات طیف لیکرت فر تا  3را ب

شماره  3نشا دادهشده است .طبق یافت های این جدول از میا

خود اختصاص میدهد .درنهایت فرد نمرهای بین فر تا  87ب

عوامل جمعیت شناختی موردبررسی در این مطالع  ،هم در

دست میآورد ک نمره باالتر نشان شادکامی بیشتر است .این

رگرسیو خام هم در رگرسیو تعدیلشده ،فقط نوع معاونت

پرسشنام توسط علی پور و نورباال در سال  1378ترجم و

ارتباط معنیداری با نمره رضایت شغلی افراد شرکتکننده در

روایی آ بررسیشده است .پایایی پرسشنام با استفاده از آزمو

مطالع داشت و افراد شاغل در معاونت بهداشتی ب طور

آلفای کرونباخ  0/98بوده است (.)13

معنیداری رضایت شغلی باالتری نسبت ب افراد شاغل در

با توج ب اینک نمرات پرسشنام  JDIو آکسفورد ازلحاظ

معاونت آموزشی ( )p=0/039و سایر معاونتها (غاا و دارو ،امور

طیف لیکرت متفاوت هستند ،جهت یکسا سازی و قابل قیاس

اجتماعی ،دانشجویی و فرهنگی ،درما ) داشتند (.)p=0/017

نمود نتایج نمرات پرسشنام ها و زیرمجموع آنها در مقیاس

همبستگی نمره شادکامی با رضایت شغلی در جدول شماره 4

 20نیز محاسب گردید.

نشا دادهشده است .طبق یافت های این جدول ،نمره شادکامی
با نمره رضایت شغلی و تمامی گوی های آ ارتباط خطی
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دادههای این پژوهش از طریق پرسشنام خود ایفای کتبی

دادهها پس از جمعآوری وارد نرمافزار  SPSSنسخ  20شدند.

دانایی و همکاران /بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی

مستقیم و معنیداری داشت و از بین گوی های مختلف ،بیشترین
ضریب همبستگی ب گوی ماهیت کار تعلق داشت (.)r=0/369

متغیر

درصد

فراوانی

جنسیت
ز

161

67/1

مرد

79

32/9

وضعیت تثهل
مجرد

36

15/1

متثهل

192

80/7

جدا از همسر/همسر فوتشده

10

4/2

سطح تحصیالت
دیپلم و فو دیپلم

45

18/9

لیسانس

86

36/1

فو لیسانس و باالتر

107

45

نوع استخدام
رسمی

110

47

پیمانی

18

77/7

قراردادی

79

33/8

طرح

11

74/7

شرکتی

16

86/8

معاونت محل خدمت
توسع مدیریت و منابع

69

28/8

تحقیقات و فناوری

44

18/3

آموزشی

32

13/2

بهداشتی

30

12/5

سایر (غاا و دارو ،امور اجتماعی ،دانشجویی 65

27/2

و فرهنگی ،درما )
سطوح مدیریتی
کارمند

184

79

مدیر میانی یا باالتر

49

21
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جدول  -1خصو یات جمعیت شناختی افراد شرکتکننده در مطالع

دانایی و همکاران /بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی

حقو
 2تا  3میلیو توما در ماه

68

29/2

بیش از  3میلیو توما در ماه

28

12

جدول  -2شاخ های مرکزی و پراکندگی سن ،سابق کار و نمرههای شادکامی و رضایت شغلی
میانگین

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

شادکامی

40/87

13/4

5

87

9/10

رضایت شغلی

234/46

40/7

76

321/25

13/39

ماهیت کار

74/47

14/3

22

107

13/54

سرپرستی

53/51

12/3

14

70

15/28

ترفیع و ارتقاء

19/15

6/8

7

35

8/51

حقو

20/62

6/4

9

42

11/78

همکارا

41/45

9/4

11

55

15/07

شرایط محیط کار

25/22

6/3

7

35

14/41

سن (سال)

39/93

7/9

22

59

-

سابق کار (سال)

15/57

8/0

1

30

-

از  20نمره

جدول  -3بررسی عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی با استفاده از رگرسیو تک متغیره و چند متغیره
ضرایب تعدیلشده

ضرایب خام
متغیر

اختالف

P-value

فا ل اطمینا %95

اختالف

P-value

فا ل اطمینا %95

سن

0/06

0/847

-0/60 ،0/73

0/53

0/529

-1/12 ،2/18

سابق کار

-0/11

0/743

-0/76 ،0/54

-0/87

0/325

-2/61 ،0/87

*جنسیت

-2/93

0/601

-13/98 ،8/11

2/69

0/709

-11/56 ،16/95

ز

-2/93

0/601

-13/98 ،8/11

2/69

0/709

-11/56 ،16/95

**وضعیت تثهل
مجرد

-4/64

0/550

-19/89 ،10/61

-3/94

0/681

-22/85 ،14/97

جدا از همسر/همسر فوتشده

-8/27

0/550

-35/49 ،18/95

-7/47

0/632

-38/23 ،23/27

***سطح تحصیالت
دیپلم و فو دیپلم

-0/11

0/988

-14/97 ،14/74

3/70

0/707

-15/68 ،23/09
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 1تا  2میلیو توما در ماه

137

58/8

دانایی و همکاران /بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی

فو لیسانس و باالتر

4/29

-7/40 ،15/99

0/470

0/482

4/90

-8/82 ،18/62

****نوع استخدام
پیمانی

-4/45

0/753

-32/34 ،23/43

-19/08

0/292

-54/73 ،16/55

قراردادی

4/25

0/707

-17/99 ،26/51

-1/10

0/941

-30/80 ،28/58

طرح

9/61

0/552

-22/17 ،41/41

-5/66

0/784

-46/43 ،35/11

***** معاونت محل خدمت
توسع مدیریت و منابع

-13/35

0/071

-27/85 ،1/15

-13/8

0/109

-30/68 ،3/08

تحقیقات و فناوری

-7/94

0/335

-24/14 ،8/24

-6/51

0/514

-26/15 ،13/13

آموزشی

-23/51

0/010

-5/73 ،41/29

-21/64

0/039

-1/07 ،42/21

سایر

-19/96

0/017

-3/55 ،36/37

-23/66

0/017

-4/30 ،43/01

******سطوح مدیریتی
-2/94

کارمند

-15/85 ،9/96

0/654

-4/85

0/564

-21/41 ،11/70

*******

حقو

 1تا  2میلیو توما در ماه

-9/48

بیش از  3میلیو توما در ماه

-3/90
****

مرجع* :مرد**،متأهل***،لیسانس،

-25/65 ،8/65

0/406

-16/21 ،10/32

0/746
*****

شرکتی،

******

بهداشتی،

-10/59

0/303

-5/00

0/643
*******

مدیرمیانی یا باالتر،

-30/84 ،9/64
-26/28 ،16/27
درآمد  2تا  3میلیون

تومان در ماه
جدول  -4بررسی همبستگی رضایت شغلی و گوی های آ با شادکامی
رضایت شغلی

شادکامی
ضریب همبستگی

P-value

رضایت شغلی کلی

0/371

>0/001

ماهیت کار

0/369

>0/001

سرپرستی

0/257

>0/001

ترفیع و ارتقا

0/241

>0/001

حقو

0/164

0/011

همکارا

0/188

0/003

شرایط محیط کار

0/190

0/003
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رسمی

10/69

0/333

-11/02 ،32/41

-9/01

0/595

-42/41 ،24/39

دانایی و همکاران /بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی

ارتقاء ب کارکنا میتواند در افزایش رضایت شغلی آنها و ب

بحث
پزشکی کرما  ،رضایت شغلی مطلوبی ندارند .بیشترین نمرات

بررسی عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی در کارکنا

رضایت شغلی در مطالع حاضر ،در حیط های سرپرستی و

ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما نشا داد ک از بین عوامل

همکارا و کمترین در حیط های ترفیع و حقو بود .همچنین

جمعیت شناختی مختلف ،فقط نوع معاونت ارتباط معنیداری با

نتایج تحقیق حاضر نشا داد ک سطح شادکامی این افراد پایین

نمره رضایت شغلی افراد شرکتکننده در مطالع داشت .این در

است .ب گون ای ک میانگین نمره شادکامی بر اساس پرسشنام

حالی است ک بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در کارکنا

آکسفورد در این افراد  40/87±13/4بود .در مطالع بررسی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نشا داد ک جنسیت ،سطح

وضعیت شادکامی در کارکنا بخش سالمت در کرمانشاه با

تحصیالت و رست شغلی کارکنا میتواند با رضایت شغلی

استفاده از پرسشنام آکسفورد در سال  ،1393میانگین نمره

ایشا ارتباط داشت باشد ( .)19همچنین بررسی رضایت شغلی

شادکامی برابر با  38/30 ± 14/80بود ( .)14همچنین در

در کارکنا دانشگاه شاهد تهرا نشا داد ک رضایت شغلی در

مطالع ای بر روی کارکنا

زنا بیشتر از مردا است ( .)20یافت های یک مطالع جهت

شرکت فوالد مبارک ا فها ،

بررسی رضایت شغلی در کارکنا بیمارستا آموزشی وابست ب

میانگین و انحراف معیار نمره شادکامی  48/73 ± 13/6برآورد

دانشگاه علوم پزشکی تهرا نشا داد جنسیت ،وضعیت تثهل،

شده بود ( .)15از سوی دیگر بررسی وضعیت رضایت شغلی و

نوع استخدام و نوع بخش میتواند بر رضایت شغلی افراد

رضایت از زندگی در کارکنا دانشگاه علوم پزشکی سمنا

تثثیرگاار باشد (.)21

نشا داد ک سطح رضایت شغلی و رضایت از زندگی در این

در مطالع حاضر بین نمره شادکامی و نمره رضایت شغلی و

افراد از وضعیت مطلوبی برخوردار است ( .)16بررسی رضایت

گوی های آ همبستگی آماری معنیداری مشاهده شد .بررسی

شغلی پرستارا بیمارستا های کرمانشاه در سال  1391نشا

ارتباط سطح رضایت از زندگی با رضایت از شغل در کارکنا

داد ک رضایت ایشا در حد مطلوبی بوده و بیشترین رضایت

دانشگاه علوم پزشکی سمنا نیز نشا دهنده وجود یک ارتباط

شغلی مربوط ب ارتباط با همکارا بوده است ( .)17در مطالع

مثبت معنیدار بود ( .)16همچنین بررسی ارتباط رضایت شغلی

بررسی رضایت شغلی در کادر پرستاری بیمارستا های استا

با شادکامی در دبیرا مقطع متوسط شهر جیرفت حاکی از

چهارمحال بختیاری ،بیشترین نارضایتی مربوط ب حقو و مزایا

وجود ارتباط مثبت معنیدار در تمامی ابعاد رضایت شغلی با

و کمترین مربوط ب همکارا بود ( .)18با توج ب وجود تفاوت

شادکامی بود ( .)9با توج ب اهمیت شادکامی و تثثیر آ بر

در محیطهای کاری و خصو یات بومشناختی و فرهنگی

سالمت جسمی و روانی کارکنا و ارتباط آ با رضایت شغلی

کارکنا بخشهای مختلف و سازما های واقع در شهرهای

ب نظر میرسد ک اتخاذ سیاستهای افزایشدهنده رضایت

مختلف ،گوناگونی در نتایج تحقیقات طبیعی است و سطح

شغلی میتواند عالوه برافزایش بهرهوری سازمانی در تثمین

رضایت شغلی و شادکامی میتواند در سازما های مختلف
متفاوت گزار

سالمت جسمی و روحی کارکنا نیز نقش تثثیرگااری داشت

شود؛ اما تقریباً در اکثر مطالعات بیشترین موارد

باشد.

نارضایتی مربوط ب حقو و دستمزد است و افراد اکثراً از
همکارا خود رضایت باالیی دارند .این امر لزوم توج ب

نتیجهگیری

سیستم پرداخت و جلب رضایت کارکنا جهت ارائ خدمات

مطالع حاضر یک مطالع مقطعی بود ک با توج ب گروه هدف

بهین با توج ب حقو و مزایا را میطلبد .همچنین در نظر

خاص ،نتایج آ قابلتعمیم ب کل کارکنا نمیباشد ،اما با توج

گرفتن مکانیسمهای تشویقی گوناگو جهت اهدای ترفیع و

ب اهمیت نقش کارکنا دانشگاه علوم پزشکی و عدم وجود
مطالعات کافی در خصوص رضایت شغلی و شادکامی این افراد،
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نتایج مطالع حاضر نشا داد ک کارکنا ستادی دانشگاه علوم

دنبال آ افزایش بهرهوری سیستم مؤثر باشد.
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مطالع حاضر در جهت برنام ریزی برای ارتقای وضعیت موجود
تشکر و قدردانی

 پیشنهاد میشود مطالعات بیشتر با در.میتواند کمککننده باشد

نویسندگا این مقال از کارکنا ستادی دانشگاه علوم پزشکی

نظر گرفتن عوامل پیشگوییکننده بیشتر و حجم نمون باالتر بر

کرما جهت همکاری میمان در تکمیل پرسشنام ها کمال

.روی گروههای مختلف شغلی انجام گردد

 طرح حاضر منتج از پایا نام خانم.تشکر و قدردانی رادارند

سطح رضایت شغلی و شادکامی در کارکنا ستادی دانشگاه

ساجده علیخانی جهت اخا مدرک دکترای عمومی است (کد

از

) ک توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم96000502 :طرح

 رضایت کارکنا.مطلوب نیست

علوم پزشکی کرما

ب نسبت بقی موارد بیشتر بود ک

سرپرستی و همکارا

پزشکی کرما

.نشا دهنده محیط کاری با تعامالت انسانی مناسب میباشد

.)IR.KMU.AH.REC.1397.2741

رضایت از حقو و ترفیع از بقی موارد کمتر بود ک لزوم توج

: مورد تثیید قرارگرفت است (کد اخال

و ترفیع خالقان برای افزایش

ب استفاده از مکانیسمهای پادا

 با توج ب ارتباط رضایت شغلی.انگیزه کارکنا را نشا میدهد

تعارض منافع

 الزم است اقدامات،با شادکامی و نقش شادکامی بر سالمت

نویسندگا این مقال متعهد میشوند ک هیچگون تضاد منافع

مداخل ای اثربخش در این خصوص طراحی و اجرا شود تا

.وجود نداشت است

درنهایت بهرهوری کارکنا دانشگاه و سطح شادابی و نشاط آنها
.ارتقاء یابد

in students of University of Tehran College of
Farabi. Psychology and Religion. 2011;3(4):89108.(In persian)
7. Tsou MW, Liu JT. Happiness and domain
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Abstract
Introduction: Happiness has a great contribution to the physical and mental health of individuals. Job Satisfaction can also be
effective in increasing happiness. In this study, the status of job satisfaction and happiness among the staff of Kerman University
of Medical Sciences was studied.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 245 staff of Kerman University of Medical Sciences in
2018 using convenience sampling method. Descriptive Index Job Descriptive Index (JDI) and Oxford questionnaires were used.
The JDI questionnaire consists of 70 questions with Likert scale 1 to 5 and the Oxford questionnaire had 29 questions with Liker
scale 0 to 3. In both questionnaires, a higher score indicates a better situation. Statistical analyzes were performed using
univariate and multivariate linear regression analyses and Pearson correlation coefficient.
Results: The mean ± standard deviation of happiness score and job satisfaction was 40.87 ± 13.44 and 234.46 ± 40.7,
respectively. The highest job satisfaction scores were in the fields of supervision and colleagues and the lowest scores were in
the field of promotion and salary. Among the predictive factors, only the type of deputy had a significant relationship with job
satisfaction score. Also, there was a significant positive correlation between job satisfaction and happiness (r = 0 371, p-value
<0/001).
Conclusion: Staff members of Kerman University of Medical Sciences do not have a satisfactory job satisfaction and happiness.
Considering the relationship between job satisfaction with happiness and the role of happiness on health, effective interventions
should be designed and implemented.
Key words: Job satisfaction, Happiness, Life satisfaction
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