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 خالصه

 یرگکاار افکراد تثث  یشادکام یشدر افزا تواند یم یزن یشغل تیافراد دارد. رضا یو روح یبر سالمت جسم ییسهم بسزا یشادکام مقدمه:

 قرار گرفت. یموردبررسکرما   یدانشگاه علوم پزشک یکارکنا  ستاد یو شادکام یشغل یترضا یتباشد. در مطالع  حاضر وضع

، بکا رو   1397کرمکا  در سکال    یدانشکگاه علکوم پزشکک    ینفکر از کارکنکا  سکتاد    245 یحاضر بر رو ی: مطالع  مقطعروش کار:

و آکسکفورد اسکتفاده شکد.     Job Descriptive Index (JDI)شکغل   یفیشکاخ  تو ک   یها آسا  انجام شد. از پرسشنام  یریگ نمون 
است. در هر دو پرسشنام ، نمره  3تا  0سؤال با نمرات  29آکسفورد شامل   و پرسشنام 5تا  1سؤال با نمرات  70شامل  JDIپرسشنام  
و  یرهو چند متغ یرهتک متغ یخط یو رگرس یها و آزمو  SPSSافزار  با نرم یآمار وتحلیل ی بهتر است. تجز یتوضعدهنده  باالتر نشا 

 انجام شد. یرسو پ یهمبستگ یبضر

 بیشکترین . بکود  46/234± 7/40 و 87/40±4/13 یکب کننکده بک  ترت   در افراد شرکت یشغل یتو رضا ینمره شادکام یانگینم :ها یافته

عوامکل   ینو ارتقاء و حقکو  بکود. از بک    یعترف های یط نمرات در ح ینو همکارا  و کمتر یسرپرست های یط در ح یشغل یتنمرات رضا
 داری یمثبت معن یهمبستگ یو شادکام یشغل یترضا ینداشت. ب یشغل یتبا رضا داری نیفقط نوع معاونت، ارتباط مع کننده، یشگوییپ

 (.>r=001/0p ,371/0) داشتوجود 

ندارند. با توج  ب  ارتباط  یمطلوب یتوضع یو شادکام یشغل رضایت ازنظرکرما   یدانشگاه علوم پزشک یکارکنا  ستاد ری:گی نتیجه

 شود. یخصوص طراح یناثربخش در ا یا بر سالمت، الزم است اقدامات مداخل  یو نقش شادکام یبا شادکام یشغل یترضا

 دگیاز زن تیرضا ،یشادکام ،شغلی تیرضا :کلیدواژگان
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 مقدمه

شادکامی مفهومی است ک  از دیرباز اندیشمندا  و دانشمندا  

 3اند. شادکامی از  پرداخت  ارسطو و اپیکدر ب  آ  ازجمل بزرگ 

ک  شامل وجود هیجا  مثبت و رضایت  شده لیتشکجزء اساسی 

 باشد یماضطراب و افسردگی( )از زندگی و فقدا  هیجا  منفی 

ترین نیازهای جامع  بشریت  (. شادکامی و نشاط، جزء ضروری1)

بر سالمت فرد و جامع   رگااریتثثترین عوامل  است و از مهم

ی ک  در بسیاری از مواقع واژه ا گون  ب شود؛  محسوب می

 (.2گیرند ) می در نظرشادکامی را معادل با رضایت از زندگی 

 نیتر و سالمت ازجمل  مهم شادکامیدر تمامی جوامع،  

بین و رابط  تنگاتنگی  موفق و خوب استیک زندگی  ملزومات

سطح شادکامی در جامع  و سطح سالمت افراد جامع  وجود 

بر سالمت جسمی و  ی ک مستقیم ریتثث عالوه بر شادکامی .دارد

 رگاارینیز تثث ریوم بر روی تمامی علل مرگ ،روحی افراد دارد

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

و معتقدند ک  شادکامی عبارت  کنند یمی دبن میتقسسالمت 

ی عاطفی احساس شاد بود  و ارزیابی ها شاخ است از 

 (.4شناختی رضایت فرد ک  سالمت ذهنی را ب  دنبال دارد )

ک  فرد نگر  مثبتی  شود یاحساس نشاط و شادکامی باعث م 

نفس باالتری برخوردار  نسبت ب  زندگی داشت  باشد و از اعتمادب 

در افرادی ک  نشاط کافی و احساس رضایت از زندگی باشد. 

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

 ریوم این افراد موارد مرگ یطورکل خودکشی بیشتر است و ب 

 .(5) دارند ی همتر و طول عمر کوتاه کنند یباالتری را تجرب  م

ی دارند، از تر یقوافراد دارای شادکامی، روحی  مشارکتی 

 ها یریگ میتصماحساس امنیت بیشتری برخوردار هستند و در 

عمل می کنند. همچنین افراد شاد در مقابل  با  تر موفق

مشکالتی از قبیل خشونت خانوادگی، طال  و شکست، توانایی 

 .(6)ی دارند ریگ میتصمبیشتری در 

 ک  شامل شادکامی ارتباط دارند احساس عوامل متعددی با 

، شغل، کند یاجتماعی ک  فرد در آ  زندگی م و یمحیط خانوادگ

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

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

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

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

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

ی و در طورکل ب افراد نسبت ب  شغل خود و ارزیابی آنها 

ک   شود یمی مختلف از شغل خود. رضایت شغلی باعث ها ط یح

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

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

با همکارا  ک  از سطح شادکامی باالیی برخوردار است ب  

(. رضایت شغلی تحت 9) دینما یمبازدهی بیشتر سازما  کمک 

عوامل گوناگونی از قبیل عوامل سازمانی، عوامل محیطی،  ریتثث

. ب  عقیده بسیاری از ردیگ یمعوامل فردی و ماهیت کار قرار 

ی ها مؤلف  نیتر مهمی یکی از رضایت شغل نظرا   احب

سالمت سازمانی است و نقش بسزایی در سالمت جسمی و 

 (.10ی و رضایت از زندگی کارکنا  دارد )ور بهرهروانی، افزایش 

رضایت شغلی بر کارایی و احساس  رگااریتثثبا توج  ب  نقش 

در این زمین ،  تاکنو  ک  نیاشادکامی کارکنا  و نیز با توج  ب  

ی در کارکنا  ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما  ا مطالع 

 ورت نگرفت  است، در مطالع  حاضر وضعیت رضایت شغلی و 

شادکامی کارکنا  ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما  و ارتباط 

 ی قرار گرفت.موردبررساین عوامل با یکدیگر 

 روش کار

 یورتا شهر یبهشتاز ارد ی ورت مقطع مطالع  حاضر ب 

 ی، کارکنا  ستادموردمطالع انجام شد. جامع   1397سال 

کرما  بودند. با در نظر گرفتن  یشاغل در دانشگاه علوم پزشک

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

نفر برآورد شد.  196حجم نمون   یرفرمول ز

n= 

 نفر 245 تیدرنها rate=20% Dropoutگرفتن با در نظر 

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

دانشگاه علوم پزشکی کرما  ک  رضایت شفاهی جهت شرکت 

 ی آسا  وارد مطالع  شدند.ریگ نمون در مطالع  داشتند، ب  رو  
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کتبی یفای خود ا این پژوهش از طریق پرسشنام  یها داده

ط ب  مشخصات ی شد. پرسشنام  شامل اطالعاتی مربوآور جمع

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

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

 Jobشغل  یفیشاخ  تو  مدیریتی( و همچنین دو پرسشنام 

Descriptive Index (JDI)  آکسفوردو پرسشنام  شادکامی 

گاه علوم پس از اخا کد اخال  از کمیت  اخال  دانش بود.

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

مربوط ب  کار  ب  ایشا  توضیح داده شد ک  این پرسشنام 

تحقیقاتی است و محقق قصد دارد در جهت ارتقای هرچ  بیشتر 

آ  در شادکامی کارکنا   ریتثثی وضعیت شغلی و و کارآمد

 ی نماید.آور جمعاطالعاتی را 

 نیا است. اسیمق ریز 6و   یگو 70شامل  JDI پرسشنام 

مقیاس شامل ماهیت  6کارکنا  را در  یشغل تیپرسشنام  رضا

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

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

 . نمره دهی پرسشنام  بر اساس طیف لیکرتسنجد یم( سؤال

 یا فرد نمره تیدرنها. ردیگ یمب  آ  تعلق  5تا  1است و نمرات 

رضایت ک  نمره باالتر نشان   آورد یب  دست م 350تا  70 نیب

. روایی و پایایی این پرسشنام  در مطالعات است شتریب شغلی

است )آلفای  قرارگرفت و مورد تثیید  شده یبررسقبلی در ایرا  

 (.12( )86/0: کرونباخ

  یهر گوو  است  یگو 29 یداراد آکسفور شادکامی م پرسشنا

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

ب   87 فر تا  نیب یا فرد نمره تیدرنها .دهد یمخود اختصاص 

این است.  شتریب یک  نمره باالتر نشان  شادکام آورد یدست م

و   جم تر 1378در سال  پور و نورباال یتوسط عل پرسشنام 

پرسشنام  با استفاده از آزمو  است. پایایی  شده یبررسیی آ  روا

 (.13) بوده است 98/0کرونباخ  یآلفا

 ازلحاظو آکسفورد  JDIنمرات پرسشنام   ک  نیابا توج  ب  

ی و قابل قیاس ساز کسا طیف لیکرت متفاوت هستند، جهت ی

مقیاس نها در آ رمجموع یزو  ها پرسشنام نمود  نتایج نمرات 

 نیز محاسب  گردید. 20

شدند.  20نسخ   SPSS افزار نرمی وارد آور جمعپس از  ها داده

آنها پاسخ داده  سؤاالتدر د  10یی ک  بیش از ها پرسشنام 

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

انحراف معیار، فراوانی و در د فراوانی بیا  شدند و 

رگرسیو  خطی  لیوتحل  یتجزآماری با استفاده از  لیوتحل  یتجز

تک متغیره و چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسو  انجام 

 گرفت  شد. در نظر 05/0ی دار یمعنشد. سطح 

 نتایج

در د )ی قرار گرفت موردبررسپرسشنام   240در مطالع  حاضر 

ز  بودند.  کنندگا  شرکتاز  %7/61%(. حدود 9/97: یده پاسخ

%( و دارای تحصیالت 7/80) متثهل، کننده شرکتر افراد اکث

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

میلیو   3در د بیشتر از  12کارمند بوده و تنها  کنندگا  شرکت

 (.1توما  در ماه حقو  داشتند )جدول شماره 

در  ندهکن شرکتمیانگین نمره شادکامی و رضایت شغلی در افراد 

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

سال و میانگین سابق  کار  93/39 ± 9/7 کننده شرکتسن افراد 

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

و  28/15ی سرپرستی با نمره ها ط یحرضایت شغلی در 

ی ترفیع و ارتقاء ها ط یحو کمترین در  07/15همکارا  با نمره 

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

رضایت شغلی کارکنا  در جدول  کننده ینیب شیپبررسی عوامل 

این جدول از میا   یها افت یاست. طبق  شده دادهنشا   3شماره 

در این مطالع ، هم در  یموردبررسعوامل جمعیت شناختی 

، فقط نوع معاونت شده لیتعدر رگرسیو  رگرسیو  خام هم د

در  کننده شرکتی با نمره رضایت شغلی افراد دار یمعنارتباط 

 طور ب مطالع  داشت و افراد شاغل در معاونت بهداشتی 

ی رضایت شغلی باالتری نسبت ب  افراد شاغل در دار یمعن

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

 (.=017/0p) اعی، دانشجویی و فرهنگی، درما ( داشتنداجتم

 4همبستگی نمره شادکامی با رضایت شغلی در جدول شماره 

این جدول، نمره شادکامی  یها افت یاست. طبق  شده دادهنشا  

های آ  ارتباط خطی  با نمره رضایت شغلی و تمامی گوی 
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بیشترین  های مختلف، ی داشت  و از بین گوی دار یمعنمستقیم و 

 (.=369/0rضریب همبستگی ب  گوی  ماهیت کار تعلق داشت )

 

 

 

 

 کننده در مطالع  افراد شرکت یشناخت یتجمع یاتخصو  -1جدول 

 متغیر فراوانی درصد

 جنسیت  

 ز  161 1/67

 مرد 79 9/32

 هلثتوضعیت   

 مجرد 36 1/15

 متثهل 192 7/80

 شده فوتجدا از همسر/همسر  10 2/4

 سطح تحصیالت  

 پلمید فو دیپلم و  45 9/18

 لیسانس 86 1/36

 و باالتر سانسیل فو  107 45

 نوع استخدام  

 رسمی 110 47

 پیمانی 18 7/77

 قراردادی 79 8/33

 طرح 11 7/74

 شرکتی 16 8/86

 معاونت محل خدمت  

 توسع  مدیریت و منابع 69 8/28

 تحقیقات و فناوری 44 3/18

 آموزشی 32 2/13

 بهداشتی 30 5/12

غاا و دارو، امور اجتماعی، دانشجویی ) ریسا 65 2/27

 و فرهنگی، درما (

 سطوح مدیریتی  

 کارمند 184 79

 مدیر میانی یا باالتر 49 21
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 حقو   

 میلیو  توما  در ماه 2تا  1 137 8/58

 میلیو  توما  در ماه 3تا  2 68 2/29

 توما  در ماهمیلیو   3بیش از  28 12

 

 ی شادکامی و رضایت شغلیها نمرهی مرکزی و پراکندگی سن، سابق  کار و ها شاخ  -2جدول 

 میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 نمره 20از 

 10/9 87 5 4/13 87/40 شادکامی

 39/13 25/321 76 7/40 46/234 رضایت شغلی

 54/13 107 22 3/14 47/74 ماهیت کار

 28/15 70 14 3/12 51/53 سرپرستی

 51/8 35 7 8/6 15/19 ترفیع و ارتقاء

 78/11 42 9 4/6 62/20 حقو 

 07/15 55 11 4/9 45/41 همکارا 

 41/14 35 7 3/6 22/25 شرایط محیط کار

 - 59 22 9/7 93/39 سن )سال(

 - 30 1 0/8 57/15 سابق  کار )سال(

 

 رضایت شغلی با استفاده از رگرسیو  تک متغیره و چند متغیره کننده ینیب شیپبررسی عوامل  -3جدول 

  ضرایب خام شده لیتعدضرایب 

 متغیر اختالف P-value %95فا ل  اطمینا   اختالف P-value %95فا ل  اطمینا  

 سن 06/0 847/0 -60/0، 73/0 53/0 529/0 -12/1 ،18/2

 سابق  کار -11/0 743/0 -76/0، 54/0 -87/0 325/0 -61/2، 87/0

95/16، 56/11- 709/0 69/2 11/8 ،98/13- 601/0 93/2- 
 جنسیت*

 ز  -93/2 601/0 -98/13، 11/8 69/2 709/0 -56/11 ،95/16

 وضعیت تثهل**      

 مجرد -64/4 550/0 -89/19، 61/10 -94/3 681/0 -85/22 ،97/14

 شده فوتجدا از همسر/همسر  -27/8 550/0 -49/35، 95/18 -47/7 632/0 -23/38، 27/23

 سطح تحصیالت***      

 پلمید فو دیپلم و  -11/0 988/0 -97/14، 74/14 70/3 707/0 -68/15، 09/23
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 و باالتر سانسیل فو  29/4 470/0 -40/7، 99/15 90/4 482/0 -82/8، 62/18

 نوع استخدام****      

 رسمی 69/10 333/0 -02/11، 41/32 -01/9 595/0 -41/42، 39/24

 پیمانی -45/4 753/0 -34/32، 43/23 -08/19 292/0 -73/54، 55/16

 قراردادی 25/4 707/0 -99/17، 51/26 -10/1 941/0 -80/30، 58/28

 طرح 61/9 552/0 -17/22، 41/41 -66/5 784/0 -43/46، 11/35

 معاونت محل خدمت *****      

 توسع  مدیریت و منابع -35/13 071/0 -85/27، 15/1 -8/13 109/0 -68/30، 08/3

 تحقیقات و فناوری -94/7 335/0 -14/24، 24/8 -51/6 514/0 -15/26، 13/13

 آموزشی -51/23 010/0 -73/5 ،29/41 -64/21 039/0 -07/1 ،21/42

 سایر -96/19 017/0 -55/3 ،37/36 -66/23 017/0 -30/4 ،01/43

 سطوح مدیریتی******      

 کارمند -94/2 654/0 -85/15، 96/9 -85/4 564/0 -41/21، 70/11

 حقو *******      

 میلیو  توما  در ماه 2تا  1 -48/9 406/0 -65/25، 65/8 -59/10 303/0 -84/30، 64/9

 میلیو  توما  در ماه 3بیش از  -90/3 746/0 -21/16، 32/10 -00/5 643/0 -28/26، 27/16

میلیون  3تا  2درآمد  *******مدیرمیانی یا باالتر،******بهداشتی،*****شرکتی،****لیسانس،***،متأهل**مرد،*مرجع: 

 تومان در ماه

 

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

 رضایت شغلی شادکامی

P-value ضریب همبستگی 

 رضایت شغلی کلی 371/0 <001/0

 ماهیت کار 369/0 <001/0

 سرپرستی 257/0 <001/0

 ترفیع و ارتقا 241/0 <001/0

 حقو  164/0 011/0

 همکارا  188/0 003/0

 شرایط محیط کار 190/0 003/0
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 بحث

نتایج مطالع  حاضر نشا  داد ک  کارکنا  ستادی دانشگاه علوم 

پزشکی کرما ، رضایت شغلی مطلوبی ندارند. بیشترین نمرات 

ی سرپرستی و ها ط یح  حاضر، در رضایت شغلی در مطالع

ی ترفیع و حقو  بود. همچنین ها ط یحهمکارا  و کمترین در 

نتایج تحقیق حاضر نشا  داد ک  سطح شادکامی این افراد پایین 

ی ک  میانگین نمره شادکامی بر اساس پرسشنام  ا گون  ب است. 

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

شادکامی در کارکنا  بخش سالمت در کرمانشاه با  وضعیت

  میانگین نمره ،1393استفاده از پرسشنام  آکسفورد در سال 

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

ی بر روی کارکنا  شرکت فوالد مبارک  ا فها ، ا مطالع 

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

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

رضایت از زندگی در کارکنا  دانشگاه علوم پزشکی سمنا  

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

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

نشا   1391ی کرمانشاه در سال ها مارستا یبشغلی پرستارا  

داد ک  رضایت ایشا  در حد مطلوبی بوده و بیشترین رضایت 

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

ی استا  ها مارستا یببررسی رضایت شغلی در کادر پرستاری 

چهارمحال بختیاری، بیشترین نارضایتی مربوط ب  حقو  و مزایا 

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

ی و فرهنگی شناخت بومی کاری و خصو یات ها طیمحدر 

ی واقع در شهرهای ها سازما ی مختلف و ها بخشکارکنا  

مختلف، گوناگونی در نتایج تحقیقات طبیعی است و سطح 

ی مختلف ها سازما در  تواند یمرضایت شغلی و شادکامی 

اکثر مطالعات بیشترین موارد  در باًیتقراما ؛ متفاوت گزار  شود

از  اکثراًنارضایتی مربوط ب  حقو  و دستمزد است و افراد 

همکارا  خود رضایت باالیی دارند. این امر لزوم توج  ب  

سیستم پرداخت و جلب رضایت کارکنا  جهت ارائ  خدمات 

 در نظر. همچنین طلبد یمبهین  با توج  ب  حقو  و مزایا را 

ی تشویقی گوناگو  جهت اهدای ترفیع و ها سمیمکانگرفتن 

در افزایش رضایت شغلی آنها و ب   تواند یمارتقاء ب  کارکنا  

 باشد. مؤثری سیستم ور بهرهدنبال آ  افزایش 

رضایت شغلی در کارکنا   کننده ینیب شیپبررسی عوامل 

ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرما  نشا  داد ک  از بین عوامل 

ی با دار یمعنفقط نوع معاونت ارتباط  لف،جمعیت شناختی مخت

در در مطالع  داشت. این  کننده شرکتنمره رضایت شغلی افراد 

بر رضایت شغلی در کارکنا   مؤثری است ک  بررسی عوامل حال

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نشا  داد ک  جنسیت، سطح 

با رضایت شغلی  تواند یمتحصیالت و رست  شغلی کارکنا  

(. همچنین بررسی رضایت شغلی 19رتباط داشت  باشد )ایشا  ا

در کارکنا  دانشگاه شاهد تهرا  نشا  داد ک  رضایت شغلی در 

جهت  مطالع یک  یها افت ی(. 20زنا  بیشتر از مردا  است )

بررسی رضایت شغلی در کارکنا  بیمارستا  آموزشی وابست  ب  

یت تثهل، دانشگاه علوم پزشکی تهرا  نشا  داد جنسیت، وضع

بر رضایت شغلی افراد  تواند یمنوع استخدام و نوع بخش 

 (.21باشد ) رگااریتثث

در مطالع  حاضر بین نمره شادکامی و نمره رضایت شغلی و 

ی مشاهده شد. بررسی دار یمعنهای آ  همبستگی آماری  گوی 

ارتباط سطح رضایت از زندگی با رضایت از شغل در کارکنا  

وجود یک ارتباط  دهنده نشا ی سمنا  نیز دانشگاه علوم پزشک

(. همچنین بررسی ارتباط رضایت شغلی 16بود ) دار یمعنمثبت 

با شادکامی در دبیرا  مقطع متوسط  شهر جیرفت حاکی از 

در تمامی ابعاد رضایت شغلی با  دار یمعنوجود ارتباط مثبت 

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

المت جسمی و روانی کارکنا  و ارتباط آ  با رضایت شغلی س

رضایت  دهنده شیافزای ها استیسک  اتخاذ  رسد یمب  نظر 

 نیتثمی سازمانی در ور بهره شیبرافزاعالوه  تواند یمشغلی 

ی داشت  رگااریتثثسالمت جسمی و روحی کارکنا  نیز نقش 

 باشد.

 گیری نتیجه

بود ک  با توج  ب  گروه هدف  یمطالع  مقطع یکمطالع  حاضر 

اما با توج   ،باشد ینمکارکنا   کل ب  میتعم قابلآ   یجخاص، نتا

و عدم وجود  یکارکنا  دانشگاه علوم پزشکنقش  یتب  اهم

افراد،  ینا یو شادکام یشغل یترضا در خصوص یمطالعات کاف
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موجود  یتوضع یارتقا یبرا یزیر برنام مطالع  حاضر در جهت 

در با  یشترمطالعات ب شود یم یشنهادباشد. پ کننده کمک تواند یم

و حجم نمون  باالتر بر  یشترب کننده ییشگویپگرفتن عوامل  نظر

 انجام گردد. یمختلف شغل یها گروه یرو

سطح رضایت شغلی و شادکامی در کارکنا  ستادی دانشگاه 

علوم پزشکی کرما  مطلوب نیست. رضایت کارکنا  از 

ا  ب  نسبت بقی  موارد بیشتر بود ک  سرپرستی و همکار

باشد.  محیط کاری با تعامالت انسانی مناسب می دهنده نشا 

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

ی پادا  و ترفیع خالقان  برای افزایش ها سمیمکانب  استفاده از 

رضایت شغلی . با توج  ب  ارتباط دهد یمانگیزه کارکنا  را نشا  

با شادکامی و نقش شادکامی بر سالمت، الزم است اقدامات 

ی اثربخش در این خصوص طراحی و اجرا شود تا ا مداخل 

ی کارکنا  دانشگاه و سطح شادابی و نشاط آنها ور بهره تیدرنها

 ارتقاء یابد.

 

 

 تشکر و قدردانی

نویسندگا  این مقال  از کارکنا  ستادی دانشگاه علوم پزشکی 

کمال  ها پرسشنام کرما  جهت همکاری  میمان  در تکمیل 

خانم  نام  ا یپا. طرح حاضر منتج از رادارندتشکر و قدردانی 

ساجده علیخانی جهت اخا مدرک دکترای عمومی است )کد 

 ( ک  توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم96000502طرح: 

 :است )کد اخال  قرارگرفت پزشکی کرما  مورد تثیید 

IR.KMU.AH.REC.1397.2741.) 

 

 تعارض منافع

تضاد منافع  گون  چیهک   شوند یمنویسندگا  این مقال  متعهد 

 وجود نداشت  است.
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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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