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مقدمه  :رضايت شغلی نيروی انسانی از مهم ترين عوامل موثر در کارايی و بهره وری پـرسـتـاران
است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی و بهزيستی روان شناختی با رضايت شغـلـی
پرستاران بيمارستان های نظامی استان خوزستان انجام شده است.
روش کار :در اين پژوهش توصيفی 253نفر از پرستاران بيمارستان های نظامی استان خوزستان

دريافت 6 1 11 :
پذيرش 6 5 1 :

بصورت نمونه گيری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .از پرسشنامه رضـايـت شـغـلـی،
شادکامی آکسفورد و بهزيستی روان شناختی ريف برای جمع آوری داده ها استفاده شد .داده ها
با استفاده از تحليل همبستگی و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند.

کلید واژگان

يافته ها :در اين مطالعه مشخص شد شادکامی و بهزيستی با رضايت شغلی پرسـتـاران رابـطـه

رضايت شغلی ،شادکامی ،بهزيستی
روان شناختی ،پرستاران.

مثبت و معنادار داشتند .در يک مدل پيش بين شادکامی و رشد شخصی موثرترين متغيرهـا در
پيش بينی رضايت شغلی بودند که اين متغيرها مجموعا توانستند  41درصد رضايت شـغـلـی را
پيش بينی کنند که در اين مدل شادکامی باالترين وزن استاندارد را داشت.
نتیجه گیری :با توجه به ارتباط معنادار شادکامی و بهزيستی روان شناختی با رضايت شـغـلـی

نويسنده مسئول
 Email:پيشنهاد می شود برنامه ريزان و مديران ارشد در طراحی اهداف و ارزش های سازمانـی ضـمـن
 dehghanpur.m@gmail.comتوجه به شادکامی و بهزيستی پرستاران ،به اهداف و ارزش های آنان توجه نمايند.
مقدمه
بی ترديد مهم ترين عنصر هر سازمانی ،نيروی انسانی عالقمنـد
به شغل خود است .از آنجا که بهره وری و کارآيی کارکنان يـک
سازمان در بهره وری و کارآيی کل سازمان م ثر است ،به همين
دليل بررسی و معرفی راه هايی برای ايجاد رضايت شغلی بيشتر
و افزايش کارآيی از اولويت های اساسی در سازمان های مختلف
به حساب می آيد ( .) 1اين توجه در سازمان های بـهـداشـتـی
بيشتر بوده از اين رو اساسی ترين تـالش در سـازمـان هـای
بهداشتی درمانی اين است که سالمت نيروی فعال و کـارآمـد
خود و بخصوص پرستاران را به عنوان بدنه اصلی ارائه خـدمـات
به بيماران افزايش دهند ( .)2رضايت شغلی به مجموع تمايـالت
يا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارنـد اطـالق
می گردد .به عبارتی رضايت شغلی مت ثر از عوامـل مـتـعـددی
مانند حقوق و دستمزد ،ارتباطات ،سياست ها ،رويه ها ،ابـعـاد
شغلی ،نظم کار و ويژگی های کارکنان می باشد (.)3
شادکامی از مهمترين نيازهای روانی بشر است که تاثير عـمـده
ای بر سالمت روان دارد ( .)4نظر به اينکه پرستاران در محـيـط
هايی کار می کنند که در آن مر و زندگی و تامين سالمـتـی
بيماران از اهم مسائل می باشد .بنابراين شادکام بودن آنـهـا و
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داشتن روحيه شاد می تواند در امر سالمتی خود و بيماران شان
کمک نمايد .در يک دهه اخير با گسترش مباحث مـربـوط بـه
روانشناسی مثبت ،تمايل به مطالعه جنبه های مثبت سـالمـت
نيز به موازات ابعاد منفی آن در حال افزايش است(.)5شادکامی
در روانشناسی ،به عنوان يک هيجان شناخـتـه مـی شـود و
هيجان ،نوعی برانگيختگی است که فرد ،با ارزيابی ذهنی خـود
به آن ،عنوان خاصی می دهد .هيجان را در روانشناسی ،در دو
حيطه کلی هيجان منفی و هيجان مثبت قرار می دهند .که در
عمر يک صد و چند ساله روانشناسی علمی ،عمدتا بـر ابـعـاد
منفی هيجان ها توجه شده است .يک دليل اين موضوع ،شـايـد
اين باشد که هيجان های منفی ،می توانند زندگی ما را به گونه ای
شديدتر و جدی تر تحت ت ثير قرار دهند ،مولفه شـادکـامـی و
رضايت از زندگی است ( .) 6آريگال نيز شادمانی را عـبـارت از
بودن در حالت خوشحالی و سرور و ديگر هيجانات مثبت ،راضی
بودن از زندگی خود و فقدان افسردگی ،اضـطـراب و سـايـر
هيجانات منفی می داند ( .)7بنابراين به نظر می رسد شادمانـی
حالتی ذهنی است که شامل سه م لفه وجود هيجانات مثبت ،
عدم وجود هيجانات منفی و رضايت از زندگی است.
يکی ديگر از عوامل فردی که بر رضايت شغلی پرستاران تاثـيـر
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روش کار
تحقيق حاضر با توجه به هدف آن به عنوان يک تحقيق کاربردی
و از نظر روش و ماهيت يک پژوهش توصيفی از نوع همبستگـی
می باشد جامعه آماری پژوهش کليه پرستاران بيمارستان هـای
نظامی استان خوزستان در سال  13 6بود .نمونه اين پـژوهـش
شامل  253نفر از پرستاران بيمارستان های نـظـامـی اسـتـان
خوزستان که با استفاده از روش نمونه گيری دردسترس انتخاب
شدند .در اين پژوهش به منظور اندازه گيری متغيرهـای مـورد
نظر از ابزارهای زير استفاده شده است:
مقیاس رضايت شغلی :مقياس رضايت شغلی از پرسـشـنـامـه
شاخص توصيفی شغل که توسط کندال و هوليـن (  )1 6در
دانشگاه کرنل ساخته شد و برای نخستين بار در دانشگاه شهيـد
چمران اهواز هنجاريابی شد .نتايج پژوهش نشان گر پايـايـی و
روايی مطلوب اين پرسشنامه است .ضرايب پايايی و روايی آزمون
به ترتيب  3 4و  3 66محاسبه شده است (  .)1همچنيـن در
تحقيق کجباف و پورکا م ( )23پايايی اين پرسشنامه  3 78بـه
دست آمد .اين پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان را در پـنـج
مقياس سرپرستی ،همکاران ،ترفيعات ،ماهيت کـار و حـقـوق
ماهيانه مورد سنجش قرار می دهد .برای هر مقياس تـعـدادی
شاخص در نظر گرفته شده که عقيده فرد در مورد شاخص هـا
مورد بررسی قرار می گيرد .در جواب پرسش از عقيده فـرد در
مورد شاخص ها مورد بررسی قرار می گيرد .در جواب پرسش از
عقيده فرد در مورد شاخص ها سه پاسخ (بلی ،خير ،نمی دانـم)
مطرح شده است که در برخی از سواالت به پاسخ بلی و در ساير
سواالت به پاسخ خير نمره  2و به پاسخ نمی دانم نمره  1تعلـق
می گيرد .در اين مطالعه نمره فرد در  5مقياس جمـع آوری و
نمره کلی به عنوان نمره رضايت شغلی در نظر گرفته شد.
مقیاس شادکامی آکسفورد  :3اين پرسشنامه توسط آرگايل و
همکاران ( ) 21تهيه شده است در ساخت اين پرسشنامه آرگايل
جمله های فهرست افسردگی بک را معکوس و به اين تـرتـيـب
 21گزاره تهيه کرد.
سپس  11گزاره ديگر به آن افزود تا ساير جنبه های شادکامـی
را نيز در برگيرد .سرانجام فرم نهايی فهرست به  2گزاره تقليل
يافت و هم اکنون از آن به طور وسـيعی در انگلستان اسـتـفـاده
می شود (  .) 22اين آزمون دارای  2گزاره چهار گزينه ای است
که به ترتيب از  3تا  3نمره گذاری می شود و جمع نمـره هـای
1- Lambert & Naber
2- Fava,Fatanelli, lazzaro,conti & Grandi
)5- Oxford Happiness Inventory (OHI
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می گذارد بهزيستی روانشناختی می باشد بهزيستی روانشناختی
به کيفيت تجربه شده ی زندگی اشاره می کند و منعکس کننده
عملکرد و تجربه روانشناختی مـطـلـوب اسـت .بـهـزيسـتـی
روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تـعـريـف
می شود (  .) 8بهزيستی روانشناختی احساس مثبت و رضامندی
عمومی از زندگی که شامل خود و ديگران در حوزه های مختلف
خانواده ،شغل و ...است ،تعريف می شود .احساس بهزيستـی در
برگيرنده احساس انسجام و پيوستگی در زندگی ،تعادل عاطفـی
و رضايت کلی از زندگی است و به معنای قابليت يافتـن تـمـام
استعدادهای فرد است ( ) .بهزيستی روانی دارای مولفـه هـای
خود پيروی ،رشد و بالندگی فردی ،هدفمـنـدی در زنـدگـی،
خويشتن پذيری ،تسلط بر محيط ،شادی و خوش بـيـنـی مـی
باشد (  .) 13افراد بـا احـساس بـاال از بهزيـستی روانشنـاخـتـی
هيجان های مثبت را تجربه می کنند و از حـواد و وقـايـع
زندگی شان ارزيابی مثبتـی دارند .در حالی که افراد با احسـاس
بهزيستی روانشناختی پايين حـودا و وقـايع زندگی شـان را
نامطلوب ارزيابی می کنند و بيشتر هيجان های منـفـی مـثـل
اضطراب ،افسردگی و خـشم را تجربـه می کنند (.)11
پيرامون رضايت شغلی و همبسته های آن نتايج متـنـوعـی بـه
دست آمده است که نشان دهنده رابطه دو سويه رضايت شغلـی
با برخی از ويژگی های شخصيتی و موقعيتی بوده است مـانـنـد
تاثير مثبت و معنادار انگيزش بر رضايت شغلی ،تاثير مثـبـت و
معنادار حقوق دريافتی با رضايت شغلی ( .)12ليکرت ،سی شـر،
و اسميت ( ) 13نيز طی تحقيقاتی يکی از مهم تـريـن عـوامـل
تعيين کننده رضايت را نوع سيستم پاداش در يـک سـازمـان
دانستند به طوری که هر چه پاداش ها و تشويق ها منصفانه تـر
باشد موجب رضايت شغلی بيشتری می شود .مارتيز-مارتيـن و
را ( )14در پژوهشی پيرامون بررسی رابطه بين جهت گيری به
شادی و رضايت شغلی در بين کارکنان در سوئيس به اين نتيجه
دست يافتند که هر چه جهت گيری به شادی بيـشـتـر بـاشـد
رضايت شغلی هم بيشتر می شود .کهنـمـن و ريـس( )15در
پژوهشی نشان دادند افزايش شادمانی ارتباط مستقيم با افزايش
وضعيت سالمت اشتها ،خواب ،حافظه ،روابط خانوادگی ،دوستی،
وضعيت خانوادگی و در نهايت سالمت روان دارد .المـبـرت و
نيبر ) 16( 1در پژوهشی نشان دادند افزايش شادی بر م لفه های
بهزيستی روان شناختی ت ثير می گذارد و باعث افزايش کيفيـت
زندگی می شود .فاوا ،فاتانلی ،الزارو ،کنتی و گـرانـدی)17 ( 2
حاکی از ت ثير آموزش شادکامی بر سالمت جسمانی و روانی می
باشند .ديربای و همکاران (  ) 18در پژوهشی با عنوان اثربخشـی
مداخالت آنالين بهزيستی روانشناختی بر ارتقای رضايت شغلـی
به اين نتيجه دست يافت که بهزيستی روانشناختی باعث ارتقای
رضايت شغلی می گردد .لذا با توجه به اهميت رضايت شغلی و
شادکامی پرستاران و نيز اهميت بهزيستی روان شناختی که اثر

مستقيمی بر بيماران دارد ،اين مطالعه با هدف بررسی ارتـبـاط
بين شادکامی و بهزيستی روان شناختی با رضـايـت شـغـلـی
پرستاران در بيمارستان های نظامی استان خوزستان انجام شد.

گزاره های آن ،نمره کل مقياس را تشکيل می دهد که دامنه آن
از  3تا  87است .بر اساس راهنمای پرسشنامه از آزمودنـی هـا
خواسته شد تا هر يک از گزاره های آزمون را با دقت بخوانند و
جمله ای را که بهتر از همه بيانگر احساس آن ها در روزهـای
اخير است انتخاب کنند ( .)23آرگايل و لو ( )24ضريب آلـفـای
آن را  3 3گزارش کردند .در نمونه ی ايرانی نيز علـی پـور و
نورباال ( )23روايی ضريب همسانی درونی برای مردان و زنان را
به ترتيب  3 4و 3 3گزارش کردند و در پژوهش ديگری علی
پور و آگاه هريس ( ،) 23ضريب آلـفـای کـرانـبـاخ را بـرای
آن3 1اعالم کردند.
 :Pاين مـقـيـاس

توسط ريف ( )25ساخته شده و در سال  2332مورد تـجـديـد
نظر قرار گرفته است ( .)26اين مقياس  84سوال و  6عامـل را
ال مخالف تا
در بر دارد .آزمودنی ها در مقياسی  6درجه ای (کامال
ال موافق) به سوال ها پاسخ می دهند .چهل و هفـت سـوال
کامال
مسـتقيم و سی و هفت سوال به صورت معکوس نمـره گـذاری
می شود .ريف به منظور هنجاريابی اين آزمون را بر روی نمونـه
 321نفری اجرا کرد .وی ضريب همسانی اين پرسشنامه را ايـن
گونه گزارش کرده است :خودمختاری  ،3 76تسلط بر مـحـيـط
 ، 3رشد فردی  ،3 87ارتباط مثبت با ديگران ،3 1زنـدگـی
هدفمند  3و پذيرش خود  . 3 3پايايی حاصل از روش بـاز
آزمايی زير مقياس ها نيز در يک نمونه  117نفری و در فاصله 6
هفته بين  3 81تا  3 85بوده است .دايرندوک ( )27همـسـانـی
درونی خرده مقياس ها را مناسب و آلفای کرونباخ آن ها را بين

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 6:41 +0330 on Thursday January 28th 2021

پرسشنامه بهزيستی روانشناختیS

 3 77تا 3 3يافته است .روايی نسخه ی فارسی پرسشنامه در
مطالعه بيانی و همکاران ( ) 28که آن را روی نمـونـه ی 145
نفری دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر اجرا کرده
اند بررسی شد .ضريب پايايی به روش بازآزمايی مقياس  3 82و
خرده مقايس پذيرش خود  ،3 71روابط مثبت با ديگران ،3 77
خودمختاری  ،3 78تسلط بر محيط ،3 73زندگی هدفمند 3 77
و رشد شخصی  3 78به دست آمده است .در پژوهـش حـاضـر
ضريب آلفای کرونباخ اين پرسشنامه  3 78بدست آمد.
برای تحليل داده های اين تحقيق از هر دو نوع آمار توصيفی و
استنباطی استفاده شد .در اين پژوهش از آزمون کمولـوگـروف-
اسميرنوف برای مقايسه توزيع نمرات هر يک از مـ لـفـه هـای
پژوهش با توزيع نرمال بودن داده ها ،از آزمون هـمـبـسـتـگـی
پيرسون جهت تعيين رابطه بين متغيرها و همچنين از آزمـون
رگرسيون جهت تعيين ميزان پيش بينی متغيـرهـا اسـتـفـاده
گرديد.
يافته ها
رشد شخصی دارای بيشترين و خودمختاری دارای کمترين نمره
ميانگين متغيرهای پژوهش بودند (جدول  .)1بـرای بـررسـی
فرضيه نرمال بودن توزيع داده هـا از آزمـون کـولـمـوگـروف
اسميرنف استفاده شد .نتايج اين آزمون برای بـررسـی فـر
نرمال بودن توزيع داده ها حاکی از آن است که مقيـاس هـای
بهزيستی روان شناختی ،شادکامی و رضايت شغلی از مفـروضـه
نرمال بودن پيروی می کنند (جدول .)2

جدول  -1میانگین ،انحرا استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش ()n=251
بیشینه

کمینه

متغیرها

31 44

64

53

17

31 67

13 23

48

14

31 53

68

53

17

خودمختاری

33 44

8 34

47

17

تسلط بر محیط

33 15

22

48

15

رشد شخصی

34 27

7

4

24

نمره کل بهزيستی

18 4

53 11

122

287

شادکامی آکسفورد

66 2

12 44

84

45

رضايت شغلی

78 32

12 36

133

34

بهزيستی روان شناختی

میانگین
هد مندی در
زندگی
پذيرش خود
ارتباط مثبت با
ديگران
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انحرا استاندارد

13

جدول  -2بررسی توزيع نرمال بودن داده ها به کمک آزمون کولموگرو اسمیرنف
زير مقیاس ها

شناختی

آماره

df

P Value.

هد مندی در زندگی

3 11

253

3 23

پذيرش خود

3 13

253

3 23

ارتباط مثبت با ديگران

3 12

253

3 23

خودمختاری

3 12

253

3 23

تسلط بر محیط

3 11

253

3 23

رشد شخصی

3 13

253

3 23

هد مندی در زندگی

3 11

253

3 23

نمره کل بهزيستی

3 11

253

3 23

شادکامی آکسفورد

3 13

253

3 23

رضايت شغلی

3 12

253

3 23

ارتباط مقياس شادکامی با رضايت شغلی با استفاده از ضـريـب
همبستگی پيرسون مورد آزمون قرار گرفت که ارتباط مثبـت و
معناداری مشاهده شد (آزمون دو دامنـه ,n 253, P 3 331
 .) r 3 64شادکامی دارای همبستگی مثبت با رضايت شـغـلـی
است ،به اين معنی که هر چه افراد ،دارای شادکامی بيـش تـر
باشند ،نمرات رضايت شغلی شان افزايش می يابد .همـچـنـيـن
بهزيستی روان شناختی دارای ارتباط مثبت معناداری با رضايت

شغلی است (آزمون دو دامـنـه )r 3 63 ,n 253, P 3 331
بهزيستی روان شناختی دارای همبستگی مثبت با رضايت شغلی
است ،به اين معنی که هر چه افراد ،دارای بـهـزيسـتـی روان
شناختی بيشتر باشند ،نمرات رضايت شغلی شان افزايش می يـابـد.
همچنين رضايت شغلی دارای ارتباط مثبت معناداری با تمامـی
خرده مقياس های بهزيستی روان شناختی است (جدول .)3

جدول -3ضريب همبستگی بین بهزيستی روان شناختی و رضايت شغلی ()n=251
متغیر

رضايت شغلی

P-value

هد مندی در زندگی

3 37

3 331

پذيرش خود

3 37

3 331

ارتباط مثبت با ديگران

3 36

3 331

خودمختاری

3 43

3 331

تسلط بر محیط

3 25

3 331

رشد شخصی

33

3 331

نمره کل بهزيستی روان شناختی
برای بررسی رابطه چندگانه بين اين متغيرها از روش رگرسيون
خطی چندگانه به روش های همزمان و گام به گام استفاده شد.
در اين روش های رگرسيونی هدفمندی در زندگـی ،پـذيـرش
خود ،ارتباط مثبت با ديگران ،خودمختاری ،تسلط بر محيط ،و
رشد شخصی (زير مقياس های بهزيستی روان شـنـاخـتـی) ،و
شادکامی به عنوان متغيرهای پيش بين ،و رضايت شغـلـی بـه
عنوان متغير پيامد وارد معادله رگرسيون شدند .نـتـايـج ايـن
بررسی در جداول  4و  5ارائه شده است.

14

**

3 38

3 331

مدل پيش بينی رضايت زناشويی در جدول  4نشان داده شـده
است در اين مدل هدفمندی در زندگی ،پذيرش خود ،ارتـبـاط
مثبت با ديگران ،خودمختاری ،تسلط بر محيط ،و رشد شخصـی
(زير مقياس های بهزيستی روان شناختی) ،و شادکامی به عنوان
متغيرهای پيش بين ،وارد معادله رگرسيون شدند .نتايـج ايـن
مدل نشان داد که هدفمندی در زندگی ،پذيرش خود ،ارتـبـاط
مثبت با ديگران ،خودمختاری ،رشد شخصی ،بهـزيسـتـی روان
شناختی و شادکامی توانستند  51درصد از تغييرات واريـانـس
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بهزيستی روان

آزمون کولموگرو اسمیرنف

جدول  -4شاخص های تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان برای پیش بینی رضايت شغلی بر اساس متغیرهای پیش بین

مقدار ثبات

-

6 6

3 331

هد مندی در زندگی

2 65

2 73

3 337

پذيرش خود

1 38

2 33

3 34

ارتباط مثبت با ديگران

1 36

2 84

3 335

1 27

2 73

3 337

تسلط بر محیط

38

1 67

33

رشد شخصی

1 67

3 78

3 331

بهزيستی روان شناختی

6 86

2 58

3 31

3 64

13 4

3 331

متغیرهای پیش بین

خودمختاری

شغلی

3 71

F

اصالح شده

3 51

36 36

34

شادکامی
متغير مالک رضايت شغلی ( )F 36 36،R2 3 51را پيش بينی
و متغير تسلط بر محيط ( ) )P 3 35( ،t 1 67 ،Beta 3 8
نتوانست رضايت شغلی را پيش بينی کند .بنابراين فقـط بـيـن

eta
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رضايت

R2

t

P

متغیر مالک

R

R2

هدفمندی در زندگی ،پذيرش خود ،ارتباط مثبت بـا ديـگـران،
خودمختاری ،تسلط بر محيط ،و رشد شخصی و شادکـامـی بـا
رضايت شغلی روابط چندگانه وجود داشت.

جدول  -5شاخص های تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای پیش بینی رضايت شغلی بر اساس متغیرهای پیش بین
متغیر

متغیرهای

مالک

پیش بین

رضايت
شغلی

R

R2

R2
اصالح شده

F

3 58

شادکامی
رشد

eta

3 64

3 41

3 41

شخصی

نتايج رگرسيون گام به گام در جدول  5ارائه شده است .در ايـن
مدل هدفمندی در زندگی ،پذيرش خود ،ارتبـاط مـثـبـت بـا
ديگران ،خودمختاری ،تسلط بر محيط ،و رشـد شـخـصـی و
شادکامی به عنوان متغيرهای پيش بين ،و رضايت شغـلـی بـه
عنـوان متغير مالک ،وارد معادله رگرسيون شـدند .نتايج نشـان
داد کـه شـادکامی ( )t 13 3 ،Beta 3 58و رشــد شخـصی
( )t 66 2 ،Beta 3 14توانستند  41درصد از واريانس رضايـت
شغلی را پيش بينی کنند ()P 3 3331( ،F 2 55،R2 3 41
 .) Pبنابراين در اين نتايج قوی ترين پيش بينی کـنـنـده هـای
رضايت شغلی به ترتيب شادکامی و رشد شخصی بودند.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی و بهزيستی روان
شناختی با رضايت شغلی پرستاران بيمارستان هـای نـظـامـی
استان خوزستان انجام شد .نتايج نشان داد کـه شـادکـامـی و
بهزيستی با رضايت شغلی پرستاران رابطه مثبـت و مـعـنـادار
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم شماره پانزدهم سال پنجم تابستان 6

2 55

3 14

t

P

13 3

3 331

2 66

3 338

داشتند .در يک مدل پيش بين شادکامی و رشـد شـخـصـی
موثرترين متغيرها در پيش بينی رضايت شغلی بودند کـه ايـن
متغيرها مجموعا توانستند  41درصد رضايت شغلـی را پـيـش
بينی کنند که در اين مدل شادکامی باالترين وزن استاندارد را
داشت .نتايج اين پژوهش با يافته های پژوهشی ليـکـرت ،سـی
شر ،و اسميت ( ،) 13مارتيز-مارتين و را ( ،)14کهنمن و ريس
( ،)15المبرت و نيبر ( ،) 16فاوا ،فاتانلی ،الزارو ،کنتی و گرانـدی
(  ) 17و ديربای و همکاران ( )18همسو بود .در تبيـيـن ايـن
يافته می توان گفت که افراد شاد ،رويدادهای مثبت را بيـش از
منفی به ياد می آورند و در نتيجه به تبادل انرژی مـثـبـت بـا
محيط و اطرافيان پرداخته و روابط خود را با آن ها بهبـود مـی
بخشد و همگی اين ها باعث رضايت بيشتر از مـحـيـط کـار و
همکاران و در نتيجه رضايت شغلی بيشتری می گردد .همچنين
کار مناسب می تواند انگيزه الزم و خوشايند را در فـرد ايـجـاد
کرده و امکان ارضای نياز به کنجکاوی و رشد مهارت ها و شبکه
حمايت اجتماعی و احساس هويت و هدفمندی که در نـهـايـت

15

16

تشکر و قدردانی
محققان بر خود الزم می دانند که از کليه افرادی که در اجرا و
پيشبرد اين تحقيق همکاری و مساعدت داشته اند کمال تشکـر
و قدردانی را کنند.
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منجر به شادی و رضايت خاطر می شوند را تسهيل کند ( .)2
همچنين عواملی مانند ،دستمزد کم ،محيط کاری نـامـنـاسـب،
فناوری قديمی ،تراکم کاری زياد ،مس وليت بيش از حد ،کمبود
استقالل و کنترل ،گوناگونی شغل ،تعار و کمبود حمايت ،می
توانند به عنوان منابع فشارزا عمل کنند و اين امر مـی تـوانـد
کاهش سط بهزيستی روان شناختی را به همراه داشته باشد و
به طور کلی سالمت جسمی را به خطر اندازد ( .)33از ايـن رو
ايجاد اختالل در بهزيستی روان شناختی ،می تواند بر رضـايـت
شغلی اثرگذار باشد.
شادکامی و اميدواری بيشتر از کار به دليل انتظارات مثـبـت و
همچنين روش کار با انگيزه قوی برای موفقيت و سط بااليی از
پايداری در و ايف چالش انگيز و عملکرد موثرتر و موفقيت های
کلی بزر تر ايجاد می شود .افراد شاد مهارت های شان را بـه
صورت ا راق آميز ارزيابی کرده و رويدادهای مثبت را بيـش از
منفی به ياد می آورند و در نتيجه به تبادل انرژی مـثـبـت بـا
محيـط و اطرافيـان پرداخته و روابط خـود را با آن ها بهــبـود
می بخشد و همگی اين ها باعث رضايت بيشتر از محيط کـار و
همکاران و در نتيجه رضايت شغلی بيشتری می گردد .همچنين
کار مناسب می تواند انگيزه الزم و خوشايند را در فـرد ايـجـاد
کرده و امکان ارضای نياز به کنجکاوی و رشد مهارت ها و شبکه
حمايت اجتماعی و احساس هويت و هدفمندی که در نـهـايـت
منجر به شادی و رضايت خاطر می شوند را تسهيل کند (.)31
لذا همان طور که در پژوهش وار ( )32مشخص شده رابطه بيـن
شادکامی و باروری دو سويه است .بنابراين مـی تـوان بـا بـه
کارگيری راه های افزايش هر کدام از آن ها در جهت افـزايـش
ديگـری گام برداشت .اين يافته از آن جايی که هـيلز و آرگايل
(  )33شادکامی را به عنوان نگرش و ادراک شخصی به حـالـتـی
مطبوع و دلپذير تعريف کرده اند ،درست به نظر می رسد .يعنی

هر چقدر فرد احساس مطبوع تری داشته باشد بيشتر از شغلـی
که دارد احساس رضايت می کند .در تبيين ديگر اين که افـراد
شاد مهارت ها و توانايی های شان را به صورت ا راق آميز مثبت
ارزيابی کرده و رويدادهای مثبت را بيشتر از رويدادهای منفی به
ياد می آورند و در نتيجه بيشتر به تبادل انرژی مثبت با محيـط
و اطرافيان پرداخته و روابط خود با آنها را بهبود می بخشنـد و
همگی اينـها باعث رضـايت بيـشتر از محيط کـار و هـمـکـاران
می شود و در نتيجه رضايت شغلی افزايش می يابد.
به طور کلی نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ابعاد بهزيستـی
روان شناختی (پذيرش خود ،ارتبـاط مـثـبـت بـا ديـگـران،
خودمختاری ،هدف مندی در زندگی ،و رشد شـخـصـی) و بـا
رضايت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و خرده مقياس هـای
بهزيستی روان شناختی می توانند رضايت شغلی را تبيين کنند.
يافته های بدست آمده از پژوهش حاضر کاربردهای عملی را القا
می کند .می توان با تدوين سياست ها و اجرای برنامه هايی بـا
هدف ارتقای شادکامی ،بهزيستی روان شناخـتـی پـرسـتـاران،
رضايت شغلی آنها را باال برد .همچنين با شناخت عوامل م ثر بر
بهزيستی روان شناختی پرستاران با توجه به متغيرها و محـيـط
مربوط به شغلشان ،ضمن شناخت آسيب های روانی و عـوامـل
سالمت روان ،در جهت بهبود و افزايش بهـزيسـتـی روان
مخل س
شناختی و سالمت روان گام برداشت و بدين وسـيلـه رضـايـت
شغلی پرستاران را باال برد.
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Abstract
Introduction: Human resource satisfaction is one of the most important factors affecting the
efficiency and efficiency of nurses. The purpose of this study was to investigate the relationship
between happiness and psychological well-being with job satisfaction of nurses of military hospitals
in Khuzestan province.
Methods: In this descriptive study, 250 nurses from hospitals in Khuzestan province were selected
as sample. The job satisfaction questionnaire, Oxford Happiness and Reef psychological well-being
were used to collect data. Data were analyzed by using correlation and regression analysis.
Results: In this study, happiness and well-being were found to have a positive and significant
relationship with job satisfaction of nurses. In a prediction model, happiness and personal growth
were the most effective variables in the prediction of job satisfaction, which together could predict
41 percent of job satisfaction, with the highest standard of happiness in this model.
Conclusion: Considering the significant relationship between happiness and psychological
well-being with job satisfaction, planners and senior managers in designing organizational goals and
values while paying attention to the happiness and well-being of nurses, should pay attention to their
goals and values.
Keywords: Job Satisfaction, Happiness, Psychological well-being, Nurses.
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