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 عنوان

 شادکامی در کارکنان بخش سالمت: متغیرهای جمعیتی و شغلی مرتبط با آن

 

 )کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی( نادر رجبی گیالن 

 

 )کارشناس ارشد رفاه اجتماعی( سید رامین قاسمی

 

 

شادکامی یکی از اجزاء ضروری کیفیت زندگی بوده و حتی سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوانی بخشی از مفهوم 

ی چند بعدی، تحت تأثیر سالمت قلمداد کرده است. پژوهشها بیانگر این است که شادکامی بعنوان یک مفهوم پیچیده

دگی بشر دارد  و همچنین به عنوان یک کاتالیزور و تسهیل عوامل فردی و فرهنگی بوده و بازتابی قوی در همه ابعاد زن

کننده می تواند در توسعه جوامع نقش داشته باشد. به عنوان مثال در مطالعاتی که در آمریکا به عمل آمده است، شادی 

ا به بندی شده است. رویکردهدر زندگی از لحاظ اهمیت در به وجود آوردن یک زندگی مطلوب، مهمتر از ثروت درجه

دانند و معتقدند عواطف، ای میی بی واسطهتعریف شادکامی متنوع ومتفاوت است. برخی شادی و شادکامی را پدیده

ی نیز متفاوت هایمتفاوت داشته و خاستگاه یتیماه باشند، کنندهناراحت یعواطف یاکننده خوشحال یعواطف ینکهبر ا یمبن

. یاحساسات منف یزانم یعبارت است از احساسات مثبت منها یشاد، ادبورنبر ؛ در این دیدگاه و بر اساس تعریفدارند

آن با  ییسهخود و مقا یزندگ یتشخص از واقع یابیبلکه به عنوان ارز ی،آن یجانینه به عنوان ه ی راشادبرخی نیز 

 داشتهانتظارات  کمتری با ییت فاصلهاز واقع یابیمعنا که هرچه ارز ینبد اند؛خود در نظر گرفته هایانتظارات و خواسته

( معتقد 2002یر )شود.  مییدانسته م ی یکیاز زندگ یتبا رضا یشاد یکرد،رو ینفرد شادتر است. در واقع در ا ،باشد

گیری نموده، حس همکاری و کنند، به راحتی تصمیماست افراد شاد نسبت به دیگر افراد، احساس امنیت بیشتری می

( بر بهتر بودن سالمت 2002ترند. همچنین فریش )کنند راضیکسانی که با آنان زندگی می مشارکت باالتر داشته و از

با توجه به اهمیت شادی و شادکامی  .روانی و جسمانی، طول عمر بیشتر و موفقیت شغلی و اجتماعی افراد شاد تاکید دارد

کارایی آنها در ارائه خدمات سالمت به بررسی این موضوع در کارکنان و پرسنل بخش سالمت هم می تواند به افزایش 

جامعه منجر گردد وهم از آسیب های شغلی این کارکنان در طول زمان جلوگیری نموده و لذا به رفاه آنان بینجامد. در 

ی بررسی شادکامی در کارکنان بخش سالمت و متغیرهای جمعیتی و شغلی مرتبط با آن در کرمانشاه همین رابطه مطالعه

، مصوب مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت 32422با کد  2932سید. این طرح در سال به انجام ر

 ( و همچنین مصوب شورای پژوهشی دانشگاه قرار گرفت.SDHدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )مرکز 

ده در این پژوهش انجام شد.ابزار مورد استفا 2939و بهار  2932این تحقیق به روش مقطعی طی بازه زمانی زمستان 

نفر آنرا تکمیل  480نفر  295( به همراه سواالت زمینه ایی و شغلی بودند که از OHI پرسشنامه شادکامی اکسفورد)
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و با کمک آزمون های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی   spss18نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار

 ستقل، رگرسیون( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.متناسب )همبستگی پیرسون، تی م

 32/5دادند. میانگین سنوات خدمتی پاسخ دهندگاندرصد( و بقیه را زنان تشکیل  2/90نفراز جامعه تحقیق مرد) 244

ساعت بود. تحلیل توصیفی  93/8± 42/9سال و میانگین ساعات فعالیت روزانه در محیط کار پاسخ دهندگان  ±39/22

بودند.  "ناراضی"( از وضعیت سالمت خود %2/24رضایت از وضعیت سالمت نشان داد که بیشترین درصد افراد )متغیر 

کمی شاد بوده اند. همچنین میانگین نمره کلی شادکامی برابر با  %2/28از نظر سطوح شادکامی در بین کل پاسخگویان

متخصص و پزشکان  تخصص،پزشکان )فوق دهد کهبود. نتایج توصیفی نمره شادکامی نشان می 85/24±92/98

( را به خود 93/92±89/22( و ماماها کمترین نمره شادکامی )23/45±25/22عمومی( بیشترین نمره شادکامی )

اختصاص دادند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که دوست داشتن شغل دارای بیشترین همبستگی با متغیر 

(. =002/0p=225/0rرضایت از درآمد دارای کمترین همبستگی با شادکامی بود )( و =002/0p=922/0rشادکامی )

درصد از  2/22همچنین در مدل رگرسیونی، متغیرهای دوست داشتن شغل، رضایت از سالمت و سطح تحصیالت، 

واالتر  (. به نظر می رسد پزشکان با توجه به منزلت شغلیR2=  423/0=R,220/0تغییرات شادکامی را تبیین کردند )

 در جامعه و همچنین سطح درامدی بیشتر، در نهایت احساس رفاه بیشتری خواهند داشت و شادتر هستند.

 

 بر این اساس نکات و پیشنهادات زیر قابل ارائه می باشد:

بطور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شادکامی کارکنان بخش سالمت پایین تر از حد متوسط بود که در این بین 

اماها از کمترین میزان شادکامی برخوردار بودند. با توجه به نتایج فوق و اهمیت شادکامی در بین این دسته از کارکنان، م

ریزیهای دقیق توسط دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی سالمت در استان جهت افزایش شادکامی در لزوم برنامه

دوست داشتن »نان مامایی ضروری است. با توجه به اهمیت متغیر محیط کار کلیه پرسنل خود و بویژه در خصوص کارک

در این پژوهش، توصیه می شود در جذب نیروهای انسانی در بخش سالمت به لحاظ حساسیت امر گزینه عشق و « شغل

کنان نقشی کار« رضایت از سالمت»عالقه به شغل، در غربالگری افراد، قویاً مد نظر قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه 

بایستی نسبت به حفظ و شود که مسئوالن مربوطه میمهم در تبیین شادکامی آنان داشته است، لذا این نیاز احساس می

ای در بین پرسنل به منظور بهبود سالمت ارتقاء سالمت خود کارکنان اهتمام بیشتری ورزیده و با غربالگری های دوره

 به مردم را فراهم نمایند.کارکنان، زمینه های خدمت رسانی بهتر 

 2939در هفته دوم دی ماه در سال  903این تحقیق در مجله ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال سی و دوم، شماره 

به زیور طبع آراسته گردید. جهت اطالعات بیشتر میتوان به سایت مجله دانشکده پزشکی اصفهان به آدرس 
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