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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رضايت از زندگي در
کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و ازنظر جمعآوري دادهها ،توصيفي از نوع همبستگي است.
جامعه آماري شامل  3771نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان ميباشد که از اين تعداد  336نفر
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،دو پرسشنامه استاندارد رضايت شغلي  JDIو رضايت از زندگي
 MSLSSبوده است .روايي پرسشنامهها با استفاده از روش روايي محتوي و با نظر چندين صاحبنظر در حوزه
مديريت پس از اعمال اصالحات مورد تائيد قرار گرفت .براي حصول از پايايي پرسشنامههاي تحقيق نيز از آزمون
آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد كه ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه رضايت شغلي  0/93و پرسشنامه رضايت
از زندگي  0/71به دست آمد و بدين گونه دو ابزار تحقيق تائيد و در اختيار پاسخگويان قرار داده شد .بهمنظور
تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از پژوهش از آزمون  tتک نمونهاي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
نتيجهگيري :نتايج به دست آمده نشان داد سطح رضايت زندگي و سطح رضايت شغلي کارکنان دانشگاه علوم
پزشکي مطلوب ميباشد همچنين رابطه مثبت و معناداري بين رضايت شغلي با رضايت از زندگي در کارکنان
دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان وجود دارد.
واژگان كليدي :رضايت شغلي ،رضايت از زندگي ،دانشگاه علوم پزشکي

حمید شفیع زاده و هدی کامروا

اين پديده دفاع کرد( .رابينز .)3374 ،رضايت شغلي به

مقدمه
اغلب گفته ميشود كه «كارمند خوشحال ،يك

شکل يک مجموعهاي از احساسها ،ماهيتي پويا دارد.

كارمند كارا است» و يك كارمند خوشحال بايستي با

فلذا مديران نميتوانند اوضاعي را که اکنون رضايت را

شغلش ارضا شود( .محبي )3371 ،انسان امروز با

فراهم ميآورد برپا دارند و آنگاه سالياني چند از آن

سازمان پيوند عميقي يافته و ابعاد زندگي شخصي و

غافل بمانند .رضايت شغلي به همان شتابي که پديد

زندگي سازماني افراد بهصورت شگرف درهم تنيده

ميآيد از ميان ميرود شايد هم زودتر ،بنابراين نياز به

شده است .بهطوريکه ميتوان سازمانها را خانه دوم

توجه مداوم دارد( .ديويس )3373 ،رضايت شغلي

انسانهاي سازماني برشمرد .از آنجا که نيروي انساني

بهعنوان يکي از شاخصههاي سنجش رفتار در يک

هر سازمان بهعنوان مهمترين منبع راهبردي در رسيدن

سازمان تلقي گرديده و بهعنوان يکي از عواملي است

به اهداف سازماني نقش مهمي را ايفا نموده و نيروي

که ميتوان بدان وسيله وضعيت يک سازمان را مورد

محرکه سازمان محسوب ميشود ،تصورات و

ارزيابي قرار داد .نگرش افراد در مورد شغلشان ،در

نگرشهاي آنان به شغلشان در حيات ،کارايي و

نحوه زندگيشان مؤثر بوده و تعيين کننده بخش

اثربخشي سازمان اثرگذار ميباشد .نگرش کلي انسانها

عمدهاي از مفهومي است که به آن رضايت از زندگي

به شغلشان عينيت بخش پديدهاي رفتاري است که در

ميگوييم( .ممي زاده)3377 ،

کتابهاي مديريت بر آن «خشنودي شغلي» و
«رضايتمندي شغلي» نام نهادهاند( .رابينز)1007 ،
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رضايت از زندگي از مفاهيم بهزيستي ،کيفيت
زندگي و شادماني متفاوت است .در تعريفي که
2

اهميت رضايت شغلي 1از آنجا ناشي ميشود كه

ليوبومرسکي ( )1003از رضايت از زندگي ارائه داده

بيشتر افراد تقريباً نيمي از ساعات بيداري خود را در

است آن را ارزيابي ذهني از کيفيت زندگي فردي بيان

محيط كاري ميگذرانند .رضايت شغلي بهعنوان

کرده که مؤلفه شناختي دارد و پيشبين قدرتمندي براي

احساس کلي افراد نسبت به شغلشان تأثير مستقيمي بر

سالمت روان به حساب ميآيد .رضايت از زندگي در
3

زندگي فردي ،اجتماعي و سازماني دارد و نقش تعيين

واقع رضايت از تمامي حوزههاي زندگي است( .سوزا

کنندهاي در بهداشت رواني و جسماني افراد ايفا

و ليوبومرسکي )1003 ،در حقيقت ،رضايت از زندگي

ميکند .در مقابل نارضايتي شغلي موجب کاهش

اين مسائل را منعکس ميکند که تا چه اندازه نيازهاي

روحيه کاري ،عملکرد و به خطر افتادن سالمت

اساسي برآورده شدهاند و تا چه اندازه انواع ديگر

جسماني و رواني پرسنل ميشود( .شفيعآبادي)3316 ،

اهداف ،بهعنوان اهداف قابل دسترسي ميباشند.

بايد توجه داشت که اثرات مترتب بر رضايت شغلي به

(کامينز )1000 ،رضايت از زندگي تا حد بسيار زيادي

کل جامعه کشانده ميشود ،هنگاميکه کارکنان از شغل

به داشتن اهداف رضايتبخش و پيشرفت در جهت

خود راضي باشند از کار خود لذت ميبرند و در جهت

کسب آنها بستگي دارد .پژوهشهاي انجام شده در

سالمت جامعه خود تالش بيشتري به عمل ميآورند،

زمينه بهزيستي و داشتن معنا در زندگي نشان دادهاند

زيرا کارکنان راضي ،شادابي و مسرت را به خانه و

که رضايت از زندگي و احساس خوب بودن ،با ادراک

جامعه منتقل مينمايند ،بنابراين با توجه به

افراد از داشتن اهداف مهم در زندگي و پيشرفت

مسئوليتهاي اجتماعي و مقدار پولي که در سايه

رضايتبخش در به دست آوردن آنها رابطه دارند.

وجود رضايت شغلي نصيب جامعه خواهد شد ،بايد از
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(مايرز )3999 ،
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بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

فراهم آوردن ارزشهاي شغلي با ارضاء نيازهاي

ادبيات پژوهش
احساس رضايتمندي شغلي از اساسيترين

اساسي فرد (نيازهاي جسمي و روحي) هماهنگ بوده

مؤلفههاي بهداشت رواني ،پويايي ،کارآمدي و خالقيت

و به تحقق آن کمک ميکند و اگرچه اين نيازها به

شاغلين هر شغل و حرفه است .برخورداري از نگرش

ظاهر مستقل هستند ولي به واقع نسبت به هم وابسته

مثبت نسبت به محيط ،اهداف و وظايف شغلي ،انگيزه

محسوب ميشوند (دعائي .)3377 ،به هر حال رضايت

غني براي تالشي هدفمند و پويا ،بهرهمندي از امنيت

شغلي کارکنان همواره مسئله بسيار مهمي براي

رواني ،احساس خود ارزشمندي و منزلت مطلوب

مديريت سازمانها بوده است .زيرا رضايت شغلي با

اجتماعي از اصليترين شاخصهاي رضايتمندي شغلي

سالمت رواني ،کارايي و اثربخشي کارکنان همبستگي

است .پژوهشهاي انجام شده در قلمرو رضايتمندي

دارد.

شغلي صاحبان مشاغل و حرفههاي مختلف ،بيانگر اين

بايد خاطر نشان ساخت که انسان موجودي

حقيقت است که هر قدر متوليان مشاغل مختلف از

هدفمند و هميشه در پي ارزيابي از وضعيت زندگي

احساس رضايتمندي شغلي بيشتري برخوردار باشند ،از

ميباشد و تا زماني که به آنچه ميخواهد دست نيابد

سالمت روان ،نشاط درون ،انديشه تالش و قابليت

احساس رضايت نميکند .شايد به جرات بتوان گفت

خالقيت و نوآوري افزونتري بهرهمند بوده ،کمتر دچار

نهايت آمال هر انساني ،تحقق اهداف و آرزوهايش

افسردگي شغلي ميگردند .به همين دليل به لحاظ

است البته سطح اهداف و آرزوها ريشه در شرايطي

اهميت و نقش فوقالعاده ،احساس رضايتمندي شغلي

دارد که فرد در کنش متقابل با ديگران و وضعيت

را ايفاي مطلوب مسئوليتهاي فردي و گروهي و

موجود به دست ميآورد .از اين رو هر جامعه توسعه

بالطبع تحول و توسعه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي

يافته به فکر رضايت شهروندان خود ميباشد

دانستهاند و در اغلب جوامع ،کارگزاران بيشترين توجه

(اينگلهارت )3991 ،از سويي ديگر بايد توجه داشت

را به همين عامل مهم در سازمانها و مراکز مختلف

که وجود و تداوم نارضايتي در زندگي مردم در هر

شغلي و حرفهاي ،بهويژه در بخشهاي فرهنگي ،نظامي

نظام اجتماعي مشکلآفرين است .زيرا تداوم و

و امنيتي مبذول ميدارند .چرا که رضايت شغلي باعث

گسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد افراد به نظام

ميشود بهرهوري فرد افزايش يافته ،نسبت به سازمان

ارزشي و اعتماد آنان نسبت به ساير اعضاء جامعه

متعهد بوده و سالمت رواني و فيزيکي فرد تعيين شده

ميشود .عواطف مثبت فرد از شرايط خود اگرچه

و روحيه فرد افزايش يابد( .رابينز ،1007 ،به نقل از

عنصري ذهني است اما ريشه در شرايط عيني دارد.

شکوري)3311 ،

نميتوان اين حقيقت را ناديده انگاشت که رضايت از

ميتوان رضايت شغلي را احساسي دانست که از

زندگي در ارزيابي مثبت و منفي هر فرد ،تحليل و

ارزيابي شغل بهعنوان عامل تسهيل کننده دستيابي به

ارزيابي ذهني است که نسبت به شرايط خود و جامعه

ارزشهاي شغلي به دست ميآيد .در يک نگاه کلي

در تطبيق با ديگران دارد .چنانچه ارزيابي فرد از اوضاع

رضايت شغلي چهار عامل مهم را در بر ميگيرد.

شخصي يا از زندگي خود به نتايج منفي بيانجامد اين

پاداش ،به معناي حقوق و شرايط ارتقاء ،زمينه شغلي

عاطفه منفي در همان بخش محدود نمانده و بسياري از

به معناي شرايط و مزاياي شغل ،نوع و سطح روابط با

رفتارها و گرايشهاي فرد نسبت به وضعيت فردي و

همکاران و سرپرستان و ويژگيهاي شغل .بعالوه
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شرايط اجتماعي را تحت تأثير قرار داده و متحول
ميکند (مندوزا و ناپولي)3991 ،3

پاستور ( ،)3993در تحقيقي با نام «رضايت شغلي
و استادان تربيتبدني دانشگاهها» با استفاده از شاخص

رضايت از زندگي در ارتباط با نوعي فرايند ارزيابي

توصيف شغلي  ،JDIبه اين نتيجه رسيد که مربيان

ميشود که افراد کيفيت زندگيشان را بر اساس

تربيتبدني زن در مقايسه با مردان ،به عاملهايي چون

مالکهاي فردي ارزشيابي ميکنند (شين و جانسون،

حقوق و مزايا ،ارتقاء و سرپرستي بهاي بيشتري

 3917به نقل از فاضلي .)3316 ،شادماني ،رضايت از

ميدهند .اما نتيجه جالب اين تحقيق اين بود که بين

زندگي و احساس بهزيستي ذهني عباراتي هستند که در

نگرش کلي مردان و زنان نسبت به شغل با هم تفاوت

روانشناسي امروز براي بيان اين حاالت بکار ميروند.

معناداري وجود ندارد (عليزاده .)3313 ،سوزان بلک

يکي از شاخصهاي نشان دهنده سالمت رواني ميزان

( ،)3997در تحقيقاتش نتيجه گرفت که رضايت شغلي

رضايت از زندگي است .منظور از رضايت از زندگي،

کارکنان باعث اثربخشي و بهرهوري سازمان ميشود.

نگرش فرد ،ارزيابي عمومي نسبت به کليت زندگي

همچنين عاملهايي چون ماهيت کار ،همکاران،

خود و يا برخي از جنبههاي زندگي ،همچون زندگي

فرصتهاي ترفيع و پيشرفت و حقوق و مزايا بر

خانوادگي ،شغلي و تجربه آموزشي است (دينر ،سان،

رضايت شغلي کارکنان مؤثر ميباشد (سوزان.)3997 ،

لوکاس ،اسميت .)3999 ،رضايت از زندگي بازتاب

داينر ( )3914ضمن تحقيقات پيمايشي ،اعضاء

توازن ميان آرزوهاي شخص و وضعيت فعلي او

هيئتعلمي دانشگاههاي ايالت متحده را مورد بررسي

ميباشد .به بيان ديگر هر چه شکاف ميان سطح

قرار داد .در اين تحقيق ،رشد دانشجويان ،جو مناسب

آرزوهاي فرد و وضعيت عيني او بيشتر گردد،

کاري ،ساعت کار شناور و استقالل شغلي بهعنوان

رضايتمندي او کاهش مييابد (اينگلهارت.)3991 ،

عوامل رضايت شغلي ذکر شدهاند .وي همچنين

رضايت از زندگي تا حد بسيار زيادي به داشتن اهداف

نتيجهگيري ميکند که لوازم و تجهيزات ناکافي ،ساعات

رضايتبخش و پيشرفت در جهت کسب آنها در

تدريس زياد ،عدم حمايت همکاران از فعاليتهاي

زندگي بستگي دارد .پژوهشهاي انجام شده در زمينه

يکديگر موجبات نارضايتي شغلي را فراهم يا آن را

بهزيستي و داشتن معنا در زندگي نشان دادهاند که

تشديد ميکند .پژوهش کيم ( ،)3991نشان داد بين

رضايت از زندگي و احساس خوب بودن ،با ادراک

سطح تحصيالت و سن با رضايت شغلي رابطه وجود

افراد از داشتن اهداف مهم در زندگي و پيشرفت

دارد .اما ارتباطي بين جنس و رضايت شغلي وجود

رضايتبخش در به دست آوردن آنها رابطه دارند

ندارد ،اين تحقيق که بر روي کارکنان يک هتل انجام

(مايرز)3999 ،

شد نشان داد که تحصيالت با افزايش پاداش کاري،

اين مقاله نيز با هدف شناسايي ،رابطه بين رضايت
شغلي و رضايت از زندگي کارکنان دانشگاه علوم

رضايت شغلي را باال ميبرد ،بعالوه تحصيالت باال
پاداشهاي غيرمادي نيز دارد.

پزشکي استان سمنان ،در پي دستيابي به اين مقصود

آدلر و فاگلي ( )1001نشان دادند که رضايت از

برآمده است .شايان ذکر است با وجود مطالعات

زندگي از ميزان خودآگاهي به خوش بيني و معنويت

گسترده و جستجوهاي متعدد در منابع گوناگون،

گرايي فرد متأثر است ،به عبارت ديگر هرچه افراد

پژوهشي همانند پژوهش حاضر يافت نشد و لذا به

خودآگاهتر و خوشبينتر و از معنويت گرايي باالتري

چنين پيشينههايي اکتفا گرديد:

برخوردار باشند ،به همان ميزان از رضايت باالتري
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برخوردارند .استفان کورف ( ،)1006در پژوهش خود

فرد انجام ميدهد و حقوقي که متناسب با نيازهاي

چندين متغير مستقل پيشبيني کننده رضايت از زندگي

کارکنان سازمان باشد در کار و فعاليت آنها مؤثر است.

را در نظر گرفته است .وي گزارش ميدهد بين

ولي اگر بهوسيله حقوق و دستمزد مناسب بتوانيم

جهتگيري مذهبي دروني و رضايت از زندگي ،رابطه

خالقيتهاي کارکنان را برانگيزيم ،هم کارايي آنها

معناداري وجود دارد .بورن و همکاران ( ،)1030در

باالتر ميرود و هم اينکه سازمان بسيار مؤثرتر و

پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که بين شادکامي و

مثبتتر از قبل ميتواند به حيات خود ادامه دهد و از

رضايت از زندگي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

طريقي روحيه کاري کارکنان قوييتر ميشود .نتايج

3

ديگر اينکه پاداش معنوي به جز حقوق و دستمزد مانند

( )1003نيز نشان دادهاند ،احساس رضايت از زندگي

ارائه خدمات رفاهي در رضايت شغلي کارکنان

به داشتن اهداف قابل دستيابي ،احساس پيشرفت به

تأثيرگذار است ولي تشويق بهصورت پاداشهاي مادي

سمت آن اهداف و تعهد در تعقيب آنها وابسته است.

تأثير بيشتري دارد که اين شايد ناشي از عوامل

مايرز و دينر نشان دادند که رضايت از زندگي با

اجتماعي و تورمهاي حاکم بر جامعه باشد .همچنين

سالمت رواني باال همبسته است .هر چه ميزان رضايت

پيشرفت شغلي تأثير بسزايي در رضايت شغلي ميتواند

از زندگي باالتر باشد فرد مستعد تجربه عواطف و

داشته باشد اين رضايت از طريق واگذاري

احساسات مثبت بيشتري است( .مايرز )3999 ،مالتباي

مسئوليتهاي مهمتر به کارکنان در آنها ايجاد ميشود

و همکاران دريافتند افرادي که رضايت از زندگي

و يا اينکه آنها تا حدودي در کارهايشان و

باالتري دارند از سبکهاي مقابلهاي مؤثرتر و مناسبتر

تصميمگيريهايشان احساس استقالل ميکنند زيرا که

استفاده ميکنند ،عواطف و احساسات مثبت عميقتري

از اين طريق کارکنان دلگرمي بيشتري به کار ميکنند و

را تجربه ميکنند و از سالمت عمومي باالتري

خود را بيشتر درگير کار ميکنند (هوشنگي.)3311 ،

برخوردارند( .مالتباي)1004 ،

بخشي پور و همکاران ( )3314در مطالعه خود نشان

نتايج حاصله از مطالعات طولي هاليچ و جيپرت

خليل زاده ( )3371نشان داد که سه عامل اصلي در

دادند که رضايت از زندگي و حمايت اجتماعي به

رضايت شغلي عبارتند از عوامل اجتماعي ،محيط کار و

شکل معناداري سالمت رواني را پيشبيني ميکند.

نقش کار و اينکه رشته تحصيلي و مقطع تدريس در

نوري و همکاران ( ،)3311نشان دادند بين شادکامي

رضايت شغلي مؤثرند ،اما وضعيت تأهل ،سابقه

کارکنان با رضايت از زندگي رابطه مثبت معناداري

خدمت ،ميزان تحصيالت در رضايت شغلي مؤثر

وجود دارد .عباس بخشي پور رودسري ( ،)3314در

نيستند.شفيعي سروستاني ( ،)3370به بررسي عوامل

تحقيقات خود نشان داد که دانشجويان دختر از

افزايش رضايت شغلي اساتيد دانشگاه اصفهان

رضايت باالتر نسبت به زندگي و گرايشهاي مذهبي

پرداخت .نتايج نشان داد که ميزان حقوق و امکانات

قويتري برخوردارند.

رفاهي ،اعتبار و منزلت اجتماعي از عوامل تأثيرگذار بر

امروزه بيشتر تحقيقات تجربي كه در زمينه رضايت

رضايت شغلي اساتيد است .هوشنگي ( ،)3311با

از زندگي انجام شده است ،بهطور ضمني چشمانداز

بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي کارکنان سازمان

جديدي از رضايت شغلي و مفاهيم وابسته به حرفه و

مديريت و برنامهريزي استان اصفهان ،به اين نتيجه

شغل را پذيرفتهاند( .كروز  1006به نقل از ميركمالي،

رسيد که حقوق و دستمزد مناسب يا نوع فعاليت که

نارنجي ثاني .)3317 ،تري و همکاران ( ،)3993در
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مطالعهاي که با هدف بررسي تأثير استرس کاري بر

استان سمنان انجام شده است .رضايت شغلي بهعنوان

سالمت رواني و رضايت شغلي انجام دادهاند ،به اين

متغير مستقل و رضايت از زندگي بهعنوان متغير وابسته

نتيجه رسيدند که استرس کاري با تأثير منفي بر سالمت

در اين تحقيق تعيين شدند .براي تحقق اين هدف ،سه

روان ميزان رضايت از شغل را کاهش ميدهد .در

سؤال زير مورد بررسي قرار گرفته است:

مطالعه ديگري که توسط کال و همکاران ( )3994انجام
گرفت مشخص شد افرادي که دچار نوعي افسردگي
هستند ،اعتماد به نفس پايينتر ،احساس بيهودگي بيشتر
و رضايت شغلي کمتري را احساس ميکنند .شروع

 -1وضعيت رضايت شغلي کارکنان دانشگاه علوم
پزشکي استان سمنان چگونه است؟
 -2وضعيت رضايت از زندگي کارکنان دانشگاه
علوم پزشکي استان سمنان چگونه است؟

مطالعات رضايت شغلي به دههي  3910برميگردد و

 -3آيا بين رضايت از زندگي با رضايت شغلي

تاکنون بيش از هزاران عنوان مقاله و رسالهي تحصيلي

کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان رابطه

درباره اين مفهوم به رشته تحرير درآمده است( .کراني

معنيدار وجود دارد؟

و اسميت)3991 ،
رضايت شغلي يکي از عوامل بسيار مهم در

روش پژوهش

موفقيت شغلي است .رضايت شغلي عاملي است که

اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و ازنظر

سبب افزايش کارايي و نيز رضايت احساس فردي

جمعآوري دادهها ،توصيفي از نوع همبستگي است.

ميگردد .محققان رضايت شغلي را از ديدگاههاي

جامعه آماري در اين پژوهش شامل کليه کارکنان

گوناگون تعريف کردهاند .اکثر صاحبنظران در

دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان در سال  3391که

خصوص رضايت شغلي با عوامل رواني و اجتماعي

بالغ بر  3771نفر ميباشد .با توجه به جدول مورگان بر

اشتراک نظر دارند و معتقدند اگر شغل مورد نظر لذت

اساس تعداد جامعه آماري ،تعداد نمونه آماري بالغ بر

مطلوب را براي فرد تأمين نمايد در اين حالت فرد از

 336نفر انتخاب شده است .جهت جمعآوري

شغلش راضي است (پرهيزکار )3373 ،ترکيب معيني از

اطالعات در اين پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد

عوامل گوناگون چه دروني مانند احساس لذت از انجام

استفاده شد .براي بررسي رضايت از زندگي ،از

کار و چه بيروني مانند حقوق و مزايا و روابط بين افراد

پرسشنامه چندبعدي سنجش رضايت از زندگي

در محيط کاري سبب ميگردد که فرد از شغلش راضي

) (MSLSS 2001و جهت بررسي ميزان رضايت شغلي

باشد .هنگامي که فردي حرفهاي را انتخاب مينمايد،

کارکنان از پرسشنامه استاندارد  JDIاستفاده شده است.

مجموعهاي از خواستها ،نيازها ،آرزوها و تجارب

اين پرسشنامه توسط ويسوکي و کروم ( )3976طراحي

گذشته را که بر روي هم انتظارات شغلي را ميآفرينند

شده بود .پرسشنامه رضايت شغلي از پنج بعد مختلف

در ذهن خود به همراه دارد و به اين ترتيب انگيزش در

شغل را ارائه ميکند که براي هر بعد تعدادي معيار

کار ،يعني پيوند ميان کار او و آنچه براي وي مهم است

وجود دارد تا احساسات فرد نسبت به شغلش را مورد

برقرار ميگردد و فرد کار خود را براي رسيدن به

سنجش قرار ميدهد .اين  1بعد عبارت است از :کار،

اهداف خود ميداند.

سرپرست ،همکار ،ارتقاء و پرداخت .در پرسشنامه

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه رضايت شغلي

رضايت از زندگي نيز عواملي نظير خانواده ،دوستان،

و رضايت از زندگي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي

محيط زندگي و خود بر رضايت از زندگي مؤثر است
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که در اين پژوهش تأثير اين عوامل بر روي رضايت

فرض يک بيان ميکند که سطح رضايت شغلي

شغلي مورد تأکيد است .روايي پرسشنامهها با استفاده

کارکنان در حد مطلوبي ميباشد و فرض صفر مبني بر

از روش روايي محتوي و با نظر چندين صاحبنظر در

عدم مطلوبيت سطح رضايت شغلي کارکنان است.

حوزه مديريت پس از اعمال اصالحات مورد تائيد قرار

ميانگين سطح رضايت شغلي کارکنان ،باالتر از

گرفت .براي حصول از پايايي پرسشنامههاي تحقيق نيز

سطح متوسط ( )31139ميباشد .با توجه به جدول ،3

از آزمون آلفاي كرانباخ بهره گرفته شد كه ضريب

سطح معناداري ( )p=0103>0101و همچنين آماره

آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه رضايت شغلي  0/93و

آزمون به دست آمده  )11376( tاز  tجدول ()31641

پرسشنامه رضايت از زندگي  0/71به دست آمد و

بزرگتر است ،لذا فرض صفر رد ميشود ،يعني

بدين گونه دو ابزار تحقيق تائيد و در اختيار

ميتوان نتيجه گرفت با  91درصد اطمينان سطح

پاسخگويان قرار داده شد .بهمنظور تجزيه و تحليل

رضايت شغلي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان

دادههاي حاصل از پژوهش از آزمون  tتک نمونهاي و

سمنان در حد مطلوبي ميباشد.

ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.

سئوال  :2وضعيت رضايت زندگي کارکنان دانشگاه
يافتهها

علوم پزشکي استان سمنان چگونه است؟

سئوال  :3وضعيت رضايت شغلي کارکنان دانشگاه

جهت بررسي رضايت از زندگي از پرسشنامه
استاندارد چندبعدي سنجش رضايت از زندگي

علوم پزشکي استان سمنان چگونه است؟
جهت بررسي رضايت شغلي از پرسشنامه استاندارد

 )1003( MSLSSاستفاده شده است و گزينهها به

 JDIاستفاده شده است .اين پرسشنامه توسط ويسوکي

ترتيب امتياز  3الي  1را به خود اختصاص داده است.

و کروم ( )3976ابداع گرديده است و گزينهها به

در اين پژوهش چنانچه متوسط (ميانگين) پاسخگويان
به سئوال به ميزان بيش از  3معتقد باشند ،فرض 

ترتيب امتياز  3الي  1را به خود اختصاص داده است.
در اين پژوهش چنانچه متوسط (ميانگين) پاسخگويان
به سئوال به ميزان بيش از  3معتقد باشند ،فرض 
رد و در غير اين صورت فعالً فرض  را

ميپذيريم .يا به زبان آماري داريم:

 H 0 :   3




 H :   3
 1


رد و در غير اين صورت فعالً فرض  را

ميپذيريم .يا به زبان آماري داريم:

 H 0 :   3




 H :   3
 1

فرض يک بيان ميکند که سطح رضايت زندگي
کارکنان در حد مطلوبي ميباشد و فرض صفر مبني بر
عدم مطلوبيت سطح رضايت زندگي کارکنان است.

جدول  :3آزمون  tتک نمونهاي مربوط به سطح رضايت شغلي کارکنان
عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري ()p

رضايت شغلي

31139

.6166

331

11376

0103
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جدول  :1آزمون  tتک نمونهاي مربوط به سطح رضايت زندگي کارکنان
عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري ()p

رضايت زندگي

41111

.976

331

111317

0103

ميانگين سطح رضايت زندگي کارکنان ،باالتر از

زندگي و رضايت شغلي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي

سطح متوسط ( )41111ميباشد .با توجه به جدول ،1

استان سمنان رابطه مثبت و قوي به لحاظ آماري وجود

سطح معناداري ( )p=01000>0101و همچنين آماره

دارد.

آزمون به دست آمده  )111317( tاز  tجدول ()31641
بزرگتر است ،لذا فرض صفر رد ميشود ،يعني

بحث و نتيجهگيري

ميتوان نتيجه گرفت با  91درصد اطمينان سطح

براي بررسي رابطه رضايت شغلي و رضايت از

رضايت زندگي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان

زندگي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان

سمنان در حد مطلوبي ميباشد.

چندين مؤلفه در نظر گرفته شد که هرکدام در نوع
خود حائز اهميت است .براي متغير رضايت شغلي

سئوال  :1آيا بين رضايت از زندگي و رضايت شغلي

مؤلفههاي کار ،سرپرست ،همکار ،ارتقاء و پرداختها

کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان رابطه

مورد سنجش قرار گرفتند .براي متغير رضايت از

وجود دارد؟

زندگي مؤلفههاي خانواده ،دوستان ،محيط زندگي و

براي بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رضايت

خود مورد سنجش قرار گرفتند .نتايج به دست آمده

زندگي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان

نشان داد سطح رضايت زندگي و سطح رضايت شغلي

آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد که نتايج آن در

کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مطلوب ميباشد

جدول  3آمده است.

همچنين رابطه مثبت و معناداري بين رضايت شغلي با

نتايج ضريب همبستگي پيرسون ( )0/761نشان
ميدهد که با توجه به سطح معنيداري نزديک به صفر،

رضايت از زندگي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي
استان سمنان وجود دارد.

با  99درصد اطمينان ميتوان گفت بين رضايت از

جدول  :3آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رضايت زندگي کارکنان
محاسبه ضريب همبستگي
رضايت از زندگي

شرح
مقدار پيرسون
رضايت از زندگي

761.

سطح معنيداري
تعداد

رضايت شغلي

3

رضايت شغلي
**

.000
336
**

مقدار پيرسون

761.

سطح معنيداري

.000

تعداد

336

336
3
336

** سطح معنيداري در  99درصد
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خوشحال و راضي کردن کارکنان ضروري است که

 ايجاد امکان خود ساماندهي در انجام مسئوليت هاي

محيط زندگي و کاري آنها را رضايتبخش ساخت.

محوله با در اختيار گذاشرتن اطالعرات و تفروي

سطح رضايت شغلي کارکنان توسط عوامل زيادي

اختيار از سوي مديريت.

تحت تأثير قرار ميگيرد ،از جمله آنها شامل سطح
حقوق و مزايا ،ادراک عدالت از نظام ارتقاء در درون
سازمان ،کيفيت شرايط کاري و روابط اجتماعي است.
رضايت شغلي حالت هيجاني لذتبخش فراهم ميکند

 ايجاد بازخوردهاي شغلي براي پرسنل و عمرل بره
وعدههاي صورت پذيرفته توسط مسئوالن.
 سازماندهي مناسب محريط كرار افرراد بطوريكره از
حمايتهاي اجتماعي برخوردار شوند.

که اغلب منجر به يک نگرش کاري مثبت ميشود .اگر

 ايجرراد نظررام پيشررنهادات ،ارزش دادن برره نظرررات

کارکنان سازمان احساس کنند که سختتر از ديگران

کارکنان و اطمينان کارکنان از مهارت هراي مرديران

کار ميکنند اما پاداشهاي کمتري دريافت ميکنند،

خويش با افزايش احساس اعتماد به سازمان در باال

آنها احتماالً نگرشهاي منفي نسبت به شغل ،ريس و

بردن کيفيت فضاي کلي کاري.

همکاران و درنهايت کل زندگي خواهند داشت .از

 امکان انتقال تجربيات پرسنل به نسل هاي بعردي از

طرف ديگر ،اگر آنها احساس کنند بهخوبي با آنها

طريق برگزاري تکريم پيشکسوتان ،شناسايي افرراد

رفتار ميشود و پرداخت عادالنه صورت ميگيرد،

خبره و کارشناس و ايجاد کانون هراي بازنشسرتگي

نگرشهاي مثبتتري نسبت به شغل و زندگي خواهند

جهت همانديشي.
 برگررزاري دورههرراي آموزشرري جهررت برراال بررردن

داشت.
دانشگاهها از جمله سازمانهايي هستند که مراکز

مهارت ها ،با افزايش احساس مؤثر بودن و افرزايش

توليد علم محسوب شده و تربيت و تأمين نيروي ماهر

ميل و انگيزش بيشتر به کار و بهبود کيفيت زندگي

و متخصص کشور را بر عهده دارند .در اين ميان

کاري.

کارکنان ،از مهمترين عناصر تأثيرگذار بر عملکرد آن
محسوب ميشوند .دانشگاهها زماني ميتوانند عملکرد

 غنيسازي و چررخش شرغلي از طريرق جابجرايي
افراد در شغلهاي هم خانواده و همگون.

مناسبي داشته و نقش خود را به درستي ايفا کنند که از

 فررراهم آوردن محرريط کرراري مناسررب از طريررق

منابع انساني خود بتواند به نحو مناسبي استفاده نمايد.

بسترسازي فرهنگري در خصروص براور و نگررش

دانشگاهها ميتوانند در صورت داشتن کارکناني متعهد

جامعه براي کار مخصوصاً کار زنان و نيرز اصرالح

و راضي از شرايط شغل و زندگي با اطمينان در جهت

قوانين براي مشارکت هر چه بيشتر زنان در اقتصاد

اهداف واقعي خود گام برداشته و از اتالف سرمايههاي

کشور که آن ها بتوانند هم به وظيفره مرادري خرود

مادي و معنوي ناشي از عدم رضايتمندي اعضا

رسيدگي کنند و نيز بتوانند نقش مؤثري در جامعره

جلوگيري کنند .براي دست يافتن به اين مهم ،با عنايت

داشته باشند از اين طريق مي توان فرصرت هرايي را

به يافتههاي تحقيق حاضر پيشنهاد ميشود:

براي پيشرفت زنان در جامعه به وجود آورد.

 ايجاد چشمانداز روشن برراي کارکنران ،برا معرفري

 ايجاد امکان ادامه تحصيل جهت پرسنل از طريق

الگوي موفقيت و فراهم نمودن حمايت هاي مرادي

معرفي به دانشگاهها ،پرداخت قسمتي از شهريهها،

و معنوي ،با افزايش احساس مؤثر بودن.

دادن مأموريتهاي آموزشي به پرسنل و همچنين
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