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چکیده
هـاي پرسـتاري مـرتبط اسـت. با کیفیـت مراقبت،سطح مطلوب شادمانی در بین پرستارانزمینه و هدف: 

.استبوده هدف مطالعه حاضر تعیین سطح شادمانی پرستاران استان زنجان 
تحت پوشـش دانشـگاه علـوم هايدر مطالعه مقطعی حاضر پرستاران شاغل در بیمارستانروش بررسی:

نفـر بـود. ابـزار 371ها دادنـد. تعـداد نمونـهجامعه پـژوهش را تشـکیل می1396پزشکی زنجان در سال 
ار توصـیفی و هـا از آمـها، پرسشنامه استاندارد شادمانی آکسفورد بود. براي تحلیل دادهآوري دادهجمع

در نظـر گرفتـه >05/0pاستفاده شد. سـطح معنـاداري 16نسخه SPSSافزار اسکوئر در نرمآزمون کاي
.شد

بــود. اکثــر پرســتاران مــورد مطالعــه زن 2/32±08/7ها میــانگین و انحــراف معیــار ســن نمونــه: هایافتــه
) و بقیـه مـدرك %88/94شناسـی (تر پرستاران داراي مدرك کار) بودند. بیش%46/68) و متأهل (79/86%(

) 0-87(از دامنـه 1/43±3/13میانگین نمره شادمانی در پرستاران مورد مطالعه کارشناسی ارشد داشتند. 
شناختی و شغلی فقط بین رضایت شغلی و سطوح شادمانی ارتباط آمـاري متغیرهاي جمعیتمیانبود. از 

.) مشاهده شدp=049/0معنادار (
هاي این مطالعه سطح شـادمانی پرسـتاران مـورد مطالعـه در حـد قابـل قبـول یافتهبراساسگیري: نتیجه

(متوسط) بوده است. با توجه به این که بین سطح شادمانی و رضایت شغلی ارتباط دیده شـد و بـا توجـه 
.به اهمیت رضایت شغلی در ماندگاري و انگیزش پرستاران الزم است به این مهم توجه شود

هاي آموزشی، زنجانشناختی، بیمارستانشادمانی، پرستار، متغیرهاي جمعیت:هاي کلیديواژه
21/8/97انتشار الکترونیک مقاله: -1397پذیرش مقاله: مرداد ماه -1397دریافت مقاله: اردیبهشت ماه -

مقدمه

شـــادمانی بـــه عنـــوان یـــک ویژگـــی 
آن از اعوامل مرتبط بـهمچنین شناختی و روان

حـال . بـا ایـن)1(ورد توجه بوده استدیرباز م
ــه  ــتگی آن ب ــل وابس ــه دلی ــادمانی ب ــف ش تعری

اي فرهنگی و اجتمـاعی بسـیار سـخت و ههزمین
این مفهوم را در کشـورهاي Freyپیچیده است. 

بینی و غربی به هیجانی مثبت و مرتبط با خوش

گروه آموزشی پرستاري داخلی و جراحی و روان دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران*
یرانمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ا**

هاي ویژه و اورژانس دانشکده پرستاري و مامایی، دانشـگاه علـوم پزشـکی گروه آموزشی پرستاري مراقبت***
زنجان، زنجان، ایران

در شــرق بــه عنــوان حالــت همــاهنگی و صــلح 
خص اصـلی نظر شـاکند. این صاحبمیتعریف 

و در »افتخـار«در کشورهاي غربی را شادمانی
ــوع«و »خیرخــواهی«شــرق  ــم ن ــه ه ــت ب »محب
توان میاین تعریف براساس. )2(کندمیمعرفی 

ــادمان ــت ش ــالتیگف ــیح ــه در یدرون ــت ک اس
فقـدانويتمندیرضـامثبـت،برگیرنده عواطف

). 3(باشـدمییافسردگهمانندیمنفاحساسات
وفردسالمتدرياهکنندینتعینقشاین حالت 

که سـبب بـاز شـدن ايهبه گون)4(داردجامعه
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ایی هتهـا، ایجـاد فرصـمحركبررويذهن فرد 
ــراي توجــه گســترده ــزایش ب ــه محــیط، اف ــر ب ت

خالقیت فـرد، بهبـود عملکـرد شـغلی و عملکـرد 
به عبـارت ).5(دشومیها بهتر در برابر استرس

تی خوشـایند دیگر فرد شاد از نظر خلقی وضعی
کنـد و از نظـر اجتمـاعی از روابـط میرا تجربه 

خوب اجتماعی برخوردار است کـه خـود باعـث 
تـري را نیـز اي اجتماعی بـیشهتشود حمایمی

عـالوه بـر ایـن مشـخص شـده .)6(دریافت کند
از نظـر شـناختی نیـز داراي است که فـرد شـاد

.)5(قدرت پردازش بهتر اطالعات است
صـورت گرفتـه سـطح مطالعـات براساس

کارکنـانو )8و7(ران در کـلیـمردم ایشادمان
نظر از نوع شغل درمان صرفحوزه بهداشت و

) 9(و پست در مراکز درمانی متوسط بـه پـایین
حالی است که برخـی این درگزارش شده است.

کنند توجه به شادمانی افراد میکید أن تاز محققا
ان بـه ستم بهداشت و درمیاز جمله س،امعوجو 

دار یتوسعه پايهان حوزهیتراز مهمیکیعنوان 
ها با سالمت انسانیمیکه ارتباط مستقیسالمت

ــت ــروري اس ــتم.)10(دارد، ض ــاي در سیس ه
گـروهنیتردرمانی پرستاران بزرگ-بهداشتی

هستند که نقش یدرمانویبهداشتمیتنانکارک
در سـالمت فـرد و جامعـه دارنـدايهکنندتعیین

برهمین اساس برخـی از مطالعـات نشـان . )11(
ــدهداد ــت و ان ــرات مثب ــتاران اث ــادمانی پرس ش

شـان، بیمـاران و سـایر را براي خودايهسازند
جملـه آن ن درمانی به دنبال دارد کـه از مراجعا

ش یافـزا، )4(سـالمتیسـطح يارتقاتوان به می
دنبــال آن بهبــود کیفیــت ه و بــیت شــغلیرضــا

، )13(تعهد بـه سـازمان،)12(مراقبت پرستاري
، کارکنـانافزایش عزت نفس، همکاري بـاال بـین 

دنبـال آن ه پذیري و بکاهش اضطراب و تحریک
مؤثرتر وبهترخدماتو ارایه يوربهرهشیافزا

اشاره کرد.)6(به بیماران
در مــورد وضــعیت پرســتاران بــه لحــاظ 
شادمانی در ایران و جهان مطالعات بسیار کمی 

این ها نیز بیانگراست و نتایج آنصورت گرفته
است که پرستاران از سطوح شادمانی متوسـط 

ــایین برخــوردار هســتند ــه پ ــال.ب ــراي مث دو،ب
ايهپرسـتاران کـردر مـورداي که اخیراًمطالعه

صورت گرفته، نشـان داده کـه میـانگین امتیـاز 
دامنه قابـل شادمانی پرستاران مورد بررسی از 

بوده است. ) 15و14(94/2و 3/3، 0-5اکتساب 
مطالعـه صـورت گرفتـه نشـان دودر ایران نیز

دهد که میانگین نمره شادمانی در پرسـتاران می
ــی  ــوده 29-174از4/123و87از 8/37ایران ب

).16و9است (
ــــر در  ــــرف دیگ ــــورد از ط ــــل م عوام

شناختی مـرتبط بـا شـادمانی مطالعـات جمعیت
یـز هـا نمحدودي صـورت گرفتـه کـه نتـایج آن

. برخی از این مطالعات نشان داده استمتناقض 
سـن بـاالکه شادمانی باالتر با متغیرهایی مانند 

هـلأوضـعیت ت، )9(تحصیالت بـاال، سطح)16(
و بخـش محـل )17(کـاري بـاال سابقههل)، أ(مت
ارتبـاط )18(هاي غیر ویژه)بخشکارکنان(کار

دیگـر حکایـت از عـدم مـواردحـال دارد. با این
باط بـین شـادمانی بـا سـن و تجربـه کـاريارت

دارد.)9(هلأ، جنس و وضعیت ت)19(
در زمینــه یـاد شــدهبـا توجــه بـه مطالــب 

ر گـرفتن ظـاهمیت شادمانی از یک طـرف و در ن
ــده  ــد هــر پدی ــه مانن ــه شــادمانی ب ــم ک ــن مه ای

ــت روان ــر تح ــناختی دیگ ــأثیرش ــرات وت تغیی
جـا گیرد و از آنمیمکانی قرار شرایط زمانی و
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در ايهو در سـطح اسـتان مطالعـزنجانکه در 
ادمانی پرستاران صورت نگرفته زمینه سطح ش

سطح شـادمانی تعییناین مطالعه با هدف است،
شناختی و ارتباط آن با برخی متغیرهاي جمعیت

ــتا ــاغل در بیمارس ــتاران ش ــین پرس اي هندر ب
وابسته بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان در 

.گرفته استانجام 1396سال 

روش بررسی
ــه توصــیفی ــک مطالع -مطالعــه حاضــر ی

پرسـتار بـا 371کـه بـا مشـارکت استمقطعی 
داراي ،مدرك کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد

منـد حداقل یک سال سابقه کار در بالین و عالقه
ــه  ــرکت در مطالع ــه ش ــاریخ ب ــا 5/1/96از ت ت

اي وابسته به دانشـگاه هندر بیمارستا15/7/96
جامعـه .گرفته اسـتانجام پزشکی زنجان علوم 

ـــــه پرســـــتاران شـــــاغل در  ـــــژوهش کلی پ
بـه منظـور اي استان زنجـان بـود.هنبیمارستا

هــتعیین تعداد نمونه از فرمول تعیین حجم نمون
ــــا  ، N=1492ب

96/1=Z ،66/0=p ،34/0)=q-1=(q ،049/0=d

نفــر 360نمونــه مــورد نیــازحــداقلاســتفاده و 
برآورد شد. جهت تعیین پارامترهاي فرمول یک 

پرسـتار انجـام 70با مشارکت مقدماتیمطالعه 
. الزم بــه ذکــر اســت بــا در نظــر گــرفتن گرفــت

همکاري عدم ا یا ههاحتمال عدم تکمیل پرسشنام
پرسشنامه تکثیر و توزیـع شـد 400الزم، تعداد

ــداد  ــه تع ــدد از 371ک ــانآع ) وارد %63/97(ه
مرحله تجزیه و تحلیل آماري شد.

با توجه بـه گسـتردگی محـیط گیرينمونه
جا کـه طبـق بررسـی مقـدماتی پژوهش و از آن
بـه لحـاظ هـاي مـورد مطالعـه تمام بیمارسـتان

شناختی پرستاران ساختار و متغیرهاي جمعیت
ــود، شــاغل در آن ــا یکســان ب ــه روش ه ــد ب چن

ایـن منظـور از . بـراي صـورت گرفـتاي مرحله
ـــه در آن ـــام مطالع ـــان انج ـــه در زم ـــا ک 8ج

یبیمارستان وابسته بـه دانشـگاه علـوم پزشـک
از ،بخش فعـال وجـود داشـت80زنجان در کل 

بخـش بـا اسـتفاده از روش 40بخـش 80میان 
ــر  ــاب و از ه ــاده انتخ ــادفی س ــشتص 10بخ

پرستار واجد شـرایط بـه صـورت در دسـترس 
کت کنند.دعوت شدند تا در مطالعه شر

ـــع ـــزار جم ـــهآوري داداب ـــنامه ه ا پرسش
ــت ــود. جمعی ــفورد ب ــادمانی آکس ــناختی و ش ش

ــت ــنامه جمعی ــناختی وپرسش ــغلیش ــامل ،ش ش
ار، کـایی در خصوص سن، جنس، سابقههشپرس

ت یزان رضـایـار، مکالت، بخش محل یسطح تحص
ــاز  ــت مارســتان و یار، ســمت در بخــش و بک نوب

ت متخصصـان براساس نظـراکاري بود که عمدتاً
پرستاري و مـدیران پرسـتاري در بـالین انتخـاب 
شـــده بـــود. پرسشـــنامه شـــادمانی آکســـفورد

)Oxford Happiness Inventory: OHI (
ابزاري معتبر در دنیا است که جهت سنجش سطح 

توسـط شادمانی جوامع پژوهشـی مختلـف بارهـا 
ن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــنمحققــا

و Argyleتوسـط1989سـالدرپرسشـنامه
ــاخته ــاران س ــت. همک ــده اس 29داراي OHIش
کـه اسـتاي در مقیاس لیکرت پرسش چهار گزینه

شـود. بـر همـین گذاري مـینمره0- 3به ترتیب از 
باشـد. مـی0- 87اساس محدوده امتیازات آن بـین

بـه 29- 57بـه عنـوان شـادي پـایین، 0- 28امتیاز
ان شادي به عنو58- 87عنوان شادي قابل قبول و 

و Argyle). 3(شـودخوب در نظر گرفته میخیلی
پایایی پرسشنامه آکسـفورد را بـه کمـک همکاران

 
2

2 1
)

2
1(

d

PPz
n







D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ay

at
.tu

m
s.

ac
.ir

 a
t 7

:5
7 

IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
F

eb
ru

ar
y 

10
th

 2
02

0

http://hayat.tums.ac.ir/article-1-2497-en.html


همکارانو سیده رویا موسوي...زنجان و ارتباط آن بابررسی سطح شادمانی پرستاران استان

1397http://hayat.tums.ac.irپاییز ،3شماره ،24دوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)

236

و پایـایی بازآزمـایی 90/0ضریب آلفاي کرونبـاخ 
. )3(انـدگـزارش نمـوده78/0را طی هفت هفته آن

پـور و نوربـاالدر ایران این پرسشنامه توسط علی
ــایی آن بــراي  اســتفاده در ترجمــه و روایــی و پای

در مطالعه .)20(یید رسیده استأجامعه ایران به ت
براسـاسیابزار شادمانییایب پایحاضر نیز ضر

دست آمد.ه ب93/0کرونباخ يآزمون آلفا
بــه منظــور رعایــت اصــول اخــالق در 

گیري از قبیـل نمونهکلیه مراحل اجرا وپژوهش، 
مطالعـه طـرحییـد أا پس از تههتوزیع پرسشنام

یته اخالق دانشگاه علـوم پزشـکی زنجـاندر کم
) و کســــب ZUMS.REC.1395.300(کــــد: 
دانشگاه و ارایه یه از معاونت پژوهشناممعرفی

اي مـورد مطالعـه هنن بیمارسـتاآن به مسؤوال
قبـــل از ارایـــه طـــور صـــورت گرفـــت. همـــین

هاي پژوهش، اهداف مطالعه نمونهپرسشنامه به 
و بر اصـل شدمیها تشریح با جزییات براي آن

هــا بــراي ا و اختیــار آنههکننــدگمنـامی شــرکت
شد.میکید أشرکت در مطالعه ت

هـاي ها از روشجهت تجزیه و تحلیل داده
منظور بـهآمار توصیفی و تحلیلی استفاده شـد. 

شـادمانی براسـاس متغیرهـاي سـطوحمقایسه 
اسکوئر اسـتفاده شناختی از آزمون کايجمعیت

SPSSافزار آمـاري رمندر شد. کلیه محاسبات 

ــخه  ــام و 16نس ــر ≥05/0pانج ــادار در نظ معن

پرسشـنامه توزیـع شـده 400از بین .گرفته شد
) وارد تحلیل شد.%63/97(371تعداد 

اههیافت
پرســتار مــورد مطالعــه اکثــر 371ن یاز بــ

ها به لحـاظ نآتر ها زن و متأهل بودند. بیشنآ
ي مـدرك داراعمـدتاًنوع استخدام قـراردادي، و

هـا در کـاري اکثـر آننوبـتکارشناسی بودند. 
ــود و ــدتاًگــردش ب یعمــوميهــادر بخــشعم

ـــد. م ـــار بودن ـــه ک ـــمشـــغول ب ین ســـنیانگی
ـــســـال و م08/7±02/32 ن ســـابقه کـــار یانگی
رضـایت از ترشانبیشسال بود و 93/6±16/8

شغل در حد متوسط (نه راضی و نـه ناراضـی) 
).1(جدول شماره داشتند

و انحراف معیار نمره شادمانی میانگین
(از دامنـه قابـل کسـب 1/43±5/13پرستاران

تـر شـادمانی در بـین بـیشسطح بود. ) 0- 87
(متوسـط) بـودقبولسطح قابلدرپرستاران 

ـــایج آزمـــون 2(جـــدول شـــماره  ـــق نت ). طب
رضـایت و شـادمانی سطوحاسکوئر بین کاي

ارتباط آمـاري معنـادار وجـود داشـت شغلی 
)049/0=p( ــــاي ــــایر متغیره ــــا س ــــا ب ام

شـــناختی و شـــغلی ارتبـــاط آمـــاري جمعیت
(جــدول ) <05/0p(معنــادار مشــاهده نشــد

).3شماره 
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اي وابسته به دانشگاه  علـوم هنشناختی و شغلی پرستاران شاغل در بیمارستاتوزیع فراوانی مشخصات جمعیت-1جدول 
1396پزشکی زنجان در سال 

درصدتعدادحالتمتغیر

4921/13زنجنس
32279/86مرد

ت تأهلیوضع
11754/31مجرد
25446/68متأهل

نوع استخدام

6016/17قطعییرسم
8745/23یشیآزمایرسم

2292/5یمانیپ
10376/27يقرارداد
9687/25یطرح

380/0شرکتی

35288/94کارشناسیسطح تحصیالت
1912/5ارشدکارشناس

سمت در بخش
1912/5ول بخشؤمس

2166/5استف
23122/89پرستار بالین

25573/68غیر ویژهبخش محل کار
11626/31ویژه

کارينوبت
3262/8ثابت صبح
32968/88گردشی

1070/2ثابت شب

رضایت شغلی

7268/19کامالً ناراضی
9688/25ناراضی

13004/35ضینه راضی و نه نارا
6960/18راضی

380/0کامالً راضی

سن
30<19302/52
40-3012316/33

40>5582/14

سابقه کاري
10<24911/67
20-109968/26

20>2321/6

1396سال اي وابسته به دانشگاه  علوم پزشکی زنجان درهنشادمانی پرستاران شاغل در بیمارستاتوزیع سطوح- 2جدول 
درصدتعدادسطوحمتغیر

شادمانی

5175/13پایین
26824/72قبولقابل

5201/14خیلی خوب
371100کل
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اي وابسـته هناي جمعیت شناختی و شغلی در بین پرستاران شـاغل در بیمارسـتاهیارتباط بین شادمانی و ویژگ-3جدول 
1396به دانشگاه  علوم پزشکی زنجان در سال 

حالتمتغیر
اسکوئرکاينتایج آزمون کلشادمانی خیلی خوبقبولقابلپایین

p-valueمقدارتعداد (%)تعداد (%)تعداد (%)تعداد (%)

جنس
)100(322)4/12(40)3/73(236)3/14(46زن

3/5070/0 )100(49)5/24(12)3/65(32)2/10(5مرد

ت تأهلیوضع
)100(117)2/16(19)7/66(78)1/17(20مجرد

05/3550/0 )100(253)13(33)7/74(189)3/12(31متأهل

نوع استخدام

)100(60)7/11(7)3/68(41)20(12قطعییرسم

24/6795/0

)100(87)5/11(10)7/74(65)8/13(12یشیآزمایرسم
)100(22)2/18(4)3/77(17)5/4(1یمانیپ

)100(103)5/15(16)9/69(72)6/14(15يقرارداد
)100(96)6/15(15)9/72(70)5/11(11یطرح

)100(3)0(0)100(3)0(0شرکتی

16/3532/0)100(352)4/13(47)9/72(256)7/13(48کارشناسیسطح تحصیالت )100(19)3/26(5)9/57(11)8/15(3ارشدکارشناس

سمت در بخش
)100(19)1/21(4)2/63(12)8/15(3مسئول بخش

69/4320/0 )100(21)19(4)2/76(16)7/4(1استف
)100(331)3/13(44)2/72(239)5/14(48پرستار بالین

بخش محل کار
)100(113)2/14(16)2/75(85)6/10(12ویژه

36/1507/0 )100(258)14(36)9/70(183)1/15(39غیر ویژه

نوبت کاري
)100(32)6/15(5)75(24)4/9(3شیفت ثابت صبح

84/2585/0 )100(329)4/13(44)3/72(238)3/14(47شیفت گردشی
)100(10)30(3)60(6)10(1شیفت ثابت شب

رضایت شغلی

)100(73)3/12(9)4/64(47)3/23(17اراضیکامالً ن

*85/15049/0
)100(96)4/9(9)1/78(75)5/12(12ناراضی

)100(130)5/18(24)7/67(88)8/13(18نه راضی و نه ناراضی
)100(69)13(9)2/81(56)8/5(4راضی

)100(3)3/33(1)7/66(2)0(0کامالً راضی

سن
30<20)9/11(124)8/73(24)3/14(169)100(

938/0919/0 30-4023)5/15(105)9/70(20)5/13(148)100(
40>8)5/14(39)9/70(8)5/14(55)100(

سابقه کاري
10<20)9/11(124)8/73(24)3/14(168)100(

938/0919/0 10-2023)5/15(105)9/70(20)5/13(148)100(
20>8)5/14(39)9/70(8)5/14(55)100(

)100(371)14(52)3/72(268)7/13(51کل
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گیريو نتیجهبحث 
از یــن امتیانگیــنشــان داد مج مطالعــهینتــا
یدر پرســــتاران مــــورد بررســــیشــــادمان

زان یـــانگر میــکــه به اســتبــود5/13±1/43
باشـد. همسـو یابل قبول) م(قمتوسطیشادمان

یافتـهمطالعـه انجـام ،با نتـایج مطالعـه حاضـر
نفـر 238در مـوردو همکاران جویباريتوسط 

از دانشجویان دانشگاه علـوم پزشـکی گلسـتان
در و همکـــاران خســـروجرديو مطالعـــه )21(

ـــورد ـــاغل در 422م ـــتاران ش ـــر از پرس 5نف
بیمارســتان آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

در سـطح متوسـط گـزارش شـده ،)16(کاشان
عالوه بر ایـن در برخـی مطالعـات انجـام است. 
شــرقی نیــز ســطح در کشــورهاي عمــدتاًیافتــه

. شادمانی پرستاران متوسط گزارش شده اسـت
ــه  و همکــاران در مــورد Mengمطالعــه از جمل

و Nam)، مطالعــه 22(پرســتاران کشــور چــین
Kwon)14( وJu و همکــاران)در کشــور)15

حالی است کـه برخـی از مطالعـات این درکره.
جامعـــه دردر ایـــران و جهـــان یافتـــهانجـــام 

نشـان دیگـرايهاي حرفـهـهدانشجویان یا گرو
.داده که سطح شادمانی آن جوامع بـاالتر اسـت

ــال ــراي مث ــام ،ب ــه انج ــوردمطالع ــه در م یافت
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشـد و دکتـري 

) ماماهـاي 23(فهاندانشگاه علوم پزشـکی اصـ
) و دانشـجویان 17(شاغل در بیمارستان مشهد

ــه ــالتی ترکی ــگاه ای ــندر ).24(دانش ــه ای توجی
ــاقض ــیتن ــتم ــوان گف ــه ت ــتاران در حرف پرس

تـري بیششادمانیهايکنندهتهدیدپرستاري با
کـه در ، از جملـه ایـن عوامـل باشـندمـیمواجه 

،کیــد شــده اســتأهــا تنه آگذشــته بــمطالعــات 
رکــاري بــاال، مــدیریت ناکارامــد، حقــوق و با

اســـتتجهیـــزات ناکـــافیودســـتمزد پـــایین
).26و25(

ــه  ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــایج مطالع نت
ـــاي  ـــدام از متغیره ـــیچ ک ـــا ه ـــادمانی ب ش

جـنس، : شناختی مورد بررسی از قبیلجمعیت
هل، تحصیالت، سـمت، نـوع اسـتخدام، أسن، ت

کـاري رابطـه معنـاداري نوبتسابقه کاري و 
ارد. عــدم ارتبــاط بــین شــادمانی بــا اکثــر نــد

دیگـرشناختی در مطالعـات متغیرهاي جمعیت
بـا ایـن). 28و9،27(نیز نشان داده شده است

همکاران رابطه وگیالن حال در مطالعه رجبی 
بین شـادمانی و تحصـیالت معنـادار گـزارش 

تـوان مـی. در توجیه این تضاد )9(شده است
اکثریــت گفـت بـر خـالف مطالعــه حاضـر کـه

هـاي پـژوهش را پرسـتاران بـا مـدرك نمونـه
در مطالعه رجبی ،نددداکارشناسی تشکیل می

و همکــاران همــه کارکنــان ســالمت از گــیالن 
دندانپزشـکان و  ،جمله پزشـکان، داروسـازان

ماماها  در کنار پرستاران مورد بررسی قرار 
گرفته بودند، لذا چنین تفاوتی در نتایج به نظر 

سـد. چـرا کـه فاصـله طبقـاتی و رمـیطبیعی 
مشـاغلگذاري متفاوت جامعه ایران به ارزش

شــود. مــیمختلــف درمــانی بــا قــوت تجربــه 
ــه  ــد ک ــان دادن ــز نش ــاران نی ــی و همک رحیق

اي ویژه به مراتب هشپرستاران شاغل در بخ
ــه شــادي کــم ــري از دیگــر پرســتاران تجرب ت

البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه ).18(کننـدمی
ـــه ـــی و روش نمون ـــه رحیق ـــري در مطالع گی

همکاران از نوع در دسترس و حجم نمونه در 
نفر بوده است. به دلیل این 73آن مطالعه فقط 

محدودیت عمـده در اسـتناد بـه نتـایج آن دو
مطالعه باید جانب احتیاط رعایت گردد.
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و همکاران بـرخالف خسروجرديمطالعه 
کـه سـن اسـت نتایج مطالعه حاضر نشـان داده 

کننـده مهـم در شـادي گـوییز عوامل پیشیکی ا
. در توجیـه ایــن )16(پرسـتاري اســتکارکنـان

باید بیان شود کـه پرسـتاران ،اههتفاوت در یافت
در مطالعه حاضر به لحاظ سن و تجربه در کار 

همگـن بودنـد و اکثریـت غریـب بـه اتفـاق کامالً
ــتا ــاغل در بیمارس ــتاران ش ــتان هنپرس اي اس

قه کـار ی جوانی بـا سـابزنجان در محدوده سن
سال قرار داشتند.10حدود 

ــا  ــه حاضــر نشــان داد شــادمانی ب مطالع
رضایت از شـغل در پرسـتاران مـورد بررسـی 

، این یافتهمرتبط هست. طی بررسی متون انجام 
شــودمــیییــد أنتیجــه توســط مطالعــات دیگــر ت

در تبیـین ایـن یافتـه بایـد بیـان شـود ).29و15(
Karabatiبراي مثـالدیگر،مطالعات براساس

ــاران  ــین ) 28(و همک ــه ب ــاط دوطرف ــوعی ارتب ن
شادمانی با رضـایت از کـار (و زنـدگی) وجـود 

هـايمقایسـهدارد. به این معنا که افراد شاد در 
بـه اجتماعی شـرایط خـود بـا دیگـران، معمـوالً

صورت مثبت حواشی زندگی را یادآوري، درك 
ــازمان ــی و س ــیده ــوالًم ــد و معم ــاهیکنن نگ

خوشبینانه به آینده و رویدادهاي آن دارنـد کـه 
این خود را در شناخت فرد به صورت رضـایت 

دهـد. از طـرف دیگـر مـیکار نشان از زندگی و
نارضـایتی از شـغل یـک وضـعیت پـر اسـترس 

توانـد عملکردهـاي مـیاست که در طـول زمـان 
وقرار دهـدتأثیرشناختی افراد را تحت -ذهنی

ــردگی را ــطراب و افس ــاس اض ــایگزین احس ج
خوشایند شادمانی نماید.

به مانند هر مطالعه دیگري این مطالعه نیز 
ه داراي نقاط قوت و ضـعف مخـتص خـود بـود

تـوان بـه مـی. از جمله نقاط قـوت مطالعـه، است
گیــري مناســب، همکــاري حجــم و روش نمونــه

ا ههبسیار خوب، پایین بودن میزان ریزش نمونـ
پـژوهش اشـاره و گستردگی جغرافیایی محـیط 

تـوان بـه روش مـیکرد. از نقاط ضعف آن نیـز 
آوري مقطعی) و شـیوه جمـع-مطالعه (توصیفی

ا با استفاده از پرسشنامه اشاره کـرد کـه  ههداد
ــ ــن محــدودیت ضــمن مت ــودن صــحت أای ثر نم

ــ ــط ههیافت ــین رواب ــدرت تبی ــد ق ــیا فاق ــین عل ب
در ایـن مطالعـه . از سـوي دیگـراسـتمتغیرها 

شـناختی بـه از متغیرهاي جمعیـتبرخی صرفاً
ویژه متغیرهاي شغلی مورد بررسی قرار گرفت 
ــد؛  در حــالی کــه متغیرهــاي مهــم دیگــري، مانن

، کمیــت و کیفیــت ارتبــاط بــا ايهاســتقالل حرفــ
بهداشــتی، کارکنـانهمتایـان، پزشـکان و دیگــر 

هاي مدیریت پرستاري بـه دلیـل طور سبکهمین
اند.منابع مغفول ممحدودیت در وقت و

نتایج مطالعه حاضر نشان داد، در مجموع 
ــــادمان ــــطح ش ــــاغل در یس ــــتاران ش پرس

اي آموزشی استان زنجـان در حـد هنبیمارستا
متوسط قرار دارد. بـین شـادمانی پرسـتاران و 

. امـا مشاهده شـدها ارتباط نآرضایت از شغل 
هل، تحصیالت، سمت، أشادمانی با جنس، سن، ت

ــاري و ــوع اســتخدام، ســابقه ک ــت ن ــاري نوب ک
ن و نداشت. مسـؤوالپرستاران رابطه معناداري 

تواننـد بـا مـیگـذاران عرصـه سـالمت سیاست
ـــ ـــه یافت ـــتناد ب ـــر در ههاس ـــه حاض اي مطالع

دهی به راهکارهـایی بـراي گیري و شکلتصمیم
شــادي پرســتاران اســتان زنجــان و در يارتقــا

نتیجه افزایش کیفیت مراقبت از بیماران اقـدامات 
اي الزم را اخذ نماینـد. بـا توجـه بـه هو تصمیم

،اي مطالعه حاضـر ضـروري اسـتهتمحدودی
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تري در آینـده بـا در نظـر گـرفتن مطالعات بیش
اي دیگــر شــغل پرســتاران کــه بــه نظــر ههجنبــ
رسد شاید با شادمانی در ارتبـاط باشـند (از می

، کمیت و کیفیت ارتباط بـا ايهقبیل استقالل حرف
بهداشــتی، کارکنـانر همتایـان، پزشـکان و دیگــ

هاي مدیریت پرستاري) صورت طور سبکهمین
گیرد. عالوه بر این بـا توجـه بـه ماهیـت متغیـر 

شـود مطالعـات دیگـري بـا میشادمانی توصیه 
اهداف یکسان در جوامـع پژوهشـی دیگـر و بـا 

)Mixed(ترکیبی هاي پژوهش استفاده از روش
کیفی انجام پذیرد.-کمی

تشکر و قدردانی
ن مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی مصوبای

)ID: A-11-86-10 است که با کمک و حمایـت (
دانشـگاه علـوم پزشـکی یمالی معاونت پژوهش

ان یـله مجریوسـنیزنجان انجام گرفته است. بـد
ین محترم دانشگاه علوم پزشکمسؤوالطرح از

ن پـژوهش یـکه در ایپرستارانیزنجان و تمام
نمایند.مییانشرکت نمودند، تشکر و قدرد

نماینـد در مـیکیـد أمحققان ت: تضاد منافع
گزارش نتایج این مطالعه هیچ انجام، استخراج و

گونه تضاد منافعی وجود نداشته است.
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Background & Aim: A desirable level of happiness among nurses is
related to the quality of nursing care services. This study aimed to
evaluate the level of happiness among nurses and its’ relation to some
demographic factors in Zanjan province- 2017.
Methods & Materials: In this cross sectional study, 371 nurses
employed in the hospitals affiliated to Zanjan University of medical
sciences were participated. The Oxford happiness inventory was used
to collect data. The data were analyzed using descriptive statistics and
Chi-square test through the SPSS software version 16. A P<0.05 was
considered statistically significant.
Results: The mean and standard deviation of age of samples were
32.2±7.08. Most nurses were female (86.79%) and married (68.46%).
Most nurses had a bachelor’s degree (94.88%) and the rest of them had
a master’s degree. The mean score of happiness in nurses was
43.1±13.3 (the range 0-87). Concerning the demographic and
occupational variables, a statistically significant relationship was found
between job satisfaction and happiness level (P=0.049).
Conclusion: According to the findings of the study, the level of
happiness in the nurses was at an acceptable level. Considering the
relationship between happiness and job satisfaction, and given the
importance of job satisfaction in the motivation and retention of nurses
in the profession, it is necessary to pay attention to this matter.

Key words: happiness, nurses, demographic variables, teaching
hospitals, Zanjan
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