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چکیده
کننـد و موجـب   ترین دارایی هر سازمان نحوه استفاده از سایر منابع را تعیین میمنابع انسانی به عنوان مهم:زمینه و هدف

خش مهم زندگی کارکنان است که بـر سـالمت جسـمی و روحـی     مندي شغلی یک برضایت. شوندتحقق اهداف سازمان می
دهند تأثیر ، تعهدشان نسبت به سازمان و کیفیت خدماتی که ارائه میهاآنکرد وري و عملي از زندگی، بهرهمندرضایتآنان، 
.ي شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا بودمندرضایتهدف این پژوهش بررسی . دارد

320از مجمـوع  . این پژوهش مقطعی با شرکت تمام کارکنـان شـبکه بهداشـت و درمـان ازنـا انجـام شـد       :هاروشمواد و
نامـه محقـق   پرسـش ،هـا ابزار گردآوري داده.قابل استفاده عودت داده شدنامهپرسش265توزیع شده در نهایت نامهپرسش

هـاي آمـاري توصـیفی و    هـا بـا اسـتفاده از آزمـون    داده. ي شغلی را شامل می شدمندرضایتساخته بود که هشت حیطه از 
. مورد تحلیل قرار گرفت) من ویتنی و کروسکال والیس،مجذور کاي(تحلیلی 

ي شـغلی را نشـان   مندرضایتبود که سطح متوسطی از 5از 90/2ي کارکنان شبکه مندرضایتمیانگین کل نمره :هایافته
و آموزش و پیشرفت شغلی 97/1هاي عادالنه بودن حقوق و مزایا با میانگین ه حیطهي مربوط بمندرضایتکمترین . دهدمی

ي منـد رضـایت هاي داراي بیشـترین  حیطه58/3جو کاري با میانگین و 73/3نگین ماهیت شغل با میا. بود58/2با میانگین 
ارتبـاط  )p=006/0(ح تحصیالتو سط)p=030/0(، وضعیت تأهل)p=023/0(رضایتمندي شغلی با متغیرهاي جنس. بودند
. تر بیشتر بودن و کارکنان داراي تحصیالت پایینهلیأي شغلی مردان، متمندرضایتبه طوري که . دار داشتمعنی

تواننـد  ي کارکنان میمندرضایتگذاران و مدیران منابع انسانی با شناخت هرچه بیشتر عوامل مؤثر بر سیاست:گیرينتیجه
وري بیشتر این منابع ارزشمند در جهت تحقق اهداف نظام سـالمت و توسـعه پایـدار کشـور     ي براي بهرههاي مؤثراستراتژي

. طراحی و اجرا نمایند
ازناان، شبکه بهداشت و درمان شهرستاني شغلی،کارکنمندرضایت:واژه هاي کلیدي

،تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشتآموزشیر گروهاستادیا-1
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تهران، ایران،زشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم پبهداشت عمومی، کارشناس-2
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران، گسترش شبکهکارشناس-3
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مقدمه
تـرین دارایـی هـر سـازمان،     عنوان مهممنابع انسانی به 

کننـد و موجـب   ز سایر منابع را تعیـین مـی  نحوه استفاده ا
سـازمان جهـانی بهداشـت    . شوندتحقق اهداف سازمان می

هاي سالمت در زمینـه بهبـود کیفیـت،    تحقق اهداف نظام
هـاي  کارآیی، اثربخشی و دسترسی عادالنه مردم به مراقبت

. ]1[نمایـد کرد منابع انسانی مـرتبط مـی  سالمت را به عمل
اتی، امــروزه بــا یــک غفلــت و رغــم ایــن اهمیــت حیــعلــی

توجهی جهانی در زمینه مدیریت منابع انسانی در بخش بی
.]2[بهداشت مواجه هستیم

گـذاري خـود در زمینـه    سـرمایه هـا ناهنگامی که سازم
ــه آن    ــد نتیج ــدیریت کنن ــوبی م ــه خ ــانی را ب ــابع انس من
برخورداري از یک نیروي کار راضی و با انگیزه است که بـا  

هاي با کیفیت باال نقـش مهمـی در توسـعه و    ائه مراقبتار
.]2[نمایدمیءشکوفایی جامعه ایفا

Dawesي شغلی را به عنوان یک سـازه روان  مندرضایت
ادراك ایـن  (د که از دو جزء شـناختی  نموشناختی تعریف 

احساسی که بـا  (و عاطفی ) شودکه نیازهاي فرد تأمین می
به طور کلی ].3[شود تشکیل می) این شناخت همراه است

ي شـغلی بـه عنـوان چگـونگی احسـاس افـراد       مندرضایت
بـه  . شـود شان و اجزاي آن شغل تعریف مینسبت به شغل

عبارت دیگر به میزانی که کارکنان مشاغل خود را دوسـت  
.]4[ي شغلی برخوردارند مندرضایتدارند از 

ي شغلی یک بخـش مهـم زنـدگی کارکنـان     مندرضایت
ي از منـد رضایتمی و روحی آنان، است که بر سالمت جس

، هـا آنکـرد  وري و عملها با یکدیگر، بهرهآنزندگی، روابط 
تعهــد نســبت بــه ســازمان و حرفــه مــورد نظــر و کیفیــت 

کارکنـان  ].5-6[دهنـد، تـأثیر دارد   خدماتی که ارائـه مـی  

ورتـر، کارآمـدتر و شـادتر هسـتند، خـدمات      تر بهـره راضی
تري در کار فعلی خود والنیدهند و مدت طبهتري ارائه می

ي شـغلی  مندرضایتدر بخش بهداشت . ]7[مانند باقی می
ي منـد رضـایت به طور قوي با کیفیت و کـارآیی خـدمات،   

هاي پزشکی ارتباط و کاهش هزینههاآنبیماران و بهبودي 
.]8-9[دارد 

ي شغلی از طریـق اخـتالل در سـالمت    مندرضایتعدم 
ــی و ایجــاد اســترس  ــزایش جســمی، روان ــان، اف در کارکن

تعارضات درون سازمانی و حوادث ناشـی از کـار و افـزایش    
غیبت و جابـه جـایی کارکنـان پیامـدهاي منفـی از قبیـل       

].8،6[کاهش کارآیی و اثربخشی براي سازمان در بر دارد 

ي مراقبت سالمت براي ارائـه  هانااین عوامل ظرفیت سازم
ي بیمـاران را تهدیـد   هاي با کیفیت و تأمین نیازهامراقبت

ي شغلی پایین که معمـوالً بـین   مندرضایت.]10[کند می
هاي بهداشتی درمـانی بیشـتر از کارکنـان    کارکنان مراقبت

جـایی و  ها مشهود است یک علت اصلی جابـه نسایر سازما
هـاي سـالمت در بسـیاري از    کمبود ارائه دهندگان مراقبت

مندي به مطالعه ههایی اخیراً عالقچنین یافته. کشورهاست
ي بین کارکنان بهداشتی را افـزایش داده اسـت   مندرضایت

بــا توجــه بــه نقــش مهــم منــابع انســانی در بهبــود].11[
هاي سـالمت  هاي مراقبتکارآیی، اثربخشی و پایداري نظام

هـا،  ي آنان بر تضـمین کیفیـت مراقبـت   مندرضایتثیر أو ت
شـغلی و  ي منـد رضـایت ارزیـابی  ،سازمان جهانی بهداشت

را بـه منظـور   هـا آنثر بـر  انگیزش کارکنـان و عوامـل مـؤ   
دانــد هــاي مــدیریتی مناســب ضــروري مــیطراحــی نظــام

هایی از زندگی کاري شناسایی و تقویت ویژگی].12،10[
ي شغلی باال در ارتبـاط اسـت و بـرعکس    مندرضایتکه با 

ي هاناهایی که با میزشناسایی و به حداقل رساندن ویژگی
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ین این متغیر همراهند هم بـراي کارکنـان و هـم بـراي     پای
. ]13[کارفرمایان سودمند است 

نفـر از کارکنـان   5486بـا شـرکت   بررسی انجـام شـده  
کانادا نشان داد کـه اعتقـاد   ) Ontario(بهداشتی در انتاریو 

رداري از به تحقق رسالت سازمان، ارتباطـات خـوب، برخـو   
ان حقوق دریـافتی، بـه   گیري، میزاختیار الزم براي تصمیم
هاي کارکنان توسط سازمان و کـار رسمیت شناختن تالش

ي منـد رضـایت ثر بـر  ؤترین عوامـل مـ  گروهی خوب از مهم
و همکـاران در  Yamiنتایج پژوهش . ]14[بوده استهاآن

هـا آن% 2/46مورد کارکنان بهداشتی اتیوپی نشان داد که 
حقوق پـایین  فقدان انگیزش،. از شغل خود ناراضی هستند

ترین دالیل نارضـایتی  هاي آموزشی ناکافی از مهمو فرصت
.]15[بود هاآن

ــژوهش     ــایج پ ــاس نت ــر اس ــاران Monjamedب و همک
ي شـغلی پرسـتاران سراسـر کشـور در سـطح      منـد رضایت

ي مربـوط بـه دو متغیـر    منـد رضایتبیشترین . متوسط بود
آن نیز شرایط محل کار و ارتباط با همکاران بود و کمترین

. ]16[شـد یت شـغلی و حقـوق و مزایـا مربـوط مـی     به امن
ي شـغلی کارکنـان بهداشـت و    منـد رضـایت میانگین نمره 

،همچنـین . درمان آذربایجان شرقی بیشتر از متوسـط بـود  
بیشترین نارضایتی به عوامل محیطی و رفـاهی موجـود در   
ســازمان و عوامــل ســاختاري و مــدیریتی و بیشــترین     

عوامل فردي و اجتماعی و و ماهیت شـغل  ي به مندرضایت
و همکاران نشان داد که Zahediپژوهش . ]17[مربوط بود

اکثریت کارکنان بهداشتی استان چهارمحال و بختیـاري از  
سرپرستی، همکاران و ماهیـت کـار راضـی و از ترفیعـات و     

.]18[حقوق ماهیانه ناراضی هستند 
غلی ي شـ منـد رضـایت هدف این پژوهش تعیین میـزان  

کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرسـتان ازنـا و عوامـل    

امیــد اســت نتــایج آن بتوانــد بــه . باشــدمــؤثر بــر آن مــی
هــا و گــذاران و مــدیران کمــک کنــد تــا سیاســتسیاســت

ي و در نتیجه بهبود مندرضایتهایی را براي افزایش برنامه
کش از کارکنان دولت این بخش زحمتعملکرد انگیزش و 

یت ارتقاء سـطح سـالمت جامعـه طراحـی و اجـرا      و در نها
. نمایند

هامواد و روش
این پژوهش بـه صـورت مقطعـی در شـبکه بهداشـت و      
درمان شهرستان ازنا تحت پوشش دانشگاه علوم پزشـکی و  

1388خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان در تابستان 
جمعیت این شهرستان بـر اسـاس نتـایج    . انجام شده است

نفر 71586برابر 1390عمومی نفوس و مسکن سرشماري
هاي حاصل خیـز  مساحت آن را زمین%80بیش از است و

تعـداد کارکنـان شـبکه مـذکور در زمـان      . دهدتشکیل می
تحـت  هـا آننفر بـود کـه تمـام    320انجام پژوهش حدود 

توزیـع شـده   نامـه پرسشاز این تعداد . بررسی قرار گرفتند
عـودت داده شـد و میـزان    تکمیـل شـده  نامهپرسش280

هـاي نـاقص   نامـه پرسـش پس از حـذف  . بود%5/87پاسخ 
%8/82(نامـه پرسـش 265هاي تکمیل شده در نهایت داده

افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم   )هاي توزیـع شـده  نامهپرسشکل 
SPSS مورد تحلیل قرار گرفت16نسخه .

Employee(نامــه بررســی رضــایتمندي کارکنــانپرســش

Satisfaction Survey (      کـه توسـط مرکـز علـوم مـدیریتی
)Management Sciences for Health) MSHســالمت 

نامـه بررسـی رضـایتمندي    تهیه شده اسـت و نیـز پرسـش   
United]کـه توسـط  ) Job Satisfaction Survey(شـغلی  

States Agency for International Development

(USAID)] نوان مبناي ارائه شده است به ع2006در سال
].19-20[مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت     نامـه پرسـش تهیه 
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ال در پــنج حیطــه رفتــار ســؤاول شــامل دهنامــهپرســش
عادالنه، درك انتظارات شغلی، دریافـت بـازخورد کـافی در    
مــورد عمــل کــرد، ارزش قائــل شــدن ســازمان بــراي کــار 

. باشـد ها مـی هاي توسعه توانمنديکارکنان و وجود فرصت
ي شغلی در هفت حیطه مندرضایتدوم نیز نامهپرسشدر 

هاي پیشرفت، سرپرست مستقیم،ها و فرصتتوسعه مهارت
حمایت مدیریت، بارکاري، ایمنی و امنیت، حقوق و مزایا و 

ال مورد ؤس37احساس مهم بودن کار فرد براي سازمان با 
بیش MSHالزم به توضیح است که . بررسی قرار می گیرد

المللــی و ت کــه بـه عنـوان ســازمانی بـین   سـال اسـ  30از 
و مـدیران  هاناغیرانتفاعی براي بهبود ارائه خدمات با سازم

کشور جهان همکاري فنی و 140نظام سالمت در بیش از 
نامـه  هاي مهم این دو پرسـش یکی از ویژگی. آموزشی دارد

این است که بـه جـاي سـؤال در مـورد رضـایت از میـزان       
کار انجام شـده  نه بودن آن در مقابل حقوق و مزایا از عادال

. کاران هم رده شغلی سـؤال شـده اسـت   و در مقایسه با هم
ي شـغلی  منـد رضـایت دهد میزان نتایج پژوهشی نشان می

ها از پنج جنبه مهم کارشان بسـتگی  کارکنان به ادراك آن
هـا رفتـار عادالنـه بـه ویـژه در مـورد       ترین آندارد که مهم

نامه تهیـه شـده   در پرسش].2، 19[باشدحقوق و مزایا می
ي کارکنان در هشت حیطه عادالنه بودن حقوق مندرضایت

و مزایا، آموزش و پیشرفت شغلی، حمایت مـدیریت، شـرح   
ــاري، نظــارت  ــر  شــغل و بارک ــی در براب و سرپرســتی ایمن

ـ  بیماري ال ؤسـ 23وسـیله  ه ها، جوکاري و ماهیت شـغل ب
نامه انتهاي پرسشهمچنین در. مورد بررسی قرار می گیرد

ال باز مطرح شد تا کارکنان بتوانند سـایر عوامـل و   ؤیک س
.شود را بیان کنندمشکالتی که موجب نارضایتی آنان می

ــهپرســش ــر از اســاتید و  نام ــه شــده توســط ده نف تهی
نظران مدیریت و کارشناسان مجرب عرصه بهداشت صاحب

آنـان  و درمان مورد مطالعه قرار گرفت و نظـرات اصـالحی   
نامـه از ضـریب   براي تعیـین پایـایی پرسـش   . اعمال گردید

. بود82/0آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 
از مقیـاس  نامـه پرسـش براي امتیازبنـدي پاسـخ هـاي    

هـاي کـامالً ناراضـی،    لیکرت اسـتفاده شـد و بـراي گزینـه    
1ناراضی، بدون نظر، راضی و کامالً راضی به ترتیب نمرات 

بـه ایـن ترتیـب حـداقل و حـداکثر نمـره       . ظور شدمن5تا 
.باشـد مـی 115و 23بـه ترتیـب   نامـه پرسـش ممکن هـر  

شغلی افراد در سـه سـطح پـایین، متوسـط و بـاال      رضایت
بدین ترتیب که میانگین کل نمرات بـین  . شدبندي تقسیم

به عنوان 66/3تا 33/2به عنوان رضایت پایین، 33/2تا 1
بـه عنـوان   5تـا  66/3و میـانگین  ي متوسـط  منـد رضایت
.ي باال در نظر گرفته شدمندرضایت

نشــان داد کــه متغیــر Kolmogorov-Smirnovآزمــون 
رضایتمندي شغلی از توزیع نرمـال برخـوردار نیسـت و بـه     
همین دلیل در تحلیل رابطـه رضـایتمندي بـا متغیرهـاي     

>05/0p. هاي نان پارامتریک استفاده شدمستقل از آزمون

.دار در نظر گرفته شدیمعن

نتایج
140(%8/52نفــر واحــدهاي پــژوهش 265از مجمــوع

میانگین و انحراف . مرد بودند) نفر125(% 2/47زن و ) نفر
سـال  57/8و 57/34معیار سن تمامی کارکنان به ترتیـب  

98/6و 89/31میانگین و انحراف معیار سن در زنـان  . بود
سـال  30-39وه سـنی  گـر . بـود 21/9و 6/37و در مردان 

ــر117(2/44% ــود ) نف ــی برخــوردار ب .از بیشــترین فراوان
ت کارشناسی و باالتر آنان داراي تحصیال% 1/35همچنین، 

147(%5/55سابقه کار . متأهل بودند) نفر200(%5/75و 
)1جدول . (سال بود10آنان زیر ) نفر
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1388صات دمو گرافیک و قصد ترك پست در سال توزیع فراوانی واحدهاي پژوهش بر اساس مشخ- 1جدول 

)درصد(تعداد متغیر

جنسیت
)2/47(125مرد
)8/52(140زن

هاي سنیگروه

29-2074)9/27(
39-30117)2/44(
40≥67)3/25(

)6/2(7بدون پاسخ

وضعیت تأهل
)5/75(200متأهل
)5/24(65مجرد

تحصیالت

)6/16(44زیردیپلم
)8/23(63دیپلم

)5/24(65کاردانی
)1/35(93کارشناسی و باالتر

)سال(کارسابقه 

10<147)5/55(
19-1059)3/22(
20≥43)2/16(

)6(16بدون پاسخ

محل خدمت

)8/15(42خانه بهداشت
)6/30(8مرکز بهداشتی درمانی

)6/13(36ستاد مرکز بهداشت شهرستان
)40(106بیمارستان

قصد ترك پست در پنج سال آینده
)1/32(85بلی
)2/64(170خیر

)7/3(10بدون پاسخ

با انحـراف  90/2میانگین کل نمرات واحدهاي پژوهش 
ي منـد رضایتبوده است که سطح متوسطی از 66/0معیار 

از ) %6/70(نفـر  187به طور کلـی  . دهدشغلی را نشان می
-66/3(ي شـغلی متوسـط   منـد رضـایت احدهاي پژوهش و
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و ) 1-33/2(ي پـایین  مندرضایت%)7/17(نفر 47، )33/2
. داشتند) 66/3-5(ي باال مندرضایت) %7/11(نفر 31

) حیطـه 8در (متغیر مورد بررسـی  23میانگین نمرات 
ي مربـوط بـه ارزش   مندرضایتدهد که بیشترین نشان می

، احتــرام متقابــل بــین هــم )97/3±17/1( اجتمــاعی کــار
، سالم بودن محیط کار از نظر اخالقی )95/3±98/0( کاران

بــوده ) 5/3±31/1( و لــذت بــردن از شــغل) 26/1±65/3(
ي نیز مربـوط بـه عادالنـه    مندرضایتکمترین میزان . است

بودن میزان حقوق کارکنان بـا توجـه بـه مسـئولیت هـاي      
از (دریــافتی ، عادالنــه بــودن مزایــاي)94/1±02/1( آنــان

کرد در مقایسـه  توجه به عملبا ...) قبیل اضافه کار، کارانه و
ــا هم ــودن )2±08/1( رده شــغلیکــاران هــمب ، منصــفانه ب

هـاي  و فراهم بودن فرصـت ) 08/2±09/1(ترفیعات شغلی
%80عـالوه بـه .بـوده اسـت  ) 24/2±16/1(پیشرفت شـغلی 

دن از عادالنـه بـو  3/77کارکنان از عادالنـه بـودن حقـوق،    

از منصــفانه بــودن ترفیعــات شــغلی کــامالً %7/68مزایــا و
کارکنان اظهـار  %1/32همچنین . اندناراضی و ناراضی بوده

سال آینده پست فعلـی خـود   5اند که قصد دارند در داشته
نشـان داد کـه در تمـام    ویتنـی مـن آزمـون  . را ترك کنند

5ي کسانی کـه تـا   مندرضایتها بین میانگین نمره حیطه
ال آینده قصد ترك پست خود را دارند و کسانی که قصد س

ــد تفــاوت معنــی  دار آمــاري وجــود دارد ایــن کــار را ندارن
)001/0p< .(  ــ ــه رض ــب ک ــدین ترتی ــغلی  ایتب ــدي ش من

ینـده قصـد تـرك پسـت خـود را      آسـال  5کارکنانی که تا 
.ندارند بیشتر از افـرادي اسـت کـه چنـین قصـدي دارنـد      

ي در دو منـد رضـایت تـرین  دهد که کمنشان می2جدول 
حیطه عادالنه بودن حقـوق و مزایـا و آمـوزش و پیشـرفت     

هاي ماهیت شغل ي در حیطهمندرضایتشغلی و بیشترین 
.و جوکاري بوده است

1388در سال ها و قصد ترك پستي به تفکیک حیطهمندرضایتمیانگین نمره - 2جدول 

حیطه مورد بررسی
تعداد 
سؤاالت

میانگین±انحراف معیار
قصد ترك پست

p value
خیربله

06/2013/0±77/190/0±97/177/0±288/0عادالنه بودن حقوق و مزایا
71/2001/0±30/275/0±58/280/0±679/0آموزش و پیشرفت شغلی

94/2001/0±49/289/0±79/291/0±591/0حمایت مدیریت
96/2007/0±61/290/0±84/297/0±394/0شرح شغل و بارکاري

13/3001/0±62/210/1±97/221/1±215/1نظارت و سرپرستی
18/3033/0±89/204/1±08/308/1±106/1هاایمنی در برابر بیماري

78/3001/0±15/396/0±58/313/1±206/1جو کاري
91/3001/0±39/393/0±73/304/1±200/1ماهیت شغل

03/3001/0±64/263/0±90/266/0±2366/0جمع

باشدیویتنی مآزمون مورد استفاده من
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و کروسکال والیس نشـان  ویتنیمنهاي نتایج آزمون

که بـین جـنس، وضـعیت تأهـل و تحصـیالت کارکنـان و       

بـه  . دار وجـود دارد ي شغلی رابطه آماري معنیمندرضایت

کارکنان داراي تحصیالت باالتر وطوري که زنان، مجردین

).3جدول (ي شغلی کمتري برخوردارند مندرضایتاز

وضعیت تأهل، تحصیالت، سابقه کارو ،هاي سنیي شغلی کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان ازنا برحسب جنسیت، گروهمندرضایت- 3جدول 
1388محل خدمت در سال 

P-valueمیانه) چارك اول –چارك سوم (میانگین±انحراف معیارمتغیر

نسیتج
مرد
زن

67/0±99/2
64/0±82/2

)42/3-64/2(04/3
)28/3-48/2(84/2

*023/0

)سال(سن
29-20
39 -30
40>

70/0±84/2
65/0±88/2
62/0±00/3

)34/3-38/2(88/2
)36/3-46/2(96/2
)40/3-64/2(00/3

338/0

تأهل
مجرد

متأهل
65/0±73/2
66/0±95/2

)20/3-20/2(84/2
)40/3-56/2(00/3

*030/0

تحصیالت

زیردیپلم
دیپلم

کاردانی
کارشناسی و باالتر

54/0±13/3
73/0±05/3
70/0±74/2
59/0±80/2

)56/3-80/2(18/3
)64/3-60/2(04/3
)32/3-24/2(84/2
)24/3-38/2(88/2

*006/0

سابقه کار
10<
19-10
20≥

66/0±89/2
72/0±87/2
58/0±97/2

)32/3-48/2(00/3
)40/3-40/2(84/2
)32/3-64/2(00/3

860/0

محل خدمت

خانه بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی

بیمارستان
ستاد

56/0±07/3
62/0±82/2
72/0±90/2
67/0±87/2

)50/3-72/2(98/2
)24/3-42/2(84/2
)44/3-40/2(00/3
)35/3-40/2(98/2

305/0

ویتنی و براي سایر متغیرها از آزمون کروسکال والیس آزمون منهل از سیت و تأدر جدول فوق براي متغیرهاي جن.دار استتفاوت معنی*: 
.استفاده شده است
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نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که رابطه بـین  
ت بـردن از شـغل از نظـر آمـاري     محل خدمت و میزان لذ

دار است به طوري کـه بهـورزان بیشـتر از کارکنـان     معنی
رسـتان کمتـر از   مراکز بهداشـتی درمـانی و کارکنـان بیما   

بـین  همچنـین، . برنـد کارکنان مراکز از کار خود لذت مـی 
ي از در اختیـار داشـتن منـابع    منـد رضایتمحل خدمت و 

بـه  . دار وجـود دارد الزم براي انجام کار رابطه آماري معنی
ي از این عامل در کارکنـان  مندرضایتطوري که بیشترین 

تی درمـانی  ستاد، سپس کارکنان بیمارستان، مراکز بهداش
هاي بهداشت ي هم در کارکنان خانهمندرضایتو کمترین 

.یعنی بهورزان وجود دارد
آزمون مجذور کاي نشـان داد کـه از نظـر قصـد تـرك      

تفـاوت آمـاري   پست بین گروه هـاي مختلـف تحصـیالت    
بدین ترتیب که بـا افـزایش میـزان    معنی داري وجود دارد

آزمـون دقیـق   . یابدتحصیالت قصد ترك پست افزایش می
فیشر نیز نشان داد که مجردین بیشـتر از متـأهلین قصـد    

آزمون کروسـکال والـیس نشـان    . ترك پست خود را دارند
ــدرضــایتداد کــه  ــارتمن ــوزش مه ــاي الزم در ي از آم ه

بهورزان به طـور قابـل تـوجهی بیشـتر از سـایر کارکنـان       
بهورزان از توضـیح دقیـق   همچنین،). >001/0p(باشد می

آزمــون . تــر از ســایر کارکنــان بودنــدراضــیشــرح شــغل
همبستگی اسپیرمن نشـان داد کـه سـه متغیـر همکـاري      

ــت   س ــکالت، حمای ــراي حــل مش ــان ب ــا کارکن رپرســت ب
و نگرانی مدیریت براي مشکالتی کـه  سرپرست از کارکنان

انـد بیشـترین همبسـتگی را بـا     مواجـه هـا آنکارکنان بـا  
. ي کلی کارکنان دارندمندرضایت
در مـورد  نامـه پرسـش فر از کارکنان به سؤال بـاز  ن80

عملکـرد  سایر عوامل و مشکالتی کـه موجـب نارضـایتی و    
.شود، پاسخ دادندضعیف کارکنان می

عادالنــه نبــودن حقــوق و مزایــا و پرداخــت بــا تــأخیر، 
پرداخت ناقص یاعدم پرداخت اضـافه کـار و سـختی کـار،     

نداشـتن  اجراي ترفیعات شغلی بدون توجـه بـه مقـررات،   
ــم  ــار و ک ــه واحــد تحــت  تقســیم ک ــوجهی مســئولین ب ت

سرپرستی، ساعت کاري زیاد و بار کاري باال بدون توجه به 
سـن کارکنــان بـه ویــژه در بخـش بیمــه روسـتایی، عــدم     
حمایت مدیریت از کارکنـان، برخـورد نامناسـب برخـی از     

ها بیشترین مواردي بودنـد کـه   مراجعین و توقعات زیاد آن
وان عوامـل نارضـایتی ذکـر    سـؤال بـاز بـه عنـ    در پاسخ به

.اندشده

بحث
با توجه به میانگین کل نمرات واحـدهاي پـژوهش کـه    

ي کارکنـان  منـد رضایتبوده است به طور کلی 5از 90/2
و Heidariنتیجــه مطالعــه . در حــد متوســط بــوده اســت

ي شــغلی کارکنــان منــدرضــایتکــاران نشــان داد کــه هم
صفهان باالتر از حد متوسـط بـوده   ا) س(بیمارستان الزهرا 

ي شـغلی کارکنـان   منـد رضـایت میانگین نمره . ]21[است
بوده است کـه  96از 59دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز 

به طور کلـی در حـد متوسـط    24با توجه به حداقل نمره 
ي بهـورزان  منـد رضـایت میـانگین نمـره   . ]22[بوده اسـت  

که به نتایج پژوهش بوده5از 84/2شهرستان زاهدان نیز 
نتـایج پژوهشـی کـه در    . ]6[حاضـر بسـیار نزدیـک اسـت    

9نفــر از کارکنــان بهداشــتی در 700اوگانــدا بــا شــرکت 
ــره      ــانگین نم ــه می ــان داد ک ــد نش ــام ش ــتان انج شهرس

ي منـد رضـایت بوده است که سطح 5از 2/3ي مندرضایت
. ]23[دهـد باالتري را نسبت به پژوهش حاضر نشـان مـی  

بهداشتی مناطق روسـتایی چـین تـا حـدودي از     کارکنان
ــد  کــه از ســطح ) 100از 3/83(شــغل خــود راضــی بودن
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الزم به ذکر است کـه در مطالعـه   . ]9[متوسط باالتر است
Heidari حیطه مورد بررسی 4ي از مندرضایتو همکاران

در . در حد متوسط و از سه حیطه در حد بـاال بـوده اسـت   
ي بـاال و  منـد رضایتحیطه از 6مناطق روستایی چین نیز 

ي متوسط برخـوردار بودنـد امـا در    مندرضایتحیطه از 2
حیطـه  6ي پایین، مندرضایتپژوهش حاضر یک حیطه از 

ي منـد ضایترمندي متوسط و یک حیطه نیز از از رضایت
ي شغلی باالتر مندرضایتبه طور کلی . باال برخوردار بودند

ها شـده و بـا تـأثیر بـر فرآینـدهاي      منجر به تقویت انگیزه
شناختی، عاطفی و رفتاري موجب تحقق اهـداف شخصـی   

.]24[شود کارکنان و نیز اهداف سازمانی می
ي مربـوط بـه   منـد رضـایت در پژوهش حاضر کمتـرین  

همچنـین، . بودن حقوق و مزایا بـوده اسـت  حیطه عادالنه 
پــس از حقــوق و مزایــا منصــفانه بــودن ترفیعــات شــغلی 

ي را بـه خـود اختصـاص داده    منـد رضایتکمترین میزان 
نیز این موضـوعات  نامهپرسشدر پاسخ به سؤال باز . است

این نتایج بدین معنـی .از بیشترین فراوانی برخوردار بودند
. هاي فوق ضـعیف اسـت  زمینهاست که احساس عدالت در 

ي منـد رضایتو همکاران نیز کمترین Heidariدر پژوهش 
نتـایج  . ]21[مربوط به حیطه حقوق دریـافتی بـوده اسـت    

و همکاران در بررسی رضایت شـغلی  Monjamedپژوهش 
پرستاران مراکز بهداشتی، آموزشی و درمانی سراسر کشور 

شـغلی در  نشان داد که در حیطه حقـوق و مزایـا رضـایت    
در پرسـتاران بخـش دولتـی در    . ]16[سطح پـایین اسـت   

، کارکنان بهداشتی سه شهرستان در ]10[آفریقاي جنوبی
نفـري از پرسـتاران در   3962و یـک نمونـه   ]25[مـاالوي 

ي مربوط به حقوق مندرضایتنیز کمترین ]26[انگلستان
در مـاالوي بیشـترین احسـاس    . هـا بـوده اسـت   و پرداخت

. ]25[در مورد حقوق دریافتی بوده است ) %87(عدالتیبی

جبران خدمت بـه  2006سازمان جهانی بهداشت در سال 
هـاي  مقدار کافی و عادالنه را به عنـوان یکـی از اسـتراتژي   

بدین ترتیـب کـه   . کارکنان اعالم کرده استعملکرد بهبود 
دهنـد بـه طـور    کارکنان باید به ازاي کاري که انجـام مـی  

اي که بتوانند زندگی خود را اداره کننـد نهمنطقی و به گو
)living wage(در ایـن سـند   . حقوق و مزایا دریافت کنند

تأکید شده است که کارکنان باید بـاور داشـته باشـند کـه     
هایشان متناسـب و در مقایسـه   با مسئولیتهاآندریافتی 

پرداخـت  . با همکارانشان در همان رده شغلی عادالنه است
ــه مــانع بهــرهفــاوتکــم و احســاس ت وري و هــاي ناعادالن

بـه  . ]27[کارکنـان اسـت   عملکـرد  کننده انگیزه و تضعیف
ي شغلی، تعهد به کـار و  مندرضایتطور کلی رفتار عادالنه 

اي و بـین فـردي   دهد و رفتـار حرفـه  اعتماد را افزایش می
عـدالت  همچنـین، . ]28[کندسالم و سازنده را تقویت می

نتـایج  . سالمتی کارکنان نیز ارتبـاط دارد سازمانی با رفاه و 
]29[یک مطالعه کوهورت که در ده بیمارستان در فنالنـد 

نفــر از کارکنــان 1519اي کــه بــا شــرکت و نیــز مطالعــه
انجام شد نشان داد کـه  ]30[هاي مختلف در هلندشرکت

ي بـاالي  هـا ناگیري با میزهاي تصمیمعادالنه نبودن رویه
.مرتبط استغیبت به علت بیماري

ي مربـوط بـه دو   منـد رضایتدر این پژوهش بیشترین 
حیطه ماهیت شغل و جو کـاري اسـت، بـدین معنـی کـه      

برنـد، ارزش اجتمـاعی کـار    کارکنان از شغل خود لذت می
احتـرام متقابـل   هـا آنبینند، معتقدند بـین  خود را باال می

بـه  . وجود دارد و محیط کارشان از نظر اخالقی سالم است
هـا و همکـاران  کلـی محـیط کـاري سـالم و سـازمان     طور

ــه  کننــده هزینــهحمایــت ــوط ب هــاي اداري و انســانی مرب
.]7[دهـد مشکالت جسمی و روانی کارکنان را کاهش مـی 

عـدالتی در حقـوق و مزایـا و ترفیعـات     که احساس بیاین
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شغلی نتوانسته است بر نگرش کارکنان نسبت به ماهیت و 
ثیر منفی به جـاي گـذارد از یـک    ارزش کار و جو کاري تأ

ي منـد رضایتطرف اهمیت توجه به عوامل درونی مؤثر بر 
شغلی را آشکار و از طرف دیگر مسئولیت نهادهاي تصمیم 

هــاي عادالنـه جبــران  گیرنـده را در زمینـه طراحــی نظـام   
ــا مســئولیت  ــان  خــدمت متناســب ب ــایف کارکن ــا و وظ ه

. سازدتر میسنگین
کـاري سرپرسـتان بـا    اد که همنشان دهمچنین،نتایج 

بیشـترین  هـا آنکارکنان براي حل مشکالت و نیز حمایت 
بـا وجـود   . ي کلی کارکنان داردمندرضایتهمبستگی را با 

هاي در زمره حیطه97/2این، حمایت مدیریت با میانگین 
ضمناً در پاسخ به سؤال . ي استمندرضایتداراي کمترین 

نـوان یکـی از مشـکالت    باز نیز عدم حمایت مدیریت بـه ع 
سـازمان جهـانی بهداشـت نقـش مـدیر و      . ذکر شده است

کننده در کـاهش اثـرات منفـی شـرایط     سرپرست حمایت
نامناســب محــیط کــار، حــل مشــکالت کــاري و افــزایش  

ي کارکنــان را مــورد تأکیــد قــرار داده اســت منــدرضــایت
و ]7[، کانادا ]25[در کارکنان بهداشتی ماالوي. ]27،12[

نیـز حمایـت سرپرسـتان و    ]31[اران ایاالت متحـده  پرست
ي منـد رضایتتعامل آنان با کارکنان از عوامل مهم مؤثر بر 

.شغلی بوده است
کارکنـان در زمـان   %1/32ر اساس نتایج این پژوهش ب

سال آینـده پسـت فعلـی    5انجام پژوهش قصد داشتند در 
خود را ترك کنند و در پست دیگري بـه خـدمت مشـغول    

شـغلی ایـن افـراد بـه طـور      يمندرضایتهمچنین،.شوند
داري کمتــر از افــرادي بــود کــه قصــد ایــن کــار را معنــی

، پزشـکان  ]10[در پرسـتاران آفریقـایی جنـوبی   . نداشتند
نیـز بـین   ]33[و پرسـتاران لبنـان  ]32[خانواده انگلستان

دار رابطـه معنـی  يمنـد رضـایت قصد ترك پست فعلـی و  
.وجود داشت

ي شغلی به طور مکـرر بـه   مندرضایتعدم به طور کلی
عنوان دلیل اصلی ترك پست و جابه جایی زیـاد کارکنـان   

جابـه جـایی زیـاد موجـب تحمیـل      . ]10[ذکر شده است 
هـاي اضـافی بـه سـازمان بـراي جـایگزین کـردن و        هزینه

.]26[شود آموزش کارکنان جدید می
زنان، مجردین و کارکنـان  ،بر اساس نتایج این پژوهش

ي شـغلی کمتـري   منـد رضـایت اراي تحصیالت بـاالتر از  د
]21[و همکـاران Heidariهـاي در پـژوهش . برخوردارنـد 

ــارانKhombi biniو ــب ســطح  ]22[و همک ــه ترتی ب
. ي شغلی ارتباط داشتمندرضایتتحصیالت و جنسیت با 

در پرستاران لبنان نیز مجـردین و افـراد داراي تحصـیالت    
. ]33[غلی کمتري برخوردار بودند ي شمندرضایتباالتر از 

تواند از طریق بـاال بـردن انتظـارات فـرد بـه      تحصیالت می
ازطــرف دیگــر بــا افــزایش ســطح . نارضــایتی کمــک کنــد

تـري را  هـاي شـغلی متنـوع   تحصیالت افراد احتماالً گزینه
پیش رو خواهند داشت و شاید به همین دالیل اسـت کـه   

ت قصـد تـرك   با افـزایش سـطح تحصـیال   ،در این پژوهش
. پست نیز افزایش پیدا کرد

Shields وWard   در مطالعـــه خـــود در پرســـتاران
انگلستان به این نتیجه رسیدند که ازدواج به طـور مثبتـی   

تـر  ناراضـی . ]34[گـذارد ي شغلی تـأثیر مـی  مندرضایتبر 
بودن مجـردین و احتمـاالً نداشـتن مسـئولیت خـانوادگی      

پژوهش حاضر در سبب شده است که قصد ترك پست در
. مجردین بیشتر از متأهلین باشد

هاي الزم ي بیشتر بهورزان از آموزش مهارتمندرضایت
هـاي  توان بـه آمـوزش  و نیز تبیین دقیق شرح شغل را می

کامل و کاربردي آموزشگاه بهورزي نسـبت داد کـه شـامل    
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دوره آموزش عملی در خانه بهداشت تحت نظر یک بهـورز  
.باشدمجرب نیز می

شـود مـدیران و   با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد مـی 
ي و نیز بهبود وضعیت مندرضایتسرپرستان براي افزایش 

انگیزشــی کارکنــان حــداکثر تــالش خــود را بــراي ایجــاد 
ایـن مهـم از   . احساس عدالت در کارکنان بـه عمـل آورنـد   

ــر اســاس    ــا ب ــوق و مزای ــازنگري در ســاختار حق ــق ب طری
کارکنان، اجـراي یکسـان مقـررات و    ها و وظایف مسئولیت
ــی ــالع  طراح ــفاف و اط ــدهاي ش ــام  فرآین ــانی در تم رس

هاي امور کارکنان به ویژه ارزشیابی و ارتقـاء شـغلی،   جنبه
هـاي  گیـري نظر به کارکنان در تصمیمدادن فرصت اظهار 

ــه  ــوط ب ــاآنمرب ــراي  ه ــت ب ــات درس ــتفاده از اطالع ، اس
ب و تبعـیض در  ها و پرهیـز از هرگونـه تعصـ   گیريتصمیم

. رفتار با کارکنان محقق خواهد شد
ممکن است افزایش حقوق کارکنان کاري دشوار باشـد  

توجـه بـه   اما باید حداکثر تالش به عمل آید تا پرسنل بـا  
ــا، وظــایف و عملمســئولیت ــاي ه ــوق و مزای کردشــان حق

با توجه به نقـش مهـم   همچنین،. ي دریافت کنندانهعادال
ي منـد رضـایت رسـتان در افـزایش   حمایت مـدیران و سرپ 

ایجاد روابط با کارکنان بـر اسـاس احتـرام    ،شغلی کارکنان
خـوب آنـان از اهمیـت بـه     عملکـرد  متقابل و قـدردانی از  
برگزاري جلسات منظم با کارکنـان  . سزایی برخوردار است
هـا و منـابع   کند تا به موقع از مهـارت به مدیران کمک می

م وظایفشـان مطلـع شـوند و    مورد نیاز کارکنان براي انجـا 
. را در رویارویی با چـالش هـاي شـغلی یـاري دهنـد     هاآن

قی عادالنـه و مـرتبط بـا    هاي تشـوی طراحی و اجراي بسته

ها نیز در این زمینه کردي مانند کیفیت مراقبتاهداف عمل
هـاي  امید است نتایج ایـن پـژوهش و پـژوهش   . مؤثر است

ان منـابع انسـانی در   گذاران و مدیرمشابه بتواند به سیاست
بخش بهداشت کمک نماید تـا بـا شـناخت هرچـه بیشـتر      

و هاي و انگیزش کارکنان، برنامهمندرضایتعوامل مؤثر بر 
وري هرچـه بیشـتر ایـن    هاي مؤثري بـراي بهـره  استراتژي

مند در جهـت تحقـق اهـداف نظـام سـالمت و      منابع ارزش
.توسعه پایدار کشور طراحی و اجرا نمایند

گیرينتیجه
ي شغلی واحدهاي پـژوهش در  مندرضایتبه طور کلی 
هـاي  ي بـه حیطـه  منـد رضـایت کمتـرین  . حد متوسط بود

عادالنه بودن حقوق و مزایا و آموزش و پیشـرفت شـغلی و   
ي نیز به ماهیـت شـغل و جـو کـاري     مندرضایتبیشترین 
زنان، مجردین، کارکنان داراي تحصیالت باالتر .مربوط بود

بـا وجـود   .ي شغلی کمتري برخوردار بودنـد مندرضایتاز 
نکه همکاري و حمایـت سرپرسـتان و مـدیران بیشـترین     آ

نان داشت، حمایت ي کلی کارکمندرضایتهمبستگی را با 
توجـه  . بـود کم ي مندرضایتهاي داراي مدیریت، از حیطه

ریـزي بـراي   یج مـی توانـد مـدیران را در برنامـه    به این نتا
کرد آنان یـاري  بهبود عملنان وي کارکمندرضایتافزایش 

.نماید
تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه کسانی که ما را در انجام ایـن پـژوهش   
یاري کردند به ویژه از مسئولین محترم وقت شبکه بهداشـت و  
درمان ازنا و نیز کارکنان زحمتکش این شبکه تشکر و قدردانی 

.می نماییم
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Job Satisfaction Among Employees of Azna District Health

Network, 2009
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Background and Objectives: Human resources as the most important asset of each organization determine

how other resources are used and cause organization's achievement. Job satisfaction is an important part of

employees' life which affects their physical and mental health, satisfaction with life, their productivity and

performance, commitment to work and quality of care they provide. The purpose of this study was to examine

job satisfaction among employees of Azna district health network.

Materials and Methods: This is a cross-sectional survey conducted with participation of all workers of Azna

district health network. Out of 320 distributed questionnaires 265 valid responses were returned. The data

collection tool was a researcher-developed questionnaire that measured eight domains of job satisfaction. Data

were analyzed with descriptive and analytical statistical tests (X2, Mann-Whitney, Kruskal Wallis)

Results: The average of overall job satisfaction score was 2.90 on a scale from 1 (very dissatisfied) to 5 (very

satisfied), that indicate a moderate level of job satisfaction. Respondents were least satisfied with fairness of pay

and benefits (1.97) and training and career advancement (2.58) as compared with the nature of job (3.73) and

work climate (3.58). Gender, martial status and educational level were significant factors in determining job

satisfaction.

Conclusion: Identifying job satisfaction determinants can help policy makers and human resource managers to

develop effective strategies for improving productivity of this valuable resource which matters in achieving

health system goals and sustainable development of the country.
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