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Abstract 
 Background: Job satisfaction is viewed as all inclinations or positive feelings that individuals 
have towards their jobs. Medical universities are in need of motivated professors, as one important 
paradigm of education, to instruct students of medicine and to improve health and medicine in the 
society. Noticing the importance of job satisfaction among faculty members in promotion of university 
aims and enhancement of productivity, this study was conducted to evaluate job satisfaction among 
faculty members of Arak University of Medical Sciences (AUMS) in 2010.  

Materials and Methods: This study was a cross-sectional, observational one and the study 
population consisted of all faculty members at AUMS. Sampling was performed by census and data 
were collected through demography questionnaire including sex, age, scientific stage, educational 
department, employment status, and job experience, and Herzberg job satisfaction questionnaire.   

Results:  The mean (standard deviation) of job satisfaction in faculty members of AUMS was 
60.72 (11.51) and the mean (standard deviation) of the surveyed stages were as follows: work nature 
(74.46(12.60)), supervision and relations (62.15(13.69)), job security (57.58 (15.72)), promotion 
opportunities (57.28(15.74)), physical conditions and work environment (55.84 (14.14)), and salary 
and benefits (55.56(16.87)) from the maximum 100 score. 

Conclusion: AUMS faculty members were satisfied with their jobs on the whole. The greatest 
job satisfaction was related to work nature and the least job satisfaction was with salaries and benefits. 
By increasing salaries and benefits and providing promotion opportunities, job satisfaction can be 
enhanced in this group. 
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                                                                                                  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله پژوهشی               
  35-1390،45 فروردین و اردیبهشت، )54شماره پیاپی  (1، شماره14                                                                        سال                                

  

در سال  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراكالی اعضاء هیغبررسی رضایت ش
1388  

  
  3پور، دکتر سعید موسوي 2، فرزانه جهانی*1دکتر محمد رفیعی

  
  ایران ، اراك اراك، پزشکی علوم دانشگاه آمار و اپیدمیولوژي، گروه زیستی، آمار دکتراي ،دانشیار -1
 ایران ، اراك اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهش، کارشناس -2

 استادیار، دکتراي علوم تربیتی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراك، اراك، ایران -3

  
 23/4/89 ، تاریخ پذیرش 17/3/89افت تاریخ دری

 
   چکیده

. شود نسبت به شغل خود دارند اطالق می   رضایت شغلی به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که افراد            :زمینه و هدف  
 و  علوم پزشکی به اساتید با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان هاي  دانشگاه

ـ  . ارتقاء بهداشت و درمان جامعه مؤثر واقع شوند        ت علمـی در پیـشبرد اهـداف    ابا توجه به اهمیت رضایت شغلی اعضاء هی
ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك اوري بیشتر، این تحقیق با هدف بررسی رضایت شغلی اعضاء هی آموزشی و ایجاد بهره

  . گرفت صورت1388در سال 
ـ         فوق یک بررسی مشاهده    مطالعه :ها مواد و روش   ت علمـی  ااي، مقطعی بوده و جامعه مورد بررسـی کلیـه اعـضاء هی

ت علمی دانشگاه علوم انمونه گیري ازطریق سرشماري بوده و برروي کلیه اعضاء هی. باشند دانشگاه علوم پزشکی اراك می
شامل جنس، سن، گروه آموزشی،  اطالعات دموگرافیک نامه پرسشآوري اطالعات شامل   ابزار جمع . پزشکی صورت گرفت  

   . استاندارد سنجش رضایت شغلی هرزبرگ بودنامه پرسشمرتبه علمی، وضعیت استخدامی و سابقه کار و 
 72/60)51/11(ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراكاکل نمره رضایت شغلی اعضاء هی   ) انحراف معیار ( میانگین   :یافته ها 

، نحـوه سرپرسـتی و ارتباطـات     46/74)60/12(رتیب اولویت، شامل ماهیت کـار     هاي مورد بررسی به ت     و به تفکیک حیطه   
، شــرایط فیزیکــی و محــیط کــار 28/57) 74/15( ارتقــاء هــاي فرصــت، 58/57)72/15(، امنیــت شــغلی 15/62)69/13(
  . بود100 از حداکثر نمره 56/55)87/16(و حقوق و مزایا  84/55)14/14(

بیشترین . گاه علوم پزشکی اراك در کل از رضایت شغلی متوسطی برخوردار بودند علمی دانشتا اعضاء هی :نتیجه گیري 
با افزایش حقوق و مزایا و فراهم آوردن . رضایت مربوط به حیطه ماهیت کار و کمترین رضایت مربوط به حقوق و مزایا بود

  .  رضایت شغلی این قشر را افزایش دادتوان می ارتقاء هاي فرصت
  ت علمی، رضایت شغلیاشگاه علوم پزشکی اراك، هی دان:واژگان کلیدي
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  مقدمه
رضایت شغلی به مجمـوع تمـایالت یـا احـساسات      

. شـود   اطـالق مـی  ،مثبت که افراد نسبت به شغل خـود دارنـد     
عنی هر چه فرد رضایت شغلی باالیی داشته باشـد بـه میـزان              ی

زیادي شغل خود را دوست داشته، از طریق آن نیازهاي خود        
را ارضاء نمـوده و در نتیجـه احـساسات مثبتـی نـسبت بـه آن           

ــت  ــد داش ــصور و   . )1(خواه ــه ت ــین ب ــغلی همچن ــایت ش رض
هـاي   برداشت هر فرد از کار خود  و نوع احساسات و نگرش          

. )2(راد در خصوص شغل خود نیز تعریف شده اسـت   مثبت اف 
رضـایت شــغلی نــه تنهــا یکــی از عوامــل مهــم انگیزشــی در  

باشد، بلکه یکی از نـشانگرهایی       تدریس اساتید و معلمان می    
است که اساتید با رفتار خود آن را به دانشجویان و فراگیران            
ــین    ــه وضــوح مع ــت آن ب ــابراین اهمی ــل کــرده و بن ــز منتق نی

ــت ــاده . )3(اس ــغلی در س ــایت ش ــارت از   رض ــان، عب ــرین بی ت
احساس عاطفی مفید و مثبتی که پـس از انجـام کـار در فـرد      

گردد، البته رضایت شغلی یک عامل مجرد و تنها          حاصل می 
اي از وظـایف شـغلی،       نیست، بلکه ارتباطی بینابین و پیچیـده      

ها، تشویق ها و  ها، انگیزه ها و واکنش مسئولیت پذیري، کنش
ــسیار  . )4(ی هاســتدلگرمــ رضــایت شــغلی همچنــین نقــش ب

اساسی در عملکرد اساتید دارد و عدم توجه به رضایت آنـان        
موجب توقف، رکود نـسبی، تحلیـل و زوال تـدریجی آنـان             

عدم وجـود رضـایت شـغلی موجـب کـاهش           . )5(خواهد شد 
روحیه کارکنان شده و این موضوع اثرات نـامطلوبی در کـار     

مدیران هر سازمانی وظیفـه دارنـد       . آن سازمان خواهد داشت   
عالئم روحیه پائین و عدم رضایت شـغلی را بـه طـور مـداوم            
بررسی کرده و سریعاً اقدامات الزم را در این خصوص انجام   

جهت سنجش عوامل مـؤثر بـر رضـایت شـغلی، دو        . )6(دهند
مفهوم نظري مختلفی وجود دارد کـه یکـی از آ نهـا تئـوري               

تـواي ایجـاد رضـایت شـغلی        محتوایی اسـت کـه بیـانگر مح       
کنـد کـه رضـایت شـغلی را بـر حـسب        باشد و تالش مـی     می

هایی که باید به آنها دست یافت تا بـه رضـایت شـغلی           ارزش
. رسید، بیان دارد، ماننـد تئـوري مـازلو یـا تئـوري هرزبـرگ              

مفهوم دوم، تئوري فرآیندي یا تفاوتی رضایت شـغلی اسـت         
پردازد و در پی تبیـین   که به بررسی فرآیند ایجاد رضایت می   

اي  رضایت شغلی بر اساس چگونگی ارتباط یا ترکیب دسـته     
، 7(باشد، مانند تئوري ویکتور و آدامز      از متغیرهاي ذیربط می   

تـرین مـوارد    ترین و عملـی  تئوري هرزبرگ یکی از رایج     .)8
باشد، بر اساس تئوري فوق عوامـل       بررسی رضایت شغلی می   

) بیرونی(سته عوامل نگهدارنده  مؤثر بر رضایت شغلی به دو د      
از . )9(شـوند  تقسیم می ) درونی( اي و عوامل نگرشی و انگیزه    

هـا   ها ذخائر اصلی دانشگاه  ت علمی دانشگاه  اطرفی اعضاء هی  
. دهنـد  میبوده و ساختار اصلی نظام آموزش عالی را تشکیل         

ــ ــف گــسترده ااعــضاء هی ــی داراي طی ــایف  ت علم اي از وظ
هـاي   ی، توسـعه فـردي، فعالیـت      آموزشی، پژوهـشی، فرهنگـ    

هاي تخصـصی    اجرائی و مدیریتی، ارتقاي سالمت و فعالیت      
، بنـابراین سـنجش     باشـند   مـی در خارج از مؤسـسه آموزشـی        

ـ  مـی رضایت شغلی آنها و عوامـل مـرتبط        د نقـشی بـسیار   توان
رضـایت  . هاي بیان شده دارا باشـد  اساسی در هریک از حیطه 

اري بهداشـت و درمـان   هـاي کـ   ت علمی در زمینـه ااعضاء هی 
 که اساتید با انگیـزه کـافی بـه تعلـیم و تربیـت        شود  میباعث  

هـاي   دانشجویان پرداخته و آنان را افرادي مؤثر براي سیـستم       
بهداشت و درمان تربیت نموده و قطعاً این امر باعث افـزایش        

مطالعــات انجــام شــده در .  در جامعــه خواهــد شــدوري بهــره
ت علمی نشان داده اسـت      اخصوص رضایت شغلی اعضاء هی    

در . )9(که عوامل متعددي در میزان رضایت آنها نقش دارنـد        
 نـشان داده شـد      2004مطالعه انجام شده در اسکاتلند در سال        

که ساعات کـاري، حجـم زیـاد کـار، ارتبـاط بـا مـسئولین و          
همکاران، آینـده شـغلی و میـزان درآمـد بـر میـزان رضـایت         

همچنین نـشان داده    . )10(ردشغلی اعضاء هیئت علمی تأثیر دا     
شده است که عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ماهیت کار و         
عوامل فردي از متغیرهـاي اصـلی مـرتبط بـا رضـایت شـغلی         

اي در کـشور نـروژ در سـال         در تحقیق انجام شده    .)5(اند بوده
هـاي   ، اکثر پزشکان از شغل خـود در مقایـسه بـا شـغل              2002

ین پزشـکانی کـه در ارائـه        انـد، همچنـ    دیگر، رضایت داشـته   
اند، نسبت به سایر پزشکان  خدمات اولیه به جامعه نقش داشته    

در مطالعـه   . )11(انـد  از رضایت شغلی باالتري برخوردار بـوده      
ت علمـی از  ادیگر در دانشگاه کالیفرنیا، نارضایتی اعضاء هیـ  

ــودن   ــافتی و ناکــافی ب ــوق دری ــزان حق ــاد کــار، می حجــم زی
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در بررسـی  . )12(ی آنـان بـوده اسـت      هاي سفرهاي علمـ    هزینه
 نشان داده شد که افراد بین شغل خود بـا         2001دیگر در سال    

 و همچنـین  دهنـد  مـی هایی را انجام   شغلی مقایسههاي  فرصت
کیفیت محل کار و میـزان حقـوق بـر رضـایت شـغلی تـأثیر                

ــه    . )13(دارد ــت ک ــده اس ــشان داده ش ــر ن ــات دیگ در تحقیق
ــا مــدیریت ســازما  ــاط معنــرضــایت شــغلی ب ــز ارتب دار  ین نی

مطالعه صورت گرفته برروي اعـضاء هیـات علمـی          . )14(دارد
هاي فلوریدا آمریکا نشان داد که      دانشکده پرستاري دانشکده  

منـد بـوده و    ت علمی به کارشان بـسیار عالقـه    ااکثر اعضاء هی  
رضایت شغلی آنان سبب ماندگاري آنان در حرفه خود بـوده    

ت علمــی ا اکثــر اعــضاء هیــاســت همچنــین در ایــن مطالعــه
هاي پرستاري از حقوق و کار خـود راضـی بـوده و              دانشکده

  .)15(را داشتند قصد باقی ماندن و ادامه در حرفه خود
در مطالعه انجـام شـده در شـهر رفـسنجان در سـال        

هاي انگیزشی براي رضـایت شـغلی        ترین اولویت  ، مهم 1383
ــا، ماهیــت کــار و امنیــت شــغلی   ــوق و مزای ــوده شــامل حق ب

در مطالعه انجام شده دیگر در کرمانشاه و اصـفهان   . )16(است
، عامل رضایت از ماهیت کار باالترین تـأثیر را  1386در سال   

در مطالعــه دیگــر در . )6، 5(در رضــایت شــغلی داشــته اســت
 درصد 4/37، تنها 1386دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال      

در . )9(انـد  ت علمی از شـغل خـود راضـی بـوده          ااز اعضاء هی  
 تهران رضایت شغلی بـا عوامـل   هاي دانشگاهتحقیق دیگر در   

اقتصادي، آموزشی، تفریحی و رفاهی، لـوازم و تجهیـزات و         
  .)17(انگیزشی ارتباط داشته است

کـه شـناخت چگـونگی     بنابراین بـا توجـه بـه ایـن     
ت علمی دانشگاه و عوامل مؤثر بـر        ارضایت شغلی اعضاء هی   

 در آمـوزش  وري بهـره بزارهـاي ایجـاد    د یکی از ا   توان  میآن  
ریزي دقیق موجب افـزایش کیفیـت آمـوزش        بوده و با برنامه   

اساتید شود، ایـن پـژوهش بـا هـدف تعیـین رضـایت شـغلی                
اعــضاء هیئــت علمــی دانــشگاه علــوم پزشــکی اراك در      

  . و تعیین پاره اي عوامل مؤثر برآن انجام شده است1388سال
  
  
  

  اهروش مواد و 
اي است کـه بـه    یک بررسی مشاهدهمطالعه حاضر   

جامعــه آمــاري مــورد . صـورت مقطعــی انجــام گرفتــه اســت 
ت علمـی علـوم پایـه و بـالینی دانـشگاه            اعضو هیـ  160بررسی

علوم پزشکی اراك در چهار دانشکده پزشـکی، پرسـتاري و     
گیري ازطریق   نمونه. باشند مامائی، بهداشت و پیراپزشکی می    
ت علمـی دانـشگاه     ااء هیـ  سرشماري بوده و برروي کلیه اعض     

علوم پزشکی اراك اعم از طرحی، پیمانی، رسمی آزمایشی، 
ــا رســمی پیمــانی صــورت گرفــت  ــزار . رســمی قطعــی و ی اب

 اطالعــات دموگرافیــک نامــه پرســشآوري اطالعــات  جمــع
شامل جنس، سن، گـروه آموزشـی، مرتبـه علمـی، وضـعیت         

 نامـه   پرسـش  دوم   نامـه   پرسـش . استخدامی و سـابقه کـار بـود       
 6اسـت کـه رضـایت شـغلی را در            استاندارد رضایت شـغلی   

حیطه ماهیت کار، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی،    
 ارتقاء، حقوق و مزایا و شرایط فیزیکی و محیط          هاي  فرصت

 نامـه   پرسـش  بـر گرفتـه از       نامـه   پرسـش این  . سنجد کار را می  
ــرگ  )  Herzberg(اســتاندارد ســنجش رضــایت شــغلی هرزب

که روایی محتواي آن در مطالعات قبل سنجیده شده    باشد   می
 درصــد و جهــت هــر یــک از 85و ضــریب پایــایی کــل آن 

.  درصد محاسبه شـده اسـت  91 درصد تا    80هاي آن از     حیطه
 سوال بر اسـاس طیـف لیکـرت از        45 فوق حاوي    نامه  پرسش

 بـه  5حداکثر امتیاز به هر عامل رضایت       . باشد یک تا پنج می   
ی زیـاد و حـداقل امتیـاز یـک بـه معنـاي             معناي رضایت خیل  

 به معناي عـدم رضـایت در نظـر    0رضایت خیلی کم و امتیاز   
هـا جهـت مقایـسه       امتیـاز در کلیـه حیطـه      . گرفته شـده اسـت    

.  در نظر گرفته شد    100پذیري با مطالعات انجام شده قبلی از        
به منظور دستیابی بـه اهـداف توصـیفی، میـانگین و انحـراف         

.  محاسـبه گردیـد  5راسـاس نمـره صـفر تـا     معیار هـر سـوال ب     
بیش   و80 ، 60،  40،  20هاي   نمرات حاصل بر اساس صدك    

و به ترتیب به صورت رضایت خیلی ضعیف، ضعیف،   80از 
صـورت سـه   ه بنـدي گردیـد و بـ    متوسط، خوب و عالی طبقه    

  .سطحی بیان شد
پس از رعایت کلیه موازین اخالق در پژوهش بـر          

ب وزارت بهداشـت درمـان و     اساس کـدهاي اخالقـی مـصو      
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آمـــوزش پزشـــکی و کمیتـــه اخـــالق پزشـــکی دانـــشگاه، 
ـ        نامه  پرسش ت علمـی دانـشگاه علـوم       اها بین کلیـه اعـضاء هی

ــد ســپس داده  ــع و تکمیــل گردی ــا  پزشــکی اراك توزی ــا ب ه
ــزار   ــرم اف ــسخه  SPSSاســتفاده از ن ــار  18ن و اســتفاده از آم

ــاي    ــون ه ــیفی و آزم ــیتوص ــل   ت ــستقل، تحلی ــروه م  دو گ
  .هاي خطی تجزیه و تحلیل شد همبستگی و مدل

  
  یافته ها

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی     ا نفر هی  160از کل   
 پاسـخ داده بودنـد کـه      هـا   نامه  پرسش نفر به    130اراك تعداد   

ــا  81نــرخ پاســخ دهــی ــوده اســت کــه در مقایــسه ب  درصــد ب
مطالعات انجام شده در ایران و خارج از کـشور بـسیار بـاالتر       

) درصـد 37(  نفـر 48در این بررسی تعـداد  ). 9-11(بوده است 
ــر 82زن و  ــد63(  نف ــرد )  درص ــودهم ــد ب ــنی  . ان ــانگین س می

 42 سال، میانـه سـنی       87/6 با انحراف معیار     70/41مشاهدات  
.  سـال بـوده اسـت      58 و بیـشترین سـن       24سال، کمترین سن    

 و 27/11میانگین و انحراف معیارسابقه کار افـراد بـه ترتیـب         
 68( نفر  88تعداد  .  سال بوده است   26دامنه تغییرات   با    17/6

در دانـشکده   ) درصـد 9( نفر 12در دانشکده پزشکی،    ) درصد
عضو هیئت علمی دانـشکده     ) درصد23( نفر 30پیراپزشکی و   

از اسـاتید  )  درصـد 64(نفر  83. اند بودهپرستاري، مامایی کار    
ــایی و   ــت جغرافی ــام وق ــر47تم ــد36( نف ــت  ) درص ــام وق تم

 68  نفـر  87گرایش علوم پایـه و      )  درصد 32( نفر 42. ندا  بودهن
  نفر47از نظر رتبه علمی  . داراي گرایش بالینی بودند   ) درصد

ــد 36 ــی، ) درص ــر79مرب ــد61 نف ــتادیار و ) درص ــر4اس  3( نف
 35  نفـر  46همچنین افراد مورد مطالعه     . دانشیار بودند ) درصد

ــد ــی و  ) درص ــسئولیت اجرای ــر84داراي م ــد 65(  نف ) درص
از نظر وضعیت اسـتخدامی تعـداد      . ئولیت اجرایی نداشتند  مس
 54پیمـانی،   ) درصـد  18( نفر   23طرحی،  ) درصد 15( نفر   20

رسـمی  ) درصـد  25( نفـر  33رسمی قطعـی و      )درصد 42(نفر  
  .آزمایشی بودند

ــ  ــل اعـــضاء هیـ ــایت کـ ــره رضـ ــانگین نمـ ت امیـ
ــی ــار (علم ــراف معی ــدار) انح ــاس  72/60)51/11(مق ــر اس  ب

 هـاي  حیطـه میـانگین نمـرات   .  بوده اسـت 100 تا  گذاري  نمره
مختلف رضایت شغلی نیز بر اساس اولویت نمـره بـه ترتیـب         

، 46/74)61/12( حیطــه رضــایت از ماهیــت کــار: عبارتنــد از
، حیطه  15/62)70/13(رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات     

، حیطـه رضـایت از     58/57)72/15( رضایت از امنیـت شـغلی     
، حیطه رضایت از شـرایط      28/57)75/15( ارتقاء   هاي  فرصت

ــار   ــیط ک ــی مح ــایت از  85/55)14/14( فیزیک ــه رض  و حیط
بنابراین بیـشترین رضـایت در      . 57/55)88/16( حقوق و مزایا  

حیطه ماهیت کار و کمتـرین رضـایت در حیطـه رضـایت از              
  .حقوق و مزایا عنوان شده است

ــانگین ســئواالت اختــصاصی حیطــه  ،1جــدول   می
در این حیطه اسـاتید     . دهد ر را نشان می   رضایت از ماهیت کا   

مورد بررسی از عامل احساس مـسئولیت در برابـر آمـوزش و     
ــایت را و     ــشترین رض ــذت از آن، بی ــشجو و ل ــادگیري دان ی
ــام       ــردن از انج ــذت ب ــل ل ــز از عام ــایت را نی ــرین رض کمت

  .اند هاي اداري و اجرایی، عنوان نموده فعالیت
ــانگین ســئواالت اختــصاصی ، 2جــدول  حیطــه می

  .دهد رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات را نشان می

  
   1388ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك در سال ا میانگین و انحراف معیار سئواالت اختصاصی سنجش حیطه رضایت از ماهیت کار اعضاء هی.1جدول
 *P  میانگین) انحراف معیار(  سئوال

  >001/0  34/4)78/0 (  ا احساس مسئولیت کرده و از آن لذت می برمدر برابر فراگیران، آموزش و یادگیري آن ه
  >001/0  05/4)98/0 (  از تدریس و کارکردن در دانشگاه و خدمت به جامعه علمی احساس لذت می کنم

  >001/0  76/3)96/0 (  باشد میرفتار دانشجویان کالسم بیانگر احترام و قدردانی آن ها از زحماتم 
  >001/0  70/3)07/1 (  ي پژوهشی موظف لذت می برماز انجام فعالیت ها

  >001/0  36/3)05/1 (  به اندازه کافی در کارهایم مستقل هستم
  12/0  12/3)11/1 (  از انجام فعالیت هاي اداري و اجرایی محوله لذت می برم

      ) میانه سئوال (3جهت آزمون برابري میانگین نمره اخذ شده با عدد ) P( مقدار احتمال-*
 



  همکاران                                            دکتر محمد رفیعی و    ...بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 40                                                                   1390  ، فروردین و اردیبهشت1، شماره  چهاردهم،  سالكعلمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارامجله 

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك ا میانگین و انحراف معیار سئواالت اختصاصی سنجش حیطه رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات اعضاء هی.2جدول
   1388در سال 
 *p  میانگین)انحراف معیار(  سئوال

  >001/0  90/3)91/0(  روابط دوستانه محترمانه اي بین من و اعضاء گروه من برقرار است
  >001/0  61/3)94/0(  ارت کافی و شایسته مدیر گروه بر کارهایمنظ

  >001/0  55/3)91/0(  حضور یا عدم حضور من براي مدیرگروه و سایر همکارانم حائز اهمیت است
  >001/0  48/3)97/0(  از کار با همکاران و مدیران خود احساس رضایت می کنم

  106/0  16/3)13/1(  شود مینشگاه اهمیت داده به نظرات و پیشنهادات من در مسائل آموزشی در دا
  114/0  15/3)10/1(  توزیع مسئولیت ها در گروه آموزشی من عادالنه است

 307/0  08/3)07/1(  انتظارات و مسئولیت هاي محوله برایم معقول و عملی است
 611/0  05/3)03/1(  شود میدر صورت کم کاري به طور مناسبی به من تذکر داده 

 345/0  91/2)11/1(  رشد براي آموزش و بهبود سطح دانسته ها و تجاربم تالش می کنندمدیران ا
 322/0  90/2)15/1(  بازخورد مناسب از عملکرد شغلی خود دریافت می کنم

  005/0  83/2)15/1(  در محیط کاري خود ضوابط بیشتر از روابط کارساز است
  001/0  82/2)07/1(  بر اساس شایسته ساالري انتخاب می شوندبه نظرم مدیران ارشد دانشگاه افرادي با صالحیت و 

  061/0  69/2)05/1(  امکان اظهار نظر و انتقاد از عملکردهاي گروه و دانشگاه براي من فراهم است 
  >001/0  37/2)07/1(  شود میبه نحو مناسب از من قدر دانی 

      ) میانه سئوال (3با عدد جهت آزمون برابري میانگین نمره اخذ شده ) P( مقدار احتمال-*
  

در حیطه فوق بیـشترین رضـایت در عامـل روابـط           
دوستانه و محترمانه بین عضو هیئت علمی و اعـضاء گـروه و             
کمترین رضایت در عامل قـدردانی مناسـب از عـضو هیئـت             

  .علمی بوده است
میانگین سئواالت اختصاصی حیطه رضایت از امنیـت شـغلی       

  .است نشان داده شده 3جدول  در

در این حیطه بیـشترین رضـایت مربـوط بـه عامـل             
برخورداري از امکانات جانبی و کمترین رضـایت در عامـل           

  .اشتغال در محیطی عدالت محور بوده است
 میـانگین سـئواالت اختـصاصی حیطـه رضـایت از            ،4جدول  
  .دارد  ارتقاء را بیان میهاي فرصت

  
ت علمی دانشگاه علوم پزشـکی اراك در سـال   اصی سنجش حیطه رضایت از امنیت شغلی اعضاء هی       میانگین و انحراف معیار سئواالت اختصا      .3جدول
1388   

 *p  میانگین)انحراف معیار(  سئوال
  >001/0  80/3)92/0 (  برخورداري از امکانات جانب مانند بیمه، استخدام و بازنشستگی

  942/0  01/3)20/1 (  عادالنه  و منطقی بودن فرآیندهاي استخدامی
  824/0  98/2)18/1 (  مشخص و معین بودن پست سازمانی و اختیارات اینجانب 

  011/0  75/2)09/1 (  حمایت مدیران در مواقع ضروري
  006/0  70/2)22/1 (  احساس امنیت از نظر تداوم و ثبات در اشتغال

  >001/0  52/2)99/0 (  رضایت از نحوه ارزشیابی خود و عادالنه دانستن آن
  >001/0  47/2)04/1 (  طی عدالت محوراشتغال در محی

      ) میانه سئوال (3جهت آزمون برابري میانگین نمره اخذ شده با عدد ) P( مقدار احتمال-*
  

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك در سال اهاي ارتقاي اعضاء هی  میانگین و انحراف معیار سئواالت اختصاصی سنجش حیطه رضایت از فرصت.4جدول
1388   
 *p  میانگین)انحراف معیار(  السئو

  01/0  17/3)78/0 (  م در کارگاه هاي آموزشی مورد نیاز شرکت کنمتوان میبه راحتی و بدون هیچ مانعی 
  622/0  02/3)13/1 (   مطالعاتی را با توجه به عملکرد خویش دارمهاي فرصتامکان شرکت در سمینارها، کنفرانس ها و 

  824/0  98/2)18/1 (   هاي خود، امکان ارتقاء براي من فراهم استبا توجه به عملکردها و توانائی
  115/0  84/2)16/1 (  امکانات الزم و کافی براي انجام پژوهش را در اختیار دارم

  004/0  72/2)12/1 (  قوانین، مقرارت و ضوابط ارتقاء در حرفه من به وضوح معین است 
  >001/0  47/2)17/1 (  باشد میمهیا امکان استفاده از بورس و ادامه تحصیل براي من 

      ) میانه سئوال (3جهت آزمون برابري میانگین نمره اخذ شده با عدد ) P( مقدار احتمال-*
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در این حیطه بیشترین رضایت مربوط به عامل شرکت بـدون           
هاي آموزشـی و کمتـرین رضـایت در عامـل          مانع در کارگاه  

  .ن گشته استامکان ادامه تحصیل در داخل یا خارج عنوا
ــصاصی  ،  5جــدول  ــانگین ســئواالت اخت مقادیرمی

حیطه رضایت از شـرایط فیزیکـی محـیط کـار را ارائـه داده             
  .است

  

در این حیطه بیشترین رضایت مربوط به عامل کار        
ــل    ــایت در عامـ ــرین رضـ ــدیران و کمتـ ــاران و مـ ــا همکـ بـ
برخورداري از امکانات تفریحی براي خود و خانواده اعضاء         

  . بوده استهیئت علمی
مقادیرمیانگین سئواالت اختصاصی حیطه رضایت     

  . آورده شده است6جدول  از حقوق و مزایا نیز در

  
ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك ا میانگین و انحراف معیار سئواالت اختصاصی سنجش حیطه رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار اعضاء هی.5جدول

   1388در سال 
 *p  میانگین)ارانحراف معی(  سئوال

  001/0  33/3)10/1(  احساس رضایت از کار با همکاران و مدیران
  013/0  25/3)15/1(  دستیابی راحت به امکانات سمعی و بصري جهت آموزش به دانشجویان

  090/0  17/3)13/1(  در اختیار داشتن محیط مناسب براي آموزش دانشجویان
  891/0  02/3)29/1(  استفاده راحت از مرخصی هاي ساالنه

  026/0  74/2)32/1(  در اختیار داشتن دفتر کار مناسب
  >001/0  30/2)16/1(  براي رفاه خود و خانواده... بهره مندي از تسهیالت الزم مانند مسکن، وام و 

  >001/0  73/1)94/0(  احساس رضایت از امکانات رفاهی تفریحی دانشگاه براي اوقاغت فراغت خود و خانواده
      ) میانه سئوال (3جهت آزمون برابري میانگین نمره اخذ شده با عدد ) P(تمال مقدار اح-*

  
   1388ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك در سال ا میانگین و انحراف معیار سئواالت اختصاصی سنجش حیطه رضایت حقوق و مزایا اعضاء هی.6جدول

 *p  میانگین)انحراف معیار(  سئوال
  331/0  89/2)26/1(   دستمزد کنونیرضایت از دریافت حقوق و

  336/0  89/2)27/1(  تناسب حقوق و دستمزد با نیازهاي روزمره
  252/0  87/2)30/1(  دارا بودن امکان انجام فعالیت هاي شغلی، خصوصی و کسب درآمد همانند سایر همکاران 

  144/0  85/2)15/1(  دیگر گروهعادالنه بودن حقوق و درآمد دولتی بر اساس تالش و فعالیت خود نسبت به اعضاي 
  >001/0  38/2)28/1(  رضایت از پرداخت به موقع حقوق و مزایاي خود

      ) میانه سئوال (3جهت آزمون برابري میانگین نمره اخذ شده با عدد ) P( مقدار احتمال-*
  

در این حیطه بیـشترین رضـایت مربـوط بـه عامـل             
ــ   ــونی و کمت ــوق و دســتمزد کن ــت حق رین رضــایت از دریاف

رضــایت در عامــل رضــایت از پرداخــت بــه موقــع حقــوق و 
ـ       ت علمـی عنـوان گردیـده       امزایاي خود، از طرف اعضاء هی

  .است
ــ ــانگین نمــره  یاخــتالف آمــاري معن ــین می داري ب

رضایت کل تنها در اساتید تمـام وقـت و غیـر تمـام وقـت و                
 5همچنین اساتید علوم پایه و علـوم بـالینی در سـطح خطـاي          

 آن هـاي  حیطـه میانگین نمره رضایت کل و   . درصد دیده شد  
سطوح سنی، مرتبه علمی، نـوع اسـتخدام،     بر اساس جنسیت،  

سطوح سابقه کار، دارابودن مطب شخصی، تمام وقـت بـودن    
  . بیان شده است7و دارابودن مسئولیت اجرائی در جدول 

در صورتی که از تحلیل نقاط درصدي براي تعیین 
ف آن بر اساس سطوح سـه   مختلهاي حیطهسطوح رضایت و  

 نـشان داده شـده      1گانه استفاده کنـیم، نتـایج آن در نمـودار           
  .است
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   1388ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك در سال ا آن بر اساس، پاره اي متغیرهاي همراه در اعضاء هیهاي حیطه میانگین رضایت کل و .7جدول
  حیطه
  متغیر

نحوه سرپرستی   ماهیت کار  
شرایط فیزیکی   فرصتهاي ارتقاء  امنیت شغلی  و ارتباطات

  کل  حقوق و مزایا  محیط کار
  25/59)92/10(  25/56)03/16(  13/56)04/13(  51/54)32/15(  68/57)09/15(  87/58)75/12(  84/72)42/13(  زن  جنس  58/61)83/11(  17/55)44/17(  68/55)82/14(  90/58)86/15(  53/57)42/13(  *08/64)95/13(  41/75)09/12(  مرد
39-24  ) 73/13(02/77  )44/14(83/65  )84/16(79/55  )28/17(95/58  )48/13(10/59  )98/18(89/57  )62/12(91/62  
  سن  12/60)28/11(  42/54)26/16(  17/54)63/14(  06/57)72/15(  06/59)72/15(  22/61)37/13 (  51/73)39/12(  49-40
65-50  )53/10(92/72  )16/12(86/57  )79/12(82/54  )03/12(38/54  )63/12(07/56  )74/14(50/55  )56/9(39/58  

  39/62)26/13(  55/58)70/16(  39/59)82/15(  74/56)22/18(  55/60)95/16(  64/62)29/15(  31/76)14/13(  مربی
مرتبه   52/59)28/10(  52/53)15/17(  56/53)39/12(  05/57)78/13(  41/55)81/14(  99/61)02/13(  95/72)11/12 (  استادیار

  89/64)39/12(  00/61)83/6( 28/59)98/19 (  33/68)52/21(  71/65)99/12(  15/62)70/13(  50/82)16/13(  دانشیار  علمی
  38/62)99/11(  40/54)44/19(  *00/59)16/14(  50/56)58/15(  86/52)88/15(  64/68)38/11(  33/75)70/13(  طرحی
  05/62)38/13(  30/59)02/19(  *78/55)19/15(  99/58)05/18(  76/57)00/18(  04/63)30/15(  39/77)41/11(  پیمانی
  75/61)23/11(  89/56)82/16(  67/58)32/13(  93/59)51/15(  85/60)23/15(  48/60)82/14(  19/75)83/12(  قطعی

نوع 
  استخدام

  12/57)96/9(  52/51)26/13(  *35/49)08/13(  22/52)89/13(  98/54)18/14(  35/60)95/10(  71/70)04/12(  آزمایشی
9-1  ) 11/12(43/77 )19/13(73/66*  )54/16(26/57  )70/16(92/57  )59/13(96/56  )08/18(67/56  )99/11(87/62  

سابقه   29/59)57/11(  49/54)97/16(  62/54)85/14(  25/57)85/15(  25/57)85/15(  *67/59)39/13( 17/72)86/12(  19-10
  38/60)55/8(  23/57)59/11(  24/58)48/12 (  13/55)99/11(  12/55)98/11(  46/58)61/13( 64/75)42/11(  20-30  کار

داشتن   14/58)95/8(  *81/51)95/8(  11/52)67/11(  *41/53)25/11(  24/55)79/12(  11/62)83/10(  *36/69)38/13(  بله
  95/61)42/12(  *95/61)42/12(  63/57)91/14 (  *13/59)25/17(  70/58)90/16(  18/62)93/14(  *89/76)52/11(2  خیر  مطب

تمام   *32/62)74/11(  49/57)72/17(  32/57)65/14(  *08/60)19/16(  35/59)54/16(  67/62)23/14(  *07/77)16/11(  بله
  *90/57)65/10(  17/52 )85/14(  25/53)95/12(  *34/52)76/13(  47/54)80/13(  25/61)81/12(  *85/69)78/13(  خیر  وقت

مسئولیت   74/61)29/13(  48/57)22/19 (  32/57)65/14(  97/57)49/17(  82/58)05/17(  11/63)13/15(  65/75)80/11 (  بله
  16/60)46/10(  53/54 )48/15(  25/53)95/12(  90/56)81/14(  90/56)81/14(  63/61)92/12(  81/73)06/13(  خیر  اجرائی

  45/60)97/10(  00/54)90/16(  06/55)62/13(  92/57)69/14(  40/57)44/15(  52/62)24/13(  37/73)57/12(  پزشکی
  دانشکده  48/62)03/15(  33/62)39/15 (  71/55)29/20(  94/56)29/21(  24/55)31/16(  88/64)81/15 (  89/78)43/13(  پیراپزشکی
  81/60)89/11(  47/57 )02/17(  19/58)00/13 (  56/55)71/16(  05/59)70/16(  00/60)36/14(  89/75)25/12(  پرستاري

  *18/59)37/10(  *06/53)77/15(  *53/53)23/13(  02/55)45/13(  70/55)99/14(  77/61)60/12(  03/73)79/11(  بالینی  گرایش  *90/63)27/13(  *86/60)22/18(  *88/60)91/14(  14/62)10/19(  22/61)80/16(  03/63)01/16(  90/76)64/13 (  پایه
  .باشد می درصد معنادار آماري 5 در سطح خطاي -*

0
10
20
30
40
50
60
70

کل
ت 

ضای
ر

کار
هیت

ز ما
ت ا

ضای
ر

ات
باط

 ارت
ی و

رست
سرپ

وه 
 نح

ت از
ضای

ر

لی
 شغ

یت
زامن

ایتا
رض

قاء
 ارت

اي
ت ه

رص
از ف

ت 
ضای

ر

کار
ط 

محی
کی 

یزی
ط ف

شرای
 از 

یت
ضا

ر

زایا
و م

وق 
 حق

ت از
ضای

ر
کم متوسط زیاد

توزیع سطوح سه گانه رضایت شـغلی کـل و حیطـه هـاي              . 1نمودار  
مختلفآن در اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك در سـال           

1389  

  بحث
بر اساس نتایج این تحقیـق  مهمتـرین حیطـه عـدم        

ت علمی دانـشگاه، حیطـه حقـوق و مزایـا     ارضایت اعضاء هی 
ایـران هماننـد   بوده است، در مطالعات انجـام شـده دیگـر در          

، مطالعـه  )7(مطالعه رنجبر در دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران       
، )16(بخشی و همکاران در دانشگاه علـوم پزشـکی رفـسنجان     

، نیـز مهمتـرین     )18(مطالعه قانعی در پزشکان استان کردستان       
عامل نارضایتی حقوق و مزایا بوده است که با مطالعه حاضـر      

ــوانی دارد ــاً همخ ــ. دقیق ــشگاه  در مطالع ــده در دان ــام ش ه انج
واشینگتن آمریکا بین نارضایتی پزشکان از حقوق و مزایـاي         

. )19(داري وجود داشته است    یخود با خالقیت آنها رابطه معن     
هاي دیگر نیز در خارج از کشور حقوق و درآمـد            در بررسی 

مالی به عنوان یکی از مـؤثرترین عوامـل در رضـایت شـغلی             
 7/37 ر این مطالعه در کل، تنها     د. )21،  20(گزارش شده است  
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 درصـد  3/22ت علمـی رضـایت زیـاد،    ادرصد از اعـضاء هیـ     
در مطالعه  . اند درصد رضایت کم داشته    40رضایت متوسط و  

انجام شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهـران   
ت علمـی رضـایت   ادرصد از اعضاء هیـ    7/62،  1386در سال   

ــه صــورت)9(انــد شــغلی نداشــته ــ کــه ب ــسبت  ی معن داري از ن
در ) . =016/0p(نارضایتی در ایـن مطالعـه بیـشتر بـوده اسـت      

مطالعه حاضر بیشترین رضایت از حیطه ماهیت کار بوده کـه           
با پژوهش انجام شده در اصفهان، کرمانشاه و مطالعه دیگري          
در دانشگاه شیفیلد بریتانیا که رضایت شغلی با ماهیت شغل و     

ــا پرســتاران و پزشــک حرفــه در ان متخــصص کــه بــه نــوعی ب
داري  یآموزش دانـشجویان همـراه بـوده اسـت و رابطـه معنـ          

در موســسه بهداشــت عمــومی . )6، 5(داشــته، همخــوانی دارد
ت علمــی عــالوه بــر مــسائل مــالی و امــالزي نیــز اعــضاء هیــ

دستمزدها، از ماهیت کار، نوع شـغل و حرفـه خـود احـساس       
  . )22(اند رضایت بیشتري داشته
ــوه سرپر ــوم  نح ــشگاه عل ــات در دان ــتی و ارتباط س

پزشکی اراك از نظر اعضاء هیئت علمی در حد خوب بـوده      
هـاي بهداشـتی آمریکـا،     یکـی از سـازمان   است، پژوهشی در  

نشان داد که روابط خوب و منطقی بین همکاران و مسئوولین   
در رضایت شغلی آنها مؤثر بـوده و نحـوه برخـورد مناسـب،               

ــیط دور  ــاد مح ــتانه و ایج ــسئولین  دوس ــرف م ــنش از ط  از ت
دررضایت فـرد از شـغل خـود بـسیار بـا اهمیـت تلقـی شـده                  

 مطالعه دیگري در دانشگاه الزهـرا در تهـران نـشان             )16(است
داد که مدیران و همکاران خوب در زمـان انجـام کـار و نیـز          

اي، در رضایت شغلی پزشـکان نقـش         داشتن اختیارات حرفه  
 .)23(مهمی ایفا کرده است

ت ا از عوامل رضایت شغلی اعـضاء هیـ   یکی دیگر 
در مطالعـه حاضـر     . علمی، ارتقاء و پیشرفت علمی آنهاسـت        

ت علمی دانشگاه علوم پزشـکی اراك در     ارضایت اعضاء هی  
ــتحیطــه  ــت هــاي فرص ــوده اس ــوب ب ــاء تاحــدي مطل .  ارتق

 ارتقـاء  هـاي  فرصـت تحقیقات انجام شده نیـز امکـان داشـتن      
ــایت    ــزایش رضـ ــی را در افـ ــغلی و علمـ ــؤثر  شـ ــغلی مـ شـ

فـراهم نمـودن شـرایط ارتقـاء و پیـشرفت       . )25،  24(انـد  دانسته
هـاي   علمی اعضاي هیـات علمـی از طریـق شـرکت در دوره         

هاي علمی، تبادل اطالعات علمی و کاري      آموزشی و نشست  
  .را فراهم خواهد آورد

ــ   ــضاء هی ــر اع ــه حاض ــه از  ادر مطالع ــی پای ت علم
 بـالینی دارا   ت علمـی  ارضایت شـغلی بـاالتري نـسبت بـه هیـ          

، همچنین افرادي کـه طـرح تمـام وقـت           )=p 029/0(اند  بوده
بوده رضایت شغلی بیشتري نسبت به اساتید غیـر تمـام وقـت             

ــد ــ)=p 035/0(داشــته ان ت علمــی کــه مطــب  ا، واعــضاء هی
ــغلی بیـــــشتري برخـــــوردار   ــایت شـــ نداشـــــتند از رضـــ

ــد ــده در   )=049/0p(بودن ــام ش ــه انج ــا مطالع ــوق ب ــوارد ف ، م
گرچـه  . )9(وم پزشکی تهران همخوانی کامل دارد دانشگاه عل 

حقوق و مزایا دررضایت شغلی مهم است ولی باعث افزایش      
ـ          ت ارضایت شغلی آنان نخواهد بود در این مطالعه اعـضاء هی

نهایت افـرادي کـه مطـب داشـته و بـالطبع             علمی بالینی و در   
داراي درآمد بیشتري نـسبت بـه اسـاتید علـوم پایـه داشـتند،                

ایـن نتیجـه براسـاس تئـوري      .لی کمتري داشـتند رضایت شغ
هرزبرگ قابل توجیه است که عوامل بهداشتی نظیر حقـوق،          
دســتمزد، درآمــد، محــیط کــار، سیاســتگذاري مــدیریتی بــه  

 اما نبـود آنهـا نیـز    شود میتنهایی سبب ایجاد رضایت شغلی ن    
  .)26(گردد باعث نارضایتی شغلی می

ــع    ــه داراي وض ــرادي ک ــر اف ــق حاض یت در تحقی
 نـسبت بـه سـایرین از    انـد  بـوده  آزمایشی  -استخدامی رسمی   

رضایت شغلی کمتري برخوردار بودند در این راستا با ایجـاد     
تر جهت تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی از رسـمی         شرایط سهل 

ت علمی ا رضایت شغلی هیتوان میآزمایشی به رسمی قطعی     
 مطالعات انجام شده دیگر در داخـل و خـارج  . را افزایش داد  

  .)27، 9(اند بودهاز کشور نیز بیانگر همین نتیجه 
دارمعکوسی بـین    یدر این مطالعه ظاهراً ارتباط معن     

ــ   ــایت ب ــره رض ــن و نم ــریب   ه س ــن ض ــی ای ــد ول ــت آم دس
ــ ــوده اســت یمعن ــاري نب ، در )=r -147/0 و =096/0p(دارآم

مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیـز همـین          
که میانگین نمره  همچنین با این . )9(استموضوع برقرار بوده    

رضــایت اســاتید مــرد از اســاتید زن بــاالتر بــوده اســت ولــی 
داري بین میـانگین نمـره رضـایت آنهـا         یاختالف آماري معن  
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وجود نداشته است، این موضوع در مطالعات دیگـر نیـز بیـان     
  .)14، 13، 9(شده است

  نتیجه گیري
بـه طـور کلـی      نتایج این مطالعه بیانگر آن بود کـه         

ت علمی دانشگاه علوم پزشـکی اراك از رضـایت    ااعضاء هی 
ــایت    ــشترین رض ــوده و بی ــطی برخوردارب ــسبتاً متوس ــغلی ن ش
مربوط به حیطه ماهیت کـار و کمتـرین رضـایت مربـوط بـه                

بـا از میـان برداشـتن عـواملی کـه           . حقوق و مزایا بوده اسـت     
ایـن  باعث نارضایتی این افـراد گردیـده یـا بـا کـاهش تـأثیر        

 انگیزه شغلی اساتید را افزایش داد و افـزایش    توان  میعوامل  
ارتقاء شرایط اقتـصادي    . بازدهی آموزشی آنها را ایجاد نمود     

و فــراهم نمــودن امکــان ارتقــاء بــراي اعــضاء هیئــت علمــی  
دانشگاه علوم پزشکی اراك جهت افـزایش رضـایت شـغلی          

  .گردد این عزیزان توصیه می
  

  تشکر و قدردانی
طالعــه قــسمتی از طــرح تحقیقــاتی مــصوب ایــن م

دانشگاه علوم پزشـکی اراك تحـت عنـوان بررسـی عوامـل              
ـ        ت علمـی دانـشگاه علـوم    امؤثر بر رضایت شـغلی اعـضاء هی

بــدین وســیله  . باشــد  مــی422پزشــکی اراك بــه شــماره   
نویسندگان مقاله ضـمن تـشکر و قـدر دانـی از کلیـه اعـضاء            

اراك، مراتـب   ت علمـی دانـشگاه علـوم پزشـکی          امحترم هی 
تشکر خود را از پرسنل محترم معاونت آموزش و تحقیقـات            

  . دارند نیز بیان می
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