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 1388رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان هاي شهر اراك 
  

  4، زهره عنبري4 ، رحمت اله جدیدي 3 ، محمد رفیعی2 ، علی اصغر فرازي*1فرزانه جهانی
       

  س پژوهش ، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك ، ایران کارشنا-1
  دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران،  عفونیگروهمتخصص عفونی، استادیار،-2
  دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك ، ایران، پزشکی اجتماعیگروه ،  زیستی استادیار، دکتراي آمار-3
  اراك، ایران دانشگاه علوم پزشکی اراك ، مانی، مرکز مطالعات و آموزش پزشکی،، دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی و دراستادیار -4

 
 6/8/88 ، تاریخ پذیرش 27/5/88تاریخ دریافت 

 چکیده
با توجه به نقش کلیدي کارکنان . گردد  رضایت شغلی به نوع نگرش فرد به شغل خویش اطالق می:زمینه و هدف

 بیماران، این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان مراکز درمانی ها در ارائه خدمات بهداشتی به بیمارستان
  .شهر اراك طراحی گردید

گیري  هاي شهر اراك که به صورت نمونه  نفر از کارکنان بیمارستان702اي توصیفی بر روي  مطالعه :مواد و روش ها
نامه استاندارد  نامه اطالعات دموگرافیک و پرسش  پرسشها شامل ابزار گردآوري داده .آسان انتخاب شده بودند، انجام شد

  .بندي گردید رضایت شغلی هرزبرگ بود و رضایت شغلی در سه سطح طبقه
، ارتباط با ) درصد2/75(بررسی نتایج در هشت حیطه نشان دادکه رضایت شغلی اکثر کارکنان از شرایط محل کار: ها یافته

، نظارت و ) درصد6/64(، امنیت شغلی ) درصد5/60(، موقعیت شغلی ) درصد1/75(، حقوق و مزایا ) درصد49(همکاران
در سطح متوسط )  درصد7/65(و ارتباط زندگی شخصی )  درصد2/59(، سیاستگذاري مدیریتی ) درصد0/64(سرپرستی 

ربوط به بیشترین رضایت شغلی م.  درصد کارکنان رضایت کلی شغلی در حد متوسط داشتند2/82بوده است و در مجموع 
برقراري عدل و انصاف و عدم وجود تبعیض و امکانات رفاهی  ،ارتباط با همکاران و کمترین رضایت از مزایاي سختی کار

  .داري نشان داد آزمون آماري مجذور کاي بین جنس، تحصیالت، نوع استخدام، شغل و شیفت کاري ارتباط معنی. بود
ها و مزایاي سختی کار و  افزایش و پرداخت به موقع کارانه.  متوسط بوددر مجموع رضایت کلی افراد درحد: گیري نتیجه

  .باشد ایجاد امکانات رفاهی جهت بهبود رضایت شغلی این قشر ضروري می
  ، کارکنانبیمارستان، رضایت شغلی: کلیدي واژگان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دفتر پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اراكمیدان بسیج، ،اراك: نویسنده مسئول* 
Email: jahani_farzaneh@yahoo.com
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 مقدمه 
رضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش فرد 

 و به مجموع تمایالت یا احساسات )1(نسبت به شغل خویش
 .)2(گردد مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطالق می

به عبارتی رضایت شغلی متاثر از عوامل متعددي مانند حقوق 
ها، ابعاد شغلی، نظم  ها، رویه یاستو دستمزد، ارتباطات، س

  .)3(باشد هاي شخصیتی کارکنان می کار و ویژگی
رضایت : می نویسندهرزبرگ رابینز به نقل از 

  عامل بهداشت می باشد که شاملشغلی داراي دو بعد
(Hygiene factor)هاي محیطی شغل و   که شامل ویژگی

فردي، هاي بیرونی مثل حقوق، سرپرستی، روابط بین  جنبه
هاي کاري است و عوامل انگیزشی است  شرایط و موقعیت

که وابسته به وظایف و محتواي شغلی نظیراهمیت دادن به 
  .)4(باشد ولیت و رشد میئپیشرفت، مس

هاي مدیریت در جهت حفظ و  از جمله تالش
. )5(نگهداري منابع انسانی ایجاد رضایت در کارکنان است

لمان نشان داد که پزشکان مطالعه انجام شده در نروژ و آ
هاي نروژ رضایت شغلی باالتري نسبت به پزشکان  بیمارستان
هاي آلمان داشتند، دلیل این تفاوت ساعات کاري  بیمارستان

 در .)6(مناسب و حقوق و مزایاي کافی در نروژ اعالم شد
 درصد از کارکنان بیمارستان 61مطالعه حبیب و شیرازي 

 نتایج پژوهش در استان .)7(دند درصد ناراضی بو39راضی و 
یزد بیانگر این است که بیشتر پرستاران از رضایت متوسط 

مطالعه زاهدي و همکاران نشان داد که . )8(برخوردار بودند
بیشتر کارکنان در مقیاس سرپرستی، همکاران و ماهیت کار 

هاي  از رضایت شغلی خوبی برخوردار هستند اما در مقیاس
یانه نارضایتی شغلی در بیشتر کارکنان ترفیعات و حقوق ماه

  .)9(وجود داشت
به دلیل اهمیـت تـاثیر رضـایت شـغلی در کیفیـت             
خدمات ارائه شده به بیماران سنجش رضایت شغلی به منظور      
بررسی تغییرات آن حداقل هر شـش سـال یـک بـار توصـیه               

 رضایت شـغلی پـایین موجـب رفتارهـاي ضـد           .)10(گردد می
معیـوب خـدمات ضـعیف، تولیـد و         اجتماعی نظیر تولیـدات     

پخش شایعه مخرب، غیبت، جابجایی و ترك کار کارکنـان        

 طبـق تحقیقـات انجـام شـده بهبـود و اصـالح        .)11(گـردد   می
شرایط و روابـط کـاري پرسـتاران و پزشـکان از فرسـودگی              

نمایـد و سـبب افـزایش رضـایت شـغلی           شغلی جلوگیري می  
ود سـاعات  بررسـی خـ   درو همکـاران   منجمـد   .)12(گردد  می

کار زیاد، شرایط نامساعد محیط کار، ضعف شیوه ارزشـیابی     
و ضعف در شیوه تشویق و تنبیه را علت نارضایتی پرسـتاران            

کوهستانی و همکاران در مطالعه خود بـه ایـن     . )13(ذکر نمود 
نکته اشاره نمودند که با توجه بـه ایـن کـه پرسـتاران قـسمت         

تحــت شــرایط مهمــی از زنــدگی خــود را در محــیط کــار و 
باشند  گذرانند بیشتر در معرض تنیدگی شغلی می   متفاوتی می 

هاي  و این مسئله اثر عمیقی بر سالمتی و کیفیت ارائه مراقبت   
  .)14(پرستاري دارد

هاي بهداشتی و درمانی به علت اهمیت  سازمان
گیري مراقبت و درمان بر عهده  اي که در زمینه پیش وظیفه

باشند و   در جامعه برخوردار میاي دارند از جایگاه ویژه
نارضایتی شغلی کارکنان مراکز درمانی موجب پایین آمدن 

ه شده و در نهایت نارضایتی بیماران یکیفیت خدمات ارا
هاي آنان در واقع  خواهد شد و توجه به نظرات و خواسته

  .)15(توجه به بهداشت و سالمت است
از آن جا که افزایش رضایت شغلی کارکنان 

گردد  ها باعث افزایش و ارتقاء خدمات درمانی می رستانبیما
و در نهایت رضایت بیماران را از خدمات درمانی بهبود 

ها در  بخشد و با توجه به نقش کلیدي کارکنان بیمارستان می
ارائه خدمات بهداشتی به بیماران، این مطالعه با هدف تعیین 

اك میزان رضایت شغلی کارکنان مراکز درمانی شهر ار
  .طراحی گردید

  
 مواد و روش ها

 702 توصیفی است کـه بـرروي        از نوع این مطالعه   
ــورت      ــه ص ــهر اراك ب ــانی ش ــز درم ــان مراک ــر از کارکن نف

منظـور از  .  صـورت گرفـت   1388گیري آسان در سـال        نمونه
هاي دولتی و خـصوصی شـهر         مراکز درمانی، کلیه بیمارستان   

تغال به کار بیش از  از معیارهاي ورود به مطالعه اش      .اراك بود 
  .سال بود و نیروهاي طرحی از مطالعه خارج شدند یک
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نامه اطالعات    ها شامل پرسش    ابزار گردآوري داده  
دموگرافیک افراد شامل سن، جنس، میزان تحصیالت، سابقه 
کار، وضعیت تاهل، نوع اسـتخدام، وضـعیت مـسکن و نـوع             

ی نامــه اســتاندارد رضــایت شــغل بیمــه درمــانی بــود و پرســش
 حیطه امنیت شـغلی،    8هرزبرگ بود که رضایت شغلی را در        

حقـوق و مزایـا، شــرایط محـیط کـار، ارتبــاط بـا همکــاران،      
ــذاري      ــت گ ــتی، سیاس ــارت و سرپرس ــغلی، نظ ــت ش موقعی

روایی و . نماید مدیریتی و ارتباط زندگی شخصی بررسی می     
نامه در تحقیقات قبلـی انجـام شـده، بـه اثبـات               پایایی پرسش 

نحوه امتیاز دهی به این صـورت بـود کـه       . )17،  16(درسیده بو 
تمامی سواالت در مقیاس لیکرت در نظر گرفته شد و نمرات    

 ، 3کـامالً رضـایت دارم نمـره      . بندي شـد     تقسیم 3از صفر تا    
 و 1، رضــایت نــدارم نمــره 2تاحــدودي رضــایت دارم نمــره 

و در پایـان رضـایت      نظري ندارم نمره صفردر نظر گرفته شد      
 نمایـانگر  33تـا   0 نمـره   .به سـه قـسمت تقـسیم گردیـد        کلی  

 تـا  67 رضایت متوسـط و نمـره   66 تا  34رضایت پایین، نمره    
نامه بین افراد توزیـع        پرسش 702تعداد  .  رضایت باال بود   100

 .نامـه عـودت داده شـد      پرسـش  655گردید که از این تعـداد       
 ها به خـاطر کامـل نبـودن اطالعـات از        نامه  تعدادي از پرسش  

نامه بررسی   پرسش630لیست خارج شدند و در نهایت تعداد        
کلیه قوانین اخالق در پژوهش رعایـت گردیـد و بـه     . گردید

واحدهاي پژوهش اعالم گردید که کلیه اطالعـات محرمانـه     
ــه و    ــق کــامالً آگاهان ــن تحقی ــرکت در ای ــد و ش ــد مان خواه

ــت  ــاري اس ــار پرســنل     نامــه  پرســش.اختی ــا در محــل ک ه
هاي مختلف به صـورت آسـان و در           در شیفت ) ها بیمارستان(

بنـدي و تفـسیر    جهت دسـته  . دسترس توزیع و تکمیل گردید    
هـاي    هاي محاسبه فراوانی، مطلـق و آزمـون         ها از آزمون    یافته

رسون یاستقالل دو گروه، مجذور کاي و ضریب همبستگی پ        
  .استفاده شد

  
  ها یافته

 نفــــر شــــرکت کننــــدگانی کــــه 630کــــل از 
و )  نفـر 444( درصـد زن    6/70ها را کامل نمودنـد       نامه  پرسش

 میـانگین سـنی افـراد      .انـد   مـرد بـوده   )  نفـر  185( درصد   4/29

91/703/34       78/7 سال و میـانگین سـابقه کـار افـراد41/9 
  .سال بود

بررسی نتایج در هشت حیطه نشان دادکه رضـایت         
، ) درصـد  2/75(شغلی اکثـر کارکنـان از شـرایط محـل کـار           

ــ  ــا همک ــاط ب ــد49( ارانارتب ــا  ) درص ــوق و مزای  1/75(، حق
 6/64(، امنیـت شـغلی      ) درصد 5/60(، موقعیت شغلی    )درصد
، سیاسـتگذاري   ) درصـد  0/64(، نظارت و سرپرسـتی      )درصد

 7/65(و ارتبــاط زنــدگی شخــصی )  درصــد2/59(مــدیریتی 
چنــین بیــشترین  هــم. در ســطح متوســط بــوده اســت) درصــد

متـرین رضـایتمندي   رضایتمندي از ارتبـاط بـا همکـاران و ک    
مربوط به مزایاي سـختی کـار و برقـراري عـدل و انـصاف و            

آزمـون  . عدم تبعیض بـین کارکنـان و امکانـات رفـاهی بـود            
آماري مجذور کاي بین جنس، تحـصیالت، نـوع اسـتخدام،           

  .داري نشان داد شغل و شیفت کاري ارتباط معنی
)  نفـر  29( درصـد    6/4از نظر نمـره رضـایت کلـی         

ــایتمندي در ــارضـ ــطح پـ ــد 2/82ین، ی سـ ــر518( درصـ )  نفـ
ــر83( درصــد 2/13رضــایتمندي در ســطح متوســط و  از )  نف

  ).1جدول (نمره رضایتمندي باالیی برخوردار بودند
  

 حیطه 8رضایتمندي کلی و رضایت در نمرات  میانگین. 1 جدول 
  1388در کارکنان مراکز درمانی شهر اراك مختلف رضایتمندي 

رضایتمندي  
 ینیپا
  گینمیان

انحراف (
 )معیار

رضایتمندي 
  متوسط
  میانیگن

 )انحراف معیار(

رضایتمندي 
  باال

  میانگین
انحراف (

 )معیار
رضایتمندي 

  کلی
29) 6/ 4(  518)2/82(   84)2/13(  

محل  شرایط
 کار

46)3/7( 474)2/75( 110)5/17( 

با  ارتباط
 همکاران

24)8/3( 309)49( 297)1/47( 

 )3/11(71 )1/75(473 )7/13(86 حقوق و مزایا
 )4/29(185 )5/60(381 )2/10(64 موقعیت شغلی
 )9/14(94 )6/64(407 )5/20(129 امنیت شغلی

و  نظارت
 سرپرستی

60)5/9( 403)0/64( 167)5/26( 

سیاستگذاري 
 مدیریتی

73)6/11( 373)2/59( 184)2/29( 

ارتباط زندگی 
 شخصی

38)0/6( 414)7/65( 178)3/28( 
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د که رضایتمندي شـغلی بـا هـیچ    ده نتایج نشان می 
یک از متغیرهاي سن، سابقه کـار و تعـداد اعـضاي خـانواده            

 امـا بـین میـزان    .)p<05/0(داري نـدارد    ارتباط آمـاري معنـی    
رضایتمندي و متغیرهـایی چـون جنـسیت، تحـصیالت، نـوع            

داري وجـود     استخدام، شـغل و شـیفت کـاري ارتبـاط معنـی           
ــه طــوري کــه میــزان رضــ ،)p>05/0(دارد ــاال در ب ایتمندي ب

جنس مرد بیش از زنـان و در رضـایتمندي متوسـط در افـراد         
باالتر از لیسانس بیش از افراد کمتر از لیسانس و در کارکنان     

چنـین افـراد      هـم . قراردادي بیش از سایر کارکنان بوده است      
. شاغل در بخش خدمات از رضایت باالتري برخوردار بودند      

دي در افـراد بـا شـیفت ثابـت          ین رضـایتمن  یبه عالوه میزان پا   
 اما میـزان رضـایتمندي بـا وضـعیت تاهـل،            ؛بیشتر بوده است  

داري نـشان   وضعیت مسکن و نوع بیمه ارتبـاط آمـاري معنـی      
  ).p<05/0(نداد

 همبستگی بین نمره رضایتمندي و ابعاد آن با سـن و    2جدول  
   .دهد سابقه کار را نشان می

  
 در عاد آن با سن و سابقه کارهمبستگی نمره رضایتمندي و اب. 2جدول 

  1388کارکنان مراکز درمانی شهر اراك 
  سابقه کار سن

ضریب 
 همبستگی

p  ضریب
 همبستگی

p 

رضایتمندي 
 کلی

063/0 114/0 006/0- 875/0 

شرایط محل 
 کار

041/0- 308/0 115/0- 004/0 

ارتباط با 
 همکاران 

014/0 723/0 032/0- 418/0 

حقوق و 
 مزایا 

034/0- 395/0 094/0-  019/0 

موقعیت 
 شغلی

018/0 649/0 039/0- 331/0 

 716/0 -015/0 097/0 067/0 امنیت شغلی
نظارت و 

 سرپرستی
067/0 094/0 04/0 320/0 

سیاستگذاري 
 مدیریتی

126/0 002/0 086/0 031/0 

ارتباط 
زندگی 
 شخصی

170/0 001/0< 145/0 001/0< 

  

  بحث 
ضـایت کلـی کارکنـان    با توجه به نتـایج تحقیـق ر       

مراکز درمانی شهر اراك در سطح متوسط بود کـه بـا نتـایج               
تحقیق منجمد در تهران و فرنانـدزدر مادریـد در یـک راسـتا       

  . )16 ،13(باشد می
بین متغیر تحصیالت و رضـایت شـغلی نیـز رابطـه            

ــی ــد معنـ ــشاهده شـ ــسانس  .داري مـ ــاالتر از لیـ ــراد بـ  در افـ
متر از لیسانس بـود یعنـی   رضایتمندي متوسط بیش از افراد ک  

با باالتر رفتن تحصیالت سطح رضـایتمندي افـراد نیـز بیـشتر        
در  شده بود که این بخش از نتایج تحقیق با تحقیقات آلنـزي   

 اما با نتایج )18، 17(خوانی دارد کویت و مقرب در بیرجند هم     
هـاي عمـومی      تحقیقات حبیب که برروي پرسـنل بیمارسـتان       

انـــات موجـــود رضـــایت تحـــصیل انجـــام داد و در آن امک
ها و افراد داراي سطح  هاي دانشگاهی را کمتر از دیپلمه   کرده

دلیـل  . )7(کند مغـایرت داشـت      تر، تامین می    تحصیالت پایین 
این مغایرت شاید عوامل دیگري نظیر نوع بیمارستان، تعـداد          
ــرروي   بیمــاران و شــرایط اســترس زاي دیگــري باشــد کــه ب

  .رضایت شغلی موثر است
ترین رضـایتمندي افـراد مربـوط بـه ارتبـاط بـا            باال

تعامل و رضایت کارکنـان از همکـاران       . همکاران بوده است  
ــی    ــار م ــیط ک ــراد در مح ــی اف ــبب دلگرم ــود س ــا  خ ــود، ب ش

اي در بیمارستان رابطه خـوبی در         وجودشرایط نامساعد حرفه  
هاي شـهر اراك دیـده شـد کـه قابـل        بین کارکنان بیمارستان  

معتقد اسـت مـشارکت    داگالسر این مورد د. باشد تقدیر می 
و عالقــه گــروه پرســتاري تحــت تــاثیر ارتبــاط خــوب قــرار  

 کمترین رضایتمندي مربـوط بـه امنیـت شـغلی           .)19(گیرد  می
نتایج تحقیق حاضر بـا  . افراد شرکت کننده دراین تحقیق بود    

تحقیقــات منجمــد، میــر مــوالیی و شــهبازي در یــک راســتا  
  .)21، 20، 13(باشد می

ــورد   در ــراد م  مــورد حیطــه شــرایط محــل کــار اف
پژوهش از تجهیزات موجوددر محیط کار رضـایت داشـته و         
ــه و ســاعات اضــافه کــاري و   از میــزان ســاعات کــار در هفت

گلچین معتقد است هر قدر    . امکانات رفاهی رضایت نداشتند   
میزان رضایت کارکنان از شرایط کاریشان بیشتر شود امکان         
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قدر نارضایتی بیـشتر شـود، غیبـت،    ترك خدمت کمتر و هر    
  .)22(استعفا و گریز از سازمان بیشتر خواهد بود

نتایج رضایت شغلی حیطه ارتباط با همکاران نشان   
دهد اکثریت کارکنـان از احتـرام همکـاران بـه یکـدیگر             می

ــان    ــا کارکن ــافوق ب ــسئولین م ــاط م ــته و از ارتب رضــایت داش
ــتند  ــایت نداش ــتان رض ــا . بیمارس ــد و همک ــز در منجم ران نی

  .)13(تحقیقات خود به نتیجه مشابهی رسیدند
گـر آن    نتایج سواالت حیطه حقـوق و مزایـا نـشان         

اســت کــه کارکنــان از حقــوق و مزایــاي خــود جهــت رفــع  
ــاي ســختی کــار   ــزان مزای نیازهــاي ضــروري راضــی و از می

ــد ــه ســختی شــرایط کــار پرســنل   . ناراضــی بودن ــا توجــه ب ب
ات کار این افراد جهـت افـزایش   ها، بایستی از ساع  بیمارستان

رنجبر در تحقیقات خود به     . رضایت شغلی آنان کاسته گردد    
عوامل بیرونی نظیرحقوق و دستمزد و شرایط محیط کـار بـه            

 .)23(عنوان موثرترین عوامل بر رضـایت شـغلی اشـاره نمـود            
شادپور و جمشید بیگی در مطالعـه خـود بیـشترین نارضـایتی          

حقوق دریافتی، ساعات کار و حجم      بهورزان را به ترتیب از      
  .)24(کار بیان نمودند

در ارتباط با حیطه موقعیت شـغلی نتـایج نـشان داد      
که اکثریـت واحـدهاي مـورد مطالعـه از ضـرورت وجـودي           
حرفــه خــود در جهــت رفــع نیازجامعــه رضــایت داشــته و از  

  .اي خود در جامعه رضایت نداشتند جایگاه حرفه
دهـد کـه اکثـر        ن مـی  نتایج حیطه امنیت شغلی نشا    

افـراد از شـرایط بیمـه رضــایت داشـته و از برقـراري عــدل و      
وجـود  . انصاف و عدم تبعیض بین کارکنان رضایت نداشتند        

تبعیض در بین کارکنان بیمارستان سبب دلسردي آنان نسبت          
 گلچـین بـه   .به کار و کاهش انگیزه شغلی آنـان خواهـد شـد     

ت شـغلی اشـاره     نارضایتی اکثریـت گـروه پرسـتاري از امنیـ         
  .)22(نمود

بررسی حیطه نظـارت و سرپرسـتی درایـن مطالعـه           
دهـد افـراد شـرکت کننـده از صـالحیت مـسئولین             نشان مـی  

اند، زاهدي و همکاران نیز در تحقیقـات خـود        رضایت داشته 
اظهار نمودند که اکثریت کارکنان از سرپرست مستقیم خود         

هـاي   کهاظهار رضایت داشته و یکـی از عوامـل موفقیـت شـب       

 .)9(بهداشت و درمان را مـدیریت صـحیح مـسئولین دانـستند           
افراد مورد پژوهش از شرایط موجود جهـت تـشویق و تنبیـه             

ایـن امـر بایـستی از سـوي مـسئولین مـورد             . رضایت نداشتند 
توجه و بازنگري قرار گیرد و شرایط مناسب تشویق مـادي و        

  .معنوي کارکنان ایجاد گردد
 مـدیریتی حـاکی از آن     نتایج حیطه سیاسـتگذاري   

است که اکثـر افـراد از نحـوه مـدیریت بیمارسـتان رضـایت               
انــد، زاهـدي در تحقیقــات خـود نــشان داد کـه بیــشتر     داشـته 

هاي مختلف از مدیر اظهار رضایت  کارکنان بهداشتی در رده 
مقـرب نیـز بیـان نمـود کـه از عوامـل مـوثر در             . )9(انـد   نموده

ــ  ول مــستقیم ئسرضــایت شــغلی سرپرســتی مناســب توســط م
معتقدنــد چنانچــه کارکنــان مــورد  آرچ و گریتــز. )17(اســت

حمایت مدیر قرار گیرنـد کـار خـود را بـا تنیـدگی کمتـري            
دهنـد و موجـب بهبـود روابـط فیمـابین و رضـایت          انجام مـی  

چنـین موجـب افـزایش اعتمـاد بـه نفـس و          شغلی شده و هـم    
  .)25(کیفیت کار خواهد شد

شخصی نتایج نـشان  در مورد حیطه ارتباط زندگی     
داد که اکثر افراد از این که در واحـد خـود مـشغول بـه کـار        
ــتان     ــارج از بیمارس ــاهی خ ــات رف ــی و از امکان ــستند راض ه

رب در تحقیقات خـود بـه نارضـایتی اکثـر          قم. ناراضی بودند 
  .)17(پرستاران از امکانات رفاهی و فرهنگی اشاره نمود

حقیقات هاي این تحقیق نسبت به سایر ت        از ویژگی 
 بهیار  ، ماما ،این بوده که تمام پرسنل بیمارستان اعم از پرستار        

پرسنل اداري در این مطالعه شرکت داشتند حال آن که در        و  
  .اکثر مطالعات رضایتمندي پرستاران مد نظر بوده است

هـا جهـت      عدم همکاري برخی پرسـنل بیمارسـتان      
رایط شرکت در این مطالعه به خاطر نارضایتی از سیستم و شـ       

 بررسـی تـاثیر آمـوزش     .هاي این طرح بود     کار از محدودیت  
بهداشت بر افزایش رضایت شغلی در مطالعات بعدي پیشنهاد     

  .گردد می
  

  نتیجه گیري
با توجه به رضایت شغلی متوسط کارکنان در ایـن         
مطالعه، بایستی عـواملی کـه باعـث افـزایش رضـایت شـغلی              
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ورد توجـه قـرار     شود از سوي مسئولین ذیربط مـ        کارکنان می 
گیرد تا در نهایت به ارتقاء خدمات مراقبت از بیماران منجـر            

در همین راستا پرداخت کارانه و سـختی کـار مناسـب،      . شود
ایجاد اسـتانداردهاي شـغلی مناسـب جهـت کـاهش اسـترس        

هـاي تـشویق و    شغلی و افزایش راندمان کاري، اعمال سیستم 
ورزشـی   فـاهی و تنبیه مناسب، ایجاد تـسهیالت و امکانـات ر     

براي کارکنان سبب بهبود رضایت شـغلی ایـن قـشر خواهـد             
  . شد
  

  تشکر و قدردانی 
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مـصوب معاونـت     

-9 و مصوبه اخـالق بـا کـد     350تحقیقات دانشگاه به شماره     
بدینوســیله از معاونــت محتــرم تحقیقــات، . باشــد  مــی53-88

هـاي شـهر اراك،     تانریاست و مدیران محتـرم کلیـه بیمارسـ        
هاي شهر اراك و زحمات آقایـان         کارکنان محترم بیمارستان  

  وهـا امیـري، میرزایـی    جمشید فرجی، مصطفی زمانی، خـانم   
  .گردد مومنی تشکر و قدردانی می
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Abstract 

 
Background:  Job satisfaction is regarded as an individual's opinion of his or her job. Noticing 

the key role of hospital personnel in giving health services to patients, this study was designed to 
determine job satisfaction of hospital personnel in Arak. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 702 hospital personnel 
through simple sampling method. The means of gathering data were demographic and Herzberg's job 
satisfaction questionnaires. Job satisfaction was categorized in three levels.  
 Results: Results in eight domains showed that most personnel's satisfaction of job 
environment (%75.2), relationship with co-workers (%49), salary and benefits(%75.1), job 
position(%60.5), job security (%64.6), supervision(%64),management policy(%59.2)and personal life 
relations (%65.7)were at average levels. Overall, %82.2 of the personnel had an average satisfaction 
with their jobs. The greatest level of satisfaction was with relationship with co-workers and the lowest 
level of satisfaction was related to job difficulty benefits, establishment of justice and fairness, 
discrimination and lack of facilities. X2 statistical test revealed significant differences amolay sex, 
level of education, type of employment, type of job and work shift. 
 Conclusion: Overall, Job satisfaction in this study was at an average level. Increasing salaries,  
job difficulty benefits, on time payment and providing welfare facilities are essential for the 
improvement of job satisfaction in this group. 
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