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  9911اول اردیبهشت  ی /هفته565 ی /شمارهمو هشت  سال سی پزشکی اصفهانمجله دانشکده 
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 آن در  ثر برؤعوامل م الزهرای )س( اصفهان و یدرمان -مرکز آموزشیپرسنل  یشغل تیرضا

 6971-79های  سال

 
 3فیروزه عباسی ،3سید محمد فاطمی ،2شادی جهانبخشی ،1صفاییانعلیرضا 

 
 

چکیده

کارکنان و پرسنل  یشغل تیرضا یبا هدف بررس ،مطالعه نیاباشد.  ها می ترین آن کارایی منابع انسانی به عوامل بسیاری بستگی دارد که رضایت شغلی، از مهم مقدمه:

 .انجام شدر آن بثر ؤم یدر شهر اصفهان و عوامل شغل)س( الزهرا  یدرمان -یمرکز بهداشت

گیری  این بیمارستان با روش نمونهپرسنل  109 در بیمارستان الزهرای )س( اصفهان انجام شد، 8931-37 های که در سال یمقطع ی مطالعه در این ها: روش

ی کار و  و غیره و چک لیست متغیرهای شغلی مانند سابقه مانند، سن، جنس یشامل اطالعات عموم کیدموگراف ای وارد مطالعه شدند. چک لیست متغیرهای سهمیه
 ،تیشد. در نها لیتکم یدرمان یپرسنل بهداشت برای( Minnesota یشغل تینامه )رضا ، پرسششد. سپس لیتکم شدند،که وارد مطالعه  یپرسنل نوع شیفت کاری برای

 .گرفتقرار  یابیمورد ارز SPSSافزار  با استفاده از نرم متغیرهای دموگرافیک و شغلی ها بر اساس نامه پرسش جینتا

ارتباط  ی،شغل تیابعاد رضا یدر تمامکمک بهیارها دارای باالترین میزان رضایت شغلی و بهیارها دارای کمترین میزان رضایت شغلی بودند. همچنین،  ها: یافته

با  یدار یارتباط معن ،یبه جز ابعاد نوع شغل و جو سازمان یشغل تیابعاد رضا یمشاهده شد که تمام ،نیوجود دارد. همچن یکار تفیو ش یشغل تیرضا نیب یدار یمعن
 داشتند. یاستخدام ی رابطه

 شیافزا یبرا رانیالزم است مد یشغل تیرضا یها طهیرحیبر اساس زرا داشتند که  یشغل تیرضا زانیم نیها کمتراریبهبر اساس نتایج این مطالعه،  گیری: نتیجه

 انجام دهند. قیدق یزیر برنامه یشغل تیرضا

 بیمارستان ؛درمانی -پرسنل بهداشتی ؛رضایت شغلی واژگان کلیدی:

 
 الزهرای )س( اصفهان و یدرمان -مرکز آموزشیپرسنل  یشغل تیرضا .روزهیف ی، عباسمحمد دیس ی، فاطمیشاد ی، جهانبخشرضایعل انییصفا ارجاع:

 33-801(: 515) 91؛ 8933مجله دانشکده پزشکی اصفهان . 6971-79های  آن در سال ثر برؤعوامل م

 

 مقدمه

های شناختی، عاطفی و سنجشی افراا،، سبر ت    رضایت شغلی به واکنش

رضرایت شرغلی شرام  ،و    گا،،. عوامر  ممرد ،ر    به شغلشان اطالق می

عوامر  شصیرستی ماسنر      سازماسی ماسنر  سسبرتد درا،ا  و    گاوه عوام 

ی اسرت   ح ی سشان ،هن ه ،. رضایت شغلیباش  های ژستسکی می ویژگی

 .(1-2) ،ارس  که افاا، از شغ  خو، راضی هبتن  و آن را ،وست می

بره   ،کارکنان یشا، توجه بهسازمان هبتن .  از منابع ممد یک ،کارکنان

 نیاز براتتا  یکر یکارکنران   یگا،  مرال )کمتا  یگا،  مال ماسن موار،ی 

صرا   ) وری براتتا  بماه(، باش  یم یمابوط به بصش منابع اسباس یها نهیهز

سظا از عنوان شغلی و دا،اخت حقوق، کارکناسی که رضایت شرغلی ،ارسر ،   

کارکنان برا   یسگم ار) سو، شیافزا(، ،ارس  یوری باتتا تمای  بسشتا و بماه

ترا و خر     نیسدا یها نهیهز شتا،ستواس  منجا به فاو  ب یم تیو رضا یمنیا

کننر  کره    یکه کارکنران احبرام مر    یهنگامی )وفا،ار(، تا شو، یقو یمش

 یبراا  ،کن  تیوجه عالقمن  است از کارمن ان خو، حما نیبه بمتا سازمان

را  گرا یکنن  و ممکن اسرت همکراران ،   یتا کار م به اه ا  سصت  نسرس

 .(3-4)کن   ( کمک میکنن  قیاما تشو نیابه  زسس

 پژوهشیمقاله 
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 یافراا،  اییبه اه ا  ها سازمان ،ر گاو کرار   سکه س ییجا از آن

عام   کیکه  یشغل تیسقش رضا کنن ، یاست که ،ر آن سازمان کار م

ی  مطالعره  ،رو نیر است. از ا یمیب  یاما ،است ز ساسگ جا،یممد ،ر ا

بسمارسرتان  کارکنران و داسرن     یشرغل  تیرضا یبا ه   بارس حاضا

ثا ؤمر  ی،ر شما اصفمان و عوام  شرغل )م( الزهاا  ،رماسی -آموزشی

 ،ر آن صورت گافت.

 

 ها روش

،ر  1371-79هرای   برو، کره ،ر سرا     یمقطعر  ی مطالعه کی ،مطالعه نیا

 نیر ا به افاا، ورو، هایارس. معبسمارستان الزهاای )م( اصفمان اسجام ش 

)م( الزهراا   مارسرتان سب ی،رمراس  -یداسن  بم اشرت  یتمام، شام  مطالعه

،اشتن  و ح اق  یک سرا    تیرضاجمت شاکت ،ر این مطالعه، که  بو،

 افراا،،  خاوج هایارسمع باش .ها ،ر بسمارستان گذشته  از شاوع به کار آن

بره   یاسر گ . سموسره ،رص ( بو، 22سامه )سقص بسشتا از  ع م تکمس  داسش

اسجرام شر . برا اسرام فامرو        یا چن  ماحله یبن  ط قه یشک  تیا،ف

 به عنوان سموسه ،ر سظا گافته ش س . سفا 123، سموسهحجد ی  محاس ه

 137.8141با ک  اخرالق  آگاهاسه  یکت  ی سامه تیرضا افاا،تمام  از

و چرک   کسر ،موگااف چک لسبرت متغساهرای   ،دس از آن،ریافت ش . 

 Minnesota یشرغل  تیرضرا  ی سامره  داسش لسبت متغساهای شغلی و

 .ش   ستکمتوس  افاا، 

رضرایت شرغلی    ی سامره  جمت ارزیابی مسزان رضایت شغلی، داسش

Minnesota       وروایری  سوع کوتاه مور،اسرتفا،ه قراار گافرت کره دایرایی

تأیسر  شر ه اسرت     2/2.آن  Cronbach's alphaفارسی آن با  ی تاجمه

هرا سرؤا  ،ر طسفری از    سؤا  اسرت کره    22شام   سامه، . این داسش(1)

شرو،. شران سمراات     ،هی می سماه 1-1راضی بسن  ساراضی تا کامالً کامالً

 )راضری( و   4تفراوت،   )بی 3)ساراضی(،  2ساراضی(،  کامالً) 1به صورت 

بعر  ،ار، کره شرام  سظرام      1سامره،   ایرن داسرش   راضری( برو،.   )کامالً 1

های شغلی، جو سرازماسی، سر ک ره رای و     دا،اخت، سوع شغ ، فاصت

 باشر  و  می 22-122سامه، بسن  . جمع سماات داسشاستشاای  فسزیکی 

 بسشتا باش ، به معنی رضایت شغلی بسشتا است.  ها چه مجموع سماه

  21 ی سبرررصه SPSSافرررزار  سرررام درررس از ورو، برررههرررا  ،ا،ه

(version 25, IBM Corporation, Armonk, NY)،  به کمک آمار

 Independent tو  One-way ANOVAهای آماری  توصسفی و آزمون

 ،ر آماری ،اری معنیبه عنوان سطح  P < 21/2زیه و تحلس  ش س . تج

 .ش  گافته سظا

 

 ها افتهی

گسای کامر  محقرق و همکراری داسرن  واحر  بم اشرت        به علت دی

سامره و   ای و امور ا،اری بسمارستان الزهاا )م( داسخ بره داسرش   حافه

 ،رص  بو،.   122آوری آن کام  و ساخ داسصگویی  باگشت و جمع

 اتاق داسن  14بمسار،  کمک .. داستار، 293 حاضا، ی مطالعه ،ر

  بمسررار، .1 مامررا، 22سسرراوی خرر مات،  .1 ا،اری، داسررن  17 عمرر ،

 .ش س  مطالعه وار، آزمایشگاه کارشنام 1 و را،یولوژی کارشنام 11

 زن کننر ه  شراکت  افراا،  از ،رصر   1/17از بسن افاا، مرور، مطالعره،   

 ،یرللد  زیرا  تحیسالت کمتاین بو،س ، متأه  افاا، از ،رص  92 بو،س ،

برو،  ( ،رص  2/22) ارش  کارشناسی تحیسالت بسشتاین و( ،رص  3)

 سرن،  اسرام  برا  شرغلی  کلری  رضایت مساسگسن همچنسن،. (1)ج و  

 تفرراوت کرراری شررسفت و اسررتص امی ی رابطرره تحیررسالت، جنبررست،

 از بسشرتا  سرنسن  بره  مابوط شغلی رضایت ،اشت. بسشتاین ،اری معنی

 بره  رضرایت شرغلی مابروط    ( و کمتاین17/.2 ± 13/.4) با سا  41

،ر مرا،ان   شرغلی  ( بو،. رضایت34/12 ± 94/12) سا  31-42 سنسن

( 14/11 ± 11/12) زسران  از باتتا ( با تفاوت جزیی.21/1 ± 44/12)

،یرللد   فروق  به مابوط شغلی رضایت بسشتاین تحیسالت، سظا از .بو،

  ،یررللد برره مابرروط کمترراین مسررزان رضررایت  ( و1/92. ± 22/12)

 بره  مابوط رضایت بسشتاین استص امی ی رابطه (، ،ر11/14 ± 22/11)

 مسزان رضرایت مابروط   کمتاین ( و19/17 ± 31/13) رسمی سساوهای

 شرسفت کراری،   مرور،  ،ر و (9/13. ± 13/.2) ای ت یراه  سساوهای به

مسرزان   ( و کمتاین9/17 ± 37/11) روزکار به مابوط رضایت بسشتاین

 .( بو،11/.3 ± 21/9) کار شب به رضایت مابوط

 شرغلی  ی ر،ه ترأثسا  بارسری  و فااواسی توزیع ،2 ج و  اسام با

 آن هرای  و حسطره  شرغلی  رضرایت  کلری  ی سماه با دژوهش مور، افاا،

 داسرن   بسن شغلی رضایت مصتلف ابعا، مساسگسن ی مقایبه. آم ه است

 سظرام  ابعرا،  ،ر ،اری معنری  تفراوت  ،ا، سشان متفاوت شغلی های ر،ه با

 کلری  ی سمراه  و فرا،  کلری  رضایت جو سازماسی، سوع شغ ، دا،اخت،

بمسارهرا،   کمک. ،ار، وجو، متفاوت شغلی های ر،ه بسن شغلی رضایت

 ی  آزمایشررگاه بررا سمرراه داسررن  و 19/17 ± 27/11 ی کلرری بررا سمرراه

بمسارهرا برا    و شرغلی  رضرایت  مسزان باتتاین ،ارای 22/17 ± 49/11

  ی عمرر  بررا سمرراه  اترراق داسررن  و 99/14 ± 11/.4ی کلرری  سمرراه

 .بو،س  شغلی رضایت مسزان کمتاین ،ارای 41/11 ± 33/12

ی، جرنس،  اسرتص ام  ی رابطهی، کار فتسش اسثأت، 3با اسام ج و  

آن ،ر افاا،  یها طهسح و یشغل تیرضا یکل ی با سماه سن و تحیسالت

بارسی ش . با این اسام، سشران ،ا،ه شر  کره ،ر تمرامی      مور، دژوهش

ی برا شرسفت   شرغل  تیرضرا  نسبر  ی،ار یارت اط معن ،ابعا، رضایت شغلی

بره جرز    یشرغل  تیابعا، رضرا  یتمامکاری و سن وجو، ،ار،. همچنسن، 

ی اسرتص امی ،اشرتن . جرو     ،اری برا رابطره   ابعا، سوع شغ ، ارت اط معنری 

،اری  کلی رضایت شغلی، ارت اط معنری ی  سازماسی، س ک ره ای و سماه

 با جنس ،اشتن . ،ر تمامی ابعا، رضایت شرغلی بره جرز جرو سرازماسی،     

برا تحیرسالت وجرو، ،اشرت.     یشرغل  تیرضرا  نسبر  ی،ار یارت اط معن
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 در افراد مورد پژوهش یشغل تیرضا یکل ی نمره و یشغل یرهایو متغ کیدموگراف اتیخصوص یفراوان عیتوز. 1جدول 

 شغلی  تیرضا ی کلی نمره تعداد )درصد( رینام متغ

 (انحراف معیار ±میانگین )

 Pمقدار 

 **< 010/0 69/65 ± 61/11 919( 5/69) زن جنس
 16/68 ± 99/10 189( 5/30) مرد

 **< 001/0 81/69 ± 66/9 199( 9/90) 30کمتر از  )سال( سن
90-31 (1/33 )100 69/10 ± 39/60 

 18/69 ± 98/13 159( 9/16) 91بیشتر از 
 *980/0 59/66 ± 69/11 169( 0/18) مجرد تأهل

 51/66 ± 10/10 939( 0/61) متأهل

 **< 001/0 00/63 ± 00/00 18( 0/3) کمتر از دیپلم تحصیالت
 61/69 ± 10/11 11( 5/3) دیپلم

 86/61 ± 01/11 96( 8/6) فوق دیپلم
 61/65 ± 01/13 391 (0/65) لیسانس

 96/66 ± 11/6 115 (6/10) فوق لیسانس
 **930/0 90/66 ± 60/11 319( 9/51) 10کمتر از  ی کار سابقه

10-11 (3/39 )136 60/9 ± 00/66 
30-11 (8/6 )96 80/16 ± 90/80 

 **< 001/0 66/69 ± 36/13 81( 6/13) رسمی ی استخدامی رابطه
 31/68 ± 86/8 91( 1/15) آزمایشی 

 86/63 ± 08/13 139( 6/39) ای  تبصره
 65/66 ± 53/10 191( 6/31) طرحی

 **< 001/0 60/69 ± 39/11 161( 3/18) روزکار شیفت کاری
 38/55 ± 16/6 60( 0/10) کار شب

 86/66 ± 83/11 361( 6/61) چرخشی
 *660/0 08/66 ± 06/10 35( 8/5) بله شغل دوم

 50/66 ± 30/11 568( 1/99) خیر
 *110/0 96/61 ± 55/19 11( 0/60) بله وجود ارتباط بین دو شغل

 35/60 ± 91/10 19( 0/90) خیر
 One-way ANOVAبا اسام آزمون آماری **، Independent tآماری با اسام آزمون *

 

 بحث

کارکنران و داسرن     یشرغل  تیرضرا  یبارسی حاضا، با ه    مطالعه

 123اصرفمان برا روی    ،ر شرما  )م( الزهراا  ی،رماس -آموزشی ماکز

ی حاضا سشان ،ا،،  ستایج مطالعه گافت. داسن  این بسمارستان صورت

ی با سن، جنبست و تحیرسالت بره عنروان    شغل یکل تیرضا نساسگسم

ی اسرتص امی و شرسفت کراری بره      های ،موگاافسک و با رابطره  ویژگی

 رضرایت  ،اری ،اشت. بسشرتاین  های شغلی تفاوت معنی یعنوان ویژگ

مسرزان رضرایت    وکمتراین  سرا   41 از بسشرتا  سرنسن  به مابوط شغلی

تواس  به علرت تفراوت    سا  بو، که می 31-42 سنسن به شغلی، مابوط

استظارات افاا، ،ر سنسن مصتلف باش ؛ به طروری کره افراا، ،ر سرنسن     

تا و ابت ای استص ام، استظارات بسشتای ،ارس  که ورو، بره محرس     دایسن

تواسر  منجرا بره رضرایتمن ی      کاری و مواجمه با مشکالت کاری، مری 

ی از سظرا اقتیرا،ی و   ها شو،. به ث ات رسس ن وضعست زسر گ  کمتا آن

تواسر    عمومی و همچنسن، افزایش امنست شرغلی ،ر سرنسن براتتا، مری    

 باتتا شغلی رضایت ما،ان، ،لسلی باای رضایت شغلی باتتا باش . ،ر

شناختی و  های شصیستی، روان تواس  به علت تفاوت بو، که می زسان از

 ر امرور ی ذهنی زسران ،  اجتماعی بسن ،و جنس باش . همچنسن، مشغله

تواسر  منجرا بره     خاسوا،ه و داور  فازس ان سسرز مری   و خاسه به مابوط

  .ها شو، رضایت شغلی کمتا آن

 ،یرللد  فروق  به مابوط شغلی رضایت بسشتاین تحیسالت، سظا از

تواسر    بو، که مری  زیا ،یللد به مسزان رضایت شغلی، مابوط کمتاین و

محولره برا توجره بره     به علت سوع شغ  و مسزان ،رآم  فا، و وظرایف  

ها باش . از طافی، ،ر مقاطع تحیرسلی براتتا، توقعرات     تحیسالت آن

 ها شو،. تواس  باعث کاهش رضایتمن ی آن افاا، باتتا است که می
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 آن یها طهیح و یشغل رضایت یکل ی افراد مورد پژوهش بر نمره یشغل ی رده ریثأت یبررس و یفراوان عیتوز. 2جدول 

 ابعاد رضایت شغلی

 پرسنل

 یشغل تیرضا یکل ی نمره رضایت کلی فرد یکیزیف طیشرا یسبک رهبر یجو سازمان فرصت شغلی نوع شغل نظام پرداخت تعداد )درصد(

 98/66 ± 66/11 96/3 ± 19/1 11/9 ± 09/1 35/10 ± 10/3 96/6 ± 89/1 05/11 ± 8/1 13/15 ± 89/1 69/10 ± 18/1 163( 35/95) پرستار

 66/59 ± 98/15 11/1 ± 11/1 11/8 ± 06/3 61/8 ± 66/3 11/9 ± 16/1 61/9 ± 13/1 38/13 ± 85/3 50/8 ± 96/1 18( 00/3) بهیار

 16/69 ± 19/11 81/3 ± 99/0 56/9 ± 50/1 30/11 ± 63/3 51/6 ± 99/1 68/10 ± 56/1 06/16 ± 66/1 18/11 ± 86/1 88( 60/19) کمک بهیار

 10/66 ± 68/11 53/3 ± 18/1 16/9 ± 99/1 36/10 ± 11/3 56/6 ± 85/1 06/11 ± 86/1 51/15 ± 9/1 86/10 ± 10/1 58( 60/9) خدمات

 90/66 ± 51/10 68/3 ± 09/1 09/9 ± 66/1 95/9 ± 86/1 66/6 ± 90/1 09/11 ± 89/1 0/16 ± 69/1 86/10 ± 18/1 11( 60/3) ماما

 95/65 ± 33/11 39/3 ± 11/1 00/9 ± 16/1 31/10 ± 19/3 13/6 ± 99/1 98/10 ± 66/1 86/19 ± 86/1 65/10 ± 18/1 69( 60/10) اتاق عمل

 93/66 ± 91/11 96/3 ± 18/1 86/8 ± 68/1 66/10 ± 36/3 80/6 ± 69/1 63/10 ± 15/1 86/15 ± 09/3 53/11 ± 80/1 15( 50/1) رادیولوژی

 10/66 ± 69/11 99/3 ± 16/1 10/9 ± 09/1 33/10 ± 19/3 36/6 ± 93/1 05/11 ± 61/1 01/15 ± 66/1 66/10 ± 15/1 59( 80/9) اداری

 00/69 ± 96/11 66/3 ± 03/1 16/9 ± 98/1 66/10 ± 11/1 16/6 ± 61/1 16/11 ± 31/1 16/16 ± 31/3 00/11 ± 89/1 6( 00/1) آزمایشگاه

 53/66 ± 96/11 98/3 ± 18/1 15/9 ± 19/1 93/10 ± 11/3 39/6 ± 99/1 99/10 ± 69/1 31/15 ± 88/1 69/10 ± 16/1 603( 100) کل پرسنل

 35-88 1-5 9-19 9-18 1-10 6-15 6-10 3-15 - ی تغییرات دامنه

 P** - 001/0 019/0 190/0 > 001/0 > 108/0 999/0 > 001/0 > 003/0مقدار 

 .ی گزار  گا،اسحاا  معسار  ± ساسگسنها به صورت م ،ا،ه ی همه

 One-way ANOVAبا اسام آزمون آماری  **، Independent tآماری با اسام آزمون  *
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 آن در افراد مورد پژوهش یها طهیح و یشغل تیرضا یکل ی بر نمره ی، جنس، سن و تحصیالتاستخدام ی  رابطه ی،کار فتیش ریثأت یبررس. 2جدول 

 رضایت شغلیابعاد 

 متغیر

 یشغل تیرضا یکل ی نمره رضایت کلی فرد یکیزیف طیشرا یسبک رهبر یجو سازمان فرصت شغلی نوع شغل نظام پرداخت

 60/69 ± 39/11 65/3 ± 96/0 51/9 ± 06/1 10/11 ± 00/3 61/6 ± 61/1 56/11 ± 96/1 56/15 ± 01/3 69/11 ± 61/1 روزکار شیفت کاری

 38/55 ± 16/6 50/1 ± 16/1 13/6 ± 90/1 15/9 ± 09/1 53/9 ± 36/1 95/9 ± 61/0 66/11 ± 66/1 35/9 ± 01/1 کار شب

 86/66 ± 83/11 56/3 ± 19/1 31/9 ± 11/1 33/10 ± 90/3 59/6 ± 96/1 81/10 ± 63/1 61/15 ± 68/1 61/10 ± 15/1 چرخشی

 < P** 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 مقدار

 66/69 ± 36/13 85/3 ± 06/1 10/9 ± 19/1 56/11 ± 93/3 10/6 ± 16/1 63/11 ± 95/1 65/15 ± 90/3 59/11 ± 66/1 رسمی ی استخدامی رابطه

 31/68 ± 86/8 96/3 ± 91/0 15/9 ± 66/1 65/10 ± 33/1 19/6 ± 85/1 91/11 ± 60/1 90/15 ± 81/1 30/11 ± 09/1 آزمایشی

 86/63 ± 08/13 16/3 ± 13/1 93/8 ± 16/1 69/9 ± 05/3 11/6 ± 98/1 81/10 ± 66/1 06/15 ± 06/3 31/10 ± 33/1 ای تبصره

 65/66 ± 53/10 36/3 ± 19/1 06/10 ± 65/1 65/10 ± 51/3 63/6 ± 80/1 51/10 ± 69/1 96/15 ± 83/1 83/10 ± 01/1 طرحی

 < P** 001/0 > 319/0 001/0 > 031/0 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0مقدار 

 16/68 ± 99/10 56/3 ± 15/1 19/9 ± 11/1 91/10 ± 95/1 89/6 ± 80/1 13/11 ± 66/1 55/15 ± 93/1 93/10 ± 11/1 مرد جنس

 69/65 ± 61/11 99/3 ± 19/1 08/9 ± 16/1 18/10 ± 33/3 16/6 ± 96/1 89/10 ± 80/1 1/15 ± 09/3 61/10 ± 10/1 زن

 P* 150/0 150/0 061/0 001/0 > 008/0 130/0 110/0 010/0مقدار 

 81/69 ± 66/9 86/3 ± 86/0 96/9 ± 96/1 01/11 ± 68/1 86/6 ± 58/1 03/11 ± 91/1 61/16 ± 06/1 89/10 ± 09/1 30کمتر از  سن )سال(

90-31 66/1 ± 06/10 61/1 ± 59/13 39/1 ± 31/10 01/1 ± 88/5 18/3 ± 98/9 16/1 ± 11/8 31/1 ± 83/1 69/10 ± 39/60 

 18/69 ± 98/13 61/3 ± 06/1 86/9 ± 89/1 63/10 ± 69/3 31/6 ± 16/1 59/11 ± 86/1 91/15 ± 10/3 61/11 ± 53/1 91بیشتر از 

 < P** 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0مقدار 

 00/63 ± 00/0 50/9 ± 53/0 50/6 ± 66/1 50/8 ± 60/1 00/6 ± 06/1 00/10 ± 06/1 50/13 ± 53/0 00/11± 00/0 دیپلمکمتر از  تحصیالت

 61/69 ± 10/11 19/3 ± 11/1 89/8 ± 86/1 63/9 ± 88/1 50/6 ± 98/1 60/10 ± 80/1 35/15 ± 99/1 11/10 ± 15/1 دیپلم

 86/61 ± 01/11 86/3 ± 05/1 90/9 ± 90/1 81/11 ± 63/1 86/6 ± 86/1 89/11 ± 61/1 86/16 ± 56/1 66/11 ± 09/1 فوق دیپلم

 61/65 ± 01/13 95/3 ± 11/1 09/9 ± 10/1 90/10 ± 51/3 11/6 ± 98/1 61/10 ± 85/1 19/15 ± 11/3 61/10 ± 16/1 لیسانس

 96/66 ± 11/6 36/3 ± 03/1 19/9 ± 65/1 10/10 ± 96/1 55/6 ± 81/1 35/11 ± 98/1 80/15 ± 10/1 09/11 ± 68/1 فوق لیسانس

 < P** 001/0 > 001/0 > 001/0 > 061/0 001/0 > 009/0 009/0 001/0مقدار 

 .ی گزار  گا،اسحاا  معسار  ± ساسگسنها به صورت م ،ا،ه ی همه

 One-way ANOVAبا اسام آزمون آماری  **، Independent tآماری با اسام آزمون  *
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 سساوهرای  بره  مابروط  رضرایت  بسشرتاین  اسرتص امی،  ی رابطه ،ر

ای برو، کره    ت یاه سساوهای به مسزان رضایت مابوط کمتاین و رسمی

 تواس  امنست شغلی بسشرتا ،ر سساوهرای رسرمی باشر . ،ر     ،لس  آن، می

 و کمتراین  روزکرار  بره  مابروط  رضرایت  بسشتاین شسفت کاری، مور،

ی  بو،؛ چاا که با هد خور،ن چاخره  کار شب به مسزان رضایت مابوط

سساکا،ین ب ن و ترأثساات منفری آن برا سرالمت جبرمی و رواسری و       

تواس  علرت درایسن برو،ن     کار، می زس گی فا،ی و خاسوا،گی افاا، شب

 ها سب ت به سساوهای روزکار باش . سطح رضایت شغلی آن

 رضرایت  مسرزان  براتتاین  آزمایشگاه، ،ارای بمسارها و داسن  کمک

 شرغلی  رضایت مسزان کمتاین ارایعم  ، اتاق داسن  بمسارها و و شغلی

 سروع  برا  ،اری معنری  ارت راط  مصتلف، شغلی های ر،ه ،ر همچنسن، .بو،س 

علت رضرایت شرغلی    .،اشت وجو، دا،اخت سظام و سازماسی شغ ، جو

تواس  مبرؤولست کمترا سبر ت بره بسمراران و       باتتا ،ر کمک بمسارها، می

اسجام کارهای سا،ه و ب ون سساز به ممارت تصییی باشر  و ،ر داسرن    

ی مبرتقسد برا    تواس  مابوط به عواملی سظسا عر م مواجمره   آزمایشگاه، می

تعایرف  های کمتا ،ر ماه، سروع کرار تصییری و     بسماران، وجو، شسفت

تواسر    ترا ،ر بمسارهرا مری    ش ه باش . عل  احتمالی رضایت شغلی درایسن 

هرا سبر ت بره     مشصص س و،ن ،قسق وظایف محوله، ارزشمن ی کمترا آن 

داستاران با وجو، وظایف به سب ت مشابه باش  و ،ر داسن  اتراق عمر ،   

توان مابوط به موار،ی ماسنر  اسرتام شرغلی براتتا، سرصتی کرار و        می

آور  اتتا کار، کار ،ر محس  ببته، مواجمات یرا عوامر  زیران   حباسست ب

 تا ،ر محس  کار سظسا گازهای بسموشی و غساه ،اسبت. ج ی

ی حاضا، قاب  مقایبه با بعضی از مطالعرات دسشرسن    ستایج مطالعه

رضرایت  ای به منظرور بارسری    همکاران، ،ر مطالعه و باش . جماسی می

، هرای شرما ارا    کنران بسمارسرتان  شغلی و عوام  مات   با آن ،ر کار

من ی بررا متغساهررایی چررون جنبررست، رضررایتسشرران ،ا،سرر  کرره بررسن 

،اری  تحیسالت، سوع استص ام، شرغ  و شرسفت کراری، ارت راط معنری     

وجو، ،ار، که ط ق این مطالعه، رضایتمن ی ،ر جرنس مرا، بسشرتا از    

برا  زسان و همچنسن، رضایتمن ی ،ر افاا، با شسفت ثابت بسشتا بو، کره  

خررواسی ،ار،، امررا ،ر ایررن مطالعرره،  ی حاضررا هررد هررای مطالعرره یافترره

رضایتمن ی ،ر افاا، با تحیرسالت براتتا از لسبراسس و ،ر سساوهرای     

 ،خر مات  بصرش  ،ر افاا، شاغ  همچنسن، قاار،ا،ی، بسشتا بو،ه است.

 حاضرا  ی سترایج مطالعره   برا  بو،سر  کره   باخرور،ار  باتتای رضایت از

 شغلی رضایت با ،اری معنی ی رابطه سن مطالعه، این مغایات ،ار،؛ ،ر

 و ح سرب  .(1)خرواسی سر ار،    ی حاضرا هرد   که با مطالعه است س اشته

 داسرن   322رضایت شغلی و سرالمت رواسری   ای  همکاران، ،ر مطالعه

شما تماان را مطالعه کا،سر    مجتمع بسمارستاسی حضات رسو  )ص(

 ،رصر   37از کارکنان از شغ  خو، راضری و   ،رص  11و سشان ،ا،س  

ترا   ،اری دایسن ساراضی بو،س . مسزان رضایت ،ر داستاران به شک  معنی

 خواسی سر ار،.  ی حاضا هد های مطالعه که با یافته از کارکنان ا،اری بو،

هرای   بسشتاین رضایت را از ابعا، همکاران، همکاران ر،ه ،ها ،و گاوه

باتتا و ماهست کار و کمتاین رضایت را از مسرزان ،رآمر ، تبرمسالت    

ی  . ،ر این مطالعه، رابطره های احتمالی ابااز کا،ه بو،س  جاس ی و دا،ا 

جنس و رضرایت شرغلی وجرو، س اشرت کره برا       ،اری بسن سن،  معنی

ی حاضا مغایات ،ار،، اما مسزان تحیسالت، با مسرزان   های مطالعه یافته

ی  های مطالعره  ی عکس ،اشت؛ این یافته، با یافته رضایت شغلی رابطه

 .(9)باش   راستا می حاضا هد

سفا از داستاران  292که با روی  همکاران و ی کاظمسان ،ر مطالعه

 کرار،  ی سرابقه  سرن،  برسن بسمارستان چمارمحا  و بصتساری اسجام ش ، 

 معنری  ی رابطره  شرغلی  رضرایت با  استص ام وضعست و تأه  وضعست

 مث رت  ی رابطه شغلی رضایت با تحیسالت بسن ، اماسش  مشاه ه ،اری

ی حاضرا همبرو سسبرت     که با ستایج مطالعره  ش  مشاه ه ،اری معنی و

 داسرتاران  سفرا از  122شرغلی ،ر   رضرایت  ی بارسری  (. ،ر مطالعره .)

که توس  موسروی   تماان شما سظامی منتصب های بسمارستان ،ر شاغ 

ی کاری برا رضرایت    بسن سابقه ،اری یمعن ی رابطهاسجام ش ، سشان ،ا، 

خرواسی ،ار،   ی حاضا هد شغلی وجو، س ار،. این یافته، با ستایج مطالعه

سفرا از داسرتاران    132همکراران برا روی    و ی مما،ا، . ،ر مطالعه(7)

،رص  از افراا، از شرغ  خرو،     12بسمارستان شایعتی تماان، بسشتا از 

ارت اط را با حقروق و  ساراضی بو،س  و امکان دسشافت شغلی، بسشتاین 

،اری برسن رضرایت شرغلی و     مزایا ،اشته است. همچنسن، ارت اط معنی

ی حاضرا   های مطالعه ( که با یافته1عوام  ،موگاافسک وجو، س اشت )

 خواسی س ار،. هد

به علت مح و،یت منابع و ،ستاسی، امکان اسجام مطالعه با روی 

دسشرنما،   اشرت. هرای شرما اصرفمان وجرو، س      داسن  سایا بسمارستان

شو، با توجه به ستایج ایرن مطالعره، مر یاان بسمارسرتان برا اسرام        می

ریرزی بمترای    های رضایت شرغلی، باسامره   های شغلی و زیا حسطه ر،ه

اسجام ،هن  و ت ابسای اجاا سماین  تا ،ر سمایرت، برا افرزایش رضرایت     

ی  وری سازماسی و ،ر سمایرت، رضرایت بسمراران از ارایره     داسن ، بماه

 ،رماسی افزایش یاب . - مات بم اشتیخ

 

 گیری نتیجه

 تیرضرا  زانسر م نیکمترا  یها ،اراارسبم که این سمایی گسای ستسجه

ی  . جررنس، سررن، تحیررسالت، شررسفت کرراری و رابطررههبررتن  یشررغل

هبرتن .   بسمارسرتان عوام  مؤثا با رضایت شغلی داسرن   استص امی، 

، توجه بسشرتای برا عوامر  مرؤثا برا      م یاان مااکز ،رماسی تزم است

ترا   ریرزی مناسرب   و باسامره  امنسرت شرغلی  رضایت شغلی به خیوص 

شسفت کاری داسن  با سظا ویژه برا بمسارهرا ،اشرته باشرن  ترا ضرمن       

 وری سازمان خو، شوس . افزایش رضایت شغلی، باعث افزایش بماه
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 تشکر و قدردانی

ای و امررور ا،اری  از مرر یایت و داسررن  واحرر  بم اشررت حافرره 

هررا و  آوری سموسرره بسمارسررتان الزهرراا )م( کرره ،ر همرراهنگی و جمررع

ها همکراری سمو،سر ،    سامه داسصگویی کام  شاکت کنن گان به داسش

 ی،کترا  ی سامره  انیحاص  دا ،مطالعه نیاآی .  تق یا و تشکا به عم  می

باشر  کره برا     یمر  379222ی برا کر  تیرویب    عموم یدزشک یا حافه

 .ش اصفمان اسجام  ی،اسشگاه علوم دزشک یهمکار
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Abstract 

Background: The efficiency and effectiveness of human resources depends on many factors that job satisfaction 

is one of the most important of them. This study aimed to assess the job satisfaction among the staff of Alzahra 

health center in Isfahan, Iran, and the effective occupational and non-occupational factors. 

Methods: In this cross-sectional study conducted in Alzahra hospital during the years 2017-2018, 603 personnel of 

this hospital were enrolled the study. Demographic checklist including general information such as age and gender, 

as well as occupational checklist including work experience and type of shiftwork, were completed for the 

participants. Then, Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) was completed for the health care workers. 

Finally, the results of the questionnaires were evaluated based on the demographic and occupational variables using 

SPSS software. 

Findings: The nurse aides had the highest, and nurses had the lowest job satisfaction. There was a significant 

relationship between job satisfaction and shift-work in all subscales of job satisfaction. It was also observed that 

all subscales of job satisfaction, except job type and organizational situation, had significant relationship with 

type of the employment relationship. 

Conclusion: Based on the results of this study, nurses had the lowest job satisfaction; regarding the subscales of 

job satisfaction, managers should plan for increasing job satisfaction. 
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