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 مقاله پژوهشی

 (Originalpaper ) 

 چکیده

های علوم پزشكی به اساتیدی با انگیزه به عنوان یكی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دانشگاه زمینه و هدف:

شوند. با توجه به اهمیت  دارند؛ تا در آموزش دانشجویان و ارتقای بهداشت و درمان جامعه موثر واقع

وری بیشتر، این تحقیق با هدف لمی در پیشبرد اهداف آموزشی و ایجاد بهرهرضایت شغلی اعضای هیئت ع

 صورت گرفت.  ۱۳۹۴بررسی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی کردستان در سال 

ی اعضای هیئت ی مورد بررسی، کلیهاین مطالعه یک بررسی مقطعی بود. جامعه ار:کمواد و روش

ی چک لیستی حاوی اطالعات آوری اطالعات به وسیلهزشكی کردستان بودند. جمععلمی دانشگاه علوم پ

ی کار و ی علمی، وضعیت استخدامی، سابقهدموگرافیک با متغیرهای جنسیت، سن، گروه آموزشی، مرتبه

  T testهای آماری  ها با استفاده از آزمونی استاندارد سنجش رضایت شغلی هرزبرگ بود. دادهپرسشنامه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 16SPSSافزار آماری با نرم  chi squareو 

درصد مرد بودند. میزان رضایت کلی افراد مورد مطالعه از  ۶۸درصد زن و  ۳۲افراد مورد مطالعه  ها:یافته

ی رضایت مربوط به رضایت از حقوق و مزایا و بیشترین بود. کمترین میانگین نمره ۷۹/۴±۸۳۳/0شغل 

، سن،  وضعیت تأهل و سنوات خدمت، با رضایت میانگین مربوط به رضایت از نوع کار بود. بین جنس

؛ اما بین وضعیت (<0۵/0p) نشدی معنادار آماری مشاهده شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه رابطه

 .(>0۵/0p) شدی معنادار آماری دیده استخدام و نوع دانشكده با رضایت شغلی رابطه

در کل، اعضای  هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشكی کردستان از رضایت شغلی  گیری:نتیجه بحث و

ی ماهیت کار و کمترین رضایت مربوط به متوسطی برخوردار بودند. بیشترین رضایت مربوط به حیطه

 حقوق و مزایا بود. 

 اعضای هیئت علمی، رضایت شغلی، کردستان  کلیدی:هایواژه
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 مقدمه

 معنی تصور، برداشت، احساسات شغلی به رضایت 

 خود شغل خصوص  در افراد های مثبتنگرش و

کار،   محیط نظیر   زائیده عواملی است کهشده  تعریف

 حاکم بر محیط کار و تاثیر سازمانی، روابط  نظام 

(. این حالت مثبت ۱اجتماعی است ) -عوامل فرهنگی

زیادی به سالمت فیزیكی و روانی  اسی کمکاحس

 موثر بر کارآمدی هر  کارکنان نموده و یكی از عوامل

باالی  سطح شود.ادرای و سازمانی تلقی می نظام

ی جو سازمانی بسیار کنندهرضایت شغلی منعكس

مطلوب است؛ که منجر به جذب و بقای کارکنان 

 ایاز متغیره بر بسیاری شغلی (. رضایت۲شود )می

وری، دلسوزی افزایش بهره مثبت سازمانی نظیر

کارکنان نسبت به سازمان، تعلق خاطر، دلبستگی به 

محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، ارتباطات 

 (. با۳ثیر دارد )أعالقه به کار ت و صحیح، بهبود روحیه

رضایت شغلی از  توجه به مطالب فوق، بخشی از

و بخش  انتظارات از کار ی شرایط واقعی کار با مقایسه

شود؛ دیگر از طرز تلقی افراد نسبت به کار حاصل می

که دارای دو خاستگاه درونی )ناشی از احساس لذتی 

اشتغال به کار و فعالیت و به ظهور رساندن  که انسان از

آورد( و می دستهای فردی بهرغبت و هاتوانایی

باط داشته رایط اشتغال و محیط کار ارتشبیرونی )که با 

 (.۴باشد )است( می و هر لحظه در حال تغییر

از نظر هرزبرگ، رضایت شغلی دارای دو بعد مهم 

بهداشتی یا بیرونی و انگیزشی یا درونی است؛ که 

عوامل بیرونی شامل حقوق، مقام، شرایط کاری، 

 ها، مدیریت سازمان و روابطمشی سرپرستی، خط

تقیم با فعالیت متقابل افراد است؛ که به صورت مس

ها کاهش نارتباطی ندارد اما وقتی کیفیت آ کاری افراد

گردد؛ همچنین، یابد، باعث نارضایتی کارکنان میمی

ی شرایط ذاتی یک شغل بردارنده عوامل انگیزشی در

شغلی افراد شود  به رضایت  تواند منجر است؛ که می

(۵ .) 

 هایتترین مراکز فعالیها مهمطرفی، دانشگاه از

آموزشی و پژوهشی در هر کشوری هستند؛ لذا، اعضای 

های نظام ترین مؤلفهها از مهمهیئت علمی دانشگاه

پیشرفت  ترین عناصر توسعه و آموزشی و از اساسی

تر ی خدمات با کیفیتآیند. با ارائهمیشمار جامعه به 

ها توسعه و پیشرفت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه

(. همچنین، ۶گرفت )ب بیشتری خواهدکشور شتا

رضایت شغلی نقش بسیار اساسی در عملكرد اساتید 

دارد و عدم توجه به رضایت آنان موجب توقف، رکود 

 (.۷شد )نسبی، تحلیل و زوال تدریجی آنان خواهد

ها، تمایالت، عوامل رضایت شناخت نیازها، انگیزه

های صحیح، جهت اتخاذ سیاست و عدم رضایت

باشد. ضروری می های مؤثرردهای مناسب و برنامهراهب

اند که عوامل سازمانی و محیطی دادهمطالعات نشان 

نظیر ماهیت کار، ساعات کاری، ارتباط با مسئولین و 

ی شغلی و میزان درآمد بر رضایت همكاران، آینده

(. تحقیقات ۷،۸دارند ) شغلی اعضای هیئت علمی تأثیر

كان از شغل خود را در مقایسه قبلی رضایت بیشتر پزش

اند، دادهبا مشاغل دیگر مطرح کرده و همچنین نشان 

ی خدمات اولیه به جامعه نقش پزشكانی که در ارائه

اند نسبت به سایر پزشكان از رضایت شغلی داشته

(. حجم زیاد کار، میزان ۹اند )باالتری برخوردار بوده

های علمی و ی سفرحقوق دریافتی، ناکافی بودن هزینه

عوامل آموزشی، تفریحی و رفاهی، لوازم و تجهیزات 

است شده انگیزشی به عنوان علل نارضایتی شغلی مطرح

(۱0-۱۳.) 

با توجه به اهمیت آگاهی مدیران و مسئوالن  

دانشگاه از وضعیت رضایت شغلی کارکنان دانشگاه، 

رضایت اعضای هیئت  این تحقیق با هدف تعیین میزان
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گاه علوم پزشكی کردستان طراحی و اجرا علمی دانش

 گردید.

 کارمواد و روش

ی تحلیلی کلیه-ی مقطعی توصیفیدر یک مطالعه

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی کردستان، با 

از پیمانی، رسمی  ی تدریس،  اعمحداقل دو ترم سابقه

آزمایشی و رسمی قطعی، از نظر رضایت شغلی مورد 

آوری اطالعات شامل ند. ابزار جمعگرفت بررسی قرار

ی لیست اطالعات دموگرافیک )سن، جنس، رتبهچک

علمی، نوع استخدام، دانشكده و وضعیت تاهل( و 

شغلی  الی رضایتؤس ۷۲نامه استاندارد  پرسش

ی حیطه ۹هرزبرگ بود؛ که رضایت شغلی را در 

مدیریت، همكاران، محیط فیزیكی کار، حقوق و مزایا، 

ارتقای علمی پژوهشی، امنیت شغلی، های فرصت

مشی پرسنلی و مسئولیت در کار بود.  ماهیت کار، خط

ی موازین اخالق در پژوهش پس از رعایت کلیه

)براساس کدهای اخالقی مصوب وزارت بهداشت، 

ی اخالق پزشكی درمان و آموزش پزشكی و کمیته

آوری اطالعات، دانشگاه(، کسب اجازه جهت جمع

اری و تعهد پژوهشگران نسبت به مفید دحفظ امانت

ها بین نامهرسانی پژوهش،  پرسشبودن و عدم ضرر

اعضای هیئت علمی دانشگاه توزیع و تكمیل گردید. 

ها با استفاده دادهنامه، لیست و پرسشپس از تكمیل چک

 T test, chi square, One-Wayهای آماری )از آزمون

Anova, Pearson Correlation )افزار آماری نرم و با

16SPSS میانگین و انحراف  در دو بخش توصیفی(

 گرفت. معیار( و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار
 

 هایافته

داد که افراد نتایج توصیفی پژوهش نشان

درصد( خانم،  ۳/۶۷نفر ) ۱0۱کننده در مطالعه شرکت

درصد(  ۳/۶۵نفر ) ۹۸درصد( متأهل،  ۳/۸۹نفر ) ۱۳۴

درصد(  ۶۸نفر ) ۱0۲ی پزشكی، دانشكدهشاغل در 

 ۳۸نفر ) ۵۷درصد( استادیار و  ۷/۵۴نفر  ) ۸۲بومی، 

قطعی بودند. -درصد( به صورت استخدام رسمی

همچنین، به لحاظ رضایت شغلی کارکنان، بیشترین 

میانگین مربوط به رضایت از نوع کار با میانگین 

ی رضایت ( و کمترین میانگین نمره۷۹/0±۲۱/۵)

بوط به رضایت از حقوق و مزایا با میانگین مر

 (.۱است )جدول بوده ۱0ی ( از نمره۴۱/۱±۱۹/۴)

 

 : میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی در افراد مورد مطالعه1جدول 

 p.value انحراف معیار میانگین رضایت شغلی
 درصد ۹۵فاصله اطمینان 

 حداکثر حداقل

 ۹۳/0 ۶۶/0 00۱/0 ۸۳/0 ۷۹/۴ رضایت کلی

 ۲۱/۱ ۸۲/0 00۱/0 ۲۲/۱ 0۲/۵ رضایت از مدیریت

 ۳۳/۱ ۹۶/0 00۱/0 ۱۵/۱ ۱۴/۵ رضایت از همكاران

 ۵۲/0 0۶/0 ۱۳/0 ۴۲/۱ ۲۹/۴ رضایت از شرایط فیزیكی کار

 ۴۲/0 -0۳/0 0۹۴/0 ۴۱/۱ ۱۹/۴ رضایت از حقوق و مزایا

 0۴/۱ ۵۷/0 00۱/0 ۴۶/۱ ۸۱/۴ رضایت  از  امنیت شغلی

 ۳۴/۱ 0۸/۱ 00۱/0 ۷۹/0 ۲۱/۵ ز نوع کاررضایت ا

 ۹/0 ۵۳/0 00۱/0 ۱۴/۱ ۷۲/۴ رضایت از شرایط پیشرفت وارتقای پژوهشی

 ۵۹/0 ۱۷/0 00۱/0 ۳/۱ ۳۸/۴ رضایت از خط مشی پرسنلی

 ۳۳/۱ 0۵/۱ 00۱/0 ۸۸/0 ۱۹/۵ رضایت از مسئولیت در کار
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داری را نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی

سنوات خدمت، و رضایت کلی از شغل نشان  بین سن و

(. همچنین، طبق نتایج آزمون ۲)جدول  (<0۵/0p) نداد

تی مستقل بین جنسیت و رضایت شغلی نیز ارتباطی 

. ولی بین وضعیت (<0۵/0p)نشد  دار مشاهدهمعنی

ای گونهتأهل و رضایت شغلی رابطه وجود داشت؛ به

تری نسبت به که افراد متأهل دارای رضایت شغلی باال

 (.۳)جدول  (>0۵/0p) افراد مجرد بودند

 
 : همبستگی بین سن و سنوات خدمت با رضایت کلی شغلی در افراد مورد مطالعه2جدول 

 سنوات خدمت سن 

 

 رضایت کلی شغلی

 ۱۵0 ۱۵0 تعداد

 0۵/0 -0۳/0 همبستگی

p.value ۷۱/0 ۵۱/0 

 

 ا رضایت شغلی  در افراد مورد مطالعه: تعیین ارتباط جنسیت و وضعیت تأهل ب3جدول 

 tاماره  p.value df انحراف معیار میانگین رضایت شغلی تعداد 

 جنسیت
 ۸۴/0 ۷۱/۴ ۱0۱ مرد

۳۱/0 ۱۴۸ 00۷/۱- 
 ۸۳/0 ۸۵/۴ ۴۹ زن

 وضعیت تأهل
 ۸۵/0 ۳۳/۴ ۱۶ مجرد

00۵/0 ۱۴۸ ۸۶/۲ 
 ۵۴/0 ۸۷/۴ ۱۳۴ متأهل

 دارارتباط معنی ن تحلیل واریانس نیزنتایج آزمو

ی شغل تیرضانوع استخدام را با نوع دانشكده و 

ای به گونه ؛(>0۵/0p)اعضای هیئت علمی نشان داد 

پیراپزشكی با  یها، دانشكدهدر میان دانشكده ،که

( دارای بیشترین رضایت ۲۸/۵±۸۲/0میانگین ) باالترین

دندانپزشكی با کمترین میانگین  یشغلی و دانشكده

( دارای کمترین سطح رضایت شغلی بود. ۶/0±0۲/۴)

به لحاظ نوع استخدام، اعضای پیمانی با  ،همچنین

( دارای بیشترین سطح رضایت 0۷/۵±۷۶۷/0میانگین )

استخدامی تعهد خدمت  یرابطه دارایشغلی و اعضای 

( دارای کمترین سطح رضایت ۴/۴±۷۴۶/0با میانگین )

  (. ۵و  ۴شغلی بودند )جداول 

 

 تعیین ارتباط بین نوع دانشکده و رضایت شغلی  در افراد مورد مطالعه: ۴جدول 

 p.value df F حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین رضایت شغلی تعداد نوع دانشكده

 ۶/۶ 0۱/۲ ۸۳/0 ۸۳/۴ ۹۸ پزشكی

000۱/0 ۱۴۵ ۷/۵ 

 ۳۸/۵ ۲۴/۳ ۶/0 0۲/۴ ۱0 دندانپزشكی

 ۶/۶ ۸۳/۳ ۸۲/0 ۲۸/۵ ۶ پیراپزشكی

 ۶/۶ ۱۷/۳ ۸/0 ۸۸/۴ ۲۴ پرستاری

 ۳۱/۶ ۹۴/۳ ۶۶/0 ۹۶/۴ ۱۲ بهداشت

 ۶/۶ 0۱/۲ ۸۳/0 ۷۹/۴ ۱۵0 جمع
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 : تعیین ارتباط بین نوع استخدام و رضایت شغلی در افراد مورد مطالعه۵جدول 

 p.value df F حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد نوع استخدام

 ۲۸/۶ ۱۱/۳ ۳۸/0 ۶۱/۴ ۱۶ آزمایشی -رسمی

00۱/0 ۱۴۶ ۵۳/۴ 

 ۳۱/۵ 0۱/۲ ۸۵/0 ۲۵/۴ ۵۷ قطعی -رسمی 

 ۶/۶ ۸۱/۲ ۷۷/0 0۷/۵ ۳۶ پیمانی

 ۶/۶ ۲۵/۳ ۷۵/0 ۴/۴ ۴۱ تعهد خدمت

 ۶/۶ 0۱/۲ ۸۳/0 ۷۹/۴ ۱۵0 جمع

 

 گیریبحث و نتیجه

رضایت شغلی یكی از چالش برانگیزترین مفاهیم 

ها ی تعدادی از سیاستپایه تواندسازمانی است که می

وری و های مدیریت برای افزایش بهرهو خط مشی

(. نتایج پژوهش نشان داد که ۱۴کارایی سازمان باشد )

بیشترین و کمترین میزان رضایت شغلی  به ترتیب 

از حقوق و  تیاز نوع کار و رضا تیرضامربوط به 

شده در کشور که با مطالعات قبلی انجام بود ایمزا

که  دهدیاین موضوع نشان م(. ۱۷-۱۵خوانی دارد )هم

خود عالقمندند  یبه شغل و حرفه اعضای هیئت علمی

گردد به یها مآن ینارضایت که باعث یو اگر عوامل

و یا بتوان تأثیر این  ها برداشته شوداز سر راه آن یشكل

ها از رضایت آن ضریب رساند؛عوامل را به حداقل 

بیشتر ی انگیزهایجاد کند و باعث یشغل افزایش پیدا م

صرفاً با رسد به نظر نمی شود.یم یدر انجام وظایف شغل

بلكه  ؛کرد جادیکامل ا تیحقوق بتوان رضا شیافزا

 یارتقا طیمثل فراهم بودن شرا یدرون یزشیعوامل انگ

اعضاء در  دخالت، بودن دیاحساس مف ی،شخص

 و رانیانتخاب مدی، ضرور یها یریگمیتصم

 یو با مشارکت اعضا یستگیاساس شا پرستان برسر

-ی میاحساس عدالت سازمان نیو همچنی علم اتیه

ی کسب رضایت شغلی را بیشتر فراهم نمود. توان زمینه

 یعال رانیو مد نیتوجه مسئولبنابراین، این مسئله 

در این زمینه بهداشت و درمان را  وزارت دانشگاه و

 طلبد.یم

ان با رضایت کلی سن و سنوات خدمت کارکن

چند با افزایش سن میزان رضایت ای نداشت. هررابطه

کلی کاهش و با افزایش سنوات خدمت رضایت کلی 

( و ۱۵ی فروغی و همكاران )یابد. در مطالعهافزایش می

( همبستگی منفی بین ۱۷ی رفیعی و همكاران )مطالعه

ی است که با نتایج مطالعهسن و رضایت کلی دیده شده

توان گفت همخوانی دارد. در توجیه این مسئله میما 

اند و این ی شغلی بیشتری داشتهتر انگیزهکه افراد جوان

تواند در میزان رضایت شغلی آنان موثر باشد. امر می

رود سن و سنوات الزم به ذکر است که انتظار می

-جهت باشند؛ اما دلیل این پارادوکس میخدمت هم

که در سنین پایین استخدام شده و تواند در کسانی باشد 

 اند.ی خدمت باالیی داشتهدر نتیجه سابقه

ی معنادار آماری بین جنسیت و رضایت شغلی رابطه

مشاهده نشد؛ اما، میانگین رضایت شغلی در زنان باالتر 

ی ی ستوده و همكاران و مطالعهاز مردان بود. در مطالعه

جنسیت و  داری بینزاده کرمانی تفاوت معنیجعفر

رضایت شغلی مشاهده نشد؛ که با نتایج این مطالعه 

(. در توجیه این مسئله شاید ۱۸و  ۷همخوانی دارد )

بتوان گفت که مردان به دلیل داشتن مسئولیت و بار 

اقتصادی بیشتر در خانواده، میزان رضایت کمتری از 

شرایط دارند. همچنین، شرایط اجتماعی و فرهنگی هر 

تواند ناشی وت بوده و این تفاوت هم میای متفاجامعه

 از این امر باشد. 
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رد رضایت شغلی در افراد متأهل بیشتر از افراد مج

باشد؛ دار میبوده و این تفاوت به لحاظ آماری نیز معنی

ی ی موسوی و همكاران و مطالعهکه با نتایج مطالعه

 (، ولی با نتایج۱۷و  ۱۵خوانی )فروغی و همكاران هم

 (.۲۱و  ۱۹زاده و محرابی مغایرت دارد )ی خلیلهمطالع

ی معنادار بین نوع دانشكده و رضایت شغلی رابطه

آماری وجود داشت. رضایت شغلی در اعضای هیئت 

ی پیراپزشكی دارای بیشترین علمی شاغل در دانشكده

ی میانگین و در اعضای هیئت علمی شاغل  در دانشكده

ی گین بود. در مطالعهدندانپزشكی دارای کمترین میان

فروغی و همكاران نیز میانگین رضایت کلی از شغل 

های مختلف متفاوت بین اعضای هیئت علمی دانشكده

بود؛ به طوری که، بیشترین  رضایت شغلی در 

کمترین رضایت مربوط  مامایی و-ی پرستاریدانشكده

ی بهداشت بود. بین به اعضای هیئت علمی دانشكده

رضایت شغلی نیز رابطه وجود داشت؛ نوع استخدام و 

میانگین رضایت شغلی در افراد با وضعیت استخدامی 

پیمانی دارای بیشترین مقدار و در افراد با وضعیت 

استخدامی تعهد خدمت دارای کمترین مقدار بود.  در 

ی قوچانی و همكاران بیشترین رضایت مربوط به مطالعه

رضایت قطعی و کمترین -وضعیت استخدامی رسمی

(. در ۲۲است )مربوط به وضعیت تعهد خدمت بوده

 ی فروغی و همكاران نیز اعضای هیئت علمیمطالعه

 -قطعی، رضایت بیشتری از اعضای رسمی -رسمی

 (.  ۱۵آزمایشی و پیمانی داشتند )

 

 گیرینتیجه
توان نتیجه گرفت که در بحث مهمترین عامل می

لوم رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه ع

ان ، نوع دانشكده به عنو۱۳۹۴پزشكی کردستان در سال 

ن نوایک متغیر غیر قابل تغییر و وضعیت استخدامی به ع

ه کشود فاکتور قابل تغییر  بود. بنابراین، پیشنهاد می

ا های استخدامی اعضمسئولین محترم، با توجه به دغدغه

 ی،به رسم یاز پیمانو تبدیل وضعیت استخدامی آنان 

 ت افزایش رضایت آنان اقدام کنند. در توجیهدر جه

ی دندانپزشكی هم عدم رضایت اعضای دانشكده

مقایسه درآمد خصوصی خارج از دانشگاه و درآمد 

 دولتی فعالیت دانشگاهی قابل توجه است.

 یقدردانتشکر و 

باشد. بدینوسیله نامه دانشجویی میمقاله نتیجه پایاناین 

 یهایهمچنین همكارستان و از دانشگاه علوم پزشكی کرد

اعضای هیئت علمی در این پژوهش و راهنمایی صمیمانه 

 شود.دانی میاساتید راهنما و مشاور قدر
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Abstract 

Background and Aims: Universities of medical sciences need motivated faculty members as 

one of the stone corners of education to be effective in educating students and promoting 

health sector. Considering the importance of faculty members' job satisfaction in promoting 

educational goals and creating more efficiency, this study aimed for evaluating the job 

satisfaction of the faculty members of Kurdistan University of Medical Sciences in 2015. 

Materials and Methods: This study was a cross-sectional study. The study population 

included all faculty members of Kurdistan University of Medical Sciences. Data were 

collected via a checklist consisted of demographic data, such as gender, age, educational 

level, academic degree, employment status and work experience, and the Herzberg job 

satisfaction standard questionnaire. Data were analyzed using T test and chi-square by SPSS 

16. 

Results: The subjects were 32% woman and 68% man. The mean job satisfaction score was 

4.79 ± 0.83.   The lowest satisfaction score was related to the satisfaction of salaries and the 

highest score was the satisfaction of the type of work.   There was no statistically significant 

relationship between gender, age, marital status and work experience with job satisfaction of 

university faculty members (p>0.05). There was a significant relationship between 

employment status and type of faculty with job satisfaction (p <0.05). 

Conclusion: The faculty members of Kurdistan University of Medical Sciences generally 

had moderate job satisfaction. The highest satisfaction was related to the nature of work and 

the lowest satisfaction was related to salary. 

Keyword: job satisfaction, faculty, Kurdistan   
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