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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 چکیده

ها و ای بسیاری از سیاسترضایت شغلی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایهو هدف:  زمینه

. این مطالعه با هدف تعیین میزان استوری و کارآیی سازمانی های مدیریتی برای افزایش بهرهمشیخط

 . شدطراحی و اجرا  1395های شهر سنندج در سال نان آزمایشگاهرضایت شغلی کارک

نفر از  200این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه و نمونه مورد بررسی، : کارمواد و روش

. انتخاب شدند 1395های شهر سنندج بودند که به روش سرشماری در سال کارکنان شاغل در آزمایشگاه

ها از نرم افزار سئوالی رضایت شغلی اسپکتور بود. برای آنالیز داده 36ها پرسشنامه داده ابزار گردآوری

SPSS  بود 05/0داری کمتر از . سطح معنیشداستفاده  20نسخه . 

بود.  54/14±10/1میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کلی بدست آمده از این مطالعه برابر با ها: یافته

های شهر سنندج با نمره میانگین رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی در آزمایشگاه بیشترین و کمترین

کاری با بعد ارتقای شغلی به ترتیب متعلق به ابعاد ماهیت کار و ارتقای شغلی بود. بین شیفت 85/12و  06/16

(03/0=p( و بعد مزایای جانبی )047/0=pتفاوت آماری معنی ،) شددار مشاهده. 

. بودکننده میزان رضایت شغلی افراد مورد بررسی در حد متوسط نتایج مطالعه بیانگیری: نتیجهبحث و 

مندی آنها از تواند سبب افزایش میزان رضایتها میافزایش دستمزدها و توجه بیشتر به کارکنان آزمایشگاه

 شغل آزمایشگاهی شود.

 ان ایر، پزشکی رضایت شغلی، کارکنان آزمایشگاهکلیدی: هایواژه

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               1 / 9

mailto:vahabiahmad@gmail.com
http://zanko.muk.ac.ir/article-1-533-en.html


 ... بررسی میزان رضایت شغلی      10

 17-9 /1399 مستانز دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 مقدمه

مساله رضایت شغلی از جمله موضوعاتی است که 

های سازمان به بعد چندین بار مورد مطالعه 1920از سال

برانگیزترین   مختلف قرار گرفته و یکی از چالش

-ها و خطبسیاری از سیاست ایمفاهیم سازمانی و پایه

ارایی وری و کهای مدیریتی برای افزایش بهرهمشی

(. رضایت شغلی حدی از 1) سازمانی بوده است

های مثبت افراد است که نسبت به احساسات و نگرش

( و یکی از ارکان اصلی و 2و  3شغل خود دارند )

ارزشمند ارتقای سالمتی و رضایت از زندگی است که 

در قلمرو خدمات پزشکی و بیمارستانی همواره مورد 

 (. 6-4) توجه پژوهشگران قرار گرفته است

دو دسته تئوری کلی در زمینه عوامل مؤثر بر 

شامل تئورى  . یکیعملکرد و انگیزش افراد وجود دارد

 Maslow’s hierarchy) تئورى مازلو مبتنی بر محتوایى

of needs )تئورى هرزبرگ و (Herzberg theory)  که

 پردازد واى ایجاد رضایت شغلى و انگیزش میبه محتو

و ( Adams’ equity theory) یندىآتئورى فر دیگری

 Victor Vroom's expectancy) وروم تئورى ویکتور

theory) پر  (.7دهد )که فرآیند آن را مورد نظر قرار می

 ترین تئوری مورد استناد، تئوری هرزبرگ استاستفاده

عوامل مؤثر بر رضایت  ،(. بر اساس تئورى هرزبرگ8)

شوند که تقسیم مىشغلى به دو دسته  بیرونى و درونى 

 هاى مختلفى مشخص شده استبراى هرکدام نیز حیطه

درجه رضایت کارکنان بر اساس پنج عامل  (.9)

-حقوق و دستمزد، فرصت ارتقاء، ماهیت کار، خط"

سنجیده  "ها و سیاست سازمان، و شرایط کاریمشی

های خاص خود شود که هر یک از افراد طرز تلقیمی

ی از جمله نفس کار، شناخت و (. عوامل10) را دارند

و ، قدردانی، امکان پیشرفت و ترقی، روابط با همکاران 

 (. 11) عوامل بهداشتی با نارضایتی شغلی همخوانی دارد

های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه رضایت سال در

شغلی در ایران صورت گرفته است که در بیشتر آنها، 

هیت کلی شغل باالترین درصد مربوط به رضایت از ما

ترین حد رضایت مربوط به و پایین ،و جنبه آموزشی آن

رضایت از جنبه رفاهی و تسهیالت جانبی شغل بوده 

(. مطالعه مهرابیان و همکاران نشان 13، 12، 4است )

مربوط به  درصد( 99/79) داده است که بیشترین درصد

 رضایت از جنبه آموزشی شغل و کمترین درصد

رفاهی شغل وط به رضایت از جنبه مرب درصد( 91/45)

در سال  ضیا پور و همکاران (. مطالعه5بوده است )

نشان داد که رضایت شغلی اکثر کارکنان در  1391

(.  نتایج مطالعه 14) سطح متوسط و مطلوبی بوده است

در مورد ارتباط سالمت  1391در سال  کاهه و هیوادی

 55) روان و رضایت شغلی نشان داد که بیشتر افراد

رضایت شغلی متوسط و بین سالمت روان و  درصد(

(. 10)وجود داشت رضایت شغلی رابطه معناداری 

که در زمینه رضایت شغلی  دهدمیبررسی متون نشان 

پرسنل آزمایشگاهی، مطالعات کمی صورت گرفته 

توجه به نقش کارکنان و شاغلین از این رو، با است. 

و تشخیص دقیق ها در نظام سالمت کشور آزمایشگاه

، هدف از شودکه توسط آنها بررسی می هایینمونه

تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان  مطالعه حاضر

 .است 1395های شهر سنندج در سال آزمایشگاه

 کارمواد و روش

تحلیلی بود. و مقطعی از نوع توصیفی  حاضر مطالعه

-جامعه مورد بررسی همه کارکنان شاغل در آزمایشگاه

که حداقل مدرک کاردانی علوم  بود ر سنندجهای شه

یری به صورت گروش نمونهآزمایشگاهی داشتند. 

این براساس معیارهای ورود به مطالعه بود.  و سرشماری

ها آوری دادهبرای جمع .شدانجام  1395مطالعه در سال 

ای دو قمستی شامل مشخصات از پرسشنامه

استاندارد و پرسشنامه  دموگرافیک افراد مورد بررسی
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 Spector’s job) سئوالی رضایت شغلی اسپکتور 36

satisfaction)  بعد  نهاستفاده شد. این پرسشنامه دارای

گویه دارد. هر گویه امتیازی  چهاراست که هر بعد آن 

تا کامالً موافقم با نمره  یکاز کامالً مخالفم با نمره 

دهد. دامنه امتیازی هر را به خود اختصاص می شش

است و نمره  24تا  چهارم از ابعاد پرسشنامه بین کدا

بدست  216تا  36کلی پرسشنامه رضایت شغلی بین 

های منفی به صورت برعکس آید. امتیازات گویهمی

ها شامل ابعاد پرداخت، ارتقا، شود. این گویهمحاسبه می

-های احتمالی، رویهجانبی، پاداش سرپرستی، مزایای

و ارتباطات خواهد  ،ت کارهای عمل، همکاران، ماهی

این  ن روایی و پایاییبود. غالمی فشارکی و همکارا

 (. 15اند )تأیید کرده 86/0آلفای کرونباخ با ابزار را 

در این مطالعه دویست نفر از افراد شاغل در 

های خصوصی و دولتی شهر سنندج مورد آزمایشگاه

باره الزم در  ارائه جزئیاتبررسی قرار گرفتند و بعد از 

، پرسشنامه در اختیار آنها قرار پژوهش حاضراهمیت 

وارد نرم افزار  ها، دادهها. بعد از تکمیل پرسشنامهگرفت

 SPSS  از آمار توصیفی شامل سپس، . شد 20نسخه

 برای توصیف نتایج و انحراف معیار ،فراوانی، میانگین

آوری شده های جمعاستفاده شد. با توجه به اینکه داده

های آماری زیع نرمال برخوردار نبود، از آزموناز تو

 تعیینبرای  ،کهبه این صورت شد.ناپارامتری استفاده 

رابطه بین ابعاد رضایت شغلی و متغیرهای دو حالته مثل 

–Mann) من ویتنی-جنس از آزمون آماری یو

Whitney U test)  و برای متغیرهای سه حالته و بیشتر

 Kruskal-Wallis H) از آزمون کروسکال والیس

test)  .استفاده شد 

 هایافته

ها را نفر از افراد مورد بررسی پرسشنامه 200همه 

د. میانگین و انحراف معیار بازگرداندنو  کردندتکمیل 

سال بود. حداقل و  25/34±36/8سن آنها برابر با 

 46سال بود.  55و  22حداکثر سن آنها به ترتیب برابر با 

قیه زن بودند. میانگین سابقه کار آنها درصد آنها مرد و ب

سال،  10درصد آنها کمتر از  5/19سال بود.  10حدود 

 20و بقیه آنها بیش از  ،سال 20تا  10درصد بین  5/57

درصد افراد  4/55سال سابقه کار آزمایشگاهی داشتند. 

و  ،درصد در بخش خصوصی 3/38در بخش دولتی، 

صوصی مشغول به بقیه آنها در هر دو بخش دولتی و خ

کار بودند. میانگین و انحراف معیار درآمد ماهیانه آنها 

تومان و با حداقل  3/1737235±7/886892برابر با 

چهارصد هزار تومان و حداکثر با هفت میلیون تومان 

 2/60درصد تحصیالت در مقطع کاردانی،  9/20بود. 

و بقیه  ،ارشددرصد کارشناسی 9/17صد کارشناسی، در

درصد آنها  3/31مدرک دکتری تخصصی داشتند. آنها 

درصد  5/3درصد متأهل،  1/63مجرد ازدواج نکرده، 

 فوت کرده بود. ر آنهاو بقیه همس ،متارکه نموده

درصد  8/14درصد آنها صبح کار ثابت،  6/42

و بقیه آنها به صورت شیفت کار  ،عصر کار ثابت

ا درصد آنه 50چرخشی مشغول به ارائه خدمت بودند. 

درصد طرحی و  4/14درصد قراردادی،  5/33رسمی، 

بقیه آنها پیمانی بودند. میانگین و انحراف معیار نمره 

رضایت شغلی افراد بررسی شده برابر با 

بود. کمترین و بیشترین نمره رضایت  84/10±86/130

 7/95بود.  164و  88شغلی این افراد به ترتیب برابر با 

ی رضایت متوسط و بقیه درصد افراد بررسی شده دارا

آنها دارای رضایت باال بودند. سایر نتایج این پژوهش 

ارائه شده است. الزم به ذکر است که  5تا  1در جداول 

در این مطالعه، افراد مورد بررسی به تعدادی از 

و جداول زیر  نداده بودندسئواالت پرسیده شده، پاسخ 

 .اندهای تکمیل شده گزارش شدهفقط بر اساس داده

های پاسخ داده نشده در این جداول وارد آمار داده

 نشده است. 
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 های شهر سنندج : میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کارکنان آزمایشگاه1جدول 

 انحراف معیار میانگین ابعاد رضایت شغلی

  

 26/2 16/14 رضایت از حقوق )بعد پرداخت(

 02/3 85/12 ارتقای شغلی )بعد ارتقا(

 53/2 69/14 )بعد سرپرستی( نظارت

 29/2 31/14 بعد مزایای جانبی

 71/2 62/15 های احتمالیبعد پاداش

 10/3 79/14 های عمل(روندهای اجرایی کار )بعد رویه

 64/2 60/15 بعد همکاران

 77/2 06/16 بعد ماهیت کار

 95/2 19/13 رسانیبعد اطالع

 10/1 54/14 رضایت شغلی کلی

 

بیشترین و کمترین نمره  دهدکهمی جدول نشان این

میانگین رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی در 

به  85/12و  06/16 مقدار های شهر سنندج باآزمایشگاه

 . بودترتیب متعلق به ابعاد ماهیت کار و ارتقای شغلی 
 

 ندج بر حسب جنسهای شهر سن: میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کارکنان آزمایشگاه2جدول 

 Z P مؤنث مذکر ابعاد رضایت شغلی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 54/0 -61/0 16/2 31/14 37/2 99/13 رضایت از حقوق )بعد پرداخت(

 62/0 -50/0 17/3 95/12 84/2 72/12 ارتقای شغلی )بعد ارتقا(

 86/0 -18/0 64/2 78/14 41/2 58/14 نظارت )بعد سرپرستی(

 73/0 -35/0 03/2 33/14 57/2 30/14 بعد مزایای جانبی

 45/0 -75/0 74/2 46/14 67/2 80/15 های احتمالیبعد پاداش

 99/0 -01/0 16/3 86/14 05/3 71/14 های عمل(روندهای اجرایی کار )بعد رویه

 13/0 -51/1 46/2 90/15 81/2 23/15 بعد همکاران

 59/0 -53/0 43/2 21/16 13/3 88/15 بعد ماهیت کار

 97/0 -04/0 10/3 21/13 78/2 15/13 رسانیبعد اطالع

 40/0 -84/0 16/1 67/14 24/1 40/14 رضایت شغلی کلی

 

داری بین رضایت شغلی و ابعاد اتفاوت آماری معن

(. باالترین نمره p>05/0آن با جنسیت وجود ندارد )

و  ،و در زنانشغلی در بعد ماهیت کار میانگین رضایت

 .  شددر بعد ارتقا و در مردان مشاهده  آنکمترین 

 
 های شهر سنندج بر حسب سابقه کار آزمایشگاهی: میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کارکنان آزمایشگاه3جدول 

 ϰ2 P سال 20بیشتر از  سال 20تا  10 سال 10کمتر از  ابعاد رضایت شغلی

انحراف  میانگین

 معیار

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار نگینمیا

 27/0 60/2 12/3 53/13 52/2 68/14 25/2 62/13 رضایت از حقوق )بعد پرداخت(
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 41/0 80/1 99/3 60/11 78/2 69/12 89/2 73/12 ارتقای شغلی )بعد ارتقا(

 37/0 2 44/3 42/14 69/2 98/14 73/1 06/14 نظارت )بعد سرپرستی(

 77/0 52/0 65/2 78/13 37/2 92/13 60/1 06/14 بیبعد مزایای جان

 71/0 69/0 61/2 72/15 31/2 33/16 29/4 69/15 های احتمالیبعد پاداش

روندهای اجرایی کار )بعد 

 های عمل(رویه

69/16 50/2 57/14 48/3 83/15 25/4 83/5 05/0 

 24/0 86/2 72/2 47/15 61/2 55/15 54/3 60/16 بعد همکاران

 34/0 18/2 21/3 68/16 83/2 77/15 91/2 27/17 اهیت کاربعد م

 38/0 91/1 61/2 10/13 16/3 45/13 01/3 44/14 رسانیبعد اطالع

 52/0 31/1 73/1 17/14 24/1 59/14 56/1 07/15 رضایت شغلی کلی

 

داری بین رضایت شغلی و ابعاد اتفاوت آماری معن

(. p>05/0) نداشتآن با سابقه کار آزمایشگاهی وجود 

بیشترین نمره میانگین رضایت شغلی در بعد ماهیت کار 

سال در کار  10و در افراد با سابقه کمتر از 

آزمایشگاهی و کمترین آن در بعد ارتقای شغلی و در 

سال کار آزمایشگاهی مشاهده  20افراد با سابقه بیش از 

 . شد

 
 های شهر سنندج بر حسب محل خدمتآزمایشگاه: میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کارکنان 4جدول 

 ϰ2 P هر دو بخش بخش خصوصی بخش دولتی ابعاد رضایت شغلی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 31/0 32/2 36/1 89/14 11/2 95/13 40/2 25/14 رضایت از حقوق )بعد پرداخت(

 <001/0 58/25 14/2 18/13 62/2 10/14 05/3 95/11 ارتقای شغلی )بعد ارتقا(

 28/0 58/2 02/2 90/13 28/2 01/15 72/2 58/11 نظارت )بعد سرپرستی(

 44/0 64/1 91/2 10/14 59/2 75/14 00/2 11/14 بعد مزایای جانبی

 01/0 75/8 96/2 67/15 75/2 88/14 56/2 18/16 های احتمالیبعد پاداش

های )بعد رویهروندهای اجرایی کار 

 عمل(

33/15 07/3 08/14 94/2 92/13 70/3 61/4 1/0 

 02/0 23/8 08/3 67/14 41/2 15/15 66/2 05/16 بعد همکاران

 75/0 56/0 73/2 00/16 65/2 33/16 90/2 94/15 بعد ماهیت کار

 04/0 48/6 96/2 56/13 99/2 53/12 95/2 66/13 رسانیبعد اطالع

 73/0 64/0 36/1 09/14 07/1 58/14 26/1 60/14 رضایت شغلی کلی

 

کمترین و بیشترین نمره میانگین رضایت شغلی با 

به ترتیب متعلق به بعد سرپرستی بخش  33/16و  58/11

دولتی و بعد ماهیت کار بخش خصوصی بود. بین محل 

های (، بعد پادشp<001/0خدمت و بعد ارتقای شغلی )

و بعد  ،(p=02/0(، بعد همکاران )p=01/0احتمالی )

دار وجود ا( تفاوت آماری معنp=04/0رسانی )اطالع

 دارد. 
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 های شهر سنندج بر حسب درآمد ماهیانه شغل آزمایشگاهی: میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی کارکنان آزمایشگاه5جدول 

 ϰ2 P میلیون تومان 2.5ز بیشتر ا میلیون تومان 2.5میلیون تا 1 میلیون تومان1کمتر از  ابعاد رضایت شغلی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 30/0 42/2 03/3 89/14 05/2 96/13 91/1 34/14 رضایت از حقوق )بعد پرداخت(

 <001/0 27/19 58/2 40/12 93/2 42/12 48/2 22/14 ارتقای شغلی )بعد ارتقا(

 33/0 21/2 01/2 16/15 38/2 62/14 48/2 92/14 نظارت )بعد سرپرستی(

 52/0 32/1 10/2 90/13 76/1 27/14 79/2 98/14 بعد مزایای جانبی

 01/0 80/8 67/2 42/16 60/2 26/16 40/2 86/14 های احتمالیبعد پاداش

 10/0 60/4 86/2 10/16 94/2 92/14 09/3 18/14 های عمل(روندهای اجرایی کار )بعد رویه

 32/0 25/2 95/2 20/16 74/2 37/15 34/2 14/16 مکارانبعد ه

 31/0 34/2 06/2 50/15 90/2 88/15 58/2 44/16 بعد ماهیت کار

 43/0 71/1 84/3 32/13 07/3 29/13 42/2 85/12 رسانیبعد اطالع

 11/0 39/4 80/0 79/14 21/1 53/14 97/0 83/14 رضایت شغلی کلی

 

گین رضایت شغلی با کمترین و بیشترین نمره میان

به ترتیب متعلق به بعد ارتقای شغلی  44/16و  40/12

 5/2افراد با درآمد ماهیانه شغل آزمایشگاهی بیش از 

میلیون تومان و بعد ماهیت کار افراد با درآمد ماهیانه 

شغل آزمایشگاهی کمتر از یک میلیون تومان بود. بین 

قای شغلی درآمد ماهیانه از شغل آزمایشگاهی و بعد ارت

(001/0>pو بعد پاداش )( 01/0های احتمالی=p ،)

 . شددار مشاهده تفاوت آماری معنی

 گیریو نتیجه بحث

میزان رضایت شغلی کارکنان  تعییناین مطالعه به 

. پرداخت 1395های شهر سنندج در سال آزمایشگاه

درصد افراد مورد بررسی  95که بیش از نتایج نشان داد 

 ،لی متوسط بودند. در همین راستادارای رضایت شغ

که رضایت  نشان دادمطالعه کالنتری و همکاران نیز 

کارکنان مراکز انتقال خون استان کرمان نیز در  شغلی

های این مطالعه ( که با یافته16حد متوسط بوده است )

همخوانی دارد. بیشترین وکمترین نمره میانگین رضایت 

های شهر ایشگاهکارکنان مورد بررسی در آزم شغلی

به ترتیب متعلق به ابعاد  85/12و  06/16سنندج با 

های مطالعه یافته ماهیت کار و ارتقای شغلی بود.

( نیز بیان کننده آن است که 16کالنتری و همکاران )

ماهیت کار دارای بیشترین نمره میانگین و ارتقای شغلی 

. های این مطالعه استنیز دارای میانگینی مشابه یافته

های این مطالعه نشان داد که بین محل خدمت و یافته

های احتمالی، بعد بعد ارتقای شغلی، بعد پاداش

دار ارابطه آماری معن رسانی،همکاران و بعد اطالع

های مطالعه کمالی دهکردی و در یافته وجود دارد.

( نیز مشخص شد که بیشترین میزان 17همکاران )

رضایت شغلی کارکنان بررسی شده در بعد همکاران و 

کمترین میزان رضایت شغلی در بعد حقوق و مزایا بوده 

های . یافتهاستهای این مطالعه است که نزدیک به یافته

این مطالعه نشان داد که بین جنسیت و ابعاد مختلف 

وجود ندارد. در  دارارضایت شغلی، رابطه آماری معن

( نیز مشخص شد 18های مطالعه دشتی و همکاران )یافته

که بین ابعاد مختلف رضایت شغلی و جنسیت افراد، 

-داری وجود نداشته است که با یافتهارابطه آماری معن

 های مطالعه حاضر همخوانی دارد. 

مطالعه نیز نشان داد که بین  همچنین، نتایج این

آزمایشگاهی و بعد ارتقای شغلی درآمد ماهیانه از شغل 

دار وجود های احتمالی، رابطه آماری معنیو بعد پاداش

که بین مقطع  شددارد. در این مطالعه نیز مشخص 

و  ،رسانیپرداخت، همکاران، اطالع ابعادتحصیلی با 
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دار وجود دارد. رضایت شغلی کلی رابطه آماری معنی

( نیز بیان شده 18های مطالعه دشتی و همکاران )در یافته

است که بین مقطع تحصیلی افراد بررسی شده و 

که با  دارددار وجود رضایت شغلی رابطه آماری معنی

نیز  آنها های این مطالعه همخوانی دارد. در مطالعهیافته

بیشترین  دارایترتیب بههمکاران و حقوق و مزایا  ابعاد

ین مطالعه های اکه با یافته ندکمترین نمره میانگین بود و

های بدست آمده از این همخوانی دارد. بر اساس یافته

مطالعه، بین وضعیت استخدام با ابعاد ارتقای شغلی، 

دار رسانی رابطه آماری معنیمزایای جانبی و اطالع

کننده آن است که های این مطالعه بیانوجود دارد. یافته

 است؛میزان رضایت شغلی کلی زنان بیشتر از مردان 

داری بین آنها مشاهده نشد. ی تفاوت آماری معنیول

این یافته مشابه مطالعه کالنتری و همکاران در کرمان 

 (. 16) بود

از جمله نکاتی که برای موفقیت از طرف دیگر، 

ان یک سازمان بایستی مدنظر قرار گیرد، رضایت کارکن

 ها بایستی از سطحمدیران دستگاه ،بنابرایناست. 

کنان خود اطالع داشته باشند. رضایت شغلی کار

ه طالعمهای این یافته شدهمانطور که در باال نیز اشاره 

فراد درصد ا 95کننده میزان رضایت متوسط بیش از بیان

و  های مطالعه کالنتریکه با یافته است مورد بررسی

و  ،(19(، موسوی تبار و همکاران )16همکاران )

 مخوانی دارد.( ه20پور و همکاران )همچنین انصاری

در عوامل درونی تئوری هرزبرگ، ماهیت کار جزو 

عوامل انگیزشی شغلی مهم قلمداد شده است و اعتقاد 

بر این است که افراد در کارهای دارای تحرک زیاد، 

برند و زمانی بیشتر از کارهای عادی و معمولی لذت می

کنند که ماهیت کار برای آنها جالب باشد بهتر کار می

مشاغل تخصصی بعد از مدتی  دیگر، از طرفی(. 21)

شوند و انگیزه به کار باعث کسالت و دلزدگی افراد می

الزم است از  ،کند. بنابرایندر آنها کاهش پیدا می

و تشکیل جلسات  ،شغل، تغییر محل خدمت تنوعطریق 

تبادل نظر به منظور بهبود روحیه کارکنان، رضایت 

 (. 22) دادشغلی را ارتقا 

ط ج این مطالعه بیان کننده رضایت شغلی متوسنتای

 با توجه به اینکه کار دربود. افراد مورد بررسی 

 تاسآزمایشگاه نیازمند دقت و احساس مسئولیت بیشتر 

و هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله ممکن 

، ناپذیری بر بیماران وارد نمایداست صدمات جبران

فراد شاغل در توجه فراوان و جلب رضایت بیشتر ا

که میزان ی. از آنجایاستها ضروری آزمایشگاه

 مسئوالن، استرضایت این افراد در حد متوسط 

 برای دبایهای دولتی ویژه آزمایشگاههها و بآزمایشگاه

ه های جدی از جملجلب رضایت بیشتر این افراد تالش

 ،های آموزش مداومبرگزاری دوره ،افزایش دستمزد

 ی و سرگرمی به عمل آورند.  های تفریحدوره

 تشکر و قدردانی

دانند از همکاری نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

صمیمانه تمامی افراد شرکت کننده در این مطالعه و همچنین 

های شهر سنندج تشکر و محترم آزمایشگاه مسئوالن

قدردانی نمایند. از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 

ستان به خاطر همکاری در تصویب این طرح و پزشکی کرد

تأمین هزینه این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی 

گردد. هزینه اجرای این دانشجویی، تشکر و قدردانی می

پژوهش توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

 است. تامین شده 22/1395پزشکی کردستان با شماره 
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Abstract 

Background and Aim: Job satisfaction is one of the most challenging organizational and 

basic concepts of many management policies and approaches to increase productivity and 

organizational efficiency. The aim of this study was to determine the job satisfaction of 

laboratory staff in Sanandaj in 2016. 

Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive-analytical study was carried 

out in 2016. The study population included 200 employees working in laboratories in 

Sanandaj, who were selected by census method. The data collection tool was a 36-item Job 

Satisfaction Questionnaire. SPSS software version 20 was used for data analysis. The 

significance level was considered less than 0.05. 

Results: The mean and standard deviation of overall job satisfaction obtained from this study 

was 14.54±1.10. The highest and lowest mean of job satisfaction among the staff in Sanandaj 

labs were 16.06 and 12.85 belonged to the dimensions of nature of work and career 

advancement, respectively. There was a statistically significant difference between shifts with 

job promotion dimension (p = 0.03) and later side benefits (p = 0.047). 

Conclusion: The results of the study indicated that the job satisfaction of the subjects was 

moderate. Increasing wages and paying more attention to lab staff can increase their 

satisfaction with laboratory work. 

Keywords: Job Satisfaction, Medical laboratory personnel, Iran 
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