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  27/12/88: پذیرش مقاله،  10/10/88: دریافت مقاله
Ø شناخت عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی می تواند در افزایش رضایت شغلی اعضاي هیات علمی و ایجاد انگیزه در        :  مقدمه

با توجه به این مهم پژوهش فوق با هدف تعیین میزان رضایت شغلی اعضاي      . ی مفید باشد    جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهش     
  . انجام گرفت1386هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی لرستان در سال 

Ø    پژوهش فوق توصیفی مقطعی که برروي  اعضاء هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرسـتان  کـه           :مواد و روش ها
ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بر گرفتـه از پرسـشنامه رضـایت       .م تحصیلی  فعالیت آموزشی داشتند ، انجام شد          حداقل دو تر  

 سوال در حیطه هاي حقوق و مزایا ، فرصتهاي ارتقاء ،نحوه سرپرستی 45شغلی هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل        
،ماهیت کار بصورت خود ایفاء تکمیل ، و بـصورت توزیـع فراوانـی ،میـانگین و     و ارتباطات ،امنیت شغلی ،شرایط فیزیکی و محیط  

  .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتspss ver 11.5انحراف معیار با نرم افزار 
Ø  آزمون آماري کاي دو بین رضایت کلی با حیطه هـاي   . نمونه ها رضایت کامل داشتند    % 1/41در برر سی رضایت کلی      :  یافته ها

شرایط فیزیکی  ،)  =p 0001/0(امنیت شغلی   ،)  =p 0001/0 ( ،نحوه سرپرستی   ) p= 001/0(،فرصتهاي ارتقاء )  p= 001/0(و مزایا حقوق  
  . ارتباط معناداري نشان داد)  =p 001/0(وماهیت کار   ، ) =p 001/0(محیط کار
Ø    پژوهشی  بایستی منابع رضایت و عدم رضـایت  با توجه به نتایج پژوهش مسئولین معاونت آموزشی و    : نتیجه گیري بحث و

شغلی را بخوبی شناسایی وبا ایجاد فرصتهایی براي  ارتقاء و توسعه فردي ،انتخاب مدیران براساس شایستگی و با مشارکت اعضاي        
ي نـوین  هیات علمی، دقت در امر ارزشیابی صحیح عملکرد ، بکارگیري صحیح  سیستم  تشویق و تنبیه با اسـتفاده از شـیوه هـا    

مدیریتی، ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی ، تعدیل در سقف موظفی افراد،دخالت اعضاء در تصمیم گیري هـا رضـایت شـغلی  را                      
    .افزایش  دهند

Ø رضایت شغلی، اساتید ،هیات علمی، عوامل رضایت شغلی، دانشگاه: واژه هاي کلیدي  
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  ملکشاهی و همکاران رضایت مندي شغلی اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 

  89 بهار  ، دوازدهمیافته، دوره/  50 

  مقدمه
 اهمیت است در جهان امروز آنچه بیش از همه داراي

نیروي انسانی است ،بطوریکه اقتصاددانان معتقدند آنچه در 
نهایت روند توسعه اقتصادي و اجتماعی یک جامعه را تعیین 

میکند منابع انسانی آن کشور است نه سرمایه ، نه منابع مادي  
این منابع انسانی هستند که سرمایه ها را متراکم می . دیگر

سازمانهاي .ه برداري می کنند سازند ،از منابع طبیعی بهر
اداري ،اجتماعی،اقتصادي و سیاسی را بوجود می آورند و 

   .)1،2(توسعه را به پیش می برند
انسانها همواره تالش خستگی ناپذیر و پویایی را در جهت 
  ارضاي نیازهاي خویش دارند و به این طریق میتوان 

فیت و انگیزه هاي خالقی را که رضایت واقعی را در ذات کی
   ).3( نتیجه انجام کار جستجو میکند بیدار کرد و بکار گرفت

 خشنودي و رضایت شغلی مربوط به آن است که حرفه 
مورد نظر تا چه اندازه پاسخگوي نیازها و تواناییها ،رغبتها و 

بنابراین شناخت نیازها، ). 4(خصوصیات شخصیتی فرد میباشد 
م رضایت کارمندان نه ها، تمایالت، عوامل رضایت و عد انگیزه

هاي صحیح،  تنها الزم است بلکه جهت اتخاذ سیاست
   .باشد هاي مؤثر ضروري می راهبردهاي مناسب و برنامه

رضایت کارکنان در سازمانها یکی از موضوع هاي مهم 
مدیریتی است ،که از سالها پیش  توجه پژوهشگران زیادي را 

نگامی که، ه) .1(در سراسر جهان به خود جلب نموده است
فردي حرفه اي را انتخاب میکند ،مجموعه اي از انتظارات 
،خواستها،نیازها ،آرزوها،تجارب گذشته را که بر روي هم 
انتظارات شغلی را می آفریند در ذهن خود همراه دارد و به این 
ترتیب انگیزش در کار ،یعنی پیوند میان او با آنچه که براي 

فرد کار خود را وسیله اي براي وي مهم است ،برقرار میگردد و 
  ).6(رسیدن به اهداف خود می داند

میزان رضایت شغلی معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از 
چانگ و .شغل خود است و متاثر از عوامل متعددي میباشد

همکاران رضایت شغلی را مجموعه اي از احساسات فرد نسبت 
  معتقد است رضایت1و گلیس). 2(به شغلش بیان میکنند

 2و از دیدگاه هرزبرگ ).7(شغلی پاسخ موثر به شغل است
عواملی که به رضایت شغلی منجر میشود متمایز از آنهایی 

، که شامل عوامل )8(است که به نارضایتی شغلی می انجامد 
بهداشتی یا عوامل بیرونی که در برگیرنده ویژگیهاي محیطی 

و شغل و عوامل حقوق،سرپرستی،روابط بین فردي،شرایط 
موقعیت کاري است و دسته دوم عوامل انگیزشی یا عوامل 

که در واقع عوامل وابسته به وظایف و محتواي )9(درونی است
شغلی نظیر جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت 

رضایت شغلی بربسیاري از .،مسئولیت و رشد را مطرح میکند 
 متغیرهاي مثبت سازمانی نظیر افزایش بهره وري ،دلسوزي

کارکنان نسبت به سازمان،تعلق خاطر و دلبستگی به محیط 
کار ،افزایش کمیت و کیفیت کار ،ارتباطات صحیح ،بهبود 

   .)10(روحیه و عالقه به کار تاثیر دارد
رضایت شغلی پایین موجب رفتارهایی مانند غیبت،ترك 

  ) .11(کارکنان میشود ... خدمت و
 بر روي و همکاران صادقی،  ، عرشی نتایج مطالعه

از % 2/23 نشان داد که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
از %  51 ، رفاهیامکاناتاز % 63 ،پرسنل از شغل خویش 

عملکرد هیات رئیسه دانشگاه در خصوص توجه به مسایل 
  . )12(ند  بودی ضراکارکنان نا

با آنکه در زمینه رضایت کارکنان از محیط کار در 
یشماري از دیدگاههاي گوناگون انجام بررسی هاي ب سازمانها

شده ،متاسفانه رضایت  شغلی اساتید دانشگاهها از محیط 

                                                
1- Gillies  
2- Herzburg 
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آموزشی دردانشگاهها کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته 
آموزش زیر بنایی براي تامین نیروي انسانی کارآمد براي .است

رفع نیاز جامعه است و در این راستا اگرسالمتی جامعه را در 
دمات پزشکی و پیراپزشکی و نقش مهم این گرو کیفیت خ

افراد را در امر پیشگیري و آموزش و درمان بدانیم ،و با تاکید 
بر این موضوع که براي آموزش این افراد احتیاج به یک 
سیستم منظم علمی و حرفه اي میباشد،جایگاه و اهمیت 

آموزش ،فرایند پیچیده ).2(آموزش تعیین و مشخص میگردد
ت تاثیر عوامل و متغیرهاي زیادي قرار دارد و اي است که تح

باعث میشود آنچه را که دانشجو بصورت علمی آموخته در 
مندي یتاز بین عوامل متعدد میتوان به رضا).3(عمل بکار گیرد

به نظر میرسد . اساتید دانشگاه از محیط آموزشی اشاره نمود
اي مندي اساتید و تامین هرچه بیشتر آن بریتکه ارزیابی رضا

پیشبرد اهداف آموزشی از اهمیت ویژ ه اي برخودار باشد ، زیرا 
باال بردن توان علمی دانشجویان از اهمیت واالیی  برخوردار 
است که الزمه آن ایجاد محیط آموزشی مناسب براي دانشجو 

با توجه به این مهم پژوهش فوق با هدف تعیین میزان . است
م پزشکی در سال رضایت مندي شغلی اساتید دانشگاه علو

  . انجام گرفت1385

  مواد و روشها
 جامعه مورد مطالعه کلیه اساتید  توصیفیپژوهشدر این 

هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان  که 
روش . حداقل دو ترم تحصیلی  فعالیت آموزشی داشتند بود

  .نمونه گیري بصورت سرشماري بود
هش پرسشنامه شامل ابزار گردآوري داده ها در این پژو

مرتبه  مدرك تحصیلی، سن، جنس،(مشخصه هاي فردي
متوسط  محل کار، وضعیت استخدامی، تمام وقتی، علمی،

و سواالت ) واحدهاي تدریس شده نظري و عملی در هر ترم 

بر گرفته از پرسشنامه رضایت مندي اساتید (رضایتمندي 
حقوق و (شامل )  هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان 

نحوه سرپرستی و   سوال،6فرصتهاي ارتقاء   سوال،5مزایا 
شرایط فیزیکی و   سوال،7امنیت شغلی   سوال،14ارتباطات 

براي سنجش .  بود) سوال6ماهیت کار   سوال،7محیط کار 
سواالت و رضایت مندي از طیف لیکرت سه درجه اي کامال 

 رضایتمندي و میزان استفاده شد راضی ، نسبتا راضی، ناراضی،
بطور جداگانه  در هر قسمت و سپس رضایت کلی محاسبه 

 ،روش خود ایفایی تکمیله اطالعات در یک مرحله  ب .شد
 براي تجزیه و تحلیل spss ver 11.5جمع آوري واز نرم افزار 
 در نهایت از آمار توصیفی براي توصیف .اطالعات استفاده شد

  کاي دو،اداربودن از داده ها و براي تجزیه تحلیل و سطح معن

  . ضریب پیرسون و آزمون تی استفاده شد 

  یافته ها
نمونه ها مذکر با میانگین % 7/56 نتایج نشان داد که 

 سال و 2از نظر سابقه کمترین سابقه .  سال بودند9/38سنی 
نمونه ها کارشناس ارشد % 50 . سال بدست آمد28بیشترین 

% 47 ها استادیار که نمونه% 1/51از نظر مرتبه علمی.بودند
نمونه ها تمام وقت و حق % 70. استخدام رسمی قطعی بودند

شاغل در دانشکده % 52. محرومیت از مطب دریافت می کردند
از اعضاء هیات علمی بالینی داراي مطب  % 3/33پزشکی که 

نمونه ها بطور متوسط در % 44.خصوصی و یا داروخانه بودند
بطوریکه  ،دکردن دریس می واحد یا بیشتر را ت10هر ترم

متوسط ساعات حضور براي اساتید شاغل در بیمارستان در 
میزان .  ساعت بدست آمد20 و باالي 10نمونه ها زیر % 3/23

رضایت نمونه هاي مورد پژوهش از شغل خود بعنوان هیات 
) 1( حیطه عوامل موثر بر رضایت در جدول شماره 6علمی در 

  .آمده است 
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  89 بهار  ، دوازدهمیافته، دوره/  52 

نمونه ها % 1/41 رضایت کلی تنها همچنین در بررسی
آزمون آماري کاي دو بین رضایت کلی . رضایت کامل داشتند

فرصتهاي ارتقاء  ،)=0001/0p(حیطه هاي حقوق و مزایابا 
)0001/0p=(نحوه سرپرستی،)0001/0p=(امنیت شغلی، )0001/0p=(، 

 )=001/0p(ماهیت کار  و  ،)=001/0p(شرایط فیزیکی محیط کار
  .داري نشان دادی ارتباط معن

 بین مدرك تحصیلی ANOVAهمچنین آزمون آماري
در خصوص رابطه .  و رضایت مندي  رابطه معناداري نشان داد

 .بین تعداد واحد و رضایت مندي ارتباط معناداري مشاهده شد
و در خصوص متوسط ساعات حضور در هفته براي اساتید 

داري ی  معنارتباط) بالین ،کارآموزي (شاغل در بیمارستان 
  .مشاهده شد

  
 توزیع فراوانی نسبی رضایت شغلی اساتید هیات -1جدول شماره 

  علمی در  حیطه هاي شش گانه

  
  

  بحث و نتیجه گیري 
اساتید هیات % 1/41یافته ها ي پژوهش نشان داد که 

خشنودي در رضایت شغلی . علمی کامال رضایت شغلی دارند
مربوط به آن است که حرفه مورد نظر تا چه  اندازه پاسخگوي 

.  و خصوصیات شخصیتی فرد میباشدنیازها و توانایی ها ،رغبت ها
و با توجه به خصوصیات و توانایی هاي ذهنی فرد،موقعیت 
اجتماعی ،سطح اقتصادي،خانوادگی و یا امکانات و فرصتهاي 

  ) .5(محیطی میتوان رضایت بیشتري را در فرد بوجود آورد 

 .رضایت کامل داشتند% 1/41در حیطه ماهیت کار تنها 
لی در نوان استقالل و رضایت شغدر مطالعه اي که تحت ع

 انجام گرفت نتایج نشان داد که معلمان یونان توسط کاستلیو
ارتباط مثبت و معناداري بین رضایت معلمان و استقالل وجود 
دارد که منجر به خود کنترلی و خود نظارتی در فرد شده است 

  ). 15(که با تحقیق فوق همخوانی دارد 
رایط فیزیکی محیط کار نمونه ها  در مورد ش%  2/22

بطوري که در مورد برخورداري از یک .رضایت کامل داشتند
. محیط مناسب در امر آموزش دانشجویان رضایت نسبی داشتند

نمونه ها از عدم وجود دفتر کار مناسب در محیط % 40حال آنکه 
از امکانات رفاهئ تفریحی مناسب جهت سپري % 3/53آموزشی ، 

  .  و خانواده کامال ناراضی بودندکردن اوقات فراغت خود
نویسد هر قدر میزان رضایت کارکنان از   گلچین می

شرایط کاریشان بیشتر  شود امکان ترك خدمت کمتر و هر 
قدر میزان رضایت کمتر شود غیبت،استعفاء و گریز از سازمان 

لذا رضایت شغلی بر ابقاء کارمند،بازدهی ).15(بیشتر خواهد بود
   ) .16(ار وي تاثیر میگذاردو کیفیت انجام ک

لوتانز درباره تاثیر شرایط محیط کار بر رضایت شغلی بر 
این باور است که اگر محیط کار خوب باشد کارکنان راحت تر 
و بهتر کارشان را انجام خواهند داد و اگر محیط کار مناسب 

وظایف خود با مشکل روبرو خواهند  نباشد کارکنان براي انجام
 ).17(شد 

مطالعه علی آبادي و همکاران باعنوان عوامل موثر بر در 
ایجاد انگیزش شغلی اعضاي هیات علمی نتایج نشان داد که 
شرایط محیط کار بر رضایت شغلی اعضاء هیات علمی تاثیر 
دارد که ایجاد ارتقاءکیفیت و در نهایت  منجر به بهره وري 

  .)18 و19( یق فوق هم خوانی داردبیشتر شده است که با تحق
نتایج رضایت شغلی در حیطه سواالت حقوق و مزایا 

از میزان حقوق در یافتی خود با توجه %50نشان داد که فقط 

  ناراضی  نسبتا راضی  رضایت کامل  حیطه ها
  2/12  8/37  50  حقوق و مزایا

  9/13  3/63  8/17  فرصتهاي ارتقاء
  1/1  3/33  8/65  نحوه سرپرستی

  9/18  1/51  30  امنیت شغلی
  1/21  7/65  2/22  ایط فیزیکی کارشر

  1/1  8/57  1/41  ماهیت کار
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به مسئولیتهاي خود در حیطه هاي  آموزشی و پژوهشی کامال 
این امر توجه مسئولین و مدیران عالی دانشگاه و .راضی بودند

  .وزارت بهداشت و درمان را می طلبد
در این ارتباط هرزبرگ می نویسد هنگامی که شخصی 
در می یابد که بطور کامل حقوق خودش را دریافت نمی کند 
و سطح مزایاي او کافی نمی باشد ،امنیت شغلی ندارد ،نظارت 

عدم رضایت  و مناسب و روابط بین فردي مناسبی وجود ندارد
  ).21،20(شغلی در او ایجاد میشود 

ط آموزش و پرورش استان در مطالعه اي که توس
 تحت عنوان ضرورت شناخت 1373آذربایجان شرقی در سال 

نیازهاي معلمین و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
انجام شد ،نتایج نشان داد که اکثریت نمونه ها از میزان حقوق 
و مزایاي دریافتی ناراضی بوده و تاثیر رفع این نیاز را در عالقه 

ان به حرفه خود موثر می دانستند و معتقد بودند مندشدن  آن
که رفع مشکالت و تنگناهاي مادي در ارتقاء کیفیت تدریس 

   ) .22( همخوانی داردماموثر است  که با تحقیق 
از نمونه ها در حیطه امنیت شغلی رضایت کامل % 30
همچنین آزمون آماري کاي دو ارتباط معناداري . داشتند

)0001/0p=(کال . یت شغلی و رضایت کلی نشان داد بین امن
اکثر نمونه ها  از سواالت  کار در محیط عدا لت محور، حمایت 
مدیران از اساتید در مواقع ضروري و روند ارزشیابی ناراضی 

 این امر حاکی از آن است که مسئوالن و مدیران بایستی  .بودند
به شرایط کاري اعضاي هیات علمی توجه خاص مبذول 

بدین لحاظ بدیهی است که اگر مدیران اهمیتی براي  .نمایند
این مسائل قائل نباشند کیفیت و بهره وري اساتید کاهش و 

  .آموزش دچار مشکل خواهد شد
بیشترین رضایت شغلی مربوط به حیطه نحوه سرپرستی 

این بعد شامل روابط بین فردي  .و ارتباطات  بدست آمد

زیع مسئولیتها بطور تو نظارت توسط مدیر گروه، محترمانه،
  .باشد می...تشویق و تنبیه و اشراف ضوابط بر روابط، عادالنه،

اکثریت از میزان دسترسی به مسئولین در موقع ضروري 
رضایت داشته و از چگونگی نظارت مسئولین در کارشان تا 

بیش از نیمی از واحدها از شرایط . حدودي راضی بوده اند
فرهادیان در   .اضی نبوده اندموجود جهت تشویق ، ارزشیابی ر

تحقیق خود آورده است از جمله تالشهاي مدیریت در جهت 
ایجاد رضایت در کارکنان و  حفظ و نگهداري منابع انسانی،

   ). 23( جلوگیري از عدم رضایت  آنان است 
در مطالعه شهبازي و سلیمی با عنوان رضایت شغلی 

 مورد پژوهش از پرستاران یزد نتایج نشان داد که نمونه هاي
بطوري که از شرایط . رضایت متوسطی برخوردار بودند

نحوه نظارت و سرپرستی، و  کاري،موقعیت و امنیت شغلی،
ارتباطات شغلی با زندگی شخصی داراي رضایت متوسط بودند 
و از میزان حقوق و مزایاي خود ناراضی و از چگونگی ارتباط با 

تحقیق فوق تا حدي هم همکاران رضایت زیادي داشتند  که با 
   ). 24( خوانی دارد 
در مورد فرصتهاي ارتقاء شغلی رضایت کامل % 8/17تنها 
در مطالعه  بهتارا و همکاران مهمترین عوامل نارضایتی .داشتند

شغلی کارکنان در  ایالت داکوتاي جنوبی امریکا ، عدم وجود 
که به نظر میرسد . امکانات براي ادامه تحصیل مطرح شده بود 

مسئولین و مدیران رده عالی بایستی با این امر توجه نموده و 
شرایط الزم را جهت توسعه فردي و ارتقاء علمی و ادامه 

  .تحصیل اعضاء هیات علمی مهیا نمایند
شناخت عوامل موثر در ایجاد انگیزش شغلی، از 

وري و رضایت  بهره تواند در افزایش هایی است که می ضرورت
در  کننده باشد ت علمی دانشگاه کمکشغلی اعضاي هیا

و همکاران حمید بخشی علی آبادي، داریوش نوروزي، مطالعه 
عوامل موثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضاي هیات با عنوان 
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در بین عوامل   نتایج نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی علمی 
 حقوق و دستمزد، امنیت عواملبیرونی به ترتیب اهمیت، 

محیط کار، نحوه ارتباط با دیگران، سرپرستی و  شغلی، شرایط
بین عوامل  نظارت و خط مشی حاکم بر محیط کار، و در

درونی به ترتیب اهمیت، ماهیت کار، شناخت و قدردانی از 
توسعه شغلی و موفقیت شغلی، بیشترین  افراد، پیشرفت و
، % 50 که در تحقیق فوق حقوق ومزایا اند نقش را داشته

بدست امد که با نظریه هرزبرگ تا حدودي % 1/41ماهیت کار 
  ).18(مطابقت دارد

این یافته ها لزوم توجه بیشتر مسئولین به زمینه هاي 
 فرصتهاي ارتقاء، شرایط حیطه هايمختلف رضایت شغلی در 

ماهیت کار،حقوق و مزایا،نحوه  امنیت شغلی، فیزیکی محیط،
  .داند  ضروري می راسرپرستی و ارتباطات

 که رضایت شغلی ستت گوناگون نشان داده امطالعا
کیفیت عملکرد و بهره وري کارکنان  شغلی، میتواند بر ابقاء

 الزم است مدیران ومسئولین معاونت آموزشی و .تاثیر گذارد
پژوهشی  براي حفظ و بقاء اعضاءهیات علمی منابع رضایت و 

  . عدم رضایت شغلی را بخوبی شناسایی نمایند

ج پژوهش  ایجاد فرصتهایی براي  ارتقاء و با توجه به نتای
دادن بورس، معرفی مربیان براي ادامه تحصیل، ( توسعه فردي 

تداوم دروه هاي آموزشی زبان انگلیسی  ، دوره هاي آموزشی 
انتخاب مدیران ....) کوتاه و بلند مدت در داخل و خارج کشور،و

و سرپرستان براساس شایستگی و با مشارکت اعضاي هیات 
لمی، دقت در امر ارزشیابی صحیح عملکرد ، بکارگیري ع

صحیح  سیستم  تشویق و تنبیه با استفاده از شیوه هاي نوین 
مدیریتی، ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی در جهت تهیه 
مسکن و مراکز رفاهی ، تعدیل در سقف موظفی افراد،دخالت 

  . اعضاء در تصمیم گیري ها  ضروري بنظر میرسد

  قدر دانیتشکر و 
از معاونت آموزشی و پژوهشی ، مدیریت پـژوهش، آقـاي           
یزدان بخـش غالمـی ، اعـضاء هیـات  علمـی  ،دانـشگاه علـوم           
پزشکی اصفهان  و همه عزیزانی که ما را در انجام طـرح یـاري           

  .نموده اند تشکر و قدر دانی میشود
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