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Aims: Job satisfaction is one of the important factors of job success and improves people's 

performance. Thus, the present study was conducted to investigate and prioritize the factors 

affecting job satisfaction among employees of hospitals affiliated to NAJA in Tehran, Iran. 

Materials & Methods: This was a descriptive-correlational study. The statistical population of 

this study was all employees of hospitals affiliated to NAJA in Tehran, Iran, in 2019. Owing to the 

large size of the mentioned population, a statistical sample of 640 people (340 men and 300 

women) from the employees working in these hospitals was selected based on the Random 

Stratified Sampling technique and the number of people in each stratum. This study’s instrument 

was the Job Description Index (JDI) which was filled by the sampled individuals. 

Findings: The results of data analysis showed that age and job history had positive and 

significant relationships with job satisfaction (P<0.05), but there was no relationship between 

education and job satisfaction (p<0.05). The independent T-test was used to examine the 

relationship of gender, marital status, and type of employment with job satisfaction. The mean 

job satisfaction score of women was higher compared to men. There was no significant difference 

in job satisfaction between single and married participants. Moreover, people with a formal 

contract had higher job satisfaction. In order to determine the order of priority in employee job 

satisfaction, the Friedman test was used, which showed the first to fifth priorities influencing job 

satisfaction to be the variables of colleague, job, supervisor, payment, and promotion with 

average ranks of 4.28, 4.4, 3.62, 1.57 and 1.53, respectively. 

Conclusion: In general, the study results showed that age, gender, job history and type of 

contract are the components associated with the job satisfaction of employees of hospitals 

affiliated with NAJA in Tehran. Additionally, among the sub-components related to job 

satisfaction, the role of the colleague, supervisor, and the job itself is more prominent. 
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 نیی. پژوهش حاضر با هدف تعرددگیافراد م ییکارآ شیبوده و باعث افزا یشغل تیاز عوامل مهم در موفق یکی یشغل تیرضااهداف: 
 .تابع ناجا در شهر تهران انجام شد یهامارستانیکارکنان ب انیدر م یشغل تیعوامل موثر بر رضا تیاولو

تابع ناجا  یهامارستانیپژوهش همه کارکنان ب نیا یبود. جامعه آمار یهمبستگ -یفیپژوهش توص کیمطالعه حاضر ها: و روش مواد
زن( از کارکنان شاغل  300مرد و  340نفر ) 640به تعداد  یبودند. با توجه به حجم جامعه مذکور، نمونه آمار 1398در شهر تهران در سال 

 نیاد افراد جامعه در هر طبقه انتخاب شد. ابزار موردنظر در او با توجه به تعد ینسب یاطبقه یریگهنمون وهیبه ش هامارستانیب نیدر ا
 .شد لیتکم ی( بود که توسط نمونه آمارJDI) یشغل تیپرسشنامه شاخص رضا ق،یتحق

رضایت شغلی بیشتری نسبت به مردها، ها زن (.>05/0p)داشت معناداری ه مثبت و رضایت شغلی رابط باسابقه شغلی سن و : هاافتهی
بین مجرد و متأهل بر اساس رضایت شغلی تفاوت معناداری  .داشتندافراد با قرارداد رسمی رضایت شغلی بیشتری همچنین  .داشتند
به منظور تعیین اولویت در رضایت شغلی کارکنان نیز از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج نشان داد متغیرهای همکار، نداشت. وجود 

را در تأثیرگذاری بر رضایت  5تا  1های اولویت 53/1و  57/1، 62/3، 4، 28/4به ترتیب با رتبه میانگین کار، سرپرست، پرداخت و ارتقا 
 .شغلی دارند

های سن، جنسیت، سابقه شغلی و نوع قرارداد در رضایت شغلی به طور کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه: یریگجهینت
های مربوط به رضایت شغلی نیز نقش همکار و شهر تهران اثرگذار هستند، همچنین در بین زیرمولفههای تابع ناجا کارکنان بیمارستان

 .باشدتر میسرپرست و خود شغل پررنگ

 سیپل ،مارستانیب ،کارکنان ،یشغل تیرضاها: کليدواژه 
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 مقدمه
و  است مؤثرها بسیار عواملی که امروزه در بقای سازمان ازجمله

در  .[1] گیرد، نیروی انسانی استهمواره مدنظر مسئوالن قرار می
بخش عظیمی از  ،های پیشرفته و موفقهای اخیر، سازمانسال

اند تا آن را را به نیروی انسانی اختصاص داده زمان و سرمایه خود
نیاز این امر . پیشرندیکارگبهسازمان  ییکاراوری و برای افزایش بهره

یفیت و ک ازنظرکمیت، بلکه  ازنظر تنهانهنیز شناخت منابع انسانی 
، یطورکلبه .[2]است در سازمان  خود میزان رضایت فرد از شغل

موفقیت یک سازمان تا حدود زیادی بستگی به تالش و رضایت 
شاید بتوان گفت کارکنانی که  کهیطوربهکارکنان آن سازمان دارد. 

یه باال، خالقیت و مهارت هستند از رضایت شغلی بهتر و دارای روح
تواند منجر به تعهد ضایت شغلی میباالتری برخوردارند و این ر

ماندگاری، تعلق و وفاداری،  سازمانی شود و کاهش غیبت، افزایش
های سازمانی را به همراه ، پذیرش راهبرد و هنجارها و ارزشوریبهره

  .[3داشته باشد ]
تواند در فرآیند کارکنان میشناخت رضایت شغلی بررسی و 

اثربخشی به مدیران منابع انسانی در مراحل مختلف روند مدیریت 
 ؛شودایت شغلی به امور مادی محدود نمیرض .[4] کمک شایانی کند

بلکه ماهیت کار، مدیریت، ارتقای درجه و همکاران نیز در رضایت 
معتقدند که  نظرانصاحب .[5شغلی کارکنان اهمیت بسزایی دارند ]

رضایت شغلی عبارت است از چگونگی احساس فرد نسبت به شغل 
دهد که بین رضایت نشان می هاهای گوناگون آن. بررسیو جنبه

 .[6شغلی و عملکرد کارکنان رابطه بسیار نیرومندی وجود دارد ]
کارکنان دارای رضایت شغلی، از سالمت بهتری برخوردار  ازآنجاکه

بوده و اثرات این رضایت در زندگی ایشان نیز مشهود است و از 
دهند؛ لذا طرفی افراد ناراضی شغل خود را ترک کرده و استعفا می

 الزم است مدیران هر سازمان به رضایت شغلی افراد اهمیت دهند
 نیترمهمیکی از  عنوانبهظامی بررسی این امر در نیروی انت. [7]

های خدماتال جامعه نیز که در اجرای برنامههای پویا و فعسازمان
مستقیم نیروی انسانی خود قرار دارد، از اهمیت  ریتأثرسانی تحت 

 سریع تغییرات محیطی بر ریتأثخاصی برخوردار است. با توجه به 
ه ک جادشدهیام این الزا ،گیری تغییرات سازمانیها و شکلسازمان

 .[8چگونگی حفظ کارکنان، تعهد و رضایت شغلی آنان درک شود ]
یک موضوع مهم در  عنوانبهها پیش، از مدترضایت شغلی 
ها در این بررسی کهیطوربهاست،  شدهمطرحها تحقیقات سازمان
به بعد در این مورد بیش از  1976دهد که از سال زمینه نشان می

رضایت شغلی  یطورکلبه. [9است ] گرفتهانجاممطالعه  3000
های شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشت

مطلق و مستقل درباره آن اظهارنظر  طوربهتوان افراد است و نمی
مفهومی است که عوامل مختلفی  ،کرد. اصواًل عبارت رضایت شغلی

 رگذاریتأثعوامل  از این ؛گذارندمی ریتأثدر شرایط مختلف بر آن 
همکاران، شرایط اقتصادی، ساختار سازمانی، فقدان  توان بهمی

تالش و تنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و 
خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و 

زمانی در حد مطلوب است که  ،رضایت .[10] اشاره کرد ارزشیابی
توافق و همخوانی  شخصزها و تمایالت انتظارات سازمان با نیا

 ازلحاظمشکالتی  ،داشته باشد. عدم همخوانی و تطابق این دو
  .[11رضایت طرفین به وجود خواهد آورد ]

در مورد رضایت شغلی در میان  مطالعاتهای گذشته در دهه
 افتهیگسترشها در کشورهای مختلف کارکنان پلیس و سایر سازمان

، [14رتبه شغلی ]، [12،13مچون جنسیت ][ و عواملی ه4است ]
در ارتباط  [17و عوامل ساختاری و مدیریتی ] ،[16سن ]، [15آموزش ]

 . است شدهیابیارزبا رضایت شغلی کارکنان نهادهای مختلف 
پلیس در حفظ سالمت روانی  هاینقشیکی از با توجه به 

 گذارریتأثاجتماع، عواملی که بر میزان رضایت شغلی کارکنان آن 
باشند. نیروهای پلیس یکی از دارای اهمیت بسزایی می ،هستند
باشند که نیازمند تعهد شخصی، تماس مشاغل را دارا می نیترمهم

برای  بنابراین، مستقیم با مردم و تمرکز بر رفاه و آرامش جامعه است
نیروهای پلیس بسیار سخت است که در صورت نارضایتی بتوانند 

. باشندو کارآمد کرده و در کارشان موفق  فهیوظمانجا مؤثر طوربه
ین ب مؤثررضایت شغلی همچنین یکی از ملزومات تعامل مثبت و 

 . [18پلیس و مردم است ]
های تابع ناجا در ایران، تحت نظر نیروی انتظامی بیمارستان

دهنده یکی از نهادهای ارائه عنوانبهها قرار دارند. این بیمارستان
ح سالمت جامعه نقش درمانی در ارتقای سط -بهداشتیخدمات 

کنند. این در حالی است که این امر بدون مشارکت اساسی ایفا می
از طرف  مؤثرمطلوب و  ،ه خدمات مستمرئنیروهای انسانی و ارا

ها بدون وری سازمانافزایش بهره. پذیر نیستایشان، امکان
پذیر انمندی باال امکیترضا کارکنان باانگیزه و دارای مؤثر یریکارگبه

ها و تعهد به مدیریت نظامی در این بیمارستان .[19نخواهد بود ]
و دشواری کاری، تعامل مستقیم با مردم، تعهد  سوکیخدمت از 

کاری سخت و طوالنی از  یهانوبتبرای حفظ سالمت جامعه و 
ه تر ساختها و مراکز درمانی را پراهمیتسوی دیگر، این بیمارستان

ی در بین این کارکنان اهمیت بنابراین بررسی رضایت شغل، است
تاکنون پژوهشی که به تعیین رضایت شغلی  حالنیبااای دارد. ویژه

 ت.اس منتشرنشدهبر آن در این گروه از افراد بپردازد،  مؤثرو عوامل 
تا ارتباط رضایت شغلی  هپژوهش حاضر تالش شددر بر این اساس 

ر عوامل سازمانی ب یرگذاریتأثامل فردی و میزان این کارکنان با عو
بندی و تعیین رتبه درواقعرضایت شغلی ایشان سنجیده شود. 

شود تا بر رضایت شغلی کارکنان موجب می مؤثراولویت عوامل 
ها و تری برنامهتر و واضحمشخص طوربهمدیران سازمانی بتوانند 

 شغلی کارکنان فراهممداخالتی در راستای بهبود و تقویت رضایت 
بر رضایت شغلی  مؤثرعوامل  تعیین باهدفاین پژوهش  لذا نمایند.

 .تابع ناجا در شهر تهران انجام شد یهامارستانیبدر کارکنان 
 

 هامواد و روش
روش توصیفی و از نوع  ازنظرهدف کاربردی و  ازلحاظپژوهش حاضر 

کارکنان  همه ؛همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر
 شهر تهران شامل بیمارستان ولیعصرتابع ناجا در  یهامارستانیب
علی )ع( و درمانگاه ، درمانگاه امام)ع( (، بیمارستان امام سجادعج)

ش با روش نمونهلذا نمونه پژوه. بودند 1398در سال قائم )عج( 
 Random Stratified) ای نسبیگیری تصادفی طبقه

Sampling ) یاطبقهتصادفی  یریگنمونهانتخاب گردید. روش 
که جامعه موردنظر دارای ساخت ناهمگن  رودیمنسبی زمانی به کار 

و نامتجانس است و محقق درصدد اطمینان یافتن از این موضوع 
 .[20] کافی معرف آن جامعه است اندازهبهاست که نمونه موردنظر 

تعداد  موردنظر، طبق فرمول کوکران با توجه به حجم جامعه
در این پژوهش با توجه به  حالنیبااکرد. نفر نمونه کفایت می 328

درصد جامعه موردنظر 53در نظر گرفتن جنسیت و با توجه به اینکه 
 348نفر معادل  656درصد زن بود، حجم نمونه موردنظر 47مرد و 
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زن تعیین گردید. با توجه به اینکه طبق محاسبات و  308مرد و 
درصد، بیمارستان  58، بیمارستان ولیعصر )عج( هانسبت بررسی

درصد و درمانگاه  8درصد، درمانگاه امام علی )ع(  28امام سجاد )ع( 
درصد از حجم جامعه را به خود اختصاص دادند و با  6قائم )عج( 

درصد 53توجه به اینکه نسبت کارکنان در بیمارستان ولیعصر )عج( 
درصد مرد و 55ستان امام سجاد )ع( درصد زن؛ در بیمار47مرد و 

درصد زن 59درصد مرد و 41درصد زن؛ در درمانگاه امام علی )ع( 45
درصد زن بود، لذا تعداد  45درصد مرد و 55و در درمانگاه قائم )عج( 

نمونه موردنظر از هر طبقه به شرح زیر تعیین شد: بیمارستان 
رستان امام زن، بیما178مرد و  202نفر شامل  380ولیعصر )عج( 

زن، درمانگاه امام علی )ع(  82مرد و  102نفر شامل  184سجاد )ع( 
نفر شامل  40زن و درمانگاه قائم )عج(  30مرد و 22نفر شامل  52
های استفاده از پرسشنامه زن. که با توجه به محدودیت 18مرد و  22

ا ب یطورکلبهو  هاآنو امکان عدم پاسخگویی کامل به بعضی از 
 وانعنبهنمونه، از هر طبقه تعداد بیشتری  ریزش احتمالبهتوجه 

  گروه نمونه انتخاب شد.
برای شرکت در  -1معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: 

 یپزشکرواناختالالت  -2پژوهش رضایت کامل داشته باشند، 
کارمند  -3مصرف نکنند و  یپزشکرواننداشته و داروهای 

موقت در این  طوربهناجا شهر تهران بوده و  های تابعبیمارستان
ها حضور نداشته باشند. معیارهای خروج نیز عبارت بیمارستان
ناتوانی در -2عدم رضایت برای شرکت در پژوهش،  -1بودند از: 

 . سؤاالتپاسخگویی به 
 سؤاالتبرای اطالعات توصیفی؛  مطالعهدر این  سنجشابزار 

بندی عوامل هش و برای رتبهدموگرافیک مرتبط با اهداف پژو
( JDIپرسشنامه شاخص رضایت شغلی )بر رضایت شغلی؛  رگذاریتأث
 .بود

یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش رضایت  JDIپرسشنامه 
اساس یک مدل پنج  برو همکاران  Smithتوسط که  هستشغلی 
پردازد. این به بررسی رضایت شغلی در افراد میو  شدهنیتدوعاملی 

(، سرپرست سؤال 10خرده مقیاس کار ) 5گویه و  39پرسشنامه از 
( سؤال6( و پرداخت )سؤال5(، ارتقاء )سؤال 10(، همکار )سؤال 8)

 رود. می کار سنجش رضایت شغلی به منظوربهاست که  شدهلیتشک
امتیازی لیکرت از  5مانند مقیاس  سؤاالتمقیاس امتیازبندی این 

ف تا کامالً موافق بوده است و تحلیل نتایج با استفاده از کامالً مخال
صورت گرفته است. رضایت شغلی ناشی از جنبه  Smithاهنمایر

های ترفیع، سرپرست، های مختلف شغل همچون پرداخت، فرصت
همکاران و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، شرایط 

پرسشنامه، کاری و مزایای شغلی است. بر اساس دستورالعمل 
 3نشانگر رضایت کم،  2به معنای عدم رضایت شغلی،  1نمرات 

نشانگر رضایت  5نشانگر رضایت زیاد و  4نشانگر رضایت متوسط، 
شغلی بسیار باال است. اعتبار درونی )پایایی( شاخص توصیف شغل 

، 89/0، سرپرست 80/0با روش آلفای کرونباخ برای ماهیت کار 
 80/0، محیط کار 90/0، حقوق و مزایا 90/0، ترفیعات 87/0همکاران 

به دست آمد، همچنین این پرسشنامه  93/0و روایی پرسشنامه نیز 
برای نخستین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز استاندارد گردیده 

 94/0است. فرم اصلی توسط شکرشکن ترجمه و پایایی و روایی آن 
 .[21]است  شدهمحاسبه 96/0و 

حضوری در  صورتبهپژوهشگر پس از اخذ مجوزهای الزم 
های موردنظر حاضر شد و پس از تبیین اهداف پژوهش، بیمارستان

تصریح محرمانه بودن پژوهش، توضیح کامل نحوه پاسخگویی به 
ابزار، کسب رضایت آگاهانه و تعهد کامل مبنی بر پاسخ کامل به ابزار 

در اختیار گروه نمونه  دسترسدر  صورتبهها را پرسشنامهپژوهش، 
 آوری کرد. را جمع هاآنو سپس  قراردادوهش ژپ

با  شدهیآورجمعهای داده :هادادهآماری  لیوتحلهیتجز
ند. قرار گرفت لیوتحلهیتجزهای مختلف آماری مورد استفاده از روش

 اردانحراف استاندو  میانگینفراوانی، آمار توصیفی از  درروشابتدا 
برای توصیف متغیرهای پژوهش استفاده شد. سپس برای تعیین 

، سطح تأهلارتباط عوامل دموگرافیک )سن، جنسیت، وضعیت 
تحصیالت، سابقه شغلی و نوع استخدام( با رضایت شغلی و نقش 

از همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون تی  هاآن کننده ینیبشیپ
ه شد، همچنین برای استفاد زمانهممستقل و رگرسیون چندگانه 

و تعیین  JDIعامل موجود در پرسشنامه  5مشخص کردن اثرگذاری 
اولویت اثرگذاری هر یک ابعاد نوع کار، سرپرست، همکار، فرصت 
ارتقاء و پرداخت در رضایت شغلی کارکنان بهداد ناجا، از روش آماری 

های آماری با استفاده از نرمفریدمن استفاده گردید. تمامی تحلیل
در نظر  (P< 05/0) یداریمعنسطح  انجام شدند. SPSS-22افزار 

 گرفته شد.
-در این مطالعه رضایت تمامی شرکتمالحظات اخالقی: 

رعایت مسائل اخالقی نام  منظوربهکنندگان جلب گردید و همچنین 
همه اصول اخالقی مربوط به  همچنین کد وارد شد. صورتبه هاآن

انسانی رعایت و مجوزهای الزم از های تحقیقات بر روی نمونه
  .صالح اخذ گردیدمراجع ذی

 

 هایافته
های تابع نفر از کارکنان بیمارستان 656نمونه پژوهش متشکل از 

های ناقص تعداد نمونه ناجا در شهر تهران بود که بعد از حذف داده
از های آماری روی این تعداد انجام شد. نفر رسید و تحلیل 640به 

( % 8/49نفر ) 319سال،  20-30( بین % 3/28نفر ) 181اد، این تعد
( % 5/2نفر ) 16و  40-50( بین % 4/19نفر ) 124سال،  30-40بین 

سال  68و حداکثر  20حداقل سن سال سن داشتند.  50نیز باالی 
( در % 1/53مرد ) 340( و % 9/46زن ) 300گزارش شد. همچنین 

 6/1نفر ) 10میزان تحصیالت  ازنظر مشارکت داشتند. حاضرپژوهش 
( دارای تحصیالت % 7/29نفر ) 190، یپلمد یرز( دارای تحصیالت %

( دارای % 10نفر ) 64( کارشناسی و % 8/58نفر ) 376دیپلم، 
تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودند. متوسط سابقه شغلی 

 73/6سال با انحراف استاندارد  49/10کنندگان در پژوهش شرکت
( % 3/56نفر ) 360( استخدام رسمی و % 8/43نفر ) 280و  بود

 استخدام قراردادی بودند.
منظور تعیین میزان رضایت شغلی بر اساس نمره برش، به

ها بر اساس دستورالعمل پرسشنامه تبدیل به نمرات هنجار داده
به  1بر اساس دستورالعمل پرسشنامه، نمرات (. 1جدول شدند )

نشانگر رضایت  3نشانگر رضایت کم،  2معنای عدم رضایت شغلی، 
نشانگر رضایت شغلی بسیار باال  5نشانگر رضایت زیاد و  4متوسط، 

آمده، رضایت افراد از کار، سرپرست دستاست. بر اساس میانگین به
 .ت در سطح پایین استو همکار در سطح متوسط و از ارتقا و پرداخ

ها نشان داد بین سابقه شغلی و نتایج حاصل از تحلیل داده
همچنین نتایج آزمون ، رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد

 تاسنشان داد بین سن و رضایت شغلی رابطه معنادار ، اسپیرمن
(05/0p< اما )ای وجود ندارد بین تحصیالت با رضایت شغلی رابطه
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(05/0p>.)  ارتباط بین جنسیت،  تعییناز آزمون تی مستقل برای
ر این ب ؛وضعیت تأهل و نوع استخدام با رضایت شغلی استفاده شد

بود.  05/120و برای مردها  06/128ها اساس رضایت شغلی زن
بنابراین بین زن و مرد بر اساس رضایت شغلی تفاوت معناداری 

بر  .یت شغلی استوجود دارد و نشان از رابطه بین جنسیت و رضا
  ها رضایت شغلی بیشتری دارند.آمده، زندستاساس میانگین به

 

نمرات برش متغیرهای پژوهش( 1جدول   

 میانگین هامؤلفه متغیر
انحراف 
 معیار

 بیشینه کمینه

 
 

رضایت 
 شغلی

 60/5 1 86/0 17/3 کار
 5 1 92/0 76/3 سرپرست

 5 1 85/0 50/3 همکار

 5 1 12/1 71/2 ارتقا

 5 1 88/0 14/2 پرداخت
 73/22 60/7 05/3 31/15 نمره کل

 

همچنین بین مجرد و متأهل بر اساس رضایت شغلی تفاوت 
دهد که رابطه معناداری بین معناداری وجود ندارد و نشان می

میانگین رضایت شغلی . و رضایت شغلی وجود ندارد تأهلوضعیت 
 20/121با استخدام قراردادی  و افراد 32/126افراد با استخدام رسمی 

بود. بنابراین بین استخدام رسمی  قراردادی بر اساس رضایت شغلی 
تفاوت معناداری وجود دارد و نشان از رابطه بین نوع استخدام و 

داد آمده، افراد با قراردسترضایت شغلی است. بر اساس میانگین به
دار مق . همچنین برای بررسیرسمی رضایت شغلی بیشتری دارند

بینی، از رگرسیون یا به عبارتی مقدار پیش شده نییتبواریانس 
های اولیه، فرضپیش دیتائخطی چندگانه استفاده شد. پس از 

تحلیل رگرسیون انجام شد و نتایج نشان داد، عوامل فردی سن، 
و نوع استخدام با  تأهلتحصیالت، سابقه شغلی، جنسیت، 

درصد از تغییرات رضایت  2/3 باهماند توانسته 180/0همبستگی 
شغلی را تبیین نمایند. برای اینکه مشخص شود آیا مقادیر 

( به لحاظ آماری معنادار R2( و ضرایب تعیین )Rهمبستگی )
استفاده شد، که با توجه به مقدار آن  Fهستند یا خیر از آزمون 

(52/3  =F در سطح )05/0 ( 05/0معنادار بود>Pبه .) منظور تعیین
صورت جداگانه از ضرایب استاندارد هرکدام از عوامل فردی بهسهم 

، مشاهده شد که از tشد، با توجه به مقادیر و غیراستاندارد استفاده 
( در معادله رگرسیونی 18/3بین عوامل فردی، تنها تأثیر جنسیت )

تعیین اولویت در  منظوربههمچنین  .(P< 05/0معنادار است )
ز آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج نشان ا ،رضایت شغلی کارکنان

داد متغیرهای همکار، کار، سرپرست، پرداخت و ارتقا به ترتیب با 
را  5تا  1های اولویت 53/1و  57/1، 62/3، 4، 28/4رتبه میانگین 

 .(3و  2جداول ) در تأثیرگذاری بر روی رضایت شغلی دارند
 

 هابندی میانگیننتایج رتبه( 2جدول 
 هارتبه میانگین متغیرها

 28/4 همکار

 4 کار

 62/3 سرپرست

 57/1 پرداخت

 53/1 ارتقا

 هامنظور بررسی معناداری رتبه میانگیننتایج آزمون فریدمن به( 3جدول 
 میزان شاخص

 640 تعداد

 20/1872 کای اسکوئر

 4 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 
 بحث

تعیین عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی در  باهدفپژوهش حاضر 
های تابع ناجا در شهر تهران انجام گرفت. میان کارکنان بیمارستان

 و رضایت شغلی رابطه مثبت و سننتایج بررسی نشان داد که بین 
های پیشین از این یافته حمایت پژوهشمعناداری برقرار است. 

بیان می[، 22و همکاران ] دانشمندی[. در این راستا 16کنند ]می
بهبود نگرش نسبت به شغل با افزایش سن فرد به دلیل  کنند که

ر اساس مراحل شغل، تفاوت در عواملی همچون تغییر نگرش ب
 حالنیباا. هستهای نسلی در طول زمان و تفاوت های کارارزش

برانگیز بوده است بحث سن بر رضایت شغلی جزو موضوعات ریثتأ
ر دانشگاه توسعه خدمات [، د23] Greatzو   Archکهیطوربه

ن نتیجه رسیده است که بهترین پی به ایسیسیایاالت می
لی، سن کارمند است و کارکنان صرفرضایت شغ کننده ینیبشیپ

کنند و تنها می ای که در آن کارنظر از جنسیت، سمت و منطقه
فاکتور سنی از شغل خود رضایت دارند یا خیر. دلیل این  برحسب

ولویتا امر را شاید بتوان در این نکته دانست که با افزایش سن فرد،
های وی برای انجام شغل تغییر کرده و انتظارات او از سازمان محل 

 شود. می اشتغال دگرگون
ن زن و مرد بر همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد بی

اساس رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد و نشان از رابطه 
بین جنسیت و رضایت شغلی است. بر اساس میانگین 

ها رضایت شغلی بیشتری دارند. این مطلب با آمده، زندستبه
، این محققان [12،13]های مختلف همخوان است نتایج پژوهش

ه ی را نسبت به مردان تجربمعتقدند که زنان رضایت شغلی بیشتر
ها( نقش کنند که انتظارات )چشمداشتاستدالل می هاآنکنند. می

مهمی در تبیین این یافته دارند. به عبارتی، افرادی که چشمداشت
، از رضایت شغلی بیشتری دارند خودهای کمتری از شغل 

دهد که زنان در بازار کار برخوردارند. شواهد تجربی نشان می
تری را نسبت به مردان دارند که این امر خود انتظارات شغلی پایین

 .[12]شود به رضایت شغلی بیشتر از کار منجر می
و سطح تحصیالت نتایج پژوهش  تأهلوضعیت  نه  یدرزم

حاضر نشان داد که بین مجرد و متأهل و همچنین بر اساس سطح 
 ندارد. تحصیالت و رضایت شغلی تفاوت و رابطه معناداری وجود

ها نتایج متفاوتی در این این در حالی است که در برخی پژوهش
 [24]و همکاران  بیگیرجب حالنیباااست.  آمدهدستبهخصوص 

نیز در پژوهش خود با عنوان سنجش رضایت شغلی منابع انسانی 
بر آن به رضایت شغلی در وزارت کشور  مؤثردر بخش دولتی و عوامل 

ای مشابه دست یافتند. طبق تحقیق ایشان پرداخته و به نتیجه
در رضایت  یریتأث تأهلکه تحصیالت و وضعیت  شدهمشخص

این متغیرها بر رضایت شغلی  ریتأثرسد شغلی افراد ندارد. به نظر می
یلدرحادر هر سازمان و بسته به نوع عملکرد سازمان متفاوت است. 

در برخی دیگر از  اند،در برخی از مشاغل این اثر را مثبت یافته که
ای وجود ندارد و در برخی حتی رابطه معکوس دیده مشاغل رابطه
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اند که تحصیالت باال ها نشان دادهپژوهش یطورکلبهشود، اما می
 . [25]بر رضایت شغلی اثری ندارد 

در مطالعه حاضر، ارتباط بین سابقه شغلی و رضایت شغلی 
لی که با افزایش سابقه شغ مثبت و معنادار ارزیابی شد؛ به این معنا
های تابع ناجا شهر تهران رضایت از شغل در کارکنان بیمارستان

توان گفت سابقه شغلی موجب یابد. در این خصوص میافزایش می
تر گردد و با اجرای بهتر شود تا فرد در اجرای نقش خود آمادهمی

وی س وظایف و انتظارات نقش، رضایت باالتری را نیز تجربه کند. از
ها، وظایف و انتظارات شغل که دیگر، آشنایی بیشتر افراد با مهارت

شود، تنش بین فرد و در صورت داشتن سابقه شغلی محقق می
شغل را کاهش داده و میزان باالتری از موفقیت شغلی را به همراه 

شود تا فرد با عالقه و شناخت بیشتری خواهد داشت و سبب می
یفا کند. همچنین مشخص شد بین نقش خود را در سازمان ا

استخدام رسمی و قراردادی بر اساس رضایت شغلی تفاوت 
معناداری وجود دارد و نشان از رابطه بین نوع استخدام و رضایت 

آمده، افراد با قرارداد رسمی دستشغلی است. بر اساس میانگین به
رضایت شغلی بیشتری دارند که این به سبب امنیت شغلی، 

 . هستاطر و دلگرمی بیشتر آنان اطمینان خ
در رضایت شغلی کارکنان  مؤثربندی عوامل در خصوص رتبه

های تابع ناجا در شهر تهران، نتایج پژوهش نشان داد که بیمارستان
متغیرهای همکار، کار، سرپرست، پرداخت و ارتقا به ترتیب باعث 

راد توان گفت برخالف تصور عامه افشوند. لذا میرضایت شغلی می
تواند موجب حقوق باالتر و دریافتی بیشتر می کهنیادر خصوص 

های رضایت شغلی بیشتر در کارکنان گردد، در کارکنان بیمارستان
تابع ناجا در شهر تهران اولویت رضایت شغلی به متغیر همکار 

، [26]و همکاران  دوستمعیناختصاص دارد. این یافته با پژوهش 
های بیمارستانی بیشترین رسد در محیطهمسو است. به نظر می

عاملی که باعث رضایت شغلی شده و محیط کار مناسبی برای 
 کهیطوربهکند عوامل اجتماعی شغل است، کارکنان فراهم می

وجود روابط صمیمانه بین همکاران مانع ترک شغل آنان شده است 
قابتاز ربرقراری جّو دوستانه و صمیمانه و پرهیز  بیترتنیابه. [19]

شود. های ناسالم موجب افزایش رضایت شغلی در کارکنان می
ت بر رضای رگذاریتأثهمچنین رتبه دوم و سوم در بین متغیرهای 

های تابع ناجا شهر تهران به کار و شغلی کارکنان بیمارستان
، به نقش حمایِت Roxana [27]سرپرست اختصاص یافت. مطالعه 

واسطه میان نیازهای عاطفی و یک  عنوانبههمکار و سرپرست 
کند. به این معنا که در برخی از مشاغل نظیر رضایت شغلی اشاره می

های عاطفی مشاغل خدماتی که فرد با سطوح باالیی از ناهنجاری
همچون مواجهه با مشتریان عصبانی و خشن مواجه است، حمایت 

غلی شکننده باشد. محیط کار نیز بر رضایت تواند کمکسرپرست می
کارکنان اثرگذار است. پژوهشگران مزایای محیط کاری خوب را 

کنند که محیط دانند و عنوان میمتوجه سازمان و کارکنان آن می
کاری خوب، افزایش سطح انگیزش و تعهد کارکنان را به همراه دارد 

سازد. در مقابل و سازمان را در دستیابی به نتایج بهتر رهنمون می
یک محیط کاری بد و نامطلوب، کارکنان را در به معتقد هستند که 

کند و هایشان با محدودیت مواجه میتصویر کشیدن توانایی
توان گفت با . می[28]آورد را فراهم می هاآنموجبات نارضایتی 

های تابع ناجا تحت نظارت و سرپرستی توجه به اینکه بیمارستان
ها این محیط باشند لذا ماهیت نظامی درنیروی انتظامی می

ها بسیار مهم و شود و نقش سرپرست در این سازماناحساس می

ف های مختلتعهدات نظامیان در قسمت گریدعبارتبهاثرگذار است، 
های تابع، متوجه وظایف بیمارستان ازجملههای خدمتی ارگان

[، معتقدند 23] Arch وGreatz سازمانی و مقدم بر دیگر امور است. 
مدیر قرار گیرند؛ کار خود را با استرس  تیموردحماچنانچه کارکنان 

دهند و بهبود روابط کاری و رضایت شغلی، و کمتری انجام می
و کیفیت کار را در پی خواهد  نفساعتمادبههمچنین افزایش 

های نظامی که موضوع داشت. بدیهی است این امر در سازمان
شود اهمیت رعایت می هاآنیار دقیق در مدیریت و سرپرستی بس
های تابع ناجا نیز از این امر مستثنی بیشتری دارد. بیمارستان

 نیستند. 
و ارتقاء در رضایت شغلی در دستمزد  ریتأثدر پژوهش حاضر 

ها در بسیاری از پژوهش نکهیباوجوداترین رتبه قرار داشت. پایین
 شغلی ایشان بسیار مهمنقش دستمزد و ارتقاء کارکنان در رضایت 

 گونهنیاها پژوهشهای برخی از یافته حالنیباااست،  شدهیابیارز
[ با پژوهش 29و همکاران ] Hofmansنیست. برای مثال پژوهش 

های فردی در ست؛ ایشان به بررسی تفاوتا حاضر در یک راستا
اشاره  د وارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی پرداختن

های قبلی اغلب یک ارتباط مثبت بین داشتند که اگرچه پژوهش
کنند، اما در رضایتمندی از دستمزد و رضایت شغلی را گزارش می

توان در تبیین این ها اختالف وجود دارد. میمورد تعمیم این یافته
 ازجملههای مختلف گونه بیان کرد که کار در محیطموضوع این

سازد. رو میروبه یترییازهای جدیدتر وجدرا با نبیمارستان، افراد 
گرچه حقوق، دستمزد و ارتقای شغلی همواره و در همه  بیترتنیابه

عامل انگیزه کاری و جلب  نیمؤثرترو  نیتربزرگ عنوانبهحال 
رضایت کارکنان در راستای اهداف سازمان بوده و پژوهشگران از آن 

کنند، اما نان یاد میمسئله در مدیریت کارک ترینعنوان مهمبه
دارند می در جهت اهداف سازمان گام برمیکارکنان هنگا حالنیباا
از سوی سرپرست قرار نگیرند و  انِ یزورگویا اعمال  فشارتحتکه 

ها روشآنتوجهی نشود و یا در مورد  هاآنچنانچه به شخصیت 
ای به پیشبرد اهداف یرمعمول به کار گرفته شود، عالقههای غ

 [.30سازمان نخواهند داشت ]
AbuAlRub [31 و همکاران، معتقد هستند که ارتقای شرایط ]

کننده و پشتیبان بهبود آن و خلق محیط کاری حمایت محیط کار،
 باشد. لذا شناسایی عوامل مؤثرتواند در رضایت شغلی شاغلین می
شود تا مدیران شغلی کارکنان بیمارستان موجب می بر رضایت مؤثر
با امنیت شغلی  توأمطریق فراهم آوردن محیط مناسب کاری  از

درصدد پرورش نیروهای مستعد و باانگیزه برآیند که در راستای 
 تحقق اهداف سازمانی باشند. 

اینکه در  ازجملههایی همراه بود این پژوهش با محدودیت
دهی استفاده شد که استفاده پژوهش حاضر از ابزارهای خودگزارش

ابزار ممکن است نتواند اطالعات دقیقی را به همراه داشته از این 
ای هباشد. همچنین این مطالعه تنها بر روی کارکنان بیمارستان

-تابع ناجا شهر تهران اجرا شد و بنابراین برای تعمیم نتایج به نمونه
 .های دیگر جمعیتی و سازمانی با محدودیت مواجه هستیم

 

 گیرینتیجه
هر های تابع ناجا در شغلی کارکنان بیمارستانرضایت ش یطورکلبه

 ستهسن، جنسیت، سابقه شغلی و نوع استخدام  ریتحت تأثتهران 
های مداخالتی برای توان برنامهمی هاآنکه با در نظر گرفتن 

افزایش رضایت شغلی کارکنان این سازمان لحاظ نمود. همچنین 



 53     1398 سال در تهران شهر در ناجا تابع یهامارستانیب کارکنان انیم در یشغل تیرضا بر مؤثر عوامل نییتع

Journal of Police Medicine Volume 10, Issue 1, Winter 2021 

چون همکار، خوِد شغل،  ییهامؤلفهاز  هاآنهرچه رضایتمندی 
 هانآسرپرست، حقوق و مزایا و ارتقاء بیشتر باشد، رضایت شغلی 

در این میان نقش همکار و سرپرست  حالنیبااشود. نیز بیشتر می
ایی ه. بنابراین برای داشتن بیمارستانهستتر و خود شغل پررنگ

وجه تپویا و رو به رشد باید هرچه بیشتر به رفاه و رضایت کارکنان 
 .داشت

 
دانند از مسئولین پژوهشگران بر خود الزم می تشکر و قدردانی:

های محترم معاونت بهداد ناجا شهر تهران و مدیریت بیمارستان
های ولیعصر )عج( و امام سجاد )ع( و همچنین مدیریت درمانگاه

امام علی )ع( و قائم )عج( که زمینه انجام این پژوهش را فراهم 
کننده در سپاسگزاری نمایند. همچنین از همه افراد شرکتکردند، 

انجام این پژوهش مقدور نبود،  هاآناین پژوهش که بدون همکاری 
 گردد. صمیمانه تشکر و قدردانی می

 در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد. تضاد منافع:
این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی مصوب در  اخالقی: هیدییتأ

و همه اصول اخالقی مربوط به  هستبا همین عنوان  1398سال 
های انسانی رعایت و مجوزهای الزم از تحقیقات بر روی نمونه

 صالح اخذ گردید. مراجع ذی
سپیده بشیرگنبدی )نویسنده اول( ارائه ایده و  سهم نویسندگان:

آوری و محمدی )نویسنده دوم(، جمعاکبر گلطراحی مطالعه؛ علی
آوری و تفسیر ها؛ ساره صمدی )نویسنده سوم( جمعتفسیر داده

نژاد )نویسنده چهارم(، تحلیل آماری دادهها؛ انوشیروان کاظمداده
ها. همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری آن سهیم 

نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت  دیتائبودند و همه با 
 پذیرند.  مطالب مندرج در آن را می

منابع مالی این پژوهش از سوی مرکز تحقیقات  منابع مالی:
 .است شدهنیتأممعاونت بهداد ناجا شهر تهران 
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