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ABSTRACT

Background & objectives: The human resources are the biggest asset of any organization.
Keeping this capital satisfied is one of the most important concerns of managers. Experts
consider the satisfaction of social needs through job as one of the important variables
affecting job satisfaction. The aim of this study was to investigate the relationship between
satisfaction of social needs through job and job satisfaction.
Methods: This cross-sectional study has been performed by descriptive-analytical method.
The statistical population was all the staff (2600 people) of Al-Zahra educational and medical
center in Isfahan in 2020. The sample size was 340 people selected by available sampling
method. Online questionnaire was used to collect information and SPSS software was used to
analyze the data. In order to describe and analyze the data, descriptive statistical methods
such as mean, standard deviation and inferential methods such as Pearson correlation
coefficient and regression were used.
Result: The mean score of job satisfaction was 60.11 and the average score of satisfaction of
social needs through job was 59.85. The correlation between job satisfaction and satisfaction
of social needs through job was at a significance level of 0.01 equal to 0.742. R=0.742 and
R2=0.551 were calculated. The regression coefficient was equal to 0.763. Findings from the
test of bivariate hypotheses showed that there was a significant and direct relationship
between the satisfaction of social needs through job and job satisfaction. So that, with
increasing the satisfaction of social needs through job, job satisfaction also increased. The
results of regression analysis also showed that the variable of satisfaction of social needs
through job was effective in explaining job satisfaction and the increase in job satisfaction
was affected by the increase in satisfaction of social needs through job.
Conclusion: This study showed how satisfied were the staff of the study center with the
current situation and suggested that in order to increase the motivation and job satisfaction of
employees and consequently, the production and provision of better health services, in
addition to other factors affecting job satisfaction, more attention should be paid to the social
needs of employees.
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چکیده
باشـد. راضـی نگـه داشـتن ایـن سـرمایه، از مهمتـرین        نیروي انسانی، بزرگترین سـرمایه هـر سـازمان مـی    زمینه و هدف:

ران، ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل را از متغیرهاي مهم مؤثر بر رضایت شـغلی  نظمدیران است. صاحبهايدغدغه
.بوددانند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل با رضایت شغلی می

کارکنـان مرکـز   . جامعـه آمـاري تمـامی   لی و به صورت مقطعی انجـام شـد  تحلی-این مطالعه با روش توصیفیکار:روش
گیـري  نهکه به روش نموبودنفر 340. تعداد نمونه بودنفر)2600(1399اصفهان در سال (س)درمانی الزهرا-آموزشی

افـزار  هـا از نـرم  شنامه آنالین و براي تجزیـه و تحلیـل داده  ـــآوري اطالعات از پرس. براي جمعدر دسترس انتخاب شدند
SPSS-23هاي آماري توصیفی، نظیـر میـانگین،   ها، از روشه منظور توصیف و تجزیه و تحلیل داده. همچنین بداستفاده ش

.سون و رگرسیون بهره گرفته شدهاي استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرمعیار و نیز روشانحراف
. همبستگی بود85/59و میانگین نمره ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل 11/60میانگین نمره رضایت شغلی : هایافته

و =742/0Rد. بـو 742/0معـادل  01/0داري بین رضایت شغلی و ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل، در سطح معنـی 
551/0R2= هاي حاصل از آزمون فرضیات دو متغیره نشان د. یافتهبو763/0محاسبه گردید. ضریب رگرسیون نیز معادل

به نحوي که با ابطه معنادار و مستقیم وجود دارد،از طریق شغل و رضایت شغلی، رداد بین میزان ارضاي نیازهاي اجتماعی 
ایج تحلیل رگرسیون نیز نشـان داد  یابد. نتافزایش میزان ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل، رضایت شغلی نیز ارتقا می

افزایش میزان رضایت شغلی، تحت تأثیر متغیر ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل، در تبیین رضایت شغلی مؤثر است و
باشد.افزایش میزان ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل، می

درمانی مورد مطالعه، تا چه اندازه از شرایط موجود رضـایت  -کارکنان مرکز بهداشتیداد این مطالعه نشان :گیرينتیجه
شغلی کارکنان و به تبع آن، تولید و ارائه خـدمات بهداشـتی و   به منظور افزایش انگیزه و رضایتنمایدمیدارند و پیشنهاد 
کارکنان گردد. تر، عالوه بر توجه به سایر عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، توجه بیشتري به نیازهاي اجتماعیدرمانی با کیفیت
هاي منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.تواند براي تدوین استراتژيمینتایج این مطالعه

بیمارستاناجتماعی،نیازهايشغلی،رضایتکلیدي:هايواژه
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مقدمه
ــت و   ــوزه بهداش ــانی در ح ــتی و درم ــدمات بهداش خ

که عمدتاً توسط منـابع انسـانی شـاغل در ایـن     درمان، 
گردند، پیچیده اسـت. کیفیـت خـدمات    حوزه ارائه می

هاي بهداشـتی و درمـانی، عمـدتاً توسـط     در مجموعه
رفتـار و تـالش   کارکنان بهداشت و درمان و در نتیجه

. مدیرانی کـه بتواننـد دالیـل و    )1(شودآنها تعیین می
ی کارکنان خود را عوامل مؤثر بر افزایش رضایت شغل

بشناسند و درك کنند، قادر خواهند شد با اسـتفاده از  
هایی را پیشه کنند که موجب هاي علمی، سیاستروش

. )2(رفتن کیفیت و کمیـت کـار کارکنانشـان شـوند     االب
الزمه این اقدام، آن است کـه اطالعـات دقیـق و قابـل     
اعتماد درباره ماهیت رضایت شغلی حاصل شده باشـد  

از طرفــی، انســان یــک موجــود اجتمــاعی اســت و . )3(
باشـد.  تعامـل مـی  خـود در پیرامـون محیطباپیوسته

افراد شاغل، عـالوه بـر زنـدگی در جامعـه و خـانواده،      
هـا سـپري   هاي زیادي از عمر خود را در سـازمان سال
کنند. انسان در طول حیات خود، نیازهـاي اجتمـاعی   می

تــا آنهــا را زیــادي دارد کــه همــواره در تــالش اســت
برآورده سازد. بخشی از نیازهاي اجتمـاعی هـر فـرد    
شاغل، از طریق شغل و بـه تبـع آن از طریـق سـازمان     

شود. مقبولیت از طرف مدیران و متبوع وي تأمین می
ــاران، تشــویق و   ــا مــدیران و همک ــاط ب ــاران، ارتب همک
ــراد    ــاعی اف ــاي اجتم ــکوفایی، از نیازه ــاس خودش احس

عددي در رابطه با عوامـل مـؤثر   باشد. مطالعات متمی
بر افزایش انگیـزه و رضـایت شـغلی در بـین کارکنـان      

هاي متفاوت و از جمله مراکـز درمـانی انجـام    سازمان
ایجاد کهکنداستدالل می1زیروکا-روزاكشده است.

انگیزه در کارکنان بخش بهداشت و درمان، یک فرایند 
سـازمان  ضروري و مهم است، زیرا هم تعهد آنها را به

نمایـد و  کنند تضمین میو هم به خدماتی که ارائه می
تنها از خدمات دریافتی، بلکـه  بیماران نهرودانتظار می

ــدان    ــتاران و کارمن ــکان، پرس ــا پزش ــه ب ــی ک از روابط

1 Rosak-Szyrocka

کننـد رضـایت داشـته    واحدهاي بهداشتی برقـرار مـی  
. تــأثیر انگیــزه کارکنــان بخــش بهداشــت و )4(باشــند 

هاي بهداشتی ارائه شـده بـه   مراقبتدرمان بر کیفیت
ــط   ــاران، توس ــنبیم ــاران2الحس ــکو ،و همک و 3بابی

و همکـاران  4تسونیس. )5،6(همکاران تأیید شده است 
عـواملی کـه   هاي خـود نتیجـه گرفتنـد   نیز در بررسی

تواند موجـب افـزایش رضـایت و انگیـزه کارکنـان      می
ه هاي بهداشتی شود، ممکن است با انگیزبخش مراقبت

ـ  کارمندان سایر بخش ا اسـتدالل  ها متفاوت باشـد. آنه
بـرخالف آنچـه در صـنایع    طور معمـول کنند که بهمی

اي بـراي  هاي مالی، انگیزهافتد، پاداشمختلف اتفاق می
کان نیسـت. در عـوض، بـه نظـر     افزایش عملکرد پزشـ 

که پزشکان توسط مدیریت بیمارسـتان  زمانیرسدمی
وند، به اهداف خود رسیده و شو همکارانشان تأیید می

و همکاران 5باتنگر. )7(کنند دریافت میانگیزه بیشتري
تواننـد  هاي مختلفی که مـی انگیزهکنندنیز استدالل می

هاي بهداشـتی  رضایت کارکنان مراقبتءمنجر به ارتقا
بـه طـور   شوند، ممکن است داخلی یا خـارجی باشـند.   

ــوان مــی  ــا عن ــدمشــخص، آنه هــا و شایمــان، ارزکنن
خودکارآمدي از جمله عوامل درونی است که کارکنان 

دهـد یـا   هاي بهداشتی را تحت تأثیر قرار مـی مراقبت
ــا  ــیرا برآنه ــادي و  م ــتاوردهاي اقتص ــد و دس انگیزان

ــه    ــتند ک ــی هس ــل بیرون ــه عوام ــار، از جمل ــرایط ک ش
. )8(توانند عملکرد آنها را تحت تـأثیر قـرار دهنـد    می

ز در مطالعـه خـود، عـواملی کـه     و همکاران نی6المبرو
هاي بهداشتی را براي اتخاذ توانند کارکنان مراقبتمی

رفتار مطلـوب ترغیـب کننـد را مـورد بررسـی قـرار       
حقوق، روابـط بـین   دند. نتایج مطالعه آنها نشان داددا

کننـده  همکاران و همچنین ماهیت کار، از عوامل تعیین
. در مطالعـه  )9(باشد انگیزه و افزایش رضایت آنها می

2 Alhassan
3 Babic
4 Tsounis
5 Bhatnagar
6 Lambrou
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کـه  را و همکـاران، عـواملی   1دگنـه دیگري در اتیـوپی،  
باعث ایجاد انگیزه و افـزایش رضـایت کارکنـان بخـش     

شـوند مـورد بررسـی قـرار     هاي بهداشتی میمراقبت
هاي کارکنان مراقبتادند. نتایج این مطالعه نشان دادد

بهداشتی در درجه اول، از مافوق خود و روابطی که بـا  
ــا ای ــی آنه ــاد م ــق   ج ــه دوم، از طری ــد و در درج کنن
هاي مالی، ماهیت کار و وظایفی کـه بـر عهـده    پاداش

کننـد،  دارند و همچنین بیمارستانی که در آن کار مـی 
و 2جـانوس . بـر اسـاس مطالعـه    )10(گیرند انگیزه می

گیـري، شـرکت   همکاران، مشارکت در فرآیند تصـمیم 
ـ  در برنامه ط خـوب  هاي آموزشی، امنیت شـغلی، رواب

بین همکاران و همچنین رفتار منصفانه از سوي مافوق، 
توانــد توســط هــایی هســتند کــه مــیاز جملــه مشــوق

درمـانی جهـت افـزایش    -مدیریت واحدهاي بهداشتی
ــان    ــغلی کارکن ــایت ش ــزایش رض ــارایی و اف ــزه، ک انگی

و 3گــاکی. )11(هــاي بهداشــتی ارائــه گــردد مراقبــت
با بررسی اهمیـت  همکاران نیز در پژوهشی در رابطه 

ایجاد انگیزه در کارمندان بهداشت در یونـان، عـواملی   
توانــد موجــب افــزایش انگیــزه و رضــایت  را کــه مــی

مـورد بررسـی   هاي یونان گـردد  پرستاران بیمارستان
قــرار دادنــد. نتــایج نشــان داد انگیــزه پرســتاران       

ـ  شرکت ط بـا پـاداش مـادي    کننده در این مطالعـه، فق
اجـراي  لکه عوامل دیگـري از جملـه  بیابد،افزایش نمی

حاکم بر محیط درست وظایف خود و همچنین شرایط 
هــا در د از عوامــل انگیزشــی آنتوانــکارشــان نیــز مــی

ــغلی   ــایت ش ــزایش رض ــتاي اف ــد  راس ــان باش . )12(ش
ــولمبرگ ــز نتــایج مشــابهی را در    4ه و همکــاران نی

نظرسنجی انجـام شـده در کارکنـان پرسـتاري بـالینی      
. در پژوهشی که توسـط  )13(آوردند سوئد به دست 

، مهمتـرین عامـل بـراي    و همکـاران انجـام شـد   5لیت
اشـتغال در یــک مؤسسـه، ارضــاء نیازهـاي اجتمــاعی و    

1 Dagne
2 Janus
3 Gaki
4 Holmberg
5 Lait

ه و اشتیاق و جو صـمیمانه بـود  داشتن همکاران با انگیز
اي با هـدف  . در مطالعات داخلی نیز، نتایج مطالعه)14(

ــتاران در     ــغلی پرسـ ــایت شـ ــزان رضـ ــی میـ بررسـ
منـد و  مهاي ایران کـه بـا روش مـرور نظـا    مارستانبی

میـانگین رضـایت شـغلی    متاآنالیز انجام شد نشان داد
. نتایج حاصل از )15(باشد پرستاران در حد متوسط می

همبسـتگی کیفیـت زنـدگی    «مطالعه دیگري بـا عنـوان   
هـاي  کاري با رضایت شـغلی پرسـتاران در بیمارسـتان   

بین نشان داد» دانآموزشی دانشگاه علوم پزشکی هم
کیفیت زندگی کاري با امنیت شغلی و ارزشیابی رابطـه  

دار وجود دارد. اما با دیگر ابعاد، مانند مشـارکت  معنی
گیري، نظام باز ارتباطات، سرپرست، حقـوق  در تصمیم

د. همچنـین بـین   ایا رابطه معناداري مشاهده نشـ و مز
و رضایت شغلی، از بعد حقوق و مزایـا و ترفیـع شـغلی    

بین کیفیت زندگی کاري و رضایت شـغلی نیـز رابطـه    
زاده . در مطالعات ابـراهیم )16(داشتدار وجود معنی

ازهاي اجتمـاعی در رتبـه دوم   نیز، نیفومنی و همکاران
. در )17-19(انــد مراتــب نیازهــا عنــوان شــدهسلســله

مجموع، علیرغم مطالعات زیاد در این حـوزه، تـاکنون   
طور به» اجتماعی از طریق شغلارضاي نیازهاي«متغیر 

مستقیم در مطالعـات صـورت گرفتـه، مـورد بررسـی      
قرار نگرفته است.

بیمارستان مـورد مطالعـه، یکـی از بزرگتـرین مراکـز      
باشـد کـه نقـش    بهداشتی و درمانی شهر اصفهان مـی 

قابل توجهی در بهداشـت، آمـوزش و درمـان مـردم     
ارد. هـاي همجـوار د  استان اصـفهان و همچنـین اسـتان   

هدف از انجـام ایـن مطالعـه، بررسـی رابطـه ارضـاي       
نیازهــاي اجتمــاعی از طریــق شــغل و رضــایت شــغلی  

.بودکارکنان 

کارروش
لـی و بـه صـورت    تحلی-این مطالعه به روش توصـیفی 

. جامعه آماري این پـژوهش، تمـامی   مقطعی انجام شد
اصفهان (س)درمانی الزهرا-کارکنان مرکز آموزشی

بودنفر 2600د. تعداد جامعه آماري بو1399در سال 
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گیـري کـوکران، تعـداد    که با استفاده از فرمول نمونـه 
ــه روش  340 ــتان بـ ــن بیمارسـ ــان ایـ ــر از کارکنـ نفـ

گیري در دسترس انتخاب گردید. در این راسـتا،  نمونه
ا در بازه انجام مطالعه و با توجه به شیوع بیماري کرون

به مـوج سـوم   شدن وضعیت و همچنین ورود بحرانی
هـا بـه صـورت پرسشـنامه     آوري دادهگیري، جمعهمه

آنالین و از طریق ارسال لینک پرسشنامه با اسـتفاده از  
هاي مجازي صورت گرفت. معیارهـاي ورود  رسانپیام

درمانی الزهرا-به مطالعه، اشتغال در مرکز آموزشی
هاي مجـازي کارکنـان   اصفهان، عضویت در گروه(س)

د مطالعه و همچنین تمایـل بـه تکمیـل    بیمارستان مور
آوري اطالعات از پرسشنامه پرسشنامه بود. براي جمع

ــک     ــال لین ــا ارس ــان ب ــین همزم ــد. همچن ــتفاده ش اس
نامه شرکت در طرح نیز براي پرسشنامه، فرم رضایت

کننــدگان ارســال گردیــد. در ایــن مطالعــه، مشــارکت
ــر وا  ــوم متغی ــزاي   مفه ــغلی) و اج ــایت ش ــته (رض بس

، پرسشــنامه 1(JDI)دهنــده آن، از شــاخص  تشــکیل
هـاي  و مـدل ویژگـی  2(MSQ)سـوتا  رضامندي مینـه 

استخراج گردید. پس از انجام مطالعات 3(JCM)شغلی 
نظري و مرور منابع موجود در زمینه رضایت شغلی و 

کتشافی، چارچوب نظري تحقیق بـا  نیز انجام مطالعات ا
ران، بعـد شـامل: رضـایت از مـدی    7دادن مدنظر قرار

رضایت از همکاران، رضایت از ماهیت کـار، رضـایت از   
اهمیت شغل، رضایت از ارتقاء و پیشـرفت، رضـایت از   
امنیت شغلی و رضایت از حقوق تدوین شد. از ترکیـب  

بعد یاد شده، شاخص کلی رضایت شغلی بـا مجمـوع   7
گویه به دست آمد. همچنین براي سـنجش متغیـر   20

نامه ، از پرسش»طریق شغلارضاي نیازهاي اجتماعی از«
ساخت استفاده گردید. بر این اساس، پرسشنامه محقق

نفـــر از کارکنـــان 30مقـــدماتی آمـــاده و در بـــین 
بیمارستان مورد مطالعه، مورد آزمون قـرار گرفـت.   
این پرسشنامه پس از بررسی میـزان اعتبـار و قابلیـت    

1 Job Descriptive Index
2 Minnesota Satisfaction Questionnaire
3 Job Characteristics Model

اعتمــاد، تعــدیل و نهــایی شــد. در ایــن مطالعــه، بــراي 
قابلیت اعتماد ابزار سنجش مـورد اسـتفاده، از   بررسی 

ضریب آلفا استفاده شده است. نتایج آزمـون قابلیـت   
باشد. دهنده معتبر بودن ابزار سنجش میاعتماد، نشان

هــا، از نــرم افــزار پــس از گــردآوري و تصــحیح داده
SPSS-23 ــل داده ــه و تحلی ــراي تجزی ــتفاده  ب ــا اس ه

توصـیف و تجزیـه و   گردید. در این مطالعه، به منظور 
هـاي آمـاري توصـیفی، نظیـر     هـا، از روش تحلیل داده

هاي استنباطی نظیـر  معیار و نیز روشمیانگین، انحراف
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسـیون بهـره گرفتـه    

ه اصلی در این مطالعه ایـن بـود کـه   شده است. فرضی
بین ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل و رضـایت  

ـ ارکنـان مرکـز آموزش  شغلی در بـین ک  درمـانی  -یــ
همبسـتگی معنـادار   1399اصفهان در سال (س)الزهرا

ون این فرضیه و با توجه به وجود دارد. به منظور آزم
بودن و برخورداري متغیرهـا از سـطح سـنجش    نرمال
اي، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.فاصله

هایافته
االترین مقـدار آلفـا   دهد، بهاي پژوهش نشان مییافته

در ابعــاد متغیــر رضــایت شــغلی، مربــوط بــه شــاخص 
ترین مقـدار  و پائین851/0رضایت از حقوق با ضریب 

702/0مربوط به رضایت از ماهیت شـغل بـا ضـریب    
آمده براي متغیـر  دستدست آمد. مقدار آلفاي بهبه

بـه دسـت آمـد.    801/0ارضاي نیازهاي اجتماعی نیـز  
اعتبــار و قابلیــت اعتمــاد بــر روي هــاي نتــایج آزمــون

ـ شاخص آزمـون و  ه پـیش هاي تحقیق در هر دو مرحل
بودن، ثبـات نسـبی و   دهنده معتبرآزمون نهایی، نشان

باشـد. همچنـین نتـایج تحلیـل عـاملی      تکرارپذیري می
تأییدي ابعاد رضـایت شـغلی کـه بـه منظـور بررسـی       

از رضایت انجام گردید، نشـان داد  میزان اهمیت ابعاد
عامـل کلـی قابـل اسـتخراج     2بعد رضایت، 7جموع م

درصد از واریانس رضایت 920/50است که عامل اول 
متغیـر مـدیریت،   5کنـد و در بردارنـده   را تبیین مـی 

ــا و پیشــرفت، امنیــت شــغلی و حقــوق   همکــاران، ارتق
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819/0باشد، که بعد رضایت از حقوق با بار عـاملی  می
عامل بعدي کـه  شود. مهمترین بعد تشخیص داده می

درصـد از واریــانس رضــایت شــغلی را تبیــین  215/16
بعد ماهیت شغل و اهمیت شغل است 2کند، شامل می

اهمیـت  906/0که متغیر اهمیت شـغل بـا بـار عـاملی     
بیشتري نسبت به ماهیت شغل یافته است. نتایج تحلیل 
عاملی، عالوه بر تأیید مجدد اعتبار سازه طیف رضایت 

همیت رضایت از اهمیـت شـغل، حقـوق،    شغلی، بیانگر ا

ارتقا و پیشرفت، امنیت شـغلی، مـدیریت و رضـایت از    
باشـد. بـا   هاي رضایت شغلی میهمکاران در میان جنبه

3/0توجه به این که میزان اشتراك هـر بعـد بـیش از    
کـه بـیش از   =830/0KMOباشد و مقدار آمـاره می

208/916است و همچنین آزمون بارتلت معـادل  7/0
توان گفت مجموعه ابعاد باشد، میکه کامالً معنادار می

براي تحلیل عاملی کـامالً مناسـب اسـت. نتـایج تحلیـل      
آمده است.1عاملی ابعاد رضایت شغلی در جدول 

نتایج تحلیل عاملی ابعاد رضایت شغلی.1جدول 

ابعاد رضایت شغلی
عوامل

اشتراك
12

0,7580,2150,620مدیریت
0,7440,1880,590رانهمکا

0,5320,6240,672ماهیت شغل
0,9060,822- 0,046اهمیت شغل

0,7990,2380,696ارتقا و پیشرفت
0,7830,0300,614امنیت شغلی

0,685- 0,8190,120حقوق
-50,92016,215تبیین شدهدرصد واریانس

KMO = 0,830Sig = 0,000Bartlett's Test = 916,208

سـن حـداقل دادهاي توصیفی این مطالعـه نشـان   یافته
و میـانگین  60سـال، حـداکثر   25کارکنان در بیمارستان 

گویان درصـد از پاسـخ  7/79. بـود 07/37سـن شـاغلین   
درصـد بـدون همسـر    6/2درصد مجرد، 6/17متأهل، 

2/11. از نظر سطح تحصـیالت نیـز  بودند)در اثر طالق(

ــپلم،   ــد دی ــاردانی،  9/10درص ــد ک ــد 8/58درص درص
درصـد کارشناسـی ارشـد و دکتـري     1/19کارشناسی و 

. سایر آمارهاي توصیفی مـرتبط بـا پـژوهش، در    بودند
ارائه گردیده است.2جدول 

آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش.2جدول 
واریانسانحراف معیارمیانگینNابعاد

3404,20750,797490,636رضایت شغلی
3404,45491,325541,757از مدیرانرضایت 

3404,29491,009361,019رضایت از همکاران
3404,53331,022141,045رضایت از ماهیت شغل
3405,66470,978040,957رضایت از اهمیت شغل

3403,64411,202731,447رضایت از ارتقا و پیشرفت
3404,12501,107681,227رضایت از امنیت شغلی

3403,16471,070601,146رضایت از حقوق
3402,99240,775170,601ارضاي نیازهاي اجتماعی

آمـده، میـانگین نمـره رضـایت     دسـت بر اساس نتایج به
بـود 11/60) برابر 100تا 0اي (شغلی در مقیاس فاصله

ــاال ــه ب ــدک ــر از ح ــره  ت ــاس نم ــر اس ــت. ب ــط اس متوس
طور نسبی ایت شغلی، کارکنان بهآمده براي رضدستبه
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که به ترتیب نمـرات بـراي   داشتنداز شغل خود رضایت 
، رضایت 64/63ابعاد رضایت شغلی (رضایت از مدیریت 

ــاران  ــغل  36/61از همک ــت ش ــایت از ماهی ، 76/64، رض
ــغل    ــت ش ــایت از اهمی ــا و  92/80رض ــایت از ارتق ، رض

ــغل   ــرفت در ش ــغلی  06/52پیش ــت ش ــایت از امنی ، رض
) به دست آمد.21/45، رضایت از حقوق 93/58

مؤلفه براي سنجش رضایت از ارضـاي  5در این مطالعه، 
جتمـاعی از طریـق شـغل، طراحـی گردیـد کـه       نیازهاي ا

کارکنانی که کار خود را به نحـو  -1ترتیب عبارتند از: به
گیرنـد.  ویق قرار میــدهند، مورد تشن انجام میــاحس

ان با مسـئول مسـتقیم/ رئـیس    مالقات و ارتباط کارکن-2
ارتباط بـا مـدیریت   -3شود. بخش به سهولت انجام می

ارشد بیمارستان از طریق مالقات حضـوري بـه سـهولت    
کارکنان بیمارستان به کار خود افتخار -4شود. انجام می

این شغل به شکوفا شدن استعدادهایم کمک -5کنند. می
6/15بـود کـه  صورتمؤلفه به این5کند. نتایج این می

کارکنانی که کار خود را بودند گویان معتقددرصد پاسخ
دهنـد، مـورد تشـویق قـرار     به نحـو احسـن انجـام مـی    

درصـد مخـالف ایـن نظـر     3/45در مقابـل  ،گیرنـد می
کارکنانی که کار بودنددرصد نیز معتقد1/39و بودند

دهنـد، تـا حـدي مـورد     خود را به نحو احسن انجام مـی 
گیرند. بر اساس نتایج به دسـت آمـده،   میتشویق قرار 

مالقـات و  بودند کـه  درصد از کارکنان موافق این 9/52
ارتباط کارکنـان بـا مسـئول مسـتقیم/ رئـیس بخـش بـه        

درصـد مخـالف   2/13شود. در مقابل سهولت انجام می
درصـد نیـز نظـري بینـابین     8/33و بـوده  این موضـوع  

بودنـد کـه  معتقـد  درصد از پاسـخگویان 7/34. داشتند
ارتباط با مـدیریت ارشـد بیمارسـتان از طریـق مالقـات      

درصـد  20شود، در مقابل حضوري به سهولت انجام می
درصـد نیـز تـا حـدودي     3/45و بـوده مخالف این نظر 

درصـد از  4/29. نسـتند دامالقات حضوري را سـهل مـی  
کارکنان بیمارستان به کـار  بودند کهکارکنان موافق این 

درصد مخالف ایـن  4/34کنند. در مقابل خود افتخار می

. داشـتند درصد نیز نظري بینابین 2/36و بودهموضوع 
ــین  ــد 8/33همچن ــد معتق ــه   درص ــان ب ــد شغلش بودن

کنـد، در مقابـل   شدن استعدادهایشـان کمـک مـی   شکوفا
ــده 3/28 ــین عقی ــالف چن ــد مخ ــودهاي درص 9/37و ب

.بودنددرصد نیز تا حدي با این عقیده موافق
ــن از تر ــب ای ــایت از  5کی ــی رض ــه، شــاخص ترکیب مؤلف

سـاخته شـد.   »ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریـق شـغل  «
میانگین نمـره شـاخص ارضـاي نیازهـاي     دادنتایج نشان 

کـه از حـد متوسـط   بود85/59اجتماعی از طریق شغل 
دهنـده ارضـاي نسـبی    باشـد. ایـن نتـایج نشـان    باالتر می

.بودشغل نیازهاي اجتماعی کارکنان از طریق 
کـه  دادنتایج حاصل از آزمون فرضیه دو متغیـره نشـان   

همبستگی بین رضایت شغلی و ارضاي نیازهـاي اجتمـاعی   
742/0معادل 01/0داري از طریق شغل، در سطح معنی

باشد. این ضرایب بیانگر این اسـت کـه بـین رضـایت     می
شغلی و ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شـغل، رابطـه   

ه مقدار زیـاد وجـود دارد، ایـن بـدان معنـی      مستقیم و ب
است کـه افـزایش میـزان ارضـاي نیازهـاي اجتمـاعی از       
طریق شغل، موجب ارتقاء رضایت شغلی کارکنان خواهد 

ضرایب همبسـتگی بـین ابعـاد رضـایت     3شد. در جدول 
شغلی و ارضاي نیازهاي اجتمـاعی از طریـق شـغل، ارائـه     

داري معنـی دهـد در سـطح   شده است. نتایج نشـان مـی  
ابعــاد متغیــر رضــایت شــغلی، بــه ترتیــب ارتقــا و  01/0

ــریب   ــا ض ــرفت ب ــدیران 634/0پیش ــوق 622/0، م ، حق
و ماهیـت  516/0، همکاران 584/0، امنیت شغلی 622/0

بیشــترین همبســتگی را بــا متغیــر ارضــاي 493/0شــغل 
ــن ضــرایب   ــق شــغل دارد. ای نیازهــاي اجتمــاعی از طری

ــ نشــان ــده وجــود رابطــه مس ــین متغیرهــاي دهن تقیم ب
رفتن میـزان  باشد. بـدین معنـی کـه بـا بـاال     ش میپژوه

ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شـغل، رضـایت شـغلی    
تــوان گفــت و بــالعکس. بنــابراین مــییابــدافــزایش مــی

بودن میـزان ارضـاي نیازهـاي اجتمـاعی از طریـق      پایین
بودن رضایت کارکنان است.یینشغل، یکی از منابع مهم پا
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ماتریس ضرایب همبستگی متغیر مستقل و رضایت شغلی.3جدول 
رضایت 

ماهیت همکارانمدیرانشغلی
شغل

اهمیت 
شغل

ارتقا و 
ارضاي نیازهاي حقوقامنیت شغلیپیشرفت

اجتماعی
0,742**0,713**0,706**0,831**0,288**0,708**0,785**0,802**1رضایت شغلی

0,622**0,464**0,444**0,629**0,109*0,476**0,596**0,8021**مدیران
0,516**0,460**0,450**0,567**0,4570,098**0,5961**0,785**همکاران

0,493**0,307**0,421**0,525**0,347**0,4571**0,476**0,708**ماهیت شغل
0,1490,0880,0060,097**0,3471**0,1090,098*0,288**اهمیت شغل

0,634**0,563**0,517**0,1491**0,525**0,567**0,629**0,831**ارتقا و پیشرفت
0,584**0,667**0,5171**0,4210,088**0,450**0,444**0,706**امنیت شغلی

0,622**0,6671**0,563**0,3070,006**0,460**0,464**0,713**حقوق
0,6221**0,584**0,634**0,4930,097**0,516**0,622**0,742**ارضاي نیازهاي اجتماعی

01/0** معنی دار در سطح 05/0معنی دار در سطح *

نتایج تحلیـل رگرسـیون بـراي تبیـین رضـایت شـغلی از       
طریق ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریـق شـغل (خالصـه    

994/1واتسـون معـادل   -دربـین آماره دادمدل) نشان 
ـ باشد و با توجه به اینکه ایـن ضـریب در مح  می دوده ــ

قرار گرفته و مقدار آزمون تحلیل واریـانس  5/2تا 5/1
دار است، بنابراین فرض عـدم همبسـتگی بـین    نیز معنی

خطاها رد نشده و فرض خطـی بـودن مـدل نیـز تأییـد      
.ده کـرد توان از رگرسیون اسـتفا شود. از این رو میمی

نیــز =R)742/0(همچنــین میــزان ضــریب تعیــین    
درصد از واریـانس  74دهنده آن است که بیش از نشان

رضایت شغلی توسط متغیر ارضاي نیازهـاي اجتمـاعی از   
551/0کـه میـزان آن   R2شـود.  طریق شغل تبیـین مـی  

دهنده میزان نسبتاً زیادي از واریـانس  باشد نیز نشانمی
توسط متغیر مستقل تبیـین شـده   متغیر وابسته است که

دست آمد.به976/413نیز مقدارFاست. آماره 

میزان ضرایب معادله رگرسیون تبیین رضایت شغلی از ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل.4جدول 
BStd. ErrorBetaSigtمتغیر وارد شده

1,9120,1170,00016,407عدد ثابت
0,7630,0380,7420,00020,346اعی از طریق شغلارضاي نیازهاي اجتم

داري دهد با توجه به سطح معنینشان می4نتایج جدول 
، متغیر ارضـاي  763/0و میزان ضریب رگرسیون معادل 

نیازهاي اجتماعی از طریق شغل در تبیین رضایت شـغلی  
باشد و افزایش میزان رضایت شغلی تحت تأثیر مؤثر می

ارضاي نیازهاي اجتمـاعی از طریـق شـغل    افزایش میزان 
باشد. به عبارتی دیگر، به ازاي هر یک واحد افـزایش  می

در میزان ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل، شاهد 
باشیم.برابري در رضایت شغلی می763/0

گیرينتیجه
مطالعه حاضر بـا هـدف بررسـی رابطـه بـین ارضـاي       

ــ  ایت شــغلی نیازهــاي اجتمــاعی از طریــق شــغل و رض

اصفهان (س) درمانی الزهرا -کارکنان مرکز آموزشی
انجام گرفت. این مطالعه تالش نموده تا 1399در سال 

با تعیین رابطه این دو متغیر، راهکارهایی براي افزایش 
ــدین  وســیله در راســتاي رضــایت شــغلی پیشــنهاد و ب

وري کارکنان بیمارسـتان مـورد مطالعـه    افزایش بهره
ودنگـه نتایج ایـن پـژوهش، بـا مطالعـات     گام بردارد. 

ــاران  ــانوس ،)10(همک ــاران ج ــوانی )11(و همک همخ
، همچنین با مطالعه رضـوي و همکـاران، کـه در    داشت

آن بـر اهمیــت نیازهــاي اجتمـاعی در رضــایت شــغلی   
به نحوي که در مطالعه بود،، همراستا بوداذعان شده 

عنـوان اولـین عامـل در رضـایت    رضوي این عامـل بـه  
. در پژوهشی که توسـط  )20(شغلی شناخته شده است 
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تـرین عامـل   و همکاران نیز انجام شده است، مهملیت 
براي اشتغال در یک مؤسسه، ارضاء نیازهاي اجتماعی و 
داشتن همکاران با انگیزه و اشتیاق و جو صمیمانه بوده 

افــروز بــر روي اولویــت . در مطالعــه گــل)14(اســت 
نان دانشکده علـوم پزشـکی و   نیازهاي اساسی در کارک

ــه  -خــدمات بهداشــتی ــاز ب ــز، نی ــبزوار نی ــانی س درم
خودشکوفایی، اولویت اول و نیاز به تعلق (نیاز اجتماعی) 

هـاي دوم و سـوم را   و نیاز به احترام به ترتیب اولویت
هم در مطالعـه خـود بـر    1کامبی. )21(اند تشکیل داده

سـازمانی  روي رضایت شغلی و ارتباط آن با متغیرهاي
در کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی، ایجـاد محـیط   
ــت دادن کارکنــان در      ــل انعطــاف و دخال ــاري قاب ک

گیــري را بعنــوان عوامــل اصــلی بــراي ارتقــايتصــمیم
-وینتـر . )22(اسـت رضایت شغلی کارکنان ذکر کرده

و همکــاران هــم در مطالعــه خــود بــه ارتبــاط 2کــالینز
ــی ــ معن ــق و رض ــس تعل ــین ح ــاره دار ب ــغلی اش ایت ش
هاي این مطالعه مبنی بـر  . همچنین یافته)23(اند کرده

رابطـه ارضـاي نیازهـاي اجتمـاعی از طریـق شـغلی بــا       
نیـز  4پـالپو و 3کـین رضایت شغلی، بـا نتـایج مطالعـات    

مطالعـات . نتایج این مطالعه بـا  )24،25(همخوانی دارد 
عی نیز که نیازهاي اجتمازاده فومنی و همکارانابراهیم

انـد  را در رتبه دوم سلسله مراتب نیازها عنوان نموده
. تـاکنون مطالعـات زیـادي در    بـود همراستا )19-17(

زمینه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی انجام شده اسـت  
و عوامل متعددي به عنوان متغیرهاي مستقل مؤثر بر 
رضایت شغلی مشخص شـده اسـت، امـا در بـین ایـن      

مله امکانات رفاهی، حقوق عوامل، برخی از عوامل، از ج
باشد و به راحتی قابل و... نیازمند منابع مالی زیادي می

باشند، اما برخی از عوامل و از جمله نیازهاي تغییر نمی
توان با اندکی تغییرات در اجتماعی از طریق شغل را می

هاي مدیریتی و فرهنگ سازمانی، بـه نحـو قابـل    سبک
تایج این مطالعـه و میـزان   توجهی ارتقا داد. با توجه به ن

1 Cumbey
2 Winter-Collins
3 Cain
4 Palepu

همبستگی متغیـر ارضـاي نیازهـاي اجتمـاعی از طریـق      
رسـد توجـه   شغل با متغیر رضایت شغلی، به نظـر مـی  

بیشتر به این موضوع و بهبود شـرایط در ایـن رابطـه،    
تواند موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان شـود.  می

توانـد توسـط مرکـز بهداشـتی و     نتایج این مطالعه، می
هـاي  ی مورد مطالعـه، بـراي تـدوین اسـتراتژي    درمان

ـ  رد. در ایـن زمینـه   منابع انسانی مورد استفاده قرار گی
مـدیران سـطوح بـاال، ترتیبـی اتخـاذ      شودپیشنهاد می

ها بـه سـهولت   نمایند تا مالقات و ارتباط کارکنان با آن
هاي تبادل اطالعات، هر از گاهی بـا  انجام پذیرد. روش

هـره بـه چهـره تقویـت شـود.      هـاي تعـاملی و چ  شیوه
عنـوان یـک   هاي باز استمرار یافته و بـه استراتژي درب

سبک مدیریتی به مدیران سطوح میـانی تسـري داده   
ــانی   شــود. بازدیــدهاي دوســتانه مــدیران عــالی و می

اي کـه حضـور مـدیران در بـین     توسعه یابد. به گونـه 
ــاد    ــا ایج ــین ب ــد. همچن ــوس باش ــامالً ملم ــان ک کارکن

ي تشویق کارکنان به صورت مادي و معنوي هامکانیسم
بردنفیت کار انجام شده، نسبت بـه بـاال  و بر اساس کی

شـدن اسـتعدادهاي   انگیزه و روحیـه کارکنـان و شکوفا  
هاي اخالق و ارتباطات آنها اقدام گردد. برگزاري دوره

ــودن     ــاظ نم ــان، لح ــراي کارکن ــراد ب ــؤثر اف ــاري م ک
ــه اطالمؤلفــه عــات، میــزان هــایی ماننــد میــزان مبادل

اي مشـترك،  همکاري انجام شده، میـزان انجـام کارهـ   
... در نظام ارزیابی عملکرد و میزان جلسات هماهنگی و

ها قرار گرفته و یا ارزشیابی مورد توجه مدیران بخش
با توجه به تأثیر گرددمال شود. همچنین پیشنهاد میاع

متغیر ارضاي نیازهاي اجتماعی از طریق شغل بـر روي  
ت شــغلی، مــدیران ایــن مجموعــه، بــه منظــور رضــای

افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنـان و بـه تبـع آن،    
تـر،  تولید و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیـت 

اصالحاتی را در این حوزه مد نظـر قـرار داده و توجـه    
تماعی کارکنـان نماینـد. بـدیهی    بیشتري به نیازهاي اج

ــت ــدیران اس ــر م ــازماناگ ــا وس ــز ه ــه مراک از جمل
کننده خدمات بهداشتی و درمانی، بتوانند دالیل و ارائه

ءوري کارکنـان و ارتقـا  عوامل مؤثر بر افـزایش بهـره  
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ــادر    ــد، ق ــایی و درك نماین ــدمات را شناس ــت خ کیفی
هـــاي علمـــی، خواهنـــد بـــود بـــا اســـتفاده از روش

رفتن کیفیـت  هایی را پیشه نمایند تا موجب باالیاستس
ارکنـان و سـازمان خـود گردیـده و در     و کمیت کار ک

نتیجه مجموعه متبوع خود را در رسیدن به اهـدافش  
تـوان بـه کـل    یاري نمایند. نتـایج ایـن مطالعـه را نمـی    

زیـرا  ،کارکنان مراکز بهداشـتی و درمـانی تعمـیم داد   
لعه فقط از یـک مرکـز تهیـه    نمونه مربوط به این مطا

نظرسـنجی از  . همچنین با توجه به اینکه نتایج ایـن شد
کنندگان بدست آمـده اسـت،   نمونه کوچکی از شرکت

انجام یک مطالعه با جمعیت بیشتري از کارکنان مراکـز  
بهداشتی و درمانی از مناطق مختلف کشـور ضـروري   

رسد.به نظر می
هامحدودیت

ــد   ــاري کووی ــیوع بیم ــعیت ش ــه وض ــه ب ــا توج ، 19-ب
دسترسی بـه کارکنـان بیمارسـتان بـه منظـور تکمیـل       

ه بود. هایی مواجها و محدودیترسشنامه با دشواريپ
اي کـه اتخـاذ شـده    کننـده با توجه به اقدامات محدود

ــتفاده از روش     ــه اس ــور ب ــان مجب ــود، محقق ــاي ب ه
طـور  بهنظرسنجی آنالین شدند. در این راستا، اگرچه 

هـاي هوشـمند و   معمول ضـریب دسترسـی بـه تلفـن    
اال و متوسط و اینترنت در طبقات اقتصادي و اجتماعی ب

از جمله کارکنان بیمارستان مورد مطالعه در حد بسیار 
، اما ممکن است نمونه مورد مطالعه، نماینده بودباالیی 

بایست در تعمـیم  کل جامعه آماري نباشد. بنابراین می
نتایج این مطالعه احتیاط نمود.

قدردانیوتشکر
ایـــــن طـــــرح پژوهشـــــی بـــــا کـــــد اخـــــالق  

IR.UI.REC.1399.103  در دانشگاه اصفهان تصـویب
ــا   ــر، از تم ــه حاض ــان مطالع ــت. مجری ــده اس می گردی

درمــانی -مدیـــــران و کارکــــنان مرکــز آموزشــی
اصفهان کمال تشکر و قدردانی را دارنـد و  (س)الزهرا

امیدوارند تا نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه، در راسـتاي     
رضــایت کارکنــان، بهبــود شــرایط موجــود و افــزایش

اندازه اندك مؤثر واقـع گـردد. ایـن مقالـه     چند بههر
حاصل تحقیق مستقل و بدون حمایت مالی و سـازمانی  

است.

اخالقیمالحظات
به منظور رعایت کدهاي اخالقی، در تمامی مراحل این 
ــی   ــژوهش، مالحظــات اخالقــی، همچــون اصــل اخالق پ

ــت ــار و   امان ــؤلفین آث ــوي م ــوق معن ــی، حق داري علم
.رازداري رعایت شده است

نویسندگانمشارکتمیزان
نویسنده مسئول در تمامی مراحل این پژوهش (اعم از 

هــا، تهیــه  طراحــی مطالعــه، تحلیــل و تفســیر داده   
نویس، بازبینی و اصالح نهایی) مشارکت و نظـارت  پیش

هـا و  آوري دادهداشته، سایر نویسندگان نیـز در جمـع  
اند.نویس مقاله مشارکت داشتهتهیه پیش

نافعمتضاد
گونه تضـاد منـافعی در ایـن پـژوهش     نویسندگان هیچ

.ندارند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی ندارند
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