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[1] The study of  the relationship between personality and job performance category of
mainstream featuresn Police ... [2] NDAJA employees’ job satisfaction and its role in the 
development of Makran coast. First national Conference of the Makran coast and the maritime 
authority of the Islamic republic ... [3] Mental health in the workplace: Situation ... [4] Job 
satisfaction and mental ... [5] Mental health and job satisfaction in employees of Behesht Zahra 
... [6] Study stress rate and job burnout members board of scientific Esfahan University and 
relationship that by ... [7] The role of general health in job satisfaction: A case study ... [8] Factors 
affecting job satisfaction among the staff of health care workers of ... [9] Investigating the effects 
of job involvement on job satisfaction and turnover ... [10] Why so unhappy? The effects of 
unionization ... [11] Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for 
hospital-based ... [12] Survey of the share of female graduates in physical education from the 
General Administration of Sport ... [13] Factors influencing career choices of adolescents and 
young ... [14] Factors affecting career choice among full-time students in a college ... [15] Tips 
and career counseling and Professional and career choice ... [16] Service with a smile: Do 
emotional intelligence, gender, and autonomy moderate the emotional ... [17] Evaluation of job 
satisfaction in teachers of primary education in ... [18] The causal relationship between job 
satisfaction and organizational ... [19] Employee job satisfaction understanding the factors that 
make work ... [20] Job Satisfaction and Mental Health ... [21] A study on the relationship between 
marital satisfaction and job satisfaction ... [22] Viability of the job characteristics model in a team 
environment ... [23] Understanding and managing ... [24] Psychology of ... [25] The role of 
individual differences and personality characteristics of employees ... [26] Job satisfaction and 
turnover among ... [27] The relationship between social capital and ... [28] Job satisfaction and its 
related factors on hospital  ...

Aims Job satisfaction among staffs has considerable effects on personnel functions in any 
organization, overall organizational performance, satisfaction of clients, and improving the 
quality of organizational processes. The objective of this study was to investigate the effects of 
socio-cultural status, demographics, economical-livelihood and quality of life of staffs on their 
job satisfaction in Sarem women’s hospital, Tehran, Iran.
Materials & Methods This descriptive-analytical study was conducted on staffs from Sarem 
women’s hospital in 2014. The information of the staffs (n=200) was obtained by census 
method and reviewing their documents. A standard job satisfaction questionnaire was used 
to collect the information. Data were analyzed using SPSS 22 software by Pearson correlation 
coefficient.
Findings There were no significant correlations between age, the level of education, academic 
major, family guardianship, number of employed persons, residential status and monthly 
income with overall satisfaction (p>0.05); however, significant correlations were found 
between marital status and number of supported persons with overall satisfaction (p<0.05). 
There were significant correlations between the overall scores of the socio-cultural factors 
and demographics with job satisfaction (p<0.05), while no significant correlations were found 
between the overall score of the economic-livelihood status and quality of life of the personnel 
with their job satisfaction (p>0.05).
Conclusion The socio-cultural status and demographics have the greatest effects on the overall 
satisfaction of the staffs in Sarem women’s hospital, while the economic-livelihood status and 
quality of life have no effects on their overall satisfaction. 
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                                                     یدانشنامه صارم در طب بارور

  ،فردیفرهنگی، - تاثیر وضعیت اجتماعی
پرسنل  معیشتی و سطح كیفیت زندگی- اقتصادی

بر میزان رضایت  بیمارستان فوق تخصصی صارم
 آنان یشغل

  
  BSc *معصومه صمدی

  بیمارستان فوق تخصصی صارم، تهران، ایران
  MD, PhD آرش پوالدی
و  یمولکول- یصارم" و "پژوهشکده سلول یو نابارور یبارور قاتی"مرکز تحق

  رانیصارم، تهران، ا یفوق تخصص مارستانیصارم"، ب یادیبن یها سلول
  MSc الهام کریمی منصورآبادی

 یمولکول - یصارم" و "پژوهشکده سلول یو نابارور یبارور قاتیتحق مرکز" 
  رانیصارم، تهران، ا یفوق تخصص مارستانیصارم"، ب یادیبن یها سلول و 
  

  چکيده
تاثیر بسزایی بر عملکردهای  ،سازمانهر کارکنان  مندی شغلی رضایتف: اهدا

و بهبود کیفیت  کنندگان همندی مراجع رضایت، فردی، عملکرد کلی سازمان
 - اجتماعی وضعیت بررسی تاثیرهدف این مطالعه، فرآیندهای سازمانی دارد. 

 زندگی كیفیت سطح و معیشتی - وضعیت اقتصادی  فردی، های فرهنگی، ویژگی
 تهران شهر صارم فوق تخصصی بیمارستان کارکنان شغلی مندی رضایت میزان بر

  بود.
نفر از  ٢٠٠روی  ١٣٩٣تحلیلی در سال  -این مطالعه توصیفیها:  مواد و روش

شد. برای دستیابی به  کارکنان بیمارستان فوق تخصصی صارم شهر تهران انجام
گردآوری ابزار  .استفاده شد مطالعه اسناد و مدارک و اطالعات از روش سرشماری

ضریب از ها با استفاده  داده. نامه استاندارد رضایت شغلی بود پرسش اه داده
  .تجزیه و تحلیل شدند SPSS 22افزار  نرمدر  همبستگی پیرسون

بین سن، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سرپرستی خانواده، تعداد ها:   یافته
مندی کلی  افراد شاغل، وضعیت منزل مسکونی و میزان درآمد ماهیانه با رضایت

 وضعیت تاهل و بین ، در حالی که)<۰۵/۰pداری وجود نداشت ( معنی همبستگی
هده شد داری مشا معنی همبستگیمندی کلی  رضایت باتعداد افراد تحت تکفل 

)۰۵/۰p<(. مندی  رضایت بافرهنگی  - پایگاه اجتماعیعامل  نمرات کلی بین
 مندی رضایت باهای فردی  ویژگی نمرات کلی متغیرهای بین و همچنینشغلی 
نمرات بین ، در حالی که )>۰۵/۰p( داشتداری وجود  معنی همبستگیشغلی 
 باکیفیت زندگی  و همچنین نمرات کلیمعیشتی فرد  -وضعیت اقتصادی کلی

  ).<۰۵/۰p( مشاهده نشدداری  معنی همبستگیرضایت شغلی 
های فردی بیشترین  ویژگی و فرهنگی - عامل پایگاه اجتماعیدو  گیری: نتیجه

 تهران شهر صارم فوق تخصصی بیمارستان کارکنانمندی کلی  تاثیر را روی رضایت
روی  زندگی معیشتی و كیفیت -اقتصادی دارند، در حالی که وضعیت

 آنها تاثیری ندارند.مندی کلی  رضایت
فرهنگی، کیفیت  -شغلی، کارکنان بیمارستان، وضعیت اجتماعی مندی رضایت ها: کلیدواژه
  معیشتی -اقتصادی وضعیتهای فردی،  ، ویژگیزندگی

  
  ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  masome.samadi@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
شود،  شغلی فقط به درون سازمان محدود نمی های رضایت  پیامد

 که عواملی گذارد. از جمله کنندگان نیز تاثیر می بلکه بر مراجعه
است.  افراد شخصیت شود می سازمانی عملکرد افزایش موجب
 موجب محیط و نوع شخصیت نوع بین هماهنگی و سازش
به  خود منجر نوبه که به شدهحرفه  و شغل با بیشتر سازگاری
. کارکنان شاد، موجب شادی ]1[شود می مثبت سازمانی عملکرد
پزشکان، که  هایی بیمارستاندر شوند. در کل،  کنندگان می مراجعه

. نیز شاد هستند پرستاران و کارکنان راضی و خشنود باشند، بیماران
 خلقیات مثبت در فرد شغلی، موجب ایجاد احساسات و رضایت 
کننده، دوستانه و با ابراز  بنابراین، در تعامل با مراجعه شده،

و این امر احساسات مثبت در  کنند میاحساسات مثبت برخورد 

طور کلی وقتی مراجعین با کارمند  بهآورد.  بوجود میکننده  مراجعه
  .مانند شوند، به سازمان وفادار می برخورد مواجه می  شاد و خوش

 زیرشرح  شغلی به مندی با رضایت در ارتباطعوامل  از برخی
  :]2[هستند

با رضایت شغلی رابطه مستقیم دارد، چراکه کارکرد  :کارکرد -۱
دهنده چگونگی احساس افراد  طور کلی نشان رضایت شغلی به
دلیل رابطه  های متفاوت آن است و به شان و جنبه نسبت به شغل

غیبت، تعهد سازمانی،  مانندهای سازمانی  آن با دیگر پیامد
  .اهمیت دارد ،جایی شغل و عملکرد فرد جابه
با رضایت شغلی رابطه مستقیم بهداشت روانی  :نیبهداشت روا -۲

های زندگی از جمله  دارد. توجه به سالمت روان در تمام عرصه
بنابراین،  .]3[زنـدگی فـردی، اجتمـاعی و شـغلی حایز اهمیت است

رضایت کلی از شغل، درآمد، محیط فرهنگی شغلی و روابط با 
. در ]4[وثر هستندهمکاران در محـیط کار، بر سالمت روان افراد م

نشان داده شد که بین استرس شـغلی و خشـنودی ی پژوهش
طوری کـه بـا  داری وجـود دارد بـه شـغلی ارتـباط منفـی و معنـی

  ]5[آیـد مندی از کار پایین مـی افـزایش استرس شغلی، سطح رضایت
مندی  سالمت جسمی: یک مطالعه تداومی نشان داد رضایت -۳

سوم از  کننده طول عمر است، هر فرد دست کم یک بهترین پیشگویی
. محیط ]6[گذراند میروز خود را در محیط کار  زندگی و اوقات شبانه

کاری شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر کدام در 
های  تواند دیگر حیطه می د ونوضعیت سالمتی نقش مهمی دار

  .[8 ,7]زندگی را تحت تاثیر قرار دهد
، با رضایت شغلی رابطه عکس دارد ترک خدمت ترک خدمت: -۴

ند، تمایلی به ترک خدمت و هست کارکنانی که از شغل خود راضی
کنند تمام تالش خود را در دستیابی  سازمان خود ندارند و سعی می

های  این امر، منجر به کاهش هزینه کار گیرند. به اهداف سازمان به
کارمندی  .کارمندیابی، استخدام و آموزش نیروی انسانی خواهد شد

شدن شغلی باالیی داشته باشد، از کار خود انرژی  که عجین
شود.  طور کامل جذب کار می کند و به گیرد، خود را وقف کار می می

بروز نتایج  تواند منجر به شدن با شغل کارکنان می ، عجینبنابراین
  .]9[مثبت فردی و سازمانی شود

با رضایت شغلی رابطه عکس فعالیت اتحادیه فعالیت اتحادیه: -۵
دهد که کارکنان با رضایت شغلی باال،  ، مطالعات نشان میدارد

عنوان یک ضرورت  به را تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارند و آن
  .]10[گیرند در نظر نمی

و  کومبربازنشستگی زودرس: با رضایت شغلی رابطه عکس دارد، - ۶
کاهش روحیه  موجبعدم رضایت شغلی اند که  بیان کرده باریبال

های جسمی و روحی افراد  کارکنان، بازنشستگی زودرس و ناراحتی
  .]11[شود می

ها  جامعه برای تداوم حیات خود به کار نیاز دارد، این نیاز از قرن
و در آینده هم وجود خواهد داشت. قسمت  داشتهپیش وجود 

. حتی در جامعه دارداختصاص  کاراوقات زندگی هر فرد به  عمده
بدوی نیز هر فردی مجبور به انجام کاری بوده است و باید قسمتی 

گرفت. انسان برای  عهده می از وظایف محوله در جامعه خود را به
کار کند. هر انسانی  ادامه حیات و همچنین ارضای نیازهایش باید

را وسیله زندگی خویش  دار شغلی باشد و بدین سرانجام باید عهده
میزان کار افراد بستگی  و به جامعه خدمت کند. دوام جامعه به اداره

کنند که افراد آن اشتغال کارآمدتری  دارد. جوامعی پیشرفت می
. هر فردی سعی دارد شغلی انتخاب کند که عالوه ]12[داشته باشند
. بنابراین، کند ارضااو را های مادی، از نظر روانی نیز   بر تامین نیاز

برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب، 
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مطالعه فردی و بررسی خصوصیات، افکار و عقاید افراد شاغل در 
م رضایت آنها نسبت به شان و ثبت علت رضایت یا عد مورد شغل

شغل خود ضروری است. داشتن اطالعاتی در این زمینه برای 
حرکت درآوردن چرخ اقتصادی و اجتماعی بسیار حایز اهمیت  به

شامل موارد زیر است. برخی از عوامل موثر در انتخاب شغل 
  ]13[:هستند

هوش، عالیق، شخصیت، استعداد و  مانند خصوصیات روانی -۱
  لف روانیهای مخت  نیاز
های  قد و وزن، سالمت و نارسایی مانند خصوصیات جسمانی -۲

  بدنی و غیره
های  نحوه تربیت و تجارب فرد از جنبهمانند  تجارب شخص -۳

 ]14[مختلف تحصیلی و شغلی
  

  نفر) ٢٠٠برای کارکنان بیمارستان صارم شهر تهران ( مندی شغلی و اجزای آن هر یك از عوامل اثرگذار بر رضایتنمرات میانگین ) ۱جدول 
  نمرات  مندی رضایت بر اثرگذار و عوامل واالتئس

  ۸۴/۳±۴۰/۰  فرهنگی و رضایت شغلی - پایگاه اجتماعی
  ۴۵/۲±۲۰/۱  ل دینی اعتقاد دارید؟یآیا شما به مسا .۱
  ۲۸/۳±۱۸/۱  آیا برای رفع نیازهای خود پول کافی دارید؟. ۲
  ۱۷/۲±۹۸/۰  شناسید)؟ های جسمی و ذهنی خود را می یهای خود واقف هستید (میزان توانای تاچه میزان بر توانایی. ۳
  ۱۸/۲±۱۲/۱  تا چه میزان در انجام امور روزمره زندگی و كاری اعتماد به نفس دارید؟. ۴
  ۲۶/۲±۰۵/۱  ) تسلط دارید؟و غیره خشم  غرور،  انجام كار بر احساسات خود (شادی،آیا هنگام . ۵
  ۷۰/۱±۷۳/۰  شود؟ های مهم خانوادگی نظر شما هم پرسیده می گیری آیا در محیط خانواده در مورد تصمیم. ۶
  ۱۰/۳±۴۱/۱  شود؟ های كاری نظر شما هم پرسیده می آیا در محیط كار در مورد برخی تصمیم. ۷
  ۳۳/۲±۸۹/۰  تان با دیگران رضایت دارید؟ چقدر از روابط اجتماعی. ۸
  ۲۹/۳±۲۳/۱  شوید؟ میغیره چه میزان دچار حاالتی مانند یاس و ناامیدی و اضطراب و . ۹
  ۵۰/۲±۹۰/۱  زمان اوقات فراغت خود را دوست دارید با چه كسانی بگذرانید؟. ۱۰

  ۰۱/۴±۴۲/۰  های فردی افراد و رضایت شغلی ویژگی
  ۵۹/۱±۷۲/۰  آیا شما ماشین شخصی دارید؟. ۱۱
  ۶۴/۱±۱۱/۱  پذیری هستید؟ آیا در محیط كار شما انسان مسئولیت. ۱۲
  ۲۳/۲±۱۰/۱  قدم هستید؟ در ایجاد ارتباط دوستانه آیا شما پیش. ۱۳
  ۱۳/۲±۰۸/۱  توانید با افراد (با اعتقادات و عالیق متفاوت) ارتباط برقرار كنید؟ آیا به راحتی می. ۱۴
  ۷۲/۴±۸۸/۰  آیا شما مشكل جسمانی، نقص عضو، یا بیماری خاصی دارید؟. ۱۵
  ۵۷/۵±۰۵/۲  گذارد؟ آیا این مشكل جسمانی، نقص یا بیماری در انجام كار شما تاثیر می. ۱۶
  ۱۴/۲±۴۹/۱  كنید؟ كنید احساس امنیت می آیا در محیطی كه زندگی می. ۱۷
  ۶۹/۲±۴۵/۱  ت دارید؟نیامال خود غآیا در محیط اشت. ۱۸
  ۸۵/۲±۵۱/۱  تا چه میزان احساس تعلق اجتماعی دارید؟ .۱۹
  ۱۰/۲±۳۵/۱  آیا در محیط خانوادگی شما برابری جنسیتی وجود دارد؟. ۲۰
  ۱۱/۲±۱۳/۱  كنید؟ تا چه میزان احساس استقالل در انجام امور می. ۲۱
  ۶۶/۲±۲۷/۱  کنید؟ میدر زندگی روزمره خود چقدر احساس شادی و لذت . ۲۲
  ۳۳/۲±۸۹/۰  ؟تان با دیگران رضایت دارید چقدر از روابط اجتماعی. ۲۳
  ۲۹/۳±۲۳/۱  شوید؟ می غیرهیاس و ناامیدی و اضطراب و  چه میزان دچار حاالتی مانند. ۲۴

  ۰۱/۶±۸۰/۲  معیشتی فرد و رضایت شغلی - وضعیت اقتصادی
  ۹۴/۱±۷۹/۰  ماهیانه خود دارید؟جز حقوق  هآیا منبع درآمدی دیگری ب. ۲۵
  ۹۵/۱±۵۷/۰  آیا شما دارای سهام یا اوراق بهادر هستید؟. ۲۶
  ۵۹/۱±۷۲/۰  آیا شما ماشین شخصی دارید؟. ۲۷
  ۹۶/۱±۲۰/۱  اید؟ ها عضو بوده و غیردولتی از قبیل خیریه دولتی انجمن در حال به تا آیا. ۲۸
  ۴۸/۱±۰۵/۱  دارید؟(اینترنتی) عضویت  مجازی های آیا در شبكه .۲۹
  ۴۹/۱±۹۰/۰  ؟هستیدهای تكمیلی  آیا شما دارای بیمه عمر و بیمه. ۳۰
  ۷۸/۱±۹۰/۰  گذارند؟ آیا خانواده، دوستان و آشنایان به شخص شما احترام می. ۳۱
  ۴۴/۲±۲۰/۱  گذارند؟ به شخص شما احترام می تان رئیسآیا همكاران و . ۳۲
  ۹۴/۱±۲۶/۱  برخوردار هستید؟تا چه میزان از حمایت خانوادگی . ۳۳
  ۵۶/۱±۹۶/۰  پذیری هستید؟ آیا در محیط خانواده شما انسان مسئولیت. ۳۴

  ۳۲/۸±۳۴/۲  كیفیت زندگی فرد و رضایت شغلی
  ۱۸/۳±۰۳/۲  كنید؟ كنید چند سال عمر می فكر می .۳۵
  ۵۰/۱±۹۰/۰  آیا بیمه عمر و بیمه تكمیلی دارید؟ .۳۶
  ۶۶/۲±۰۵/۲  هستید؟ مفیدی انسان شما كار محیط در كارفرما نظر به آیا .۳۷
  ۶۴/۲±۲۷/۲  آیا به نظر كارفرما در محیط كار انسان قابل اعتمادی هستید؟ .۳۸
  ۸۵/۲±۵۱/۱  تا چه میزان احساس تعلق اجتماعی دارید؟ .۳۹
  ۶۹/۲±۴۵/۱  آیا در محیط كاری خود احساس امنیت دارید؟ .۴۰
  ۱۴/۲±۴۹/۱  كنید؟ احساس امنیت می كنید آیا در محیطی كه زندگی می .۴۱
  ۷۲/۴±۸۸/۰  آیا مشكل جسمانی، نقص عضو، یا بیماری خاصی دارید؟ .۴۲
  ۵۷/۵±۰۵/۲  گذارد؟ آیا مشكل جسمانی، نقص عضو، یا بیماری در انجام كار شما تاثیر می .۴۳
  ۱۱/۲±۱۳/۱  چه میزان احساس استقالل در انجام امور دارید؟ .۴۴
  ۱۵/۲±۵۳/۱  د؟یكار تمایل به انجام كار گروهی و تیمی دارآیا در محیط  .۴۵
  ۴۷/۲±۳۷/۱  آیا به خدمات رفاهی عمومی دسترسی آسان دارید؟ .۴۶
  ۶۳/۲±۷۳/۱  آیا در محیط كار برابری جنسیتی وجود دارد؟ .۴۷
  ۱۰/۲±۳۵/۱  آیا در محیط خانواده برابری جنسیتی وجود دارد؟ .۴۸
  ۶۶/۲±۲۷/۱  كنید؟ چقدر احساس شادی و لذت میدر زندگی روزمره خود  .۴۹

  

Volume  3,  Issue  2,  Summer  2018



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران معصومه صمدی ۱۰۸

                                                     یدانشنامه صارم در طب بارور

  
  

های اولیه زندگی کودک در طرز تفکر کودک  در سال: والدین -۴
  .نقش موثری دارند

نگری،  نظیر شخصیت فرد، واقع :اجتماعی -امکانات فردی - ٥
  های جامعه  امکانات محیطی، وضع اجتماعی و نیاز

اقتصادی، تغییرات صنعتی، دوستان،  یتعواملی نظیر وضع - ۶
  يتموقعیت جغرافیایی، فرهنگ، دین و جنس

طور کلی اگر فردی در انتخاب شغل به واقعیات فردی و محیطی  به
توجه نداشته باشد در شغل خود موفق نخواهد بود و در مقابل، با 

از . منظور ]15[یاس، شکست و نارضایتی شغلی مواجه خواهد شد
 هنگام که در آیندی است خوش احساس رضایت شغلی حالت یا

 خاطر رضایت موجب و داده دست پایان آن به فرد امور و در انجام
  .]4[شود می وی

 فرهنگی، -اجتماعی وضعیت بررسی تاثیرهدف این مطالعه، 
 كیفیت سطح و معیشتی - اقتصادی وضعیت  فردی،های  ویژگی
فوق  بیمارستان کارکنان شغلی مندی رضایت میزان بر زندگی

  بود. تهران شهر صارم تخصصی
  

  ها و روش مواد
نفر از  ٢٠٠روی  ١٣٩٣تحلیلی در سال  - این مطالعه توصیفی

صارم شهر تهران انجام شد. برای  فوق تخصصیکارکنان بیمارستان 
 مطالعه اسناد و مدارک و دستیابی به اطالعات از روش سرشماری

  .استفاده شد
نامه استاندارد رضایت شغلی بود که  پرسش اه گردآوری دادهابزار 
فرهنگی،  -وضعیت اجتماعیحیطه  ۴مندی شغلی را در  رضایت
معیشتی و سطح کیفیت زندگی  -اقتصادی   فردی، های ویژگی

نفر نمونه  ۲۰نامه بین  تایید و بررسی اولیه پرسشکند.  بررسی می
بود  ۸۵۵/۰نامه  پرسشاین پایلوت انجام شد. مقدار آلفای کرونباخ 

  .داشتکه پایایی باالیی 
افزار  های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم  ها با روش داده SPSS 22 متغیرها و  ارتباط بین برای بررسی .تجزیه و تحلیل شدند

  ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.مندی شغلی از  رضایت
  

  ها یافته
 ۹%) زن و ۵/۹۵نفر ( ۱۹۱دهنده از نظر جنسیت شامل  افراد پاسخ

سال قرار داشتند.  ۵۷تا  ۲۰در دامنه سنی  و%) مرد بودند ۵/۴نفر (
نفر  ۶۶%) متاهل، ٠/۶۲فر (ن ۱۲۴، پژوهشدر جامعه مورد 

%) نیز طالق گرفته یا همسرانشان ۰/۵نفر ( ۱۰%) مجرد و ۰/۳۳(
نفر  ۵۵%) لیسانس، ۰/۶۰( نفر ۱۲۰فوت شده بود. تحصیالت 

  %) باالی لیسانس بودند. ۵/۱۲نفر ( ۲۵%) زیر لیسانس و ۵/۲۷(
از نفر)  ۸۰بیشترین فراوانی (دارای های مامایی و پرستاری  رشته

%) با ۵/۷۲نفر ( ۱۳۷بودند. رشته تحصیلی  نظر رشته دانشگاهی
%) بین رشته تحصیلی ۵/۲۷نفر ( ۵۲خوانی داشت و  کار محوله هم

مند  نفر از افراد عالقه ۱۳۳و کار محوله آنها ارتباطی وجود نداشت. 
محل  بودند مند نفر عالقه ۶۰به اشتغال در واحد دیگر نبودند و 

  .ی تغییر کندبه واحد دیگر شانکار
فرهنگی بر رضایت  - میانگین آماری نمرات تاثیر پایگاه اجتماعی

، وضعیت ۰۱/۴±۴۲/۰ی فردی ها ، ویژگی۸۴/۳±۴۰/۰شغلی 
و كیفیت زندگی فرد  ۰۱/۶±۸۰/۲معیشتی فرد  -اقتصادی

  ).۱دست آمد (جدول  به ۳۴/۲±۳۲/۸
بین سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، 
سرپرستی خانواده، تعداد افراد شاغل، وضعیت منزل مسکونی و 

داری  معنی همبستگیمندی کلی  میزان درآمد ماهیانه با رضایت
تعداد افراد تحت  وضعیت تاهل و ). بین<۰۵/۰pوجود نداشت (

داری مشاهده شد  معنی همبستگیمندی کلی  رضایت باتکفل 
)۰۵/۰p<(.  مندی  رضایت بافرهنگی  -پایگاه اجتماعیعامل بین

 باهای فردی  های ویژگی  متغیر نمرات کلیبین  و همچنینشغلی 
 .)>۰۵/۰p( داشتداری وجود  معنی همبستگیشغلی  مندی رضایت

 بامعیشتی فرد  - وضعیت اقتصادی نمرات کلیبین با این وجود، 
 نداشتوجود داری  معنی همبستگیشغلی  مندی رضایت

)۰۵/۰p>.(  ،کیفیت زندگی رضایت شغلی  نمرات کلیبین همچنین
  ).٢؛ جدول <۰۵/۰p( مشاهده نشدداری  معنی همبستگی

  
  )هستند p(اعداد داخل پرانتز شاخص  کارکنان بیمارستان صارم شهر تهران كلیشغلی مندی  بر رضایتموثر عوامل  ميزان همبستگی )۲جدول 

 زندگیكیفیت معیشتی - وضعیت اقتصادیهای فردی ویژگیفرهنگی - پایگاه اجتماعیمندی كلی رضایت  متغیرها
  )٨٨/٠( -۱۱/۰  )٣٢٩/٠( -۱۹۵/۰  )٥٠١/٠( - ۰۵۰/٠  )١٣٩/٠( -۱۱۰/۰  )۰۷۶/۰( -۱۳۱/۰  سن

 )۸۹۲/۰( -۰۱۰/٠  )۳۵۱/۰( -۱۸۳/۰  )۰۹۵/٠( ۱۱۸/۰  )۷۸۷/۰( ۰۱۹/۰  )۰۰۰۱/۰( ۸۱۶/۰  وضعیت تاهل
  )۱۲۹/۰( ۱۰۸/۰  )۱۲۴/۰( -۳۰۳/۰  )۵۶/۰( - ۰۴۲/۰  )۲۲۶/۰( ۰۸۶/۰  )۲۷۷/۰( ۰۷۸/۰  میزان تحصیالت
 )۹۰۳/۰( -۰۰۹/۰  )۴۶۹/۰( -۱۴۹/۰  )۴۱۳/۰( - ۰۶/۰  )۵۲۹/۰( ۰۴۶/۰  )۸۳۶/۰( ۰۱۳/۰  رشته تحصیلی

 )۴۸۴/۰( ۰۵۰/٠  )۸۹/۰( - ۰۲۷/۰)۲۵۴/۰( - ۰۸۲/۰  )۵۴۴/۰( ۰۴۳/۰ )۹۵۹/۰( -۰۰۴/۰  خانواده یسرپرست
)۷۷۹/۰( -۵۶/۰  )۴۴۵/۰( -۱۵/۰ )۰۴۶/۰( -۳۸/۰  )۰۴۷/۰( ۳۷۹/۰ )۰۲۱/۰( -۴۳۵/۰  تعداد افراد تحت تكفل

 )۰۱۲/۰( ۱۷۷/۰  )۰۰۵/۰( ۵۱۲/۰ )۳۴۹/۰( - ۰۶۷/۰  )۲۴۶/۰( - ۰۸۲/۰ )۵۰۶/۰( - ۰۴۷/۰  تعداد افراد شاغل
  )۶۶۱/۰( ۰۳۱/۰  )۲۳۱/۰( - ۲۳۴/۰  )۵۵۹/۰( ۰۴۲/۰  )۲۴۶/۰( - ۰۸۲/۰ )۲۲۸/۰( -۰۸۶/۰  وضعیت منزل مسكونی
  )۱۳۶/۰( ۱۰۶/٠  )۰۲۹/٠( - ۴۱۲/۰ )۲۴۲/۰( ۰۸۳/۰  )۶۷۰/۰( - ۰۳۰/۰  )۷۴۰/٠( ۰۲۴/۰  میزان درآمد ماهانه

  )۰۰۰۱/۰( ۹۱۲/۰  )۶۰۵/۰( -۱۰۲/۰ )۲۶۵/۰( - ۰۷۹/۰  )۷۰۴/۰( - ۰۲۷/۰  )۴۷۰/٠( ۰۵۱/۰  میزان عمر
  -   -   -   -   )۰۰۰۱/۰( ۸۱۶/۰  فرهنگی - پایگاه اجتماعی

  -   -   -   -   )۰۰۰۱/۰( ۸۳۰/۰  های فردی ویژگی
  -   -   -   -   )۸۳۹/۰( ۰۴/۰  عیشتیم - وضعیت اقتصادی
  -   -   -   -   )۳۰۳/۰( ۰۷۳/۰  كیفیت زندگی

  
  بحث

 - اقتصادی   فرهنگی، فردی، - در این مطالعه تاثیر وضعیت اجتماعی
مندی شغلی  بر میزان رضایتمعیشتی و سطح کیفیت زندگی 

  .بیمارستان فوق تخصصی صارم بررسی شدکارکنان 
 بیشترین مطالعات که است غالبی نگرش شغلی رضایت امروزه
های   در پژوهش هم و های نظری پژوهش در هم را، سازمانی رفتار

  

 ،است داده به خود اختصاص را سرپرستی تا شغل طراحی عملی، از
 در بسیاری از مطالعات محسوب مرکزی متغیر عنوان که به جایی تا
 مورد این در پژوهش ۳۰۰ از بیش ساله هر بر این، شود. افزون می

 هیچ که دهنده آن است نشان ارقام این شود. انجام می موضوع
 شغلی رضایت اندازه به سازمانی -صنعتی شناسی روان در موضوعی

 عوامل از یکی شغلی نیست. رضایت برخوردار پژوهشی سابقه از
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 است عاملی شغلی رضایت .]16[شغلی است موفقیت در مهم بسیار
 .شود رضایت فردی می احساس و کارآیی افزایش موجب که

 و اند کرده تعریف های گوناگون  دیدگاه از را شغلی رضایت محققان
 در این کند، تامین فرد برای مطلوب را لذت شغل، اگر معتقدند
 گوناگون عوامل از معینی ترکیب راضی است. شغلش از فرد حالت
 مانند بیرونی چه و کار انجام از لذت مانند احساس درونی چه

 شغل خود از فردموجب رضایت  کاری محیط و روابط مزایا و حقوق
بیشتر  شده انجام کیفی و کمی تحقیقاتطبق . ]17[شود می

 خشنودی شغلی اصلی عوامل عنوان را به زیر عوامل نظران صاحب
 و همکاران، مدیران با تعامل -۲کاری،  شرایط - ۱اند:  کرده معرفی

و ارتقا،  پیشرفت -۵مزایا،  و حقوق -۴شغل،  خود -۳زیردستان، 
امنیت شغلی،  - ۸ گویی، پاسخ و کنترل - ۷قدردانی،  و تحسین - ۶
 پیشینه خالصه، طور سازمان. به مشی خط -۱۰رهبری و  بکس - ۹

 کیفیت بین که دارد اشاره موضوع شده به این انجام تحقیقات
 خشنودی با سازمانی سالمت بین و شغلی و خشنودی کاری زندگی
 سازمانی سالمت و کاری زندگی کیفیت بین و همچنین شغلی
 .]18[دارد وجود قوی و ای مثبت رابطه
 بر متحده ایاالت اقتصادی رکود تاثیر بررسی هدف با پژوهشی در

 کارمندان از نظر شغلی رضایت از جنبه ۲۰ از بیش شغلی، رضایت
 %۸۶ کارشان کلی از شرایط کارمندان میزان رضایت سنجیده شد.

آنها  اکثریت کردند. گزارش زیاد بسیار رضایت %۴۱طوری که  ، بهبود
 سطح در را تفاوتی اقتصادی کنونی اوضاع که دادند گزارش %)۵۸(

 ]20[شیرازیو  حبیب. ]19[است نکرده ایجاد آنها شغلی رضایت
مندی شغلی و سالمت روانی در کارکنان و  پژوهشی روی رضایت

% کارکنان از ۶۱پرستاران یک بیمارستان انجام دادند، در مجموع 
% ناراضی بودند. رضایت شغلی با تحصیالت ۳۹شغل خود راضی و 

های سن،   نسبت معکوس داشت، میان رضایت شغلی و متغیر
دست  هداری ب نیجنس، وضعیت تاهل و سابقه کاری همبستگی مع

آمدن رضایت شغلی با اختالالت  نها پایینهای  براساس یافتهنیامد. 
 روانی و فردی ارتباط داشت.

 و زناشویی رضایت رابطهدر پژوهشی  ]21[جاوید مومنیو  پور زندی
را تهران  استان فاضالب و آب شرکت کارکنان در شغلی رضایت

های مختلف   ساختار میانبیان کرد که  ]22[نترها. بررسی کردند
شخصیت، صداقت و رضایت از همکاران و رضایت شغلی 

طور کلی نتایج تحقیقات مختلف در  همبستگی کلی وجود دارد. به
دهد که کارکنان با رضایت شغلی باالتر از نظر  دنیا نیز نشان می

. ]23[برند سر می فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی به
عنوان عاملی که موجب  ضایت شغلی را بهرنیز  ]15[آبادی شفیع

شود، معرفی  افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی می
  کند. می

نوآوری، خالقیت در کار، افزایش  موجبرضایت شغلی در محیط کار 
رسانی، کاهش ترک خدمت کارکنان، افزایش سالمت روانی  خدمت

شود.  دنبال آن افزایش سالمت جسمی کارکنان می کارکنان و به
محیط کار اطراف  ،خشنودی شغلی، بخشی از خشنودی زندگی است

گذارد، بر همین منوال چون شغل  بر احساسات انسان در کار اثر می
ای از زندگی است، پس خشنودی شغلی در خشنودی  ه خش عمدب

 و مقدم نکویی. ]24[کلی انسان در زندگی تاثیر دارد
های   های فردی و ویژگی  نقش تفاوت ]25[بزنجانی پیرمرادی

 ]26[تاجیکرا بررسی کردند.  آنهاشخصیتی کارکنان در رفتار سازمانی 
ن کارکنان را مطرح رضایت شغلی و ترک خدمت در بیای  در مطالعه
 .و بررسی کرد

 رضایت زمینه در ،طور کلی براساس مطالعات متعدد پیشین به
های بین  مناسبت و روابط که است شده مشخص شغلی کارکنان

 خشنودی مهم عوامل جمله از همکاران سوی از تحسین و همکاران
و  باشد کارکنان برای پاداش یک تواند می که کارکنان است شغلی

 رضایت نهایت در و شغلی و موفقیت سازمانی عملکرد بهبودبه 
برخی عوامل مرتبط با  ]28[و همکاران جهانی. ]27[شود منجر شغلی

  ند.ا ههای شهر اراک را بررسی کرد رضایت شغلی در بیمارستان
با توجه به تحقیقات پیشین تعدادی از عوامل مرتبط با رضایت 

 - پایگاه اجتماعیعامل  چهارشغلی بررسی شدند، که در این مطالعه 
معیشتی فرد و  - های فردی، وضعیت اقتصادی فرهنگی، ویژگی
نامه گنجانده شد و رابطه آنها با  در سئواالت پرسشکیفیت زندگی 

در این  ستان صارم بررسی شد.مندی کلی کارکنان بیمار رضایت
مندی کلی کارکنان، عواملی که باعث  مطالعه با توجه به رضایت
مورد  مدیران و مسئوالنتوسط  بایدشوند  افزایش رضایت شغلی می

تا در نهایت منجر به ارتقا خدمات به  گرفتهتوجه قرار 
  کنندگان شود. مراجعه

  

  گیری نتیجه
های فردی بیشترین  ویژگی و فرهنگی -عامل پایگاه اجتماعیدو 

 فوق تخصصی بیمارستان کارکنانمندی کلی  تاثیر را روی رضایت
معیشتی و  -اقتصادی دارند، در حالی که وضعیت تهران شهر صارم
 تاثیر ندارند. کارکنانمندی کلی  روی رضایت زندگی كیفیت
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