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ّذف پژٍّص حاضز بزرسی رابطِ تؿْذ ضغلی ٍ رضایت ضغلی وتابذاراى استت بتِ ؾٌتَاى
ًوًَِ وتابذاراى وتابخاًِّاي داًطگاُ ضیزاس بزرسی ضذُ است ایي پتژٍّص اس ًتَؼ تَغتیفی-
پیوایطی است ٍ جاهؿِ آهاري ایي پژٍّص ضاهل افتزادي استت وتِ در وتابخاًتِّتاي داًطتگاُ
ضیزاس هطغَل بِ وار ّستٌذ وِ تؿذاد آًْا ً 77فز است ابشار ایي پتژٍّص پزسطتٌاهِ استت وتِ
بیي واروٌاى وتابخاًِّاي داًطگاُ ضیزاس تَسیؽ ضذ ٍ تؿتذاد ً 33فتز؛ یؿٌتی حتذٍد  %77بتِ آى
پاسخ دادًذ دادُّا با استفادُ اس ًزم افشار آهاري ؾلَم اجتوتاؾی تزشیتِ ٍ تیلیتل ضتذًذ ًتتای
بزرسی ًطاى داد بیي تؿْذ ضغلی ٍ هتغیزّایی هاًٌذ ًَؼ استتخذام ٍ جٌستیت ارتبتاع هؿٌتیداري
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ٍجَد ًذارد ّوچٌیي در هیاى هتغیزّتاي سهیٌتِاي چتَى ستي ،درآهتذ ٍ ستٌَات ختذهتی ،ستي
بیطتزیي ّوبستگی را با تؿْذ ضغلی داراست ّوچٌیي بیي تؿْذ ضغلی ٍ هتغیزّاي تؿلك ختاطز ٍ
رضایت ضغلی رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد
ياشٌَای كليذی :تؿْذ ضغلی ،رضایت ضغلی ،داًطگاُ ضیزاس ،وتابذاراى
مقذمٍ ي بيان مسألٍ
ًیزٍي اًساًی در ّز ساسهاى اس ارواى اساسی آى ساسهاى بتِ حستام هتیآیتذ ،چزاوتِ ارتز
واروٌاى ساسهاًی اس تؿْذ ٍ ٍفاداري بیطتزي ًسبت بِ ساسهاى بزخَردار باضٌذ ٍغتای

هیَلتِ

را بْتز اًزام دادُ ٍ در ًتیزتِ ارتز بخطتی ٍ بْتزُ ٍري ستاسهاى بتا رفتتِ ٍ هَجبتات پیطتزفت
ساسهاى را فزاّن هیساسًذ در ساسهاًی وِ افزاد ًسبت بِ اًزام ٍغای

ضغلی ختَد ّتیگ رًَتِ

تؿْذ ٍ هسؤلیتی ًذارًذ ٍ یا ووتز احساس هسؤلیت هیوٌٌذ با وتاّص ؾولىتزد ختَد هَجبتات
تخزیب ّزچِ بیطتز ساسهاى اس جٌبِّاي ووی ٍ ویفی هیضًَذ تؿْتذ ضتغلیٍ ،ابستتگی حزفتِ
اي ،پایبٌذي بِ ارسشّاي وار ٍ هیتشاى هطتاروت ضتغلی ٍ ٍابستتگی ستاسهاًی استت رضتایت
ضغلی یىی اس ؾَاهل بسیار هْن در هَفمیت ضغلی ٍ ؾاهلی است وِ باؾث افشایص وارایی ٍ ًیتش
احساس رضایت فزدي هیرزدد
افزاد با تؿْذ حزفِ اي بِ دلیل ؾاللِ بِ وار خَد اس احساس خزسٌذي بیطتتزي بزخَردارًتذ،
بْبَد رضایت ضغلی ًیش بِ ًَبِ خَد بْبَد در تؿْذ ساسهاًی را بِ ّوزاُ دارد ضتىی ًیستت وتِ
افشایص رضایت ضغلی ٍ تؿْذ ساسهاًی واروٌاى در با رفتتي وویتت ٍ ویفیتت وتار ٍ ًیتل بتِ
اّذاف ساسهاًی وِ در جْت اّذاف ولی جاهؿِ است تاریز بِ سشایی دارد (رٌارَ)1 :2331،
هییط وار ّز اًساًی خاًِ دٍم اٍست ،چزا وِ بسیار افتزادي وتِ ؾوتذُ ضتباًِ رٍس ختَد را
هزبَرًذ در هییط وار خَد بگذراًٌذ ایي هییط ّوچَى خاًِ بایذ بزآٍردُ وٌٌتذُ حتذاللی اس
ًیاسّاي رٍحی ٍ رٍاًی افزاد باضذ تا آًْا بتَاًٌذ ضوي وسب در آهذ بِ ارتماي داًص حزفتِ اي
خَد پزداختِ ٍ خذهتی غادلاًِ ارائِ دٌّذ ،هتغیزّاي هتؿذدي هیتَاًٌتذ هیتشاى رضتایت ضتغلی
یه فزد را در ساسهاى سیاد یا ووتز وٌٌذ یا حتتی ضتزایط را طتَري بتزاي فتزد جلتَُ دّتذ وتِ
ضخع اس ضغل ختَد رٍیگتزداى ضتَد ٍ توتایلی بتزاي هاًتذى در سیستتن ًذاضتتِ باضتذ هیتل ٍ
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رضایت واروٌاى باؾث وَضص آًاى در راستاي تیمك اّتذاف ستاسهاًی ٍ توتایلی لتَي بتزاي
حفع ؾضتَیت فتزد در ستاسهاى هتی ضتَد ّوچٌتیي رضتایت ضتغلی بتز پایبٌتذي ٍ تؿْتذ آًتاى
هیافشایذ تؿْذضغلی غزفا بِ هؿٌاي ٍفاداري بِ یه ساسهاى ًیست بلىِ فزایٌتذي هستتوز استت
وِ اس طزیك آى واروٌاى ساسهاى ؾاللِ هٌذي خَد را ًسبت بِ ضغل ٍ ساسهاى ٍ ًیتش هَفمیتت ٍ
خَضبختی خَد را ابزاس هیدارًذ (رجایی پَر)21 :2337،
در حزفِ خذهت هذاري چَى وتابذاري ٍ اطالؼ رساًی،پزداختي بِ هبتاحيی اس لبیتل تؿْتذ
ضغلی ،رضایت ضغلی ٍ تؿْذ ساسهاًی حائش اّویت است پژٍّص حاضز با ّذف بزرسی رابطتِ
تؿْذ ضغلی ٍ رضایت ضغلی وتابذاراى داًطگاُ ضیزاس سؿی دارد ضتوي بزرستی رابطتِ هتذوَر،
رابطِ تؿْذ ضغلی وتابذاراى را با سي،جٌسیت ،سطح تیػیالت ،ستٌَات ،هیتشاى درآهتذ ٍ ًتَؼ
استخذام بزرسی ًوایذ بزرسی آرار هٌتطز ضذُ در هَرد رضایت ضغلی وتابذاراى ًطتاى دادُ وتِ
پزداختي بِ ایي هَضَؼ حائش اّویت است
اَذاف پصيَص
اّذاف اغلی ایي پژٍّص ؾبارتٌذ اس:
 -2بزرسی رابطِ تؿْذ ضغلی با رضایت ضغلی وتابذاراى داًطگاُ ضیزاس
 -1بزرسی هیشاى تؿْذ ضغلی وتابذاراى داًطگاُ ضیزاس
 -3بزرسی هیشاى رضایت ضغلی وتابذاراى داوطگاٌ ضيراز
اّذاف فزؾی:
ایي پژٍّص ضوي پزداختي بِ اّذاف فَق بِ بزرسی رابطتِ تؿْتذ ضتغلی بتا جٌستیت ،ستي،
هیشاى درآهذ ،سطح تیػیالت ،سٌَات خذهت ٍ ًَؼ استخذام هیپزداسد
فرضيٍَای پصيَص:
 بیي سطح تیػیالت وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد بیي ًَؼ استخذام وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد -بیي جٌسیت وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد
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 بیي سٌَات خذهت وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد بیي سي وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد بیي هیشاى درآهذ وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد بیي تؿلك خاطز بِ ضغل ٍ تؿْذ ضغلی رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد بیي رضایت ضغلی ٍ تؿْذ ضغلی رابطِ هؿٌیداري ٍجَد داردپيطيىٍ پصيَص
فزج پْلَ ٍ آخطیه (ً )2331یش در همالِ "بزرسی رضایت ضغلی وتابتذاراى وتابخاًتِّتاي
ؾوَهی استاىّاي جٌَم غزم وطَر" با استتفادُ اس لابلیتتّتاي پزسطتٌاهِ ضتاخع تَغتی
ضغل ،رضایتوٌذي وتابذاراى را اس پٌ ساٍیِ هَرد سٌزص لزار دادًذ وِ ؾبارتٌتذ اس :هتذیزیت،
ّوىاراى،حمَق هاّاًِ،تزفیؽ ٍ رضایت ضغلً ،تتای بزرستیْا ًطتاى داد وتِ ّوتِ وتابتذاراى بتا
ٍجَد ًارضایتی اس بؿضی ابؿاد بتِ ٍیتژُ ضتزایط حمتَلی ٍ ارتمتاي ضتغلی در هزوتَؼ اس ضتغل
وتابذاري رضایت دارًذ اًزام آسهَى تیلیل ٍاریاًس یه راّتِ ًطتاى داد وتِ بتیي وتابتذاراى
چْار استاى ،بِ جش اس ًػز حمَق هاّاًِ اس سایز جٌبِّا اس جولِ اس ًػز ضغل بتِ طتَر ولتی ّتیگ
تفاٍت هؿٌی داري ٍجَد ًذارد ٍ پیطتٌْاد ضتذ وتِ ضتوي اغتالو جتذاٍل حمتَق ٍ دستتوشد،
بزًاهِریتشي ٍ الت ذام سم در خػتَظ جتذم ٍ استتخذام وتابتذاراى جذیتذ غتَرت ریتزد ٍ
فزغتی ًیش بِ ٍجَد آٍرًذ تا وتابذاراى لذیوی تز تززبیات ٍ داضتِّا ٍ رٍشّاي وتاري ختَد
را بِ وتابذاراى جَاى اًتمال دٌّذ
حزیتتزي ٍ اضتتزفی ریتتشي ( )2333در همالتتِاي بتتا ؾٌتتَاى "بزرستتی هیتتشاى رضتتایت ضتتغلی
وتابتذاراى ضتتاغل در وتابخاًتِّتتاي ؾوتَهی ٍابستتتِ بتِ ًْتتاد وتابخاًتِّتتاي ؾوتَهی در هزاوتتش
استاىّا" بزاي سٌزص رضایت ضغلی وتابذاراى بتِ طزاحتی هتذلی در لالتب  1بؿتذ ٍ  17هتغیتز
پزداختٌذ ٍ رضایت ضغلی وتابذاراى را بز استاس هتذل طزاحتی ضتذُ ٍ بتا احتستام ًوتزات 17
هتغیز هیاسبِ وزدًذ بز اساس یافتِ ّا ،رضایت ضغلی وتابذاراى اس حذ هتَسط پتاییي تتز استت
در رابطتتِ بتتا ابؿتتاد رضتتایت ضتتغلی ،رضتتایت اس ابؿتتاد اهىاًتتات هتتادي ٍرفتتاّی ،ربتتات ضتتغلی،
خَدضىَفایی ٍ هاّیت ضغل پاییي تز اس حذ هتَسط ٍ ،رفتار هذیز ٍ رٍابط هتمابل با تز اس حتذ
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هتَسط است درایي پژٍّص تفاٍت هؿٌاداري بیي هیاًگیي رضتایت ضتغلی وتابتذاراى بزحستب
رضتِ تیػیلی (وتابذاري ٍ غیز وتابذاري) هطاّذُ ًطذ یافتِّاي پتژٍّص حاضتز وتِ ًطتاًگز
ًارضتتایتی وتابتتذاراى اس اويتتز هتغیزّتتاي ضتتغلی استتت ضتتزٍرت تَجتتِ هستت َ ى بتتِ بْبتتَد
ضزایطواري وتابذاراى وتابخاًِّاي ؾوَهی وطَر را هطزو هیوٌذ
در پژٍّطی وِ تَسط حیتاتی بتا ؾٌتَاى "بزرستی رضتایت ضتغلی واروٌتاى وتابخاًتِّتاي
داًطگاُ ضیزاس ٍ ؾلَم پشضىی ضیزاس "در سال 2333اًزام ضذ ٍي بِ بزرسی وٌذ ٍ واٍ هییط
وار وتابذاراى در وتابخاًِّاي داًطگاُ ضیزاس ٍ ؾلتَم پشضتىی ضتیزاس پزداختت ًتتای بزرستی
ًطاى داد وِ هیاى رضایت ضغلی ٍ همَلِّایی هاًٌتذ جٌس،ستي ٍ ستابمِ وتار واروٌتاى ارتبتاع
هؿٌتتیداري ٍجتتَد ًتتذارد ،اهتتا بزرستتی ،ارتبتتاع هؿٌتتیداري را هیتتاى رضتتایت ضتتغلی ٍ ستتطَو
سزپزستتتی ٍ تخػتتع ًطتتاى داد ّوچٌتتیي تفتتاٍت هؿٌتتیداري هیتتاى رضتتایت ضتتغلی واروٌتتاى
وتابخاًِّا در دٍ داًطگاُ هَرد بزرسی ًطاى دادُ ًطذ
سلیواًی ٍ هطْزي ( )2333درهمالِضاى با ؾٌَاى "رابطِ تَاًوٌذ ساسي ٍ تؿْذ ضغلی هتذیزاى
در هذارس هتَسطِ استاى سوٌاى" تؿذاد ً 233فز اس هذیزاى هذارس هتَسطِ ( 71سى ٍ  13هتزد)
راهَرد بزرسی لزار داد ًتای ًطاى داد بیي تَاًوٌتذ ستاسي هتذیزاى ٍ تؿْتذ ضتغلی آًْتا رابطتِ
هؿٌیداري ٍجَد دارد (ّ ) P < 7/73وچٌتیي ًتیزتِ تیلیتل ررزستیَى ًیتش ًطتاى داد وتِ ابؿتاد
تَاًوٌذ ساسي پیص بیٌی وٌٌذُّاي هؿٌاداري بزاي تؿْذ ضغلی ّستٌذ ()P <7/73
ًیزیز ٍ دیگزاى ( )2331در همالِاي با ؾٌَاى "رضایت ضتغلی ٍ تؿْتذ ستاسهاًی پزستتارارى
ضاغل در بیوارستاىّا "در هطالؿِاي تَغیفیّ -وبستگی 231 ،پزستار با هذرن فَق دیتللن بتِ
با  ،داراي ؾضَیت رسوی ٍ حذالل ستِ ستال ستابمِ وتار ضتزوت را هتَرد بزرستی لتزار داد
رزدآٍري دادُّا با پزسص ًاهِ ّاي رضایت ضغلی لَتاًش ٍ تؿْذ ساسهاًی آلتي ٍ هتییتز اًزتام
ضذ دادُّا با استفادُ اس آ سهَى هزذٍر وتاي ٍ بتا ًتزم افتشار آهتاري ؾلتَم اجتوتاؾی تزشیتِ ٍ
تیلیل ضذًذ یافتِّا ًطاى داد  %13/27پزستتاراى اس ضتغل ختَد راضتی بَدًتذ ٍ  %17/27داراي
تؿْذ ساسهاًی بَدًتذ بیتتي رضایت ضغلی ٍ تؿْذ ساسهاًی ارتبتاع هؿٌتتیداري ٍجتَد داضتتتت
(ّ ،) P</772وچٌیي تؿْذ ستاسهاًی بتا هتغیزّتاي هستىي ٍ ٍضتؿیت تاّتل ارتبتاع هؿٌتیداري
داضت اها با هتغیزّاي جٌسیت،سطح تیػیالت ٍ پستت ستاسهاًی ارتبتاع هؿٌتیداري ًذاضتت

 / 1فػلٌاهِ تخػػی ؾلَم اجتواؾی ،سال ّفتن ،ضوارُ دٍم ،پیاپی ( ،)12تابستاى 2311

رضایت ضغلی ًیش با سطح تیػیالتٍ ،ضؿیت تاّل ٍ جٌسیت ارتباع هؿٌیداري داضت ٍلی بتا
سایز هتغیزّاي دهَرزافیه ارتباع هؿٌیداري ًذاضتت ًتتای حاغتل اس تیمیتك ٍي ًطتاى داد
ٍجَد ؾَاهلی وِ باؾث اًگیشش واروٌاى هیضَد ٍ رفتارّاي تطتَیمی هتذیز ٍ ستبه رّبتزي
ٍي هیتَاًٌذ در رضایت ضغلی ٍ تؿْذ ساسهاًی هَرز باضذ
دالیاّ ٍ 2وىاراى ( 321 )2171وتابذار هبتذي وِ هذت وَتاّی بَد بِ استخذام وتابخاًِّتا
درآهذُ بَدًذ هَرد بزرسی لزار دادًذ آًْا اس ابشارّاي هتفاٍتی بزاي رزدآٍري دادُّا استفادُ
وزدًذ یافتِّاي تیمیك آًْا تفاٍت هؿٌاداري را هیاى رضایت ضغلی سًاى ٍ هزداى وتابذار ًطتاى
ًذاد ،آًْا ّوچٌیي بِ ایي ًتیزِ دست یافتٌذ وِ تززبِ واريًَ ،ؼ وتابخاًِ ٍ ًتَؼ ختذهاتی وتِ
وتابذاراى ارایِ هیدٌّذ با رضایت ضغلی آىّا ارتباطی ًذارد ٍلتی بتِ ایتي ًتیزتِ رستیذًذ وتِ
تخػع ٍ سایز ؾَاهلی وِ هَجب خبزری وتابذاراى در ضغلطاى هتیضتَد رابطتِ ًشدیىتی بتا
رضایت ضغلی آىّا دارد
پالیصّ ٍ 1وىاراى ( )2113در پژٍّطتی بتز رٍي ً 2331فتز اس هتذیزاى پتاًشدُ ضتزوت در
ارٍپا ،آهزیىا ٍ واًادا ًطاى دادًذ وِ تؿْذ ضغلی ارتباع هستمیوی با ضفافیت ًمتص داضتتِ ٍ ًیتش
ارتباع هيبتی بیي ابؿاد چْارراًِ تؿْذ ضغلی ٍ ضفافیت ًمص ٍجَد دارد آًتاى ًطتاى دادًتذ وتِ
درغَرت هطخع بَدى اًتػارات افزاد اس وار خَد ٍ ًیش هذیزاى اس وار آًاى هیتَاى بتِ تؿْتذ
ضغلی بیطتزي دست یافت
ولیيّ ٍ 3وىاراى ( )1771در هطالؿِاي وِ بتز رٍي واروٌتاى ستتادي هَسستات آهَسضتی
دٍلت آهزیىا بزاي اجتواؾی وزدى افزاد تتاسُ استتخذام اًزتام دادًتذ دریافتٌتذ وتِ افتزاد تتاسُ
استخذام بایستی با ؾَاهل هزبَع بِ ضغل خَد آضٌایی واهل داضتِ باضٌذ تا بتَاًٌتذ بتِ رضتایت
ضغلی ٍ تؿْذ ساسهاًی دست یابٌذ ًتای ًطاى داد وِ ضتفافیت ًمتص ٍ تؿْتذ ضتغلی ٍ رضتایت
ضغلی ارتباع هستمیوی با یىتذیگز دارًتذ بتِ طتَري وتِ ارتز در بتذٍ استتخذام اضتخاظ ًمتص
هطخػی بزاي آًْا تؿزی

ضَد هیتَاى اًتػار داضت وِ آًْا ًسبت بِ وار خَد تؿْتذ بیطتتزي

1 - d'elia
2 - palish
3 - kilin
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پیذا وٌٌذ
ؾبذاهلل ٍ دیگزاى ( )1777اس ابشار سٌزص رضتایت اس ضتغل بتِ هٌػتَر بزرستی هیتشاى تتاریز
رضایت اس ضغل در تؿْذ واري درهیاى واروٌاى هَسسات تَلیذي وَچته ٍ هتَستط استتفادُ
وزدُ اًذ بِ ایي هٌػَر آًاى هطالؿِ خَد را رٍي ً 131فز اس واروٌاى هطاغل وَچته ٍهتَستط
درضْز وَا تزًگاًَ ٍالؽ در ایالت تزًگاًَي هالشي اًزام دادُ اًذ ایي هطالؿتِ ًطتاى داد وتِ اس
یه سَ  12/1درغذ اس پاسخ دٌّتذراى داراي تؿْتذ ستاسهاًی بستیار لتَي ّستتٌذ ٍ اس ستَي
دیگز رابطتِ بتیي تؿْتذ ستاسهاًی ٍ رضتایت اس ضتغل ًیتش در ستطح ( )p< /72هؿٌتی دار استت
ّوچٌیي آسهَى ررزسیَى ًطاى داد وِ وارً ،ػارتّ ،وىاراى ٍ حمَق اس ؾَاهل هؤرز بز تؿْتذ
ساسهاًی واروٌاى هؤسسات غٌؿتی وَچه ٍ هتَسط ّستٌذ
ًتای حاغل اس پژٍّصّاي اًزام ضذُ ًطاى هیدّذ بیي رضایت ضغلی ٍ تؿْذ ضغلی رابطتِ
هؿٌا داري ٍجَد دارد ٍ ؾَاهلی چَى رفتار تطَیمی هتذیز ٍ ستبه رّبتزي در ایزتاد رضتایت
ضغلی ٍ تؿْذ ساسهاًی هَرز است
تؼاريف مفًُمي متغيرَای پصيَص
رضايت ضغلي :رضایت ضغلی یىی اس ؾَاهل بسیار هْن در هَفمیت ضغلی ٍ ؾتاهلی استت
وِ باؾث افشایص وارایی ٍ ًیش احساس رضایت فزدي هیرزدد
تؼُذ ضغلي :تؿْذ ضغلی بِ هؿٌاي ٍغای

ٍ هست َلیتْاي ضتغلی ٍ اًزتام درستت ٍ هؿمتَل

وار است بِ رًَِ اي وِ ارز ًاغزي ًیش بز وتار فتزد ًػتارت ًذاضتتِ باضتذ اٍ در اًزتام ٍغتای
هیَلِ لػَري رٍا ًذارد
ريش پصيَص ي گردآيری اطالػات:
ایي پژٍّص اس ًَؼ پیوایطی تَغیفی است هتٌاستب بتا اّتذاف تیمیتك درایتي پتژٍّص اس
رٍش ووی ٍ با استفادُ اس پزسطٌاهِ بزاي جوؽآٍري دادُّاي هتَرد ًیتاس استتفادُ ضتذُ استت
پزسطٌاهِاي ضاهل دٍ بخص اطالؾات تٌػین رزدیتذ رٍایتی ایتي پزسطتٌاهِ بتا استتفادُ اس ًػتز
تؿذادي اس اساتیذ ٍ هتخػػاى در هَضَؼ هتَرد هطالؿتِ اًزتام رزفتت بتزاي ستٌزص پایتایی
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پزسطٌاهِ یا بِ ؾبارتی بِ هٌػَر سٌزص ستاسراري درًٍتی رَیتِّتا اس آهتارُ آلفتاي وزًٍبتا
استفادُ ضذ ،پس اس سٌزص پایایی هفاّین هَرد ًػز همادیز سیز بزاي آلفاي وزًٍبتا بتِ دستت
آهذُ است دادُّاي جذٍل ً 2طاى هیدّذ بزاي توام هتغیزّتاي هتَرد ستٌزص همتذار آلفتاي
وزًٍبا با تز اس  77غذم ضذُ است وِ رَیاي ایي ٍالؿیت هیباضذ وِ ستَا ت پزسطتٌاهِ اس
اًسزام درًٍی هٌاسبی بزخَردار ّستٌذ
جاهؿِ هَرد هطالؿِ درایي پژٍّص وتابذاراى وتابخاًِّاي داًطگاُ ضیزاس ّستتٌذ بتِ هٌػتَر
با بزدى دلت پژٍّص ًوًَِ هَرد هطالؿِ در ایي پژٍّص با جاهؿِ آهاري یىساى هیباضتذ ٍ اس
ًوًَِ ریزي غزف ًػز ضذُ است طبك آهار درج ضذُ در سایت داًطگاُ ضیزاس تؿذاد واروٌتاى
وتابخاًِّاي داًطگاُ ضیزاس (وتابخاًِ هزوشي ٍ هزوش استٌاد داًطتگاُ ،وتابخاًتِ داًطتىذُّتاي
حمَق ٍ ؾلَم سیاسی ،ؾلَم تزبیتی ٍ رٍاًطٌاسی ،ؾلَم ،هٌْذسیٌّ ،تز ٍ هؿوتاري ،داهلشضتىی،
وطاٍرسي) ً 77فز است وِ با هزاجؿِ بِ وتابخاًتِ ّتا ٍ تَسیتؽ پزسطتٌاهِ بتِ واروٌتاى (بتِ جتش
افزادي وِ بِ ؾٌَاى باسبیي ،هس َل تىيیز ٍ اس ایي لبیل در وتابخاًِّا هطغَل بِ وتار ّستتٌذ) 33
پزسطٌاهِ تىویل ضتذ در ایتي پتژٍّص اس رٍشّتاي آهتار تَغتیفی ٍ استتٌباطی هاًٌتذ تَسیتؽ
فزاٍاًی ،آسهَى  ،tهیاًگیي اًیزاف استاًذارد ٍ ضزیب ّوبستگی پیزسَى استفادُ ضذُ ٍ تزشیِ
ٍ تیلیل دادُّا بِ ٍسیلِ ًزم افشار آهاري ؾلَم اجتواؾی اًزام رزفت
جذيل  .1مقادير آلفای كريوباخ بٍ دست آمذٌ برای متغيرَای مًرد سىجص

هفَْم

تؿذاد رَیِ

آلفاي وزًٍبا

تؿلك خاطز بِ ضغل

3

7/311

رضایت ضغلی

23

7/331

تؿْذ ضغلی

21

7/711

يافتٍَا
يافتٍَای تًصيفي
تَغی

یافتِّاي پژٍّطی وِ بز پایِ جذاٍل فزاٍاًی استَار بَدُ بیاًگز هَارد سیز است:
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بز اساس دادُّاي جذٍل بیص اس ّفتتاد درغتذ پاستخ رَیتاى داراي تیػتیالت داًطتگاّی در
همطؽ وارضٌاسی بِ با ّستٌذ ٍ آهارّتا ًطتاى هتیدّتذ وتِ واروٌتاى ضتاغل در وتابخاًتِّتاي
داًطگاُ ضیزاس اس ًػز تیػیالت در ٍضتؿیت هطلتَبی لتزار دارًتذ ًتَؼ استتخذام در ٍضتؿیت
استتتخذام رستتوی در وتابخاًتتِّتتاي داًطتتگاُ ضتتیزاس هطتتغَل بتتِ وتتار ّستتتٌذ ،بیطتتتز اس دیگتتز
ٍضؿیت ّاست ٍ ًَؼ ضغل جوؿیت هَرد هطالؿِ را بز حسب سطح ًَؼ ضغل بزرسی ضذُ است
بز اساس دادُّاي تیمیك اس ول ًوًَِ هَرد بزرسی ،بیطتتزافزاد؛ یؿٌتی حتذٍد ّفتتاد درغتذ بتا
ؾٌَاى وتابذار در وتابخاًِّاي داًطگاُ ضیزاس هطغَل بِ وار ّستٌذ ٍ اس ایي هیاى بیطتز واروٌاى
اس لیاظ جٌسیتی سى ّستٌذ ٍ در ول تؿلك خاطز ًستبت بتِ ضتغل در حتذ هتَستط رٍبتِ بتا یی
دارًذ ٍ آهار بِ دست آهذُ ًطاى هتیدّتذ رضتایت ضتغلی ٍ تؿْتذ ضتغلی بتا ي  17درغتذ اس
وساًی وِ در وتابخاًِّا هطغَل بِ وارًذ هتَسط رٍ بِ با ست
تحليل دادٌَای مربًط بٍ فرضيٍَای تحقيق
فزضیِ اٍل :بیي سطح تیػیالت وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد
جذيل  .2آزمًن تفايت تؼُذ ضغلي بر حسب سطح تحصيالت
هتغیز

فزاٍاًی

هیاًگیي

اًیزاف استاًذارد

دیللن

21

11/1

1/31

وارضٌاسی

13

11/1

1/71

وارضٌاسی ارضذ

3

32/2

3/11

دوتزي

1

37

7/77

F

1/2

سطح هؿٌیداري

7/722

ّواًطَري وِ در جذٍل ضوارُ  1هالحػِ هیضَد هیاًگیي ًوزات ًطاى دٌّتذُ ایتي هطلتب
است وِ تؿْذ ضغلی در بیي وساًی وِ تیػیالت وارضٌاسی ارضذ دارًتذ ،بیطتتز اس بمیتِ افتزاد
است با تَجِ بِ ایٌىِ تفاٍت هطاّذُ ضذُ بیي هیاًگیيّاي رزٍُّاي هختل

تیػتیلی اس ًػتز

تؿْذ ضتغلی ،بتز استاس آسهتَى  Fبتا همتذار  ٍ 1/2ستطح اطویٌتاى  13درغتذ (،)Sig =7/722
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هؿٌیدار است ،لذا فزضیِ فَق تاییذ هیضَد
فزضیِ دٍم :بیي ًَؼ استخذام وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد
جذيل .3آزمًن تفايت تؼُذ ضغلي بر حسب وًع استخذام
هتغیز

فزاٍاًی

هیاًگیي

اًیزاف استاًذارد

رسوی

13

13/7

22

لزاردادي

23

11/1

3/37

پیواًی

23

13/3

1/1

F

سطح هؿٌیداري
7/113

2/1

ّواًطَري وِ در جذٍل ضوارُ  27هالحػِ هیضَد هیاًگیي ًوزات ًطاى دٌّذُ ایي هطلتب
است وِ تؿْذ ضغلی در بیي وساًی وِ در استتخذام پیوتاًی ّستتٌذ ،بیطتتز اس بمیتِ افتزاد استت
واروٌاى لزاردادي اس ووتزیي تؿْذ ضغلی بزخَردارًذ با تَجِ بِ ایٌىتِ تفتاٍت هطتاّذُ ضتذُ
بیي هیاًگیيّاي رزٍُّاي هختل

استخذاهی اس ًػز تؿْذ ضغلی ،بز اساس آسهتَى  Fبتا همتذار

 ٍ 2/1سطح اطویٌاى  13درغتذ ( ،)Sig =7/113هؿٌتیدار ًوتیباضتذ ،لتذا ،فزضتیِ فتَق تاییتذ
ًویضَد
فزضیِ سَم :بیي جٌسیت وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد
جذيل  .4آزمًن تفايت تؼُذ ضغلي برحسب جىسيت
هتغیز

فزاٍاًی

هیاًگیي

اًیزاف استاًذارد

هزد

12

13/7

1/73

سى

31

17/3

3/11

T

هؿٌی داري

-2/17

7/213

هیاًگیي ّاي بِ دست آهذُ در جذٍل ضوارُ  22حاوی اس آى است وِ تؿْذ ضغلی واروٌاى
هزد ( )13/7ووتز اس همذار آى بزاي واروٌاى سى ( )17/3هیباضذ تفاٍت هطاّذُ ضتذُ بتیي دٍ
هیاًگیي بز اساس آسهَى  Tبا همذار  ٍ -2/17سطح هؿٌیداري  Sig = 7/213بیتاًگز ایتي استت
وِ با  13درغذ اطویٌاى ،تفاٍت هؿٌی داري بیي هزداى ٍ سًاى اس ًػز تؿْذ ضتغلی ٍجتَد ًتذارد،
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لذا ،فزضیِ فَق تاییذ ًویضَد
فزضیِ چْارم ،پٌزن ٍ ضطن :بیي هتغیزّتاي سهیٌتِاي چتَى ستي ،ستٌَات ختذهت ٍ هیتشاى
درآهذ وتابذاراى ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد
جذيل  .5ضريب َمبستگي پيرسًن بيه متغيرَای زميىٍای ي تؼُذ ضغلي
هتغیزهستمل

سي

سٌَات

درآهذ

تؿْذ ضغلی

7/111

7/31

7/111

سطح هؿٌی داري

7/772

7/713

7/777

هتغیزٍابستِ

ًتای بذست آهذُ اس ضزیب ّوبستگی پیزسَى ًطاى هیدّذ وِ بیي دٍ هتغیتز ستي ٍ تؿْتذ
ضغلی رابطِ هؿٌی داري ٍجَد دارد ضزیب بذست آهذُ بزاي ایي دٍ هتغیتز بزابتز ( ٍ )7/111بتا
سطح هؿٌیداري (ً ،)P=7/772طاى هیدّذ رابطِ بیي ایي دٍ هتغیز هتَسط ٍ هستتمین استت بتز
اساس ًتای بذست آهذُ اس ضزیب ّوبستگی پیزسَى بزاي دٍ هتغیتز تؿتذاد ستٌَات ختذهتی ٍ
تؿْذ ضغلی رابطِ هؿٌی داري ٍجَد دارد ضزیب بذست آهذُ بزاي ایي دٍ هتغیز بزابز (ٍ )7/31
با سطح هؿٌیداري (ً ،)P=7/713طاى هیدّذ رابطِ بیي ایي دٍ هتغیتز ضتؿی

ٍ هستتمین استت

ًتای بذست آهذُ اس آسهَى ضزیب ّوبستگی پیزسَى ًطاى هیدّذ وتِ بتزاي دٍ هتغیتز هیتشاى
درآهذ ٍ تؿْذ ضغلی بزابز ( ،)7/111رابطِ بیي ایي دٍ هتغیز ضؿی

ٍ هستمین است بتا تَجتِ بتِ

سطح هؿٌیداري ( ،)P=7/777رابطِ هؿٌی دار ًیست ،لذا ،فزضیِ فتَق تاییتذ ًوتیضتَد بتز ایتي
اساس در بیي هتغیزّاي سهیٌِاي ،سي بیطتزیي ّوبستگی را با هتغیز ٍابستِ دارد
جذيل  .6ضريب َمبستگي پيرسًن بيه متغيرَای تؼلق خاطر وسبت بٍ ضغل ي رضايت
ضغلي با تؼُذ ضغلي
هتغیزهستمل

تؿلك خاطز

رضایت ضغلی

تؿْذ ضغلی

7/717

7/373

سطح هؿٌی داري

7/777

7/777

هتغیزٍابستِ
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ًتای بذست آهذُ اس ضزیب ّوبستگی پیزسَى ًطاى هیدّذ وِ بیي دٍ هتغیز تؿلك خاطز بتِ
ضغل ٍ تؿْذ ضغلی رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد ضزیب بذست آهذُ بتزاي ایتي دٍ هتغیتز بزابتز
( ٍ )7/717با سطح هؿٌیداري (ً ،)P=7/777طاى هیدّذ رابطِ بیي ایي دٍ هتغیز لَي ٍ هستتمین
است ًتای حاغل اس ضزیب ّوبستگی پیزسَى ًطاى هی دّذ وِ بیي دٍ هتغیتز هیتشاى رضتایت
ضغلی ٍ تؿْذ ضغلی رابطِ هؿٌیداري ٍجَد دارد ضزیب بذست آهذُ بزاي ایتي دٍ هتغیتز بزابتز
( ٍ )7/373با سطح هؿٌیداري (ً ،)P=7/777طاى هیدّذ رابطِ بیي ایي دٍ هتغیز لَي ٍ هستتمین
است
وتيجٍ گيری
ًیزٍي اًساًی هْوتزیي ؾاهل در ایزتاد تیتَ ت التػتادي،اجتواؾی ٍ فزٌّگتی هیستَم
هی ضَد ًمص ًیزٍي اًساًی در پیطبزد اهَر جاهؿِ بسیار با اّویت است اًساى هْوتزیي ستزهایِ
ساسهاى است ٍ رضایت ضغلی ؾاهلی هْن بزاي افشایص وارایی فزد در ساسهاى تلمی هیضَد
بزخَرداي اس واروٌاًی هتؿْذ،آراُ ٍ ٍفادار هْوتزیي ؾاهل هَفمیت در ّتز ستاسهاى استت
لذا ،بِ وار ریزي ٍ حفع واروٌاى هتؿْذ ٍ ضایستِ بایذ در راس سایز اهَر لزار ریزد بسیاري اس
غاحبٌػزاى هؿتمذًذ وِ هٌابؽ اًساًی تٌْتا هشیت ت رلتابتی ّستتٌذ وتِ ستاسهاًْا بایتذ بتا التذاهات
هٌاسب ٍ درست ایي ًیزٍي بالمَُ را بِ ًیزٍي بالفؿل تبذیل وزدُ ٍ آًتاى را در جْتت ستاسهاى
ّذایت وٌٌذ هٌابؽ اًساًی هتخػع ،هتؿْذ ٍ ستاسرار بتا اّتذاف ستاسهاى هتوایتل بتِ ؾضتَیت
ساسهاى بَدُ ٍ فزاتز اس ٍغای

همزر خَد فؿالیت هیوٌٌذ تؿْتذ ضتغلی هتیتَاًتذ بتِ رضتایت

ضغلی هٌزز ضَد ٍ رضایت اس اًزام وار هَجب دلگزهی ٍ هیل بِ هاًذى در ستاسهاى ٍ احستاس
هفیتتذ بتتَدى بتتزاي فتتزد ایزتتاد هتتیوٌتتذ وتتِ ایتتي ختتَد هَفمیتتت ستتاسهاى را بتتِ دًبتتال خَاّتتذ
داضت یافتِّاي حاغل اس تزشیِ ٍ تیلیل پزسطٌاهِ ًطاى داد
رابطِ هؿٌیداري بیي ًَؼ استخذام ٍ جٌسیت پاسخگَیاى با تؿْذ ضغلی ٍجَد ًذارد ،اها بتیي
سطح تیػیالت ٍ تؿْذ ضغلی آًاى رابطِ هؿٌیداري ٍجَد داردّ ،وچٌیي آسهتَىّتا ًطتاى داد
در بیي هتغیزّاي سهیٌِاي چَى درآهذ،سي ٍ سٌَات خذهت سي بیطتزیي ّوبستگی را بتا تؿْتذ
ضتتغلی داراستتت آسهَى تؿیتتیي هیتتشاى تؿلتتك ختتاطز افتتزاد ًوًَتتِ ًستتبت بتتِ ضغلطتتاى ًطتتاى داد

رابطِ تؿْذ ضغلی ٍ رضایت ضغلی واروٌاى ضاغل در وتابخاًِّا؛ هَرد هطالؿِ داًطگاُ ضیزاس 23 /

22/3درغذ تؿلك خاطز پاییٌی ًسبت بِ ضغل خَد دارًذً ،شدیه بِ  17درغذ ابتزاس داضتتِ اًتذ
تؿلك خاطز هتَسطی ًسبت بِ ضغل خَد دارًذ ٍ ًشدیته بتِ ًیوتی اس افتزاد تؿلتك ختاطز بتا یی
ًسبت بِ ضغلطاى دارًذ آسهَى تؿییي هیشاى رضایت ضغلی افزاد ًوًَِ ًسبت بِ ضغلطاى ًطتاى داد
وِ ًشدیه بِ  33درغذ اس ضغل خَد رضایت هتَسط دارًذ ٍ حذٍد  33درغتذ اس ضتغل ختَد
رضایت با یی دارًذ وِ ایتي بتا ًتتای بذستت آهتذُ تَستط حیتاتی (ّ )2332وختَاًی ًتذارد
بزرسیّا ًطاى داد ووتز اس  1درغذ ًسبت بِ ضغلطاى تؿْتذ پتاییٌی دارًتذ ًشدیته بتِ ًیوتی اس
یؿٌی  11 /2تؿْذ بِ ضغلطاى در سطح هتَسط است ٍ بیص اس  17درغذ اس تؿْتذ بتا یی ًستبت
بِ ضغلطاى دارًذ
بِ طَر ولی ،هیتَاى چٌیي ًتیزِ ریزي وزد وِ بیي دٍ هتغیز رضایت ضغلی ٍ تؿْتذ ضتغلی
رابطِ هؿٌا داري ٍجَد دارد ٍ ایي رابطِ هستمین ٍ لَي است رضایت ضغلی هتیتَاًتذ هٌزتز بتِ
ایزاد تؿْذ در افزاد ضذُ ٍ در ًتیزِ بِ اًزام بْتز اهَر هیَلِ هیاًزاهذ ٍ بِ ّویي ًیَ افتزادي
وِ ًسبت بِ ضغلطاى هتؿْذ ّستٌذ با اًزام بْتز اهَر هیَلِ بتِ احستاس رضتایت ٍ خزستٌذي اس
ضغلطاى هیرسٌذ ّوچٌیي هیتَاى چٌیي ًتیزِ ریزي وتزد وتِ رضتایت ضتغلی ٍ تؿْتذ ضتغلی
وتابذاراى داًطگاُ ضیزاس در حذ هتَسط بِ با ست وِ ًسبت بِ بزرسیّتاي بتِ ؾوتل آهتذُ در
تیمیمات پیطیي ٍضؿیت هطلَم تزي حاغل ضذُ است با ؾٌایت ٍ تَجِ بیطتزي وتِ هست َ ى
داًطگاُ ًسبت بِ وتابخاًتِّتا ٍ وتابتذاراى بتِ ؾوتل هتیآٍرًتذ رضتایت ضتغلی ٍ تؿْتذ ضتغلی
وتابذاراى ٍ در ًتیزِ پیطزفت وتابخاًِّا را بِ دًبال خَاّذ داضت
مىابغ
 -2رٌتارَ ،اوتزم (" )2331تؿْتذ حزفتِ اي ،رضتایت ضتغلی ،تؿْتذ ستاسهاًی" دستتزس پتتذیز
در[2011/25/5] http://jouybari.blogfa.com :

 -1حیاتی ،سّیز (" )2332بزرسی رضایت ضغلی واروٌاى وتابخاًِّاي داًطگاُ ضیزاس ٍ ؾلتَم
پشضىی ضیزاس"مجلٍ ػلًم اجتماػي ي اوساوي داوطگاٌ ضييراز ،سهستتاى  ،2332دٍرُ
ًَسدّن ،ضوارُ اٍل ،پیاپی ()37
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 -3رجایی پَر ،سؿیذ ٍ سَسي بْزاهی (" )2337رابطِ ضفافیت ًمتص ٍ تؿْتذ ضتغلی واروٌتاى
داًطىذُّاي داًطگاُ ؾلَم پشضىی اغفْاى" مجلٍ داوطگاٌ ػلًم پسضكي ضُر كيرد،
تابستاى ،2337دٍرُ  ،27ضوارُ  :1ظ 37-31
 -1سلیواًیً ،ادر ٍ اضتزف الستادات هطْتزي ( " )2333رابطتِ تَاًوٌتذ ستاسي ٍ تؿْتذ ضتغلی
هذیزاى در هذارس هتَسطِ استاى سوٌاى" داوص ي پصيَص در ػلًم تربيتي -برواميٍ
ريسی درسي داًطگاُ آساد اسالهی خَراستگاى (اغتفْاى)،پاییش  ،2333ضتوارُ  :13ظ
272-211
 -3فزج پْلَ ،ؾبذالیسیي ٍ سویِ سادات آ ضیه ( )2331بزرسی رضایت ضتغلی وتابتذاراى
وتابخاًِّاي ؾوَهی استاى ّاي جٌَم غتزم وطتَر هزلتِ ؾلتَم تزبیتتی ٍ رٍاى ضٌاستی،
داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس،سهستاى  ،2331دٍرُ سَم ،سال چْاردّن ،ضوارُ  ،1ظ -237
231
 -1رویٌیاىٍ ،جیِْ (" )2331رابطِ بیي تؿْذ ضغلی ٍ هفتاّین هطتابِ بتا آى" كيار ي جامؼيٍ
ضوارُ 37
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