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  گزارش میزان رضایت شغلی کارکنان و اعضاء هیأت علمی 

  دانشکده بهداشت
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  مقدمه

مین رضایت شغلی و حجم کارها رو به فزونی است، تأ در دنیاي مدرن امروز که سرعت پیشرفت علم وتکنولوژي و همچنین پیچیدگی ها
غافل نمانده و جهت جلوگیري از فرسودگی شغلی و بی رغبتی افراد نسبت به کارشان، سیستم مدیریت دستگاه ها می بایست از این مهم 

با ایجاد محیط شغلی امن و آرام و بدور از هر گونه تنش و بی عدالتی، به سمت مدیریت مشارکتی حرکت نموده و از پتانسیل هاي موجود 
از سوي دیگر برنامه ریزي هاي کالن در سطح دانشکده محقق نخواهد شد مگر با ایجاد انگیزش در کارکنان و . به خوبی استفاده نمایند

احساس رضایت از شغل، رضایت از مدیر و مسئوالن، میزان حقوق و مزایا و نحوه پرداخت آن همگی می توانند ابعاد . ت علمیأعضاء هیا
  .رضایت از شغل افراد را تشکیل دهند

پس از تدوین پرسشنامه هاي مناسب، به جمع آوري نظرات کارکنان پرداخته شد و  1394منظور در دانشکده بهداشت در سال به این
همه کارکنان دانشکده تشکر و  از همکاري و مشارکتدر پایان برخود الزم می دانیم که .رد سنجش قرار گرفتابعاد رضایت شغلی مو

  . دانی نماییمقدر

  روش کار

مدیر یا رضایت از ، )سوال 10(احساس فرد از شغل بعد 5شامل  کارکنان، ت شغلیاي مقطعی، پرسشنامه رضای در این مطالعه مشاهده
) سوال 6( رضایت از میزان حقوق دریافتی، )سوال 5(رضایت از سیستم ارتقاء شغل، )سوال 10(رضایت از همکاران، )سوال 10(سرپرست

، مدیریت )سوال 6(مدیر گروه بعد 5هیأت علمی، شامل اعضاء  پرسشنامه رضایت شغلی . گرفت سوال را در بر می 41بود که در مجموع 
در  که بودو یک سوال کلی در خصوص رضایتمندي ) سوال 6(حقوق و  )سال 4( ، ارتقا)سوال 10(، همکاران گروه)سوال 9(کلی دانشکده

اختیار همه  این پرسشنامه در،)1جدول (و ابعاد آن در حد مطلوب بود ها پرسشنامهاین میزان پایایی . .گرفت را در بر میسوال  36 مجموع
  . پرسشنامه ها را تکمیل و بازگردادندنفر  24و از بین اعضاء هیأت علمی نفر  32بین کارکنان از . نان دانشکده بهداشت قرار داده شدکارک

 ت علمیشغلی کارکنان و اعضاء هیأ بررسی میزان پایایی پرسشنامه رضایت. 1جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت  بعد
  کارکنانرضایت شغلی پرسشنامه 

  940/0  41  رضایتمندي کل
  914/0  10  احساس فرد از شغل

  853/0  10  مدیر یا سرپرسترضایت از 
  935/0  10  رضایت از همکاران

  909/0  5  رضایت از سیستم ارتقاء شغل
  898/0  6  رضایت از میزان حقوق دریافتی

  هیأت علمی ءاعضارضایت شغلی پرسشنامه 
  940/0  36  رضایتمندي کل

  700/0  6  مدیر گروه
  894/0  9  )رئیس و معاونین(مدیریت کلی دانشکده

  961/0  10  همکاران گروه
  821/0  4  ارتقا

  700/0  6  حقوق
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  .را شرح خواهیم داددر ادامه نتایج حاصل . محاسبه گردید 0-100نمرات رضایت شغلی در این مطالعه در دامنه 

  93و مقایسه آن با سال  94درسال  نتایج رضایتمندي کارکنان دانشکده بهداشت) الف

می باشد که از  02/54حدود  94در سال  دانشکده )همه ابعاد( شغلی کارکنان دهد متوسط نمره رضایت می نشان 1جدولهمانطور که  
فرد از احساس رضایت  94بیشترین احساس رضایت کارکنان دانشکده بهداشت درسال. باالتراست )50( حد متوسط نمره رضایت شغلی

 بادر خصوص میزا حقوق دریافتی  که .و کمترین آن احساس رضایت از میزان حقوق دریافتی است 00/65نمره رضایت  با متوسط شغل
 92کمتري نسبت به سال به طور متوسط نمره  94در سال  غلیرضایت شابعاد همه نتایج نشان می دهد   .توافق دارد 93نتایج سال 

  .دارند

  94و  93در سال هاي  کارکنان مقایسه رضایت شغلی. 2جدول 

  )94درسال(میانگین±انحراف استاندارد  )93درسال(میانگین±انحراف استاندارد  ابعاد رضایت شغلی
  00/65±94/17  67/64±49/13  احساس فرد از شغل

  50/62±06/19  87/65±23/17  همکارانرضایت از 
  93/36±57/22  53/66±64/13  رضایت از سیستم ارتقاء شغل

  21/59±19/15  80/56±89/18  رضایت از سیستم مدیریتی دانشکده
  77/28±03/18  33/47±75/15  رضایت از میزان حقوق دریافتی

  02/54±77/12  82/61±03/10  همه ابعاد
  

 

 94و93هاي  کارکنان دانشکده بهداشت در سالمیزان رضایت شغلی  1نمودار
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میزان . بود رضایت از میزان حقوق دریافتیبیشترین و کمترین میزان رضایت به ترتیب مربوط به ابعاد احساس رضایت فرد از شغل و 
رضایت از ، رضایت از همکاران، احساس فرد از شغلابعاد ). =085/0p(نشان نداد )50( رضایت کلی تفاوتی معنی داري با مقدار متوسط آن

رضایت از میزان حقوق ، رضایت از سیستم ارتقاء شغلبه طور معنی داري بهتر از مقدار متوسط بود اما دو بعد  سیستم مدیریتی دانشکده
  .)≥05/0p(به طور معنی داري بدتر از مقدار متوسط بود دریافتی

، رضایت از مدیریت )=451/0p(خود شغلشامل احساس فرد از  آنابعاد ، )329/0(رضایت شغلیارتباط آماري معنی داري بین 
دراین  .با میزان حقوق دریافتی وجود نداشت) =457/0p(،رضایت از سیستم ارتقاء)=765/0p(، رضایت از همکاران)=345/0p(دانشکده

، رسته شغلی و ابعاد مختف )≤05/0p(بررسی نیز ارتباط آماري معنی داري بین سابقه خدمت کارکنان و ابعاد مختلف رضایت شغلی 
طوري که ). =012/0p(بین رضایت از حقوق دریافتی و نوع استخدام ارتباط معنی دار وجود داشت .وجود نداشت) ≤05/0p(رضایت شغلی

مربوط به ) 78/11(67/16و ) 64/17(44/34) انحراف استاندارد(با میانگین یت از حقوق دریافتی به ترتیب بیشترین و کمترین رضا
   .رسمی قطعی و شرکتی بودکارکنان 

   94دانشکده بهداشت درسال  اعضاء هیأت علمینتایج رضایتمندي ) ب

   94در سال اعضاءهیأت علمی  رضایت شغلی توصیف.3جدول

  )94درسال(میانگین±انحراف استاندارد  ابعاد رضایت شغلی
  91/64±13/12  مدیر گروه

  43/52±04/19  مدیریت کلی دانشکده
  13/68±98/22  همکاران گروه

  17/54±98/20  ارتقاء
  52/46±32/13  حقوق

  52/55±90/14  همه ابعاد
  

بر اساس نتایج نظر سنجی انجام شده می ). 1جدول(محاسبه گردید 52/55متوسط نمره رضایت شغلی اعضا هیأت علمی دانشکده برابر با 
داشته اند و کمترین میزان رضایت، از حقوق بوده  "همکاران گروه"که اعضاء هیدت علمی بیشترین رضایت شغلی را در بعد توان گفت 

و به  ان بیشتر استرضایت شغلی کارکنان متوسط نمره اعضا هیأت علمی به غیر از مدیریت دانشکده از کارکن در ابعاد مشترك با. است
  . طور کلی میزان رضایت شغلی اعضا هیأت علمی بیشتر است

  1394نمرات رضایت شغلی کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشکده بهداشت به تفکیک گروه ها در سال  .4جدول

  )94درسال(میانگین±انحراف استاندارد  تعداد پرسشنامه هاي تکمیل شده  شیگروه هاي آموز
  50/65±83/9  6  آمارزیستی و اپیدمیولوژي

  HSE 5  04/19±31/59بهداشت حرفه اي و ارگرنومی و 
  34/52±08/8  8  بهداشت عمومی و مدیریت

  86/44±70/18  5  بهداشت محیط
  

اعضاء هیأت علمی در دو گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی و مدیریت  در بررسی انجام شده متوسط نمره رضایت شغلی
  . )نمودار  و جدول(اما تفاوت آماري معنی داري وجو نداشت خدمات بهداشتی درمانی از سایر گروه ها کمتر می باشد
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   مدیرگروه)1ب

در حالی که در گروه . بیشترین رضایت را از مدیر گروه داشتند HSEاعضاء هیأت علمی گروه بهداشت حرفه اي، ارگونومی و 
  .بهداشت عمومی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میزان رضایت کمتري مشاهده شد

 
 94هاي  در سالگروه هاي آموزشی دانشکده بهداشت  از مدیرگروه میزان رضایت 2نمودار

 
  )ریاست و معاونین دانشکده(سیستم مدیریتی )2ب

همانطور که نمودار نشان می دهد، اعضاء هیأت علمی گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژي، و گروه بهداشت حرفه اي، ارگونومی و 
HSE  در مقایسه با سایر گروه ها از سیستم مدیریت دانشکده رضایت یشتزي داشته و گروه مهندسی بهداشت محیط نسبت به

  . )=037/0p_value(سایر گروه هاي آموزشی رضایت کمتري داشتند
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 94هاي  در سالگروه هاي آموزشی دانشکده بهداشت  از سیستم مدیریتی میزان رضایت 3نمودار

  همکاران گروه) 3ب

نسبت به  HSEنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که متوسط نمره رضایت از همکار در گروه بهداشت حرفه اي و ارگونومی و 
  .)=046/0p_value(سایر گروه هاي آموزشی بیشتر و گروه بهداشت محیط نسبت به سایر گروه هاي آموزشی کمتر است

 
 94هاي  در سالگروه هاي آموزشی دانشکده بهداشت  از همکاران گروه میزان رضایت 4نمودار

 



٧ 
 

  ارتقاء) 4ب

بررسی حاضر نشان داد که میزان رضایت از اعضاء هیأت علمی گروه هاي آمارزیستی و اپیدمیولوژي و بهداشت عمومی و 
نسبت به سایر گروه ها بیشتر و گروه بهداشت محیط و گروه بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سیستم ارتقا شغلی 

  .ا کمتر استنسبت به سایر گروه ه HSEحرفه اي و ارگونومی و 

 
  94هاي  در سالگروه هاي آموزشی دانشکده بهداشت  سیستم ارتقاءاز  میزان رضایت 5نمودار

  

  حقوق) 5ب

نمودار حاکی از آن است که اعضاء هیأت علمی به طور کلی از حقوق و مزایاي دریافتی و تسهیالت اعطا شده راضی نبوده و در 
  . این میان گروه بهداشت محیط در مقایسه با سایر گروه ها کمترین میزان رضایت را داشته اند
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 94هاي  در سالکده بهداشت از حقوق دریافتی گروه هاي آموزشی دانش میزان رضایت 6نمودار

 


