عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال -هالین در بیمارستان
آموزشی :یک مطالعه موردی
پیوند باستانی ، *1داوود مصطفایی ،2جمیل صادقی فر ،3سمانه کریمی ،4حجت

پذیرش مقاله49/4/55 :

چکیده
مقدمه :چالشهای نظامهای ارائه خدمت ،نیاز به کارکنانی که با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثربخشتری داشته باشند را ضرروری
ساخته است ،لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این کارکنان جهت ارتقای بهرهوری سازمانی امری مسلم تلقی میشود .در این پرووهش
به بررسی رضایت شغلی کارکنان شاغل در مرکز آموزشی -درمانی شهدای تجریش بر حسب مؤلفههای پنج گانره مردا اسرمیت-کنرداا-
هالین پرداخته شده است.
روش بررسی :مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که بر روی  522نفر از کارکنان شاغل که به صورت نمونه گیری تصرادفی
ساده در یک بیمارستان آموزشی بزرگ در تهران انتخاب شده بودند ،انجام شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای  55سرؤالی برود ،روایری
صوری و محتوای آن برای سنجش ابعاد رضایت شغلی مناسب تشخیص داده شد .جهت تحلیل دادهها از نرم افرزار آمراری  SPSSنسرخه
 11و آزمونهای آماری پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنیداری  2/25استفاده گردید.
یافتهها :یافتهها نشان داد بیشترین میزان میانگین رضایت شرکتکنندگان مربوط به بُعد رضایت از همکراران برا میرانگین  9/25±2/18و
کمترین میزان میانگین رضایت از بُعد رضایت از حقوق  1/59±2/89بود .از سوی دیگر بین رضایت کلی با کلیه ابعاد پنج گانه مردا رابطره
معنی دار و مثبت وجود داشت .عالوه بر این ،نتایج حاصل از آنالیز رابطه جنسیت و سن با رضایت شغلی کلی ،حاکی از وجود رابطه معنریدار
میان این دو متغیر بود.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد اصالح مکانیسمهای ارائه پاداش در بیمارستانها و استفاده از اهرمهایی مثرل مردیریت برر مبنرای
عملکرد بتواند موجب ارتقای انگیزه و عملکرد کارکنان گردد .به عالوه تالش در جهت تقویت روابط اجتماعی میان همکاران نیز به هر چره
بیشتر شدن این رضایت به عنوان یکی از مؤلفههای تأثیر گذار مدا اسمیت -کنداا -هالین و ارتقای سطح رضایت کلری کارکنران کمرک
شایانی خواهد کرد.
واژگان کلیدی :بیمارستان آموزشی ،مدا کنداا اسمیت ،کارکنان ،رضایت شغلی
ارجاع :باستانی پیوند ،مصطفایی داوود ،صادقی فر جمیل ،کریمی سمانه ،حمیدی حجت .عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال -هالین در
بیمارستان آموزشی :یک مطالعه موردی .مجله پژوهشهای سالمت محور 7931؛ .761-716:)2(7

 .7استادیار  ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .9استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
 .1کارشناس ارشد ،بیمارستان شهدای تجریش ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .5کارشناس ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
* نویسنده مسؤول :شیراز ،خیابان قصردشت ،حد فاصل چهار راه مالصدرا و سه راه برق ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی.
تلفن11792911193 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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دریافت مقاله49/1/55 :



دریافت مقاله اصالح شده49 /1/11 :



حمیدی5

رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال -هالین

پیوند باستانی و همکاران

مقدمه

در با

در حیطه مدیریت منابع انسانی یكی از موضوعات مورد

شده است کره در ایرن میران رضرایت شرغلی را حرالتی

توجه ،تأمین نیازهاي کارکنان در جهت ایجاد انگیزه براي

عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجار

شغلی

باال بردن کیفیت کار و بهرهگیري هرچه بیشتر از نیرروي

دانستهاند که خود داراي ابعاد و عوامل گونراگون اسرت.

انسانی در فعالیتهاي سازمان میباشرد .توجره بره ایرن

اغلب مدلهاي سنتی که به رضایت شغلی میپردازند برر

عامل ،بیانگر اهمیتری اسرت کره مردیریت برراي نیرروي

احساس فرد در مورد شرغل

تمرکرز دارنرد ،امرا آنچره

انسانری به عرنوان یكی از سرمرایههاي ارزشمنررد قائرل

رضایت شغلی را شكل میدهد ماهیت آن حرفه نیسرت،

میباشد ،زیرا توجه به نیازهاي کارکنان قسمتی از سرمایه

بلكه انتظاراتی اسرت کره فررد از آن شرغل دارد ( .)5در

گذاري نیروي انسانی سازمان در امور پرسنلی محسرو

همین رابطه ،مدل اسرمیت  -کنردال -هرالین ،پرن بععرد

میگردد ( .)1در این میان از آنجا که بیمارستان ،سازمانی

شغل که میتواند معرف خصوصریات برجسرته رضرایت

با ویژگیهاي خاص خود و داراي انواع کارکنان با سابقه

شغلی باشرد را چنرین بیران مریکننرد رضرایت از کرار،

و انتظرارات متفراوت اسرت،

رضایت از مافوق ،رضایت از همكاران ،رضایت از ترفیع

بنابراین مدیر باید قادر باشد هماهنگی الزم را بین آنهرا

و رضایت از حقوق (.)6

به وجود آورد و فعالیت یكنواخت ،کارا و همه جانبه کل

تحقیقات متنوعی با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضرایت

بیمارستان را براي نیل به اهداف سازمان تأمین کنرد (.)2

مندي و نارضایتی شغلی در کارکنان انجام شده است که

همچنین مشاغل بهداشتی  -درمانی بره دلیرل ارتبراا برا

از آن میان میتوان به نتای پژوهشی که در مراکز درمانی

جان انسانهرا از اهمیرت خاصری برخوردارنرد و برروز

کشور استرالیا انجام شده اشاره کرد که طری آن عرواملی

نارضایتی شغلی در کارکنان بیمارستان مریتوانرد از نظرر

چون انعطافپذیري محیط کار و انجام کرار بره صرورت

کمی باعث اختالل در کار رسیدگی به بیماران شرده و از

گروهی ،منجر به رضایت شرغلی و کرار برا افرراد بردون

نظر کیفی نیز موجب تضعیف روحیه کارکنان و بیمراران

مهارت و آموز

ندیده ،وظایف سنگین و طاقت فرسرا

گردد و در نتیجه کیفیت مراقبتهاي بهداشرتی -درمرانی

مثل مستندسازي و انجام امور دفتري ،سطو اسرتددامی

را تحت شعاع خود قرار دهد (.)3

و تن

با توجه به آنچه گفته شد بدیهی است که در سازمانهاي

کارکنان شده است ( .)7در ایران نیز مطالعره منصروري و

بهداشتی -درمانی و به خصوص بیمارستانها ،توجره بره

همكاران نشان داده است که مهرمتررین عامرل رضرایت

نیروي انسانی نسربت بره سرایر سرازمانهرا ،اهمیرت دو

شغلی پرستاران را ارتباا با همكاران و مهمترین عوامرل

چندان مییابد و در همین راستا ایجاد رضایت در نیروي

نارضایتی پرستاران را به ترتیب حقوق و مزایاي دریافتی،

انسرانی شراغل در آنهررا سربب ایجرراد رضرایت در کررل

پذیر

اجتماعی حرفه و ارتباا شغل با زندگی شدصی

سازمان شده و در نهایت منجر بره تسرهیل دسترسری بره

تشكیل داده است (.)8

مهمترین هدف این سازمانها یعنی ارتقاء سطح سرالمت

 Yoonنیز در طی یک مطالعه طرولی هفت ساله نشان

جامعه میگردد (.)4

داد که تأمین رضرایت کارکنران تا  15برابر ،اشتیراق آن
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و داراي سرطو

آمروز

تعریف رضایت شغلی ،تعراریف متعرددي بیران

رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال-هالین

پیوند باستانی و همکاران

افزای

ها را به فعالیت اثربد

داده و موفقیت سازمانی

منظور افزای

نرخ بازگشت پرسشنامهها در پایان همان

شررغلی کررارکنرران در بهررره وري کرراري آنهررا در تمررام

ابزار مورد استفاده براي جمعآوري اطالعات ،پرسشرنامه

سازمانها و به خصوص نظامهاي مرتبط با سالمت و برا

اي شامل دو بد

سؤاالت عمومی و تدصصی بود که

توجه به این که مشكالت جهران امرروز ،سرازمانهراي

در قسمت سؤاالت عمومی سعی بر این بود که اطالعات

بهداشتی  -درمانی را با چال هاي جدیردي مواجره مری

کلی و جمعیت شرناختی در رابطره برا پاسرن دهنردگان

کند که در نتیجه آن بررآوردهسرازي نیازهرا و انتظرارات

جمع آوري گردد .این بد

مشتمل بر  6سؤال برود کره

بیماران روز به روز مشكلتر میشود ،نیراز بره کارکنرانی

شامل جنسیت ،سن ،سرطح تحصریالت ،نروع اسرتددام،

خواهد بود که با انگیزه بیشرتر بتواننرد عملكررد بهترر و

سررابقه کررار و سررمت سررازمانی بررود .بدرر

سررؤاالت

اثربد تري داشته باشند کره ایرن امرر خرود ضررورت

تدصصی شامل  23سؤال پن گزینهاي بر اساس مقیراس

توجه همه جانبه به رضایت شغلی این کارکنان را نشران

 5رتبهاي لیكرت (کامالً موافق = 5و کرامالً مدرالف =)1

میدهد ،لذا در این پژوه

به بررسری رضرایت شرغلی

بود .شیوه امتیازدهی به سرؤاالت منفری ،بررعكز ارز

کارکنان شاغل در یک مرکز آموزشی -درمانی بر حسرب

گذاري سؤاالت ،مثبت بود .به عرالوه در سرؤال شرماره

مؤلفرههرراي پررن گانرره مردل اسررمیت  -کنرردال -هررالین

 ،24ده فاکتور عمده که بره نظرر رسرید جرزء مشركالت

پرداخته میشود.

کارکنان در این بیمارستان باشند آورده شد و از کارکنران
خواسته شد که آنها را به ترتیب اهمیت شرمارهگرذاري

روش بررسی

کنند .در سؤال  25نیز طبق یک دستهبندي ش

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بود که بره صرورت

از افراد خواسته شد در مجموع بره بیمارسرتان در مرورد

مقطعی در سال  1393انجام گردید .جامعه آمراري آن را

این که تا چه حد قادر است نیازها و انتظرارات کارکنران

 863نفر از پرسنل شاغل در بیمارسرتان آموزشری مرورد

را برآورده سازد ،بین  2تا  22نمره دهند.

نظر که تحت پوش

گزینهاي

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 23سؤال اول پرسشنامه حاضر مربوا به مردل  5بععردي

بود تشكیل دادند که شامل کلیه گروههاي اداري و مالی،

اسمیت -کندال  -هالین بود که براي اولرین برار در سرال

پشتیبانی و درمانی (پرستاري و پیراپزشركی) و پزشركان

 1987با پن بععد پرداخت ،شرغل ،فرصرتهراي ارتقراء،

متدصص و عمومی بودند .کارکنران خردماتی در جمرع

سرپرست و همكاران مطر گردیرد .ترتیرب اسرتفاده از

آوري دادهها مشارکت داده نشدند.

این سؤاالت در پژوه

طبق فرمول نمونهگیري جامعه محدود ،نمونهاي به حجم

شر بود

 222نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده از هر

 7سؤال مربوا به رضایت از کرار 9 ،سرؤال مربروا بره

یک از بد هاي این بیمارستان جمرعآوري گردیرد بره

رضایت از مافوق 3 ،سؤال مربوا به رضایرت از ترفیرع،

طوري که در ابتداي شریفت ،پژوهشرگران پرز از ارائره

 3سؤال مربوا به رضایت از حقوق و  1سرؤال مربروا

توضیحات کافی در مورد پرسشنامره و ضررورت انجرام

به رضایت از همكاران.

پژوه

پرسشنامهها را در اختیار کارکنان قرار داده و به
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را به ارمغان خواهد آورد ( .)9با توجه به ترأثیر رضرایت

شیفت نسبت به جمعآوري پرسشنامهها مبادرت کردند.

رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال-هالین

پادا

بیرونی و درونی داشتند که در رضرایت شغرلی

پیوند باستانی و همکاران

ها نیز پرز از نرمرهدهری ،وارد نررم افزار  SPSSنسده

مورد حقوق ،دستمزد ،پرادا  ،برخرورداري از امكانرات

طبقهبندي نمرات خام و همچنین محاسربه فراوانریهرا و

فیزیكی و وجود ابزار و وسایل مناسب کار بودند ،داللت

میانگین ،از رو

آمار توصیفی و براي تعیین همبسرتگی

بر پادا هاي بیرونی و  18سرؤال براقیمانرده در مرورد

بررین متغیرهررا ،از آمررار پارامتریررک (آزمررون همبسررتگی

روابط کاري با مدیر و همكاران ،فراهم بودن زمینه رشرد

پیرسررون) و سررایر آزمررونهرراي مرررتبط مثررل  t-testو

و ارتقاء ،متناسب بودن نوع مسئولیت افراد برا تدصرص

 ANOVAدر سطح معنیداري  2/25استفاده گردید.

آنها ،اطمینان و اعتماد به مدیر ارشرد سرازمان ،جرذا
بودن چشم انداز و ارز هاي سازمانی و مسایلی از ایرن

یافتهها

دست ،داللت بر پادا هاي درونی داشتند (.)6

از میان شررکتکننردگان در ایرن مطالعره %62/4 ،زن و

براي سنج

روایی صوري و محتوایی این پرسشنامه از

 %19/8مرد بودند و بقیره سرن خرود را گرزار

نكررده

نظر پن نفر از متدصصان و صاحبنظران در رشتههراي

بودند .این در حالی بود کره از میران ایرن افرراد%12/9 ،

مدیریت خردمات بهداشرتی  -درمرانی ،مردیریت رفترار

کمتر از  25سال %63/4 ،بین  25تا  42سال %17/8 ،برین

سازمانی و مدیریت منابع انسانی استفاده شد و روایی آن

 42-52سال و  %4آنها باالي  52سرال داشرتند و سرایر

اعتبرار پایرایی

نكررده بودنرد .از

مورد تأیید قرار گرفرت .جهرت سرنج

شرکت کنندگان سن خرود را گرزار

پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ اسرتفاده شرد کره

نظررر سررطح تحصرریالت %67/3 ،افررراد داراي مرردر

میزان آن براي سؤاالت حیطههاي مدتلف عبارت بود از

تحصیلی لیسانز %12/9 ،داراي مدر فروق لیسرانز و

سؤاالت مربوا به رضایت از کار  85درصد ،سرؤاالت

 %12/9دیپلم داشتند ،حال آن که تنها  %1پاسن دهنردگان

مربوا به رضایت از مافوق  79درصد ،سرؤاالت مربروا

داراي تحصیالت دکتري و  %5فروق دیرپلم داشرتند%1 ،

به رضایت از ترفیرع  87درصرد و سرؤاالت مربروا بره

تحصیلی را شامل میشدند و بقیره

افراد نیز سایر مدار

رضایت از حقوق  75درصد که این اعداد نشران دهنرده

مدر

آن بود که پرسشنامه مورد استفاده ،از قابلیت اعتماد و یرا

نوع استددام %42/6 ،پاسن دهندگان ،به صورت رسمی،

پایایی الزم برخوردار است.

 %19/8به صورت پیمانی و  %23/8افراد نیز بره صرورت

این پرسشنامهها ،به اعضاي نمونه منتدرب ارائره شرد و

قراردادي در این بیمارستان مشغول به کار بودنرد ضرمنا

براي اطمینان از دقت و کیفیت دادههرا ،پاسردگویان بره

بقیه شرکت کننردگان نروع اسرتددام خرود را مشردص

طور حضوري نیز توجیه شدند به طوري کره در مرحلره

نكرده بودند .از نظر سابقه کار %48/5 ،شررکت کننردگان

اول ضمن توضیح در مورد هدف تحقیرق و اهمیرت آن،

در مطالعه زیر  12سرال %41/6 ،برین  12ترا  22سرال و

رضایت شفاهی از افراد براي مشارکت در انجام پژوه

 %9/9براالي  22سرال سابرقه داشتند .از جرنربه سررمت

اخذ گردید و پرسشنامهها به افرادي که مایل به مشارکت

سازمانی نیز اکثریت افراد شررکت کننرده ( )%65/3جرزء

در طر بودند ،داده شد و سایر افراد از نمونه حرذف و

کادر درمان %24/7 ،کرادر اداري %1 ،پرزشک متدصص،

افراد با شرایط مشابه به جاي آن جایگزین شدند .پاسرن

 %1پزشک عمومی و  %8جزء سایر موارد بودند .یافتههرا

711

تحصیلی خود را گزار

نكرده بودنرد .از لحرا
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افراد مؤثر بودند و در این تقسریمبنردي  5سرؤال کره در

 18گردید .به منظرور سرازمان دادن ،خالصره نمرودن و

رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال-هالین

پیوند باستانی و همکاران

حاکی از آن بود که میانگین نمررات پاسرن دهرندگان در

میانگرین رضایت این افرراد مربروا به بععرد رضایرت از

بععد رضایت از مافوق  ،2/27±1/28در بععرد رضرایت از

همكرراران بررا میررانگین و انحررراف معیررار  4/25±2/87و

کررررار  2/45 ±1/29و در بععررررد رضررررایت از ترفیررررع

کمترین میزان میانگین رضایت از بععد رضایت از حقروق

 2/71±2/98بود .ایرن در حرالی بود که بیشرترین مریزان

( )1/54±2/74بوده است (جدول .)1

متغير

ميانگين

انحراف معيار

رضایت از همکاران

1/15

1/11

رضایت از کار

2/15

7/13

رضایت از ترفیع

2/17

1/31

رضایت از مافوق

2/21

7/11

رضایت از حقوق

7/51

1/11

به بررسی همبسرتگی برین

نشان داد که بین رضایت کلی با کلیه ابعاد پن گانه مدل

عالوه بر این در این پژوه

ابعاد مدتلف رضایت شغلی برر اسراس مردل اسرمیت-

رابطرره معنرریدار و مثبررت وجررود دارد ()P=<2/221

کندال -هالین پرداخته شد که بدین منظور نتای حاصرل

(جدول .)2

از تحلیل ضریرب همبرستگی در سطرح آلفراي 2/25

جدول  :2بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با مؤلفههای پنج گانه آن
رضایت از حقوق
رضایت شغلی

P
< 1/117

r
1/111

رضایت از مافوق
P
< 1/117

رضایت از ترفيع

r
1/111

P
< 1/117

رضایت از کار
r
1/115

P
< 1/117

رضایت از همکاران
r
1/163

P
< 1/117

r
1/557

جدول  3رابطه بین ابعاد مدتلف رضرایت شرغلی را کره

شغلی کل حاکی از وجود رابطه معنریدار میران ایرن دو

طبق مدل اسمیت -کندال شامل اجزاي رضرایت از کرار،

متغیر بود ( .)P=2/22به عالوه یافتهها حراکی از وجرود

همكاران ،مافوق ،حقروق و از ترفیرع بروده اسرت را برا

رابطه معنیدار بین سن و رضایت کل شررکت کننردگان

یكدیگر نشان میدهد.

بررود ( )P=2/224ایررن در حررالی بررود کرره بررین سررایر

عالوه بر این میانگین نمره رضایت شرغلی کرل در برین

متغیرهاي دموگرافیرک برا رضرایت کرل ،رابطره آمراري

مردان  14/88± 5/18و در میان زنران  14/15±3/29برود

معنیداري مشاهده نگردید.

که نتایر حراصرل از آنرالیز رابرطه جنسریت با رضایت

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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جدول  :1شاخصهای مرکزی و پراکندگی مؤلفه های رضایت شغلی در کارکنان مرکز آموزشی درمانی تحت مطالعه

رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال-هالین

پیوند باستانی و همکاران

جدول  :3بررسی ارتباط بین ابعاد پنج گانه رضایت شغلی طبق اسمیت-کندال
ابعاد رضایت

رضایت از همکاران

رضایت از کار

رضایت از ترفيع

رضایت از مافوق

رضایت از حقوق

رضایت از همکاران

7

R=1/211

R=1/211

R=1/966

R= 1/212

P= 1/176

P=1/111

P >1/117

P=1/111

رضایت از کار

-

7

R=1/ 53

R=1/ 72

R=1/ 61

رضایت از ترفیع

-

-

7

R=1/119
P>1/117

P>1/117

رضایت از مافوق

-

-

-

7

R=1/917

رضایت از حقوق

-

-

-

-

P=1/115
7

جدول  4به ارائه یافتههاي حاصل از سؤال  24پرداخرت

عنوان آخرین مشكل بیان گردید.

و حرراکی از آن اسررت کرره از نظررر شرررکت کننرردگان در

در مجموع  %27از پاسن دهندگان در پاسن به سرؤال 25

پژوه  ،مهرمتررین مشركالت بیمارسرتان کره موجرب

به بیمارستان در بررآورده نمرودن نیازهرا و انتظاراتشران

نارضایتی آنها میشد ،حقوق و دستمزد پرایین ( )%72و

نمره باالي  22 ،18درصد نمرره برین  16-18و اکثریرت

پز از آن باال بودن استرس شغلی ( )%62/5بود .این در

(حدود  43درصد) امتیاز  13-16را اختصاص دادند.

حالی بود که بیتوجرهی به امر آمروز

و پرژوهر

به

جدول  :4رتبهب ندی مشکالت بیمارستان از دیدگاه پرسنل مورد بررسی در مرکز آموزشی درمانی مورد مطالعه
اولویت مشکل

درصد افرادی که به این مشکل اولویت  1-5دادهاند

نوع مشکل

7

حقوق و دستمزد پایین

%11

2

باال بودن استرس شغلی

%62/5

9

عدم توزیع عادالنه پاداش ،تسهیالت و امکانات

%67

1

محیط کاری پر استرس و پر فشار

%51
%51/5

5

نبود ساز وکاری برای انتقال مسائل کارکنان به مدیریت

6

نبود امنیت شغلی

%11

1

عدم شایستگی مدیران

%11

1

جلب رضایت مشتریان به ازای نابود شدن پرسنل بیمارستان

%11

3

عدم وجود احترام متقابل بین کارکنان

%26

71

بی توجهی به امر آموزش و پژوهش

%73

میشود ،عوامل اجتماعی شغل و روابط با همكاران باشد
بحث و نتيجه گيری

یافتههاي پژوه

حاضر حاکی از آن برود کره بیشرترین

عامل رضایت در کارکنان ،مربوا به رضایت از همكاران
بود .این در حالی است که به نظر میرسد در محیطهاي
بیمارستانی بیشترین عاملی که موجرب رضایرت شغلی
712

(.)3
عالوه بر این ،پژوه

دیگري که در با

رضایت شغلی

و عوامل مؤثر بر آن برر روي گرروههراي درمرانی و بره
خصوص کارکنران پرسرتاري انجرام شرده ،حراکی از آن
اسرت که عروامل چنردي از جمله برار کاري ،حرمایت
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P>1/117

P=1/112

P>1/117
R=1/521

رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال-هالین

پیوند باستانی و همکاران

سرپرستان ،میزان پرداخت و وجود فرصرتهراي شرغلی

بیمارستانها در ارتقاي سطح رضرایت و انگیرزه آنهرا و

بر روي رضایت شغلی این گروهها مؤثر اسرت ( )12کره

در نتیجه بهبود عملكردشان ،نق

دلیل این تفاوتها میتوانرد در محریط انجرام پرژوه ،

در مطالعهاي که جهانگیر و همكاران برر روي پرسرتاران

تفاوتهاي فرهنگی و  ...باشد.

مهمی داشته باشد.

شاغل در کلیه بیمارسرتانهراي تحرت پوشر
روابرط اجتمراعی

علوم پزشكی شهید بهشتی انجام دادند ،بیشرترین میرزان

مناسب با همكاران Sullivan ،معتقد است که مشارکت

رضایت از ارتباا با همكاران ،جایگاه شرغلی ،نظرارت و

و عالقه گرروه پرسرتاري بره انجرام وظرایف خروی

و

سرپرستی و مدیریت و کمترین میزان رضایت از شررایط

رضایت شغلی آنهرا تحرت ترأثیر ارتباطرات خرو

در

کار ،امنیت شغلی و حقروق و مزایرا عنروان شرده اسرت

محیط کار قرار میگیرد ( )11که این امرر خرود نشرانگر

( )15که به نظر میرسد این اولویتها در مطالعه حاضرر

بروده و ترأثیر

که با گذشت  8سال از مطالعه انجام شده ،هنوز به قروت

اهمیت تقویت روابط کارمند با همكاران

روابط مثبت یا منفی را بر روي عملكررد سرازمانی فررد

خود باقی است.

تبیین میکند ،لذا الزم است در این زمینه مردیران ضرمن

یافتههاي پژوه

توجه به مناسبات بین فردي به بهبود کانالهاي ارتبراطی

معنیدار میان سن و جنسیت با رضایت شرغلی کارکنران

رسمی سرازمان پرداختره و برر بهبرود و توسرعه روابرط

بوده است .در همین رابطه مطالعه شرفیعآبرادي و خلری

غیررسمی سازنده میان کارکنان تأکید ورزند.

اسدي بر روي کارکنان دانشرگاه آزاد نیرز برین رضرایت

عالوه بر این ،یافتههاي پژوه

حاضر حاکی از وجرود رابطره آمراري

حاضر نشانگر ایرن برود

شغلی با سن کارکنان رابطه معناداري را نشان داده اسرت

که کمتررین عامرل رضرایت در برین شررکت کننردگان،

هر چند در آن مطالعه بین رضایت شرغلی برا متغیرهراي

مربوا به بععد رضایت از حقوق بود .جهانی و همكراران

جنسیت ،وضرع تأهرل و مردر تحصریلی رابطرهاي بره

نیز در پژوهشی که بر روي کارکنان بیمارستانهاي شرهر

دست نیامد ( .)16لشكر آرا و محرمی نیز در مطالعره برر

ارا انجام دادند ،نشان دادند که بیشترین میزان رضرایت

روي کارکنرران سررازمان جهرراد کشرراورزي نشرران داد کرره

مربروا بره ارتبراا برا همكراران و کمتررین رضرایت از

تفاوت معنیداري بین رضایت افراد بر اساس متغیرهراي

مزایاي سدتی کار ،برقراري عردل و انصراف و امكانرات

جنسیت ،وضع تأهل و رشته تحصیلی ،مدر تحصیل و

رفاهی بوده است ( .)12عالوه بر این مطالعات دیگر نیرز

نوع استددام وجود ندارد ( )17که نتای ایرن مطالعره برا

در همررین رابطرره ،کمترررین عامررل رضررایت کارکنرران

نتای پژوه

حاضر به جرزء در مرورد متغیرر جنسریت

بیمارستان را از عوامل رفاهی و حقوقی دانستهانرد (.)13

کامالً همدوانی دارد.

این در حالی است کره نترای مطالعره  Wangمؤیرد آن

تأثیر سن بر رضایت شغلی جزء مباحرث بحرث برانگیرز

حقروق یكری از

برروده اسررت برره طرروري کرره  Longدر دانشررگاه توسررعه

مهمترین عوامل رضایت شغلی است که خرود جرزئی از

خدمات ایاالت میسیسیپی به این نتیرجه رسیده است

میشرود

که بهتررین پی بینی کننده رضایت شغرلی ،سرن کارمند

( .)14به نرظر مریرسرد اتدراذ سیاسرتهاي صحیح در

است و کارکنان صرفنظرر از جنسریت ،سرمت ،نرژاد و

تروزیرع مرنابع مرالی و پرادا ها در میران کرارکنران در

منطقهاي که در آن کار میکنند و تنرها بر حسرب فاکتور

است که پرداختهاي مرالی و افرزای

پادا هاي بیرونی جهت ایجاد انگیزه محسو
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در همین رابطه و برا توجره بره نقر

دانشرگاه

رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال-هالین

پیوند باستانی و همکاران

سنی از شغل خود رضایت دارند یا خیرر ( .)18دلیرل

پيشنهادها

این امر را شاید بتروان در ایرن نكتره دانسرت کره برا

با توجه به شواهد موجود بره نظرر مریرسرد اصرال

افزای

سن فرد عالقه و انگیزه کراري و انرر ي فررد

مكانیسمهاي ارائه پادا

در بیمارستانها و استفاده از

انگیرزه و رضرایت

موجب ارتقاي انگیزه و عملكرد کارکنان گردد .عالوه

خود به عنوان یک سیكل معیرو
فرد را از کار کم میکند.

بر این تغییر در چیدمان و کارمند گزینری بدر هرا و

در یک جمعبندي کلی به نظرر مریرسرد کره عوامرل

استفاده از ترکیبی از نیروهراي جروان و مسرن ضرمن

انگیزاننده بیرونی از جمله حقوق و مزایاي رفراهی در

احترام به ارشدیت افراد مسرن و اسرتفاده از تجرار

نظام فعلی بیمارستانی ما بره عنروان مهرمتررین عامرل

آنها میتواند در حفر سرطح رضرایت ایرن افرراد و

مریشرود .در همرین

حتی ارتقاي آن مؤثر باشد کره پیشرنهاد مریگرردد در

رابطه  Turnerنیز در مطالعه خود ارتبراا معنریداري

چیدمان تشكیالتی بیمارستانها مورد توجه قرار گیرد.

بین حقوق و سن افراد با رضایت شرغلی آنهرا بیران

عالوه بر این ،به منظور تقویت روابط اجتمراعی میران

کرده ( )19و لذا با توجه به شرواهد موجرود بره نظرر

همكاران به عنوان یكی از مؤلفههراي ترأثیر گرذار در

در

مدل اسمیت -کندال و عامل مرؤثر در ارتقراي سرطح

بیمارستانها و استفاده از اهرمهایی مثرل مردیریت برر

رضایت کلی کارکنران پیشرنهاد مریگرردد نسربت بره

مبررناي عررملكرد ،بتوانررد موجررب ارتقرراي انگیررزه و

برگزاري گردهماییهاي غیر رسرمی میران کارکنران و

عملكرد کارکنان گردد .عالوه بر این تغییر در چیدمان

مدیریت سازمان مبادرت گردد ضرمن آن کره توصریه

و کارمنررد گزینرری بد ر هررا و اسررتفاده از ترکیبرری از

میگردد جهرت توانمنرد سرازي مردیران و کارکنران،

نیروهاي جوان و مسن ضمن احترام به ارشدیت افراد

بیمارستانها نسربت بره برگرزاري دوره هراي عملری

ایجاد رضایت در افراد محسو

مرریرسررد اصررال مكانیسررمهرراي ارائرره پررادا

مسن و استفاده از تجار

آنهرا مریتوانرد در حفر

سطح رضایت این افراد و حتی ارتقاي آن مؤثر باشرد.
هر چند تال

در جهت تقویت روابط اجتماعی میران

همكاران نیز به هر چه بیشتر شردن ایرن رضرایت بره
عنوان یكی از مؤلفههاي ترأثیر گرذار مردل اسرمیت-
کندال و ارتقاي سطح رضرایت کلری کارکنران کمرک
شایانی خواهد کرد و در این زمینه پیشنهاد مری گرردد
نسبت به برگزاري گردهماییهراي غیرر رسرمی میران

مهارتهاي ارتباطی و تقویرت هرو

هیجرانی اقردام

الزم به عمل آورند.
سپاسگزاری

بدین وسیله از کلیره مشرارکت کننردگان در پرژوه
حاضر و ریاست و مردیریت محتررم مرکرز آموزشری
درمانی شهداي تجرری

کمرال تشركر و قردردانی را

دارد.

کارکنان و مدیریت سازمان مبادرت گردد.
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Abstract
Introduction: Challenges of service provision systems necessitate the presence of staff with
higher motivation to work more efficiently, so paying close attention to job satisfaction of
these staffs to enhance organizational efficiency sounds essential. The aim of this study was
to investigate and among those staffs working in a Shohadaye Tajrish educational Hospital in
Tehran.
Method: This was a cross-sectional correlative study on a 200-staff sample in a teaching
hospital in Tehran which was selected by a simple accidental sampling in 2013. The research
instrument was a questionnaire with 25 questions that was considered suitable for face and
construct validity and reliability. Data analysis was done by parametric statistics and Pearson
correlation on statistical level of 0.05 applying SPSS version 18.
Results: Results indicated that the highest average of the participants was related to
satisfaction of coworker's dimension 4.05±0.87, and the least average belonged to satisfaction
of salary 1.54±0.74. Furthermore, there was positive and statisticant relation between the
whole satisfaction and all other five dimensions of the model. Finally the analysis among two
variables (sex and age) and whole job satisfaction had significant relationship.
Conclusion: It seems that correcting reward mechanisms in hospitals and applying
managerial tools like performance-based-management can improve the staffs` performance
and motivation. In addition, reinforcing the social relationships among coworkers may lead to
incremental changes in one of the most important dimensions of the model and finally affect
the whole satisfaction.
Keywords: Teaching Hospital, Model of Smithn and Kendall, Job Satisfaction
Citation: Bastani P, Mostafaee D, Sadeghifar J, Karimi S, Hamidi H. The Effective Factors on Staffs` Satisfaction in
Accordance with Smith-Kendall-Hullin Model in Teaching Hospitals: A Case Study. Journal of Health Based Research 2015;
1(2):167-176.
1. Assistant Professor, Health Human Resources Research Center, School of Management & Information Sciences, Shiraz
University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2. PhD Student, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Health Care Management, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
4. MSc, Shohadaye Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5. MSc, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
*Correspondence: School of Management & Medical Informatics, Almas Building, Ghasre Dasht Street, Shiraz, Iran
Tel: 071-32340039
Email: bastanip@sums.ac.ir

4931 پاییز/ 2  شماره/– سال اول

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

716

