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:  مقدمه

ی نيروو هرکشوری  هر سازمان عامل توسعه در و مهمترين سرمايه

ي انگيزه های انساني بايست لذا توجه به روابط و ؛انساني آن است

رضايت شغلي  .اولويت باالی سازماني باشد از ضروريات و

ان کارکنميزان عالقمندی  طرز تلقي و کارکنان معرف نگرش،

ارآيي و حفظ ـک بهره وری، .1سازمان خود است نسبت به شغل و

ايت رض ازمان وابسته به ميزان انگيزش وـر سـاني هـنابع انسـم

شغلي کارکنان آن سازمان دارد. رضايت شغلي از مولفه های 

عاملي مهم  ود اصلي در سنجش سالمت سازماني محسوب مي شو

 ي  وسالمت فيزيک هد سازماني،تع انگيزش، در افزايش بهره وری،

 سرعت يادگيری مهارت های جديد رضايت از زندگي، روحي،

 حرفه ای است. در مقابل نارضايتي شغلي منجر به تشويش روحي،

تگي اعتراض و بازنشس کفايتي،بي  تاخير در محل کار، غيبت و

 لههر سا تحقيقات نشان مي دهد زودرس کارکنان مي شود.

بسياری از کارکنان مراکز تشخيصي و درماني به علت نارضايتي 

شغلي کارشان را ترک مي کنند که عالوه بر اتالف هزينه های 

تخصص ها و  موجب از دست رفتن مهارت ها، باالی آموزش،

بررسي ها نشان مي دهد تنش های . 2منابع انساني ماهر نيز مي شود

محوله، موقعيت و رضايت از وظايف شغلي  روحي حرفه ای،

ی يادگير فرصت های آموزش و شرايط محيط فيزيکي کاری،

ت از رضاي ارتقا، ترفيع و همکاران، رضايت از مافوق و حين کار،
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 چکیده

طه ضرورت پزشکي به واسپايش و توجه مداوم به رضايت شغلي کارکنان در مراکز تصويربرداری : زمینه

عملکرد بهينه پرتونگاران در بکارگيری پرتوهای يونيزان و نقش مهارتي آنان در توليد تصاوير تشخيصي 

با کيفيت باال، از اهميت مضاعفي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي کارکنان 

 اجرا گرديد. 1931اه در سال در مراکز تصوير برداری مراکز آموزشي درماني کرمانش

نفر از کارکنان بخش  101در اين مطالعه توصيفي به روش سر شماری ميزان رضايت شغلي روش ها: 

بررسي گرديد.  1931های تصويربرداری مراکز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پس از تاييد روايي محتوايي و صوری، پايايي 

تائيد شد. داده ها به کمک ، =r 51/0آن با استفاده از روش آزمون مجدد با احتساب ضريب همبستگي 

 گرديد.تحليل ويافته ها به کمک آمار توصيفي ارائه  تجزيه و 15نسخه   SPSSنرم افزار  

از کارکنان در مراکز از رضايت شغلي کلي بااليي برخوردار بودند.  %1/15نتايج نشان داد  یافته ها:

وبيشترين ميزان  %2/15باالترين ميزان رضايت شغلي در حيطه رضايت از نحوه سرپرستي کارکنان با 

 بدست آمد.           %9/47 با نارضايتي شغلي مربوط به حيطه امنيت شغلي

عمده ترين علت نارضـايتي شغلـي کارکنـان مراکـز تصويربرداری نداشتن امنيت شغلي، تیجه گیری: ن

فراهم نبودن زمينه ارتقاء و آموزش حرفه ای و افزايش متناسب حقوق و مزايای کارکنان است که با اصالح 

ت ای سطح رضايسيستم مديريتي و نظارتي و حمايت های مالي مي توان گام های موثری در جهت ارتق

 شغلي کارکنان برداشت. 

 .رضايت شغلي، کارکنان تصويربرداری، کرمانشاه کلید واژه ها :
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امنيت شغلي مهمترين عوامل تعيين کننده رضايت شغلي  حقوق و

 .9سازمان تشکيل مي دهند هر کارکنان را در

به نيروی انساني درماني توجه  در سازمان های بهداشتي و

ش دليل اهميت وظيفه ای که در زمينه پي  مديريت منابع انساني به و

سالمت نيروی فعال وکار آمد آحاد  درمان و ،مراقبت گيری،

جه تو لذا پايش و جامعه دارند از اهميت مضاعفي برخوردار است.

مداوم به رضايت شغلي کارکنان توسط مديران هر سازمان 

ايي ـاسـظورشنـامعه به منـالمت جـداشت وسـخصوصا در حوزه به

اقدام در جهت ارتقاء سطح رضايت مندی  علل نارضايتي و

بررسي ها نشان مي دهد که  .7ستا کارکنان کامال ضروری

درماني از  کاری کارکنان بهداشتي وروابط  اصالح شرايط و

لي سبب افزايش رضايت شغ فرسودگي شغلي جلوگيری نموده و

در مطالعات مختلف سطح رضايت کارکنان مراکز  .1آنان مي شود

 ارتباط با همکاران، شرايط محل کار، بهداشتي درماني را از

يطه در ح سرپرستي در سطح متوسط و نظارت و موقعيت شغلي،

مزايا رضايت شغلي کارکنان را در  حقوق و های امنيت شغلي،

بسيار وصف انجام مطالعات  با .5و4 سطح پايين گزارش کرده اند

 ،مختلف علوم پزشکي مشاغل در زمينه رضايت شغلي کارکنان

 ایبخش ه کارکنان شاغل دررضايت شغلي خصوص  بررسي در

سيار بدر سطح جهان راديولوژی و مراکز تصويربرداری پزشکي 

 در کشور در اين خصوص مطالعه ای در دسترس نيست. و اندک

 زون بيماران ومراجعات روز اف واسطه ه اين در حالي است که ب

اران اهميت حفاظت بيم کار با پرتوهای يونيزان و حجم کاری باال،

ده کار با تجهيزات پيچي وکارکنان در برابر پرتوهای يونيزان،

ين مطابق با باالتر لزوم عملکرد حرفه ای بهينه و وگران قيمت،

فن آوران تصويربرداری پزشکي از  استاندارد های پرتونگاران و

حفظ رضايت لذا  اسيت ويژه ای برخوردار است.حس اهميت و

ار در محيط ک درماني شغلي در اين گروه از مراقبين بهداشتي و

. گيرد توجه جدی قرار پرتنش مراکز تصوير برداری بايستي مورد

در دسترس نبودن مطالعه ای در اين  اهميت موضوع و با توجه به

ضايت هدف بررسي ميزان ر اين مطالعه با کشورخصوص در 

 برداری دانشگاه علوم پزشکيرشغلي کارکنان در مراکز تصوي

 طراحي و اجرا گرديد. 1931کرمانشاه در سال 

  :ها مواد و روش

متون  برگرفته ازمحقق ساخته ای داده ها پرسشنامه  ابزارگردآوری

 تحقيقات مشابه  علمي در خصوص رضايت شغلي کارکنان و

پرسشنامه در زمينه رضايت شغلي سازی داخلي که به استاندار 

با  11-5کارکنان خدمات بهداشتي درماني پرداخته بودند مي باشد

توجه به اهداف مطالعه پس از اصالحات الزم  روايي صوری و 

محتوايي مجدد آن به تاييد کارشناسان و اساتيد مرتبط رسيد. 

همچنين پايايي  پرسشنامه به روش آزمـون مجـدد با احتسـاب 

تاييد شد. بخش اول پرسشنامه مربوط  =51/0rب همبستگي ضـري

به اطالعات دموگرافيک  نمونه های هدف شامل سن، جنس، رتبه 

شغلي، سابقه کار، وضعيت تاهل، نوع استخدام و بيمارستان محل 

سوال بسته بود که سطح  21خدمت بود و قسمت دوم حاوی 

سؤال(، نحوه  7حيطه حقوق و مزايا ) 5 رضايت کارکنان را در

سؤال(، شرايط محيط کار و امکانات  1سرپرستي و همکاران )

سؤال( و حيطه امنيت  7) فرصت های ارتقاسؤال(،   3رفاهي )

سؤال بود. نحوه امتيازدهي به سئواالت بخش دوم  9شغلي 

قسمتي بود بطوری که  که  به   1پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت 

، نظری ندارم امتياز 2بسيار ناراضي امتياز  ، ناراضي امتياز گزينه 

تعلق گرفت سپس با توجه  1و بسيار راضي امتياز  7، راضي امتياز 9

گزينه های بسيار ناراضي و ناراضي و  4و3به تحقيقات مشابه 

همچنين بسيار راضي و راضي در يکديگر ادغام و رضايت شغلي 

 1ه گرديد. در پايان کسب امتيازدر دو سطح راضي و ناراضي ارائ

 41 تا 11، سطح رضايت کلي پايين کارکنان به عنوان  10 تا

 به عنوان سطح رضايت باال در نظر گرفته شد. 121 تا 45 متوسط و

جمع آوری داده ها با مراجعه حضوری پرسشگران همکار 

طرح در شيفت های کاری مختلف پس از تشريح اهداف پژوهش 

به شرکت در مطالعه مراکز هدف پرسشنامه  وتمايل کارکنان

. قرار گرفت پس از تکميل جمع آوری و مورد بررسي توزيع و

و با روش  15نسخه   SPSSآماری  نرم افزارداده ها به کمک 

ي واريانس برای متغير های کم های آمار توصيفي شامل ميانگين و

  درصد برای متغير های کيفي ارائه شد. و فراواني و

  ها: یافته

پرسشنامه تکميلي توسط  101تجزيه وتحليل داده های حاصل از 

کارکنان بخش های تصوير برداری پزشکي مراکز هدف نشان 

 ،مرد (%7/12نفر) 11 ، سال 91±4ميانگين سني کارکنان داد که 

52  



 

سال  10±5/4ميانگين سابقه کاری آنان  و متاهل (%5/57) نفر 55

 . بود

ر کارکنان د کليميزان رضايت شغلي  نتايج حاصل از

 79( از رضايت شغلي باال، %1/15نفر) 51هدف نشان داد مراکز 

رضايت پايين برخوردار  از (%31/0) نفر 1 تنها (، و%1/71متوسط) 

نحوه  يطهح رضايت شغلي کارکنان مورد مطالعه از بيشترين بودند.

 همچنين باالترين و نفر  13 (%2/15) همکاران با رپرستي وس

بدست  نفر  45 (%9/47)شغلي در حيطه امنيت شغلي با  نارضايتي

.(1)جدول  آمد

 رضايت شغلي کارکنان به تفکيک رضايت از حيطه های مختلففراواني توزيع  .1جدول 

 میزان رضایت                               

 حیطه های رضایت شغلی

 باال

 تعداد )درصد(

 متوسط

 )درصد( تعداد

 پایین

 )درصد( تعداد

 77(3/71) 71(1/93) 20(0/13)  حقوق و مزايا

 15(1/14) 25(4/25) 13(2/15) نحوه سرپرستي وهمکاران

 94(9/91) 19(7/10) 11(9/17) و امکانات رفاهي شرايط محيط کار

 11(9/12) 71(3/72) 1(5/7) آموزش فرصت های ارتقا و

 45(9/47) 29(3/21) 7(5/9) امنيت شغلي

 

مزايا نتايج نشان  خصوص رضايت از حيطه حقوق و در

خش در ب ساعت کار ماهانهداد که بيشترين رضايت کارکنان از

مزايا  سپس عادالنه بودن حقوق و ( و%2/14تصويربرداری )

 ميزان افزايش ( وکمترين ميزان رضايت به ترتيب از7/12%)

پرداخت به موقع حقوق  ( و%1/75پشتيباني مالي ) مزايا و حقوق و

  بود. (%9/97) وکارانه

ــتي و  ــرپرسـ ــايت از نحوه سـ همکاران در  در حيطه رضـ

ب يشـترين ميزان رضايت کارکنان به ترتي مراکز تصـويربرداری ب 

 (،%9/49سرپرست بخش) رضايت از (،%4/55) از همکاران خود

 ،( و امکان ابراز نظر%1/94) قدرداني توســط مســئولين تشــويق و

کارکنان در اين زير  %9/97همچنين  و (%2/91) شکايات انتقاد و

 لتقسيم وظايف در شغ مجموعه از توزيع عادالنه مسئوليت ها و

 خود ناراضي بودند .

امکانات رفاهي بيشتر  در حيطه شرايط محيط کاری و

در اين  ( داشتند.%7/10) کارکنان رضايت شغلي در حد متوسط

 حيطه بيشترين ميزان رضايت از محل کار خود شرايط فيزيکي و

بيشترين نارضايتي از نامناسب بودن  ( و%5/75) حجم کاری

 (.2( بود )جدول%5/57) شغل خودوسايل مورد نياز  تجهيزات و

در زير مجموعه رضايت از فرصت های ارتقاء آموزش 

جود و شغلي نتايج نشان داد بيشترين ميزان رضايت به ترتيب از

امکان پژوهش های مرتبط با حرفه  (،%3/21فرصت ارتقای شغلي)

دامه به ترتيب از امکان اهمچنين بيشترين نارضايتي  و (21/11%)

کنفرانس و دوره های باز  برگزاری سمينار، ( و%5/79تحصيل )

بيشترين ميزان رضايت شغلي  بدست آمد. (%3/71آموزی )

داری خصوص پاي کارکنان در حيطه امنيت شغلي، به ترتيب  در

رآيند عادالنه بودن ف منطقي و ( و%3/52رابطه استخدامي )

باالترين سطح رضايت شغلي در  .( بود%9/49استخدامي )

مونث  (،%4/55) سال 90تا 20پرتونگاراني در محدوده سني 

( و همچنين کمترين سطح رضايت %9/50) و متاهل( 2/50%)

با  (،%4/4) سال 20شغلي در پرتونگاراني با سابقه خدمتي باالی 

 (%2/2) نوع استخدام رسمي ( و%5/1) رتبه شغلي کارشناسي

 وجود داشت.
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  امکانات رفاهي در بخش های تصويربرداری رضايت شغلي کارکنان از شرايط محيط کار وفراواني توزيع  .2جدول 

 میزان رضایت                                    

 جنبه شرایط محیط کار

 راضی

 )درصد(تعداد 

 نظری ندارم

 تعداد )درصد(

 ناراضی

 تعداد )درصد(

 95(9/97) 15(1/14) 11(5/75) شرايط فيزيکي )نور، وسعت فضا، تهويه...(

 94(2/91) 21(0/20) 74(5/77) تجهيزات و وسايل مورد نياز

 25(4/25) 24(5/21) 10(5/74) حجم کاری

 91(5/23) 25(4/25) 75(4/79) راحت از مرخصي امکان استفاده اختياری و

 90(5/25) 90(5/25) 71(5/72) فعاليت دانشجويان حضور و

 91(1/23) 42(5/55) 2(3/1) مزايای بازنشستگي 

 25(4/25) 10(5/74) 24(5/21) ذهاب، ورزشي، زيارتي و سياحتي اياب و

 91(9/99) 17(7/11) 15(2/11) صندوق قرض الحسنه و تعاوني مسکن

 92(1/90) 95(2/95) 91(7/99) امکانات رفاهي بخش

 بحث:

( %1/15نتايج اين مطالعه نشان داد که بيش از نيمي ازکارکنان )

بخش های تصويربرداری مراکز آموزشي، درماني هدف از 

رضايت شغلي بااليي برخوردار بودند. اين يافته با نتايج مطالعات 

Buddeberg  وCrewson  که رضايت شغلي کارکنان

 %19 و %2/19مراکز تصويربرداری مورد بررسي خود را به ترتيب 

همچنين در حالي که جهاني  .11و12گزارش نمودند همخواني دارد

و همکارانش رضايت کلي کارکنان مراکز درماني مورد مطالعه 

حيدری و همکارانش اين  5خود را در حد متوسط گزارش نمودند

. گرچه در اين مطالعه رضايت کلي 2بيان داشتند %5/53ميزان را 

کارکنان باالتر از حد متوسط بود ولي اين نتيجه نمي تواند نشانگر 

برآورده شدن نيازها، توانايي ها و رغبت های کارکنان باشد لذا 

کارکنان با وصف رضايت شغلي به دليل عدم دريافت پاداش 

ب يا شغل جايگزين دلخواه  ممکن است سعي چنداني برای مناس

 بهره وری بيشتر ننمايند.

باالترين ميزان نارضايتي کارکنان در مراکز مورد 

( بدست آمد. %9/47بررسي در اين مطالعه در حيطه امنيت شغلي )

در مطالعه خود ميزان نارضايتي  Grahamاين در حالي است که 

گزارش  %1/11و ميرزابيگي  %14 کارکنان را از امنيت شغلي

. مهمترين عامل نارضايتي در اين حيطه از سوی 3و19نمودند

کارکنان عادالنه و منطقي نبودن فرآيند جذب و روند استخدام 

کارکنان عنوان شد. استخدام و بکارگيری نيروهای تخصصي 

بصورت قراردادهای کوتاه مدت و غيرمستقيم شرکتي بدون 

ستخدامي امنيت شغلي کارکنان را همواره وجود روند منطقي ا

مورد تهديد قرار داده و سبب دلسردی آنان نسبت به کار وکاهش 

 انگيزه شغلي آنان مي شود.

رتبه دوم نارضايتي کارکنان در بررسي جاری در حيطه 

( بود. در اين %9/12فرصت ارتقاء وآموزش شغلي کارکنان )

سازمان از امکان ادامه حيطه بيشترين نارضايتي از عدم حمايت 

تحصيل کارکنان اعالم شد. ميرزا بيگي نيز در مطالعه خود عدم 

. نظر به 3گزارش نمود  %4/55رضايت کارکنان را در اين حيطه 

اهميت نقش ترقي و ترفيع حرفه ای در رضايت شغلي کارکنان 

بايستي از سوی مسئولين تمهيدات و تسهيالتي برای توسعه فردی 

يل کارکنان مراکز تصويربرداری فراهم شود. بي و ادامه تحص

شک ادامه تحصيل کارکنان در رشته تحصيلي مرتبط با حرفه ی 

خود، ارتقای دانش و مهارت آنان را فراهم و منجر به ارتقای 

کيفيت خدمات ارائه شده به بيماران از يک سو و فراهم شدن 

 رضايت بيشتر شغلي کارکنان مي شود.

 %3/71کارکنان از حيطه حقوق و مزايا ميزان نارضايتي 

در رتبه سوم قرار گرفت.کارکنان مهمترين عامل نارضايتي را در 

اين حيطه عدم تناسب ميزان افزايش حقوق و مزايا وپشتيباني مالي 

ميزان نارضايتي Zafar با توجه به افزايش هزينه ها عنوان کردند. 

 اين Grahamو  %1/77از درآمد را در کارکنان راديولوژی 
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ميزان را برای شاغلين مراکز تصوير برداری مورد بررسي خود 

. نظر به اينکه پرداخت هـای مالـي و 19و17گزارش نمود  50%

تناسب حقـوق يکي از مهمـترين عوامل اثـر گذار بر افـزايش م

رضايت شغلي کارکنان است مسئولين بايستي با برنامه ريزی های 

و دريافت های کارکنان را متناسب با دقيق ميزان افزايش حقوق 

ارتقاء شغلي و افزايش هزينه های جاری آنان فراهم تا منجر به 

  آرامش روحي و ارتقای سطح رضايت شغلي آنان شود.

در حيطه رضايت از نحوه سرپرستي وهمکاران ميزان 

بودکه با نتايج مطالعات غالمي و حيدری  %50رضايت کارکنان 

مهمترين عامل  Price. 2و11ي دارد در اين خصوص همخوان

رضايت شغلي را نحوه ارتباط کارکنان با همکاران و مديران مي 

. چنانچه کارکنان مورد پذيرش و حمايت سرپرست خود 10داند

قرار گيرند از اعتماد به نفس و احساس توانمندی بيشتری 

در روابط کاری في مابين خواهند  برخوردار و تنش کاری کمتری

داشت.کارکنان مراکز هدف بيشترين نارضايتي در اين حيطه را 

در خصوص توزيع ناعادالنه مسئوليت های شغلي در بين کارکنان 

بيان کردند . لذا توجه سرپرستان مراکز تصويربرداری به توزيع 

 عادالنه تر مسئوليت حرفه ای بين کارکنان متناسب با شايستگي

های الزم مي تواند در ارتقاء سطح رضايت کلي بسيار اثر گذار 

 باشد.

در حيطه امکانات رفاهي موجود در مراکز تصوير 

( از نبود تسهيالت %9/12برداری باالترين نارضايتي کارکنان )

صندوق قرض الحسنه صنفي و تعاوني مسکن بدست آمد. فقدان 

مسکن از عوامل  برنامه های حمايت مالي از کارکنان و دغدغه

مهم اثر گذار بر رضايت شغلي تمام کارکنان بهداشتي درماني 

است و نظر به اهميت آرامش روحي شاغلين مراکز تصويربرداری 

در اجرای نقش حرفه ای خود توجه به اين مقوله نيز ضروريست 

 و بايستي توسط مسئولين جدی تلقي شود. 

ايط رباالترين سطح نارضايتي کارکنان در حيطه ش

( در مراکز هدف  عدم رضايت از تناسب و %2/91) محيط کار

عملکرد تجهيزات و فراهم نبودن وسايل مورد نياز کارکنان بود. 

از آنجا که تنظيم، تعمير و نگهداری دوره ای تجهيزات و همچنين 

فراهم بودن مواد مصرفي با کيفيت و به حد کافي در تصوير 

ی و بهره يفيت تصاوير توليدبرداری پزشکي اثر مستقيمي بر ک

وری پرتونگاران دارد توجه جدی مسئوالن به اين حيطه ضمن 

ارتقای رضايت بيماران از مراکز تصويربرداری رضايت کارکنان 

 را نيز به دنبال دارد.

يزان م در اين بررسي تنها بين سابقه خدمتي کارکنان و

ی که ررضايت شغلي آنان ارتباط آماری معني دار ثبت شد. بطو

با افزايش سابقه خدمتي کارکنان ميزان رضايت شغلي آنان کاهش 

مي يافت به نظر مي رسد تنش باالی حرفه ای به واسطه ماهيت 

کار در مراکز تصويربرداری پزشکي و افزايش روزافزون حجم 

کاری و نبود مشوق های انگيزشي متناسب با افزايش سابقه خدمتي 

 موضوع باشد.  کارکنان از مهمترين علل اين 

 نتیجه گیری: 

با توجه به نتايج اين مطالعه، توجه بيشتر مسئولين به حوزه های 

و افزايش متناسب حقوق و  آموزش شغلي امنيت شغلي، ارتقا و

مزايای کارکنان مي تواند انگيزش، بهره وری و در نهايت رضايت 

 را بهبود بخشد.  آنها را به دنبال داشته باشدشغلي 

 :قدرانیتشکر و 

برخود الزم مي دانند از تمام مديران، مسئولين و  نويسندگان

کارکنان بخش های تصويربرداری مراکز آموزشي، درماني 

کرمانشاه که ما را در انجام اين مطالعه ياری نمودند نهايت تشکر 

 و قدرداني بنمايند.
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Abstract: 

Introduction: Continuous attention to monitoring employees' job 
satisfaction through medical imaging centers need to optimize the 
performance of radiographers role in the application of ionizing 
radiation to produce images of diagnostic quality skills, is of even 
greater importance. The aim of this study was to evaluate employees' 
job satisfaction in imaging centers in the hospitals of Kermanshah 
University of Medical Sciences in 2012. 
Methods: In this cross -sectional descriptive study job satisfaction of 
all radiographers of target centers were studied. The data collection 
instrument was the researcher made questionnaire that was used 
after validity and reliability was confirmed. 
Results: Results showed that Overall job satisfaction of employees 
was in the target centers of 58.1 percent. The highest levels of job 
satisfaction, in dimension of job satisfaction was Satisfaction with 
supervision staff within 56.2% and Maximum rate of job 
dissatisfaction related to job security with 74.3%, respectively. 
Conclusion: With regard to the finding the main reason for job 
dissatisfaction in imaging centers with the lack of job security for 
employees, vocational training and promotion was a proportional 
increase salaries of employees and their advantages is that we can 
reform the management and supervision of financial support to 
promote the job satisfaction of employees take steps. 
Key words: Job satisfaction, staff imaging, Kermanshah. 
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