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وامل  و عرضايت شغلي پزشكان عمومي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 مؤثر بر آن

   محترمسردبير

وري فـردي و تحقـق    عنوان يك معيار اساسي در ميـزان بهـره    رضايت شغلي كاركنان هر سازمان به     ،در مباحث نيروي انساني   

پزشـكان   عوامل مـؤثر بـرآن در      مندي و   ميزان رضايت  ور تعيين منظ  به ماپژوهش  . اهداف سازماني همواره مورد تأكيد بوده است      

كارهاي  افزايش رضايت شغلي و انگيزه خدمتي طراحي          هه را يعمومي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و در راستاي ارا          

  . شده است

غل در دانشـگاه  علـوم پزشـكي    ، از ميان پزشكان عمومي شا  انجام داديم روش مقطعي     تحليلي كه به   -در اين مطالعه توصيفي   

 و در گردآوري داده ها، عالوه بر اطالعات        ندگيري در دسترس انتخاب شد      نفر با روش نمونه    145 ،در سطح شهرستان كرمانشاه   

و در قالـب عوامـل مـؤثر بـرآن يعنـي            ) 1(اسـتاندارد    هاي مندي شغلي براساس پرسشنامه     سنجش ميزان رضايت   ،جمعيت شناختي 

 سؤال براي هر يك از عوامل و محاسبه مجموع امتيازات در دامنه   5، محيطي، ماهيت كار و عوامل فردي با طرح          عوامل سازماني 

  . استفاده شد  كاي دوها از ضريب همبستگي اسپيرمن و چوپروف و آزمون  براي تحليل داده.شد انجام 20-80نمره 

  مديريتيدرصد8/2بيمارستاني،  درصد 9/26 درماني، -تي  بهداشدرصد4/63 ، و از نظر نوع فعاليت درصد پزشكان مذكر   51

روسـتاهاي تابعـه    درصـد  7/29هاي تابعه و   بخش درصد3/8 در شهركرمانشاه،   درصد 1/62 ستادي و محل خدمت       درصد 9/6و  

اغل  در ترتيب مربوط به پزشـكان شـ   هاي شغلي به   مندي شغلي برحسب ويژگي    ترين ميانگين نمره رضايت    ترين و بيش   كم. بودند

تـرين و    دسـت آمـد و كـم       هبـ ) 60/47±08/6( و شاغل در واحدهاي سـتادي دانشـگاه        ) 33/36 ±8/6(هاي تابعه شهرستان     بخش

و عوامل  ) 79/8±23/2(ترتيب مربوط به عوامل سازماني     مندي بر اساس عوامل مورد مطالعه نيز به        ترين ميانگين نمره رضايت    بيش

منـدي بـا هـر       آمده از مجموع عوامل رضـايت      دست هب ترين شدت همبستگي   ترين و كم   بيشهمچنين  . بود) 85/11±43/2(فردي  

مندي  بوده و شدت همبستگي بين هر يك از عوامل رضايت) r=71/0(و عوامل محيطي ) r=77/0(يك از عوامل، در ماهيت كار 

  .ددست آم هدار بنابا يكديگر مع

دهد پزشكان شاغل در دانشگاه  باشد كه نشان مي  مي10/44±72/7آمده  تدس همندي ب   ميانگين نمره رضايت   ،ژوهش  در اين پ  

از طرفي نتايج حاصل از اين مطالعه . علوم پزشكي كرمانشاه به شغل و حرفه خود عالقه داشته و رضايت شغلي ايشان خوب است  

تـر بـا    ن همبسـتگي گروهـي بـيش   داشـت  پذيري و رضايت شغلي و همچنـين    ليتئوبين مس  دارادهنده وجود رابطه مثبت و معن      نشان

خـواني داشـته و در رابطـه بـا ميـزان        هـم ) 2-4(شده در ايـن زمينـه        باشد كه اين موضوع با مطالعات انجام       مندي باالتر مي   رضايت

) 2(و كاركنان شـاغل در بيمارسـتان     ) 5 (رابطه با اعضا هيأت علمي     شده در  با مطالعات انجام   مندي از عوامل سازماني نيز     رضايت

  .مطابقت دارد
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