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چکیده
مقدمه و هدف :یکی از مهمترین ارکان پایداری و ثبات هر سازمان رضایت شغلی کارکنان آن است .پژوهش حاضر با
هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک موثر بر آن در تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم
پزشکی همدان در سال  1390انجام شده است.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و به شیوه مقطعی انجام پذیرفته است .جامعه آماری شامل
کلیه تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان و حجم نمونه محاسبه شده برابر  104نفر
و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود .در این مطالعه به منظور گردآوری داده ها عالوه بر پرسشنامه اطالعات دموگرافیک
از پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد .رضایت آگاهانه کلیه افراد جهت شرکت در پژوهش اخذ گردید و به منظور تجزیه
تحلیل یافته ها از نرم افزار  SPSSاستفاده گردید.
یافته ها :با توجه به نتایج ،میزان رضایت شغلی در تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر
همدان در حد متوسط رو به کم بوده و یافته ها نشانگر آن است که بین رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک مورد مطالعه
شامل (سن ،سابقه کار ،جنسیت ،وضعیت تأ ّهل ،شیفت کاری) رابطه معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به پایین بودن رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه ،نتایج حاصل از یافته ها به مدیران و
مسئولین ذیربط گزارش داده شده ،تا آن را در برنامه ریزی های آتی آن را مدنظر داشته باشند ،زیرا افزایش رضایت شغلی
موجب ارتقای سطح کیفی خدمات گردیده و این امر نیز به نوبه خود موجبات توسعه سالمت در کشور را فراهم می کند.
واژه های كليدي :رضایت شغلی ،تکنسین اتاق عمل
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سال  1390انجام پذیرفت ،تا ضمن توسعه ی دامنه دانش در اين زمينه،
يافته هاي حاصل را جهت برنامه ریزی و مداخالت مناسب به مسئولین
ذيربط ارائه نموده و با ايجاد محيطي مناسب  ،موجبات ارتقای سطح
کیفی خدمات ارائه شده و توسعه سالمت در کشور فراهم آید.
مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی (همبستگی) بوده و تعداد نمونه
توجه به تمام شماري افراد جامعه مورد
مورد نظر در این پژوهش با ّ
پژوهش 104 ،نفر بود .جامعه پژوهش را کلیه تكنسين هاي اتاق عمل
تشكيل مي دادند ،كه دارای حداقل مدرک تحصیلی فوق دپیلم بوده و
دو سال سابقه ی کاری در یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی
همدان داشتند.
در این پژوهش جهت جمع آوری ّاطالعات عالوه بر پرسشنامه متغیرهای
جمعیت شناختی از پرسشنامه سنجش رضايت شغلي (توصيف شغل)
توسط اسميت،كندال و هالين در  1969ساخته
استفاده شد .اين پرسشنامه ّ
شده است و يكي از رايج ترين و دقيق ترين ابزارهاي سنجش رضايت
شغلي مي باشد ( .)4در اين پرسشنامه پنج عامل عمده به عنوان ابعاد
رضایت شغلی مطرحند ،كه عبارتند از:
 .1پرداخت :میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
 .2شغل :حدی که وظایف شغلی فرصت را برای آموزش و پذیرش
مسئولیت فراهم می آورد.
 .3فرصت های ارتقاء :قابلیت دسترسی به فرصت ها برای پیشرفت.
 .4سرپرست :توانایی سرپرست برای نشان دادن عالقه و توجه به
کارکنان.
 .5همکاران :حدی که همکاران دوستانه ،شایسته و حمایتی هستند.
توسط كندال و هالين از  0/89تا  0/92و
همساني دروني اين پرسشنامه ّ
براي خرده مقياس ها از  0/59تا  0/92گزارش شده است .كندال و هالين
اظهار داشته اند كه نتايج اين پرسشنامه با ساير ابزارهاي اندازه گيري
رضايت شغلي همبستگي معنادار و مثبت دارد ( .)8در ايران فرم اصلی
پرسشنامه توسط شکرشکن ترجمه ،اعتبار و پایایی آن مورد تأیید واقع
شده است .این پرسشنامه مجدداً توسط براهنی ترجمه گردید و پایایی
کل پرسشنامه به روش تصنیف  ،0/86به روش بازآزمایی  0/87و ضریب
اعتبار  0/75به دست آمده است ( .)9ارشدي و همكاران همساني دروني
كل را  0/75و براي خرده مقياس ها  0/73تا  0/85گزارش كرده اند (.)8
کوزه چیان و همکاران نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پرسشنامه
رضایت شغلی را  0/92به دست آوردند ( .)10در این مطالعه مجدداً
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ،كه براي كل پرسشنامه  0/89براي
هر يك از خرده مقياس ها به شرح زير به دست آمد :شغل،α= 0/88 :
سرپرست ،α = 0/86 :همكاران فرصت های ارتقاء ،α = 0/81 :فرصت
های ارتقاء ،α = 0/87 :پرداخت.α = 0/85 :
به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS - 16و
آزمون های ضریب همبستگی پیرسون ،تی مستقل و آنالیز واریانس یک
طرفه استفاده شد.
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مقدمه
برخی از افراد دوست دارند تمام اوقات فراغت خود را کار کنند ،به طوری
که بعض ًا حتی از ضروریات زندگی خود نیز صرف نظر کرده تا کار خاصی
را به پایان برسانند ( .)1مشاغلی که از شدت انگیزشی باال برخوردارند باید
در یکی از عوامل سه گانه ی که منجر به ارزشمند بودن شغل می شود؛
یعنی تنوع وظیفه ،معنی دار بودن وظیفه و مهم بودن وظیفه ،همچنین
از لحاظ استقالل و اختیار در کار و بازخورد در کار در سطح باالیی قرار
داشته باشند .اگر میزان قدرت انگیزشی باال باشد ،عملکرد و رضایتمندی
شغلی به طور مؤثر و مثبت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و احتمال غیبت
و ترک خدمت کاهش پیدا می کند (.)2
هر روز رابطه میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی از لحاظ روندهای
جمعیت شناسی مهم تر می شود و نتایج مطالعات نشان می دهد هنگامی
که زندگی شخص و کاری افراد با هم سازگار باشد ،آن ها شادتر و راضی
تر خواهند بود .بنابراین تعامل به وسیله بیان رضایت شغلی و رضایت
از زندگی بر کیفیت کلی زندگی فرد و در نتیجه بر سالمت جسمی و
روانی وی تأثیر دارد ( .)1رضایت شغلی را مي توان حدی از احساسات
و نگرش های مثبت دانست که افراد نسبت به شغل خود دارند ( .)3در
کشورهای پیشرفته ،مدیریت با توجه به نیازهای اساسی کارکنان استوار
است و رضایت شغلی کارکنان عالوه بر این که توجه به کرامت انسان
هاست ،در افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار می گیرد ( .)4پرستاری
اتاق عمل از مشاغل کلیدی و مهم در محیط های بهداشتی درمانی بوده
که ارایه خدمات با کیفیت مناسب به مددجویان را بر عهده دارد .افزایش
رضایت شغلی این طیف می تواند باعث ارتقای کیفیت دریافتی توسط
بیماران شده و رضایتمندی بیمار از خدمات درمانی را بهبود بخشد (.)5
در مطالعه  Al-Eneziو همکارانش که در کویت انجام شده است ،اکثر
پرستاران رضایت شغلی متوسط داشتند .در این مطالعه رابطه رضایت
شغلی با ملیت ،سطح تحصیالت و وضعیت تاهل معنی دار بوده ،ولی با
جنسیت ،سن ،سابقه کار و حقوق ارتباط معنا داری نداشته است ( .)6یکی
از عوارض زیان بار نارضایتی شغلی ترک خدمت است Hellrigel ،و
همکارانش ترک خدمت پرستاران را بین  60تا  70درصد تخمین زده اند.
آن ها معتقدند که علت اصلی ترک خدمت عدم رضایت کاری است ،که
مشکل اساسی مدیران پرستاری را تشکیل می دهد (.)7
در مورد ارتباط بین رضایت شغلی و بخش ،بیشترین رضایت شغلی (39/4
درصد) در پرستاران بخش اتاق عمل و کمترین آن ( 11/3درصد) در
پرستاران بخش داخلی دیده می شود .شاید بتوان این یافته را به ارتباط
پزشک  -پرستار نسبت داد ،زیرا به نظر می رسد در بخش های داخلی
بیمارستان آموزشی ،ارتباط پزشک  -پرستار تا حد زیادی به خواندن
نوشته های یکدیگر از روی پرونده محدود شده ولی در اتاق های عمل
ارتباط بین همکاران صمیمی تر و دوستانه تر از سایر بخش ها ،خصوص ًا
بخش داخلی است ،و شاید همین ارتباط باعث احساس راحتی در فرد
شده و زمینه های رضایت شغلی وی را فراهم می آورد (.)3
لذا با توجه با توجه به موارد ذکر شده و کمبود مطالعات انجام شده با
موضوع رضایت شغلی در تکنسین های اتاق عمل ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در تکنسین
های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در
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بحث و نتیجه گیری
با توجه به دستورالعمل امتیازدهی پرسشنامه ،رضایت شغلی در تکنسین
های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان به
این شرح می باشد :رضایت از شغل متوسط رو به زیاد ()3/33؛ که علت
آن می تواند وجود امنیت شغلی مناسب و عدم ترس ازدست دادن شغل
نسبت به مشاغل موجود در سایر حرفه ها باشد .رضایت از سرپرست
متوسط رو به زیاد ()3/29؛ در توجیه آن می توان انتخاب سرپرستان از
میان خود پرستاران و آشنایی با مشکالت موجود در این حرفه را در باال
بودن میزان رضایت شغلی موثر دانست .رضایت از همکاران متوسط رو به
زیاد ()3/12؛ کمک کردن همکاران به یکدیگر در انجام کارها و داشتن
نظرات مشترک نسبت به مشکالت موجود را می توان به عنوان عامل
باال بودن میزان رضایت ،موثر دانست .رضایت از فرصت های ارتقا کم
رو به متوسط ()2/29؛ در توجیه این یافته می توان کم بودن امکانات
برای ارتقا و وجود موانع زیاد در سر راه ادامه تحصیل از جمله تاهل و
سایر مشکالت وابسته به آن را در پایین بودن میزان رضایت از فرصت
های ارتقا موثر دانست .کم بودن رضایت از پرداخت ()2/00؛ کم بودن
میزان حقوق نسبت به حجم کاری می تواند در پایین بودن میزان رضایت
از پرداخت موثر باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده بین سن و رضایت شغلی تکنسین های
اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان ارتباط معناداری
وجود نداشت ( .)P=0/634این یافته پژوهش با یافته های سوداگر و
همکاران ( )11که بر روی  200نفر از پرستاران بیمارستان های استان
هرمزگان در سال  1381انجام شده همسو نمی باشد ،که می تواند علت
آن متفاوت بودن محل پژوهش از پرستاران بخش های داخلی  -جراحی
به پرستاران اتاق عمل بوده و همچنین متفاوت بودن سن افراد مورد
مطالعه می تواند از دیگر عوامل موثر در همسو نبودن یافته ها باشد.
با توجه به یافته ها بین سابقه کار و رضایت شغلی تکنسین های اتاق
عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پرشکی همدان ارتباط معناداری
یافت نشد ( ،)P=0/510که یافته های این قسمت از پژوهش با یافته
اصغری و همکارانش ( )3در رابطه با بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی
پرستاران همسو می باشد .در توجیح این یافته می توان نزدیک بودن سن
مجله علمی-پژوهشی پژوهان

سپاسگزاری
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی رضایت شغلی و
عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در تکنسین های اتاق عمل بیمارستان
های دانشگاه علوم پزشکی همدان  "1390 -می باشد که در معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با شماره 9010133670
به ثبت رسیده است .پژوهشگران از تمامی مدیران ،سرپرستان و تکنسین
های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان که
کمال همکاری را انجام این پژوهش داشتند ،تشکر و سپاسگزاری می
نمایند.
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یافته ها
 104نفر در مطالعه شرکت داشتند که دامنه سن آن ها  22تا  52سال با
میانگین  31/34بود .حداقل سابقه کار افراد شرکت کننده در پژوهش 2
سال و حداکثر  29سال با میانگین  8/62سال بود .از افراد مورد مطالعه
 68/3درصد زن و  57/7درصد متاهل بودند 61/5 .درصد واحدهای
پژوهش در شیفت کاری صبح  21/2درصد در شیفت کاری عصر و 17/3
درصد در شیفت کاری شب مشغول به فعالیت بودند.
میانگین رضایت شغلی در تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های
دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان  ،2/8با انحراف از معیار  0/47بود.
میانگین خرده مقیاس های رضایت شغلی نیز به شرح زیر می باشد:
رضایت از شغل  ،3/3 ± 0/73رضایت از سرپرست ،29/3 ± 0/72
رضایت از همکار  ،3/12 ± 0/59رضایت از فرصت های ارتقاء
 ،2/28±0/81رضایت از پرداخت .2/00 ± 0/7

افراد مورد مطالعه (اکثر افراد سن زیر  30سال) و پایین بودن میزان سابقه
در جامعه مورد مطالعه را موثر دانست.
با توجه به نتایج بین جنسیت و رضایت شغلی تکنسین های اتاق عمل
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان ارتباط معناداری وجود
نداشت ( .)P=0/634این یافته پژوهش همسو با یافته های زاهدی و
همکارانش ( )12در رابطه با بررسی رضایت شغلی کارکنان بهداشتی در
استان چهارمحال و بختیاری می باشد .همچنین این یافته با یافته های
پژوهش شهبازی و همکارانش ( )5نیز در رابطه با بررسی رضایت شغلی
پرستاران شاغل در بیمارستان های استان یزد همسو است.
با توجه به نتایج ،بین وضعیت تاهل و رضایت شغلی تکنسین های
اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان ارتباط معناداری
وجود نداشت ( .)P=0/433این یافته پژوهش با یافته های پژوهش
مقرب و همکارانش ( )13که در مورد رضایت شغلی پرستاران شاغل در
بیمارستان های آموزشی شهر بیرجند انجام شده ،همسو می باشد ،که در
توجیه آن می توان این گونه ذکر کرد که بیشتر افراد شرکت کننده در
دو پژوهش متاهل بوده و افراد متاهل به دلیل وجود مشکالت بیشتر در
زندگی مشترک کمتر به مقوله رضایت شغلی می پردازند .بنابراین این
مساله باعث شده تا بین رضایت شغلی و وضعیت تاهل ارتبط معناداری
یافت نشود.
براساس یافته ها بین شیفت کاری و رضایت شغلی تکنسین های اتاق
عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان ارتباط معناداری وجود
نداشت ( .)P=0/226این یافته پژوهش با یافته های پژوهش شهبازی
و همکارانش ( )5در رابطه با میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل در
بیمارستان های استان یزد همسو بوده ،که علت آن می تواند این باشد
که اکثر افراد مورد مطالعه دارای شیفت کاری چرخشی می باشند و چون
اکثراً در سه شیفت صبح و عصر و شب مشغول به کار بوده و در یک
نوبت به صورت ثابت کار نمی کنند .به همین دلیل شیفت کاری نمی
تواند عامل تاثیرگزاری در میزان رضایت شغلی افراد باشد .همچنین در
مطالعه ای که چوبینه و همکارانش ( )14بر روی بررسی مشکالت نوبت
کاری تکنسین های اتاق عمل شیراز انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که چرخش منظم برنامه ی شیفت کاری باعث افزایش رضایت شغلی
تکنسین ها می شود که این نتیجه نیز با نتایج تحقیق حاضر ناهمسو می
باشد و علت آن می تواند این باشد که تکنیسین ها اکثراً دارای شیفت
چرخشی یا انتخابی بوده و عدم رضایت به دلیل شیفت های اجباری در
آن ها وجود نداشته است.
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