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      23کد مقاله: مقاله تحقیقی  

  

  1391ي دندانپزشکی شهید بهشتی: یک مطالعه مقطعی در سال رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشکده

  

           چکیده

ها و بهبود ریزي در رفع آني تحصیلی خود به منظور برنامهشناخت مسائل، مشکالت، رضایت شغلی و نگرش اعضاي هیأت علمی در مورد رشته  زمینه:

اطالعات در این زمینه احساس ي آموزشی و دانشگاهی در کشور همچنان کمبود ها تجربهباشد که با وجود سالوضعیت از وظایف نظام آموزش عالی کشور می

  بود.  1391ي دندانپزشکی شهید بهشتی در سال شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشکدهمی

اي که طریق پرسشنامه ها ازي دندانپزشکی شهید بهشتی صورت گرفت. دادهنفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده 60این مطالعه توصیفی بر روي  کار: روش

ها با کمک نرم افزار آوري شد. دادهتوسط پژوهشگر در سه حیطه دانشکده محل تدریس، وضعیت آموزشی و دانشجویان, و جایگاه دندانپزشکان تهیه گردید، جمع

spss16 هاي آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید. و روش  

از  8/17±54/2هاي مورد بررسی عبارت بودند از: دانشکده محل تدریس و به تفکیک حیطه 100از  8/50±6/4هیأت علمی میانگین رضایت شغلی اعضاي  ها:یافته

ترین . مهم16از کل نمره  4/9±06/2و جایگاه اقتصادي و اجتماعی دندانپزشکان در کشور  20از کل نمره  5/13 ±8/1، وضعیت آموزشی و دانشجویان 28کل نمره 

درصد از افراد مورد مطالعه اعتبار اجتماعی دندانپزشکان در  65ترین عامل, موقعیت اجتماعی بوده است. تعیین رضایت شغلی, شرایط آموزشی و کم اهمیتعامل در 

  افی دانستند. درصد امکانات و وضعیت کنونی آموزش را براي ایجاد مهارت بالینی در آینده دندانپزشکان ناک 5/47کشور را مطلوب ارزیابی نمودند. 
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ترین معیار انتخاب رشته دندانپزشکی، عالقه فردي و بیشترین اثر انجام پژوهش تولید علم عنوان شد. همچنین اعضاي هیأت در این مطالعه مهم گیري:نتیجه

باشد، ماعی دندانپزشکان در کشور میهاي مختلف رضایت شغلی که شامل دانشکده محل تدریس، وضعیت آموزشی, و جایگاه اقتصادي و اجتعلمی نسبت به حیطه

  شود.    هایی خاص نیاز به اصالح روند آموزش و شرایط کاري به شکل جدي احساس میهستند. هر چند, در شاخص» نسبتاً راضی«

  هیأت علمی، رضایت شغلی، دندانپزشکی واژگان کلیدي:

  10/7/92تاریخ پذیرش مقاله:             20/9/92تاریخ اصالح نهایی:            1/5/92تاریخ دریافت مقاله: 

  

  مقدمه

]. به عبارت دیگر, اگر فرد رضایت شغلی باالیی داشته 1شود [رضایت شغلی به مجموع تمایالت یا احساسات مثبتی که افراد نسبت به شغل خود دارند، اطالق می

]. رضایت 2خود را ارضا نموده و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن خواهد داشت [ باشد به میزان زیادي شغل خود را دوست داشته، از طریق آن نیازهاي

  ].3اند [نیز تعریف کرده» هاي مثبت افراد در خصوص شغل خودتصور و برداشت هر فرد از کار خود و نوع احساسات و نگرش«اي دیگر شغلی را به گونه

هاي زیادي براي گذاريي هر جامعه دارد منابع انسانی آن است. به طوري که امروزه سرمایهدر رشد و توسعه یکی از عواملی که امروزه نقش پر اهمیت و بسزایی

ي انسانی در ترین سرمایهآید. نیروي انسانی متخصص و با انگیزه، مهمسازي این منابع در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته به عمل میتربیت و فراهم

  ].4برداري صحیح از نخبگان و منابع انسانی فرهیخته است [یات است و پیشرفت و ترقی کشورها در گروي جذب، پرورش، نگهداري و بهرهي ححفظ و توسعه

عالی توسعه و گذاري را در این نهاد به ویژه در بخش آموزش هاي سرمایهکوشند تا دامنهنگرند و میها به تعلیم و تربیت به عنوان نهادي ارزشمند میتمام ملت

سازي در تربیت نیروهاي متخصص ایفا می]. امروزه اعضاي هیأت علمی به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش عالی، نقشی حساس و سرنوشت5گسترش دهند [

دانشگاهی در هر کشور بتوانند هاي مختلف ]. در واقع هر چه اعضاي هیأت علمی رشته6ي جوامع بشري است [ي تالش آنها در جهت رشد و توسعهکنند و ثمره

]. استاد به عنوان رابط بین جامعه و دانشگاه، همواره این دو را 6خدمات خود را با کیفیت بهتري ارائه دهند، توسعه و پیشرفت کشور شتاب بیشتري خواهد گرفت [

دهد. اعضاي پیوند نداشته باشد، اعتبار و اهمیت خود را از دست میاي آموزش و پرورش با زندگی اجتماعی کند و اصوالً اگر در جامعهتر میبه یکدیگر نزدیک

دهند و به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز است تا در آموزش دانشجویان، ارتقاي بهداشت و درمان هیأت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می

  ].7جامعه مؤثر واقع شوند [

شغلی، دو مفهوم نظري مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تئوري محتوایی است که بیانگر محتواي ایجاد رضایت شغلی  جهت سنجش عوامل مؤثر بر رضایت

توان به تئوري مازلو یا تئوري هرزبرگ اشاره ها میکند. از جمله این نظریههایی که باید به آنها دست یافت، بیان میباشد و رضایت شغلی را بر حسب ارزشمی

پردازد و در پی تبیین رضایت شغلی بر اساس چگونگی مفهوم دوم، تئوري فرآیندي یا تفاوتی رضایت شغلی است که به بررسی فرآیند ایجاد رضایت می نمود.

  ].1باشند [ها میترین این دسته از نظریهباشد. تئوري ویکتور و آدامز از معروفاي از متغیرهاي ذیربط میارتباط یا ترکیب دسته

  ]. او معتقد است که انگیزش تحت تأثیر عوامل محرك انگیزش 8هاي انگیزش شغلی، تئوري دو عاملی هرزبرگ است [از تئوري یکی

(motivation factors)  و عوامل بهداشتی(hygiene factors) شوند و موجب یا عوامل خارجی است. عوامل محرك انگیزش از انجام کار ناشی می

توان به هاي مطرح در این تئوري میاند. از جمله شاخصباشند که براي افزایش انجام کار ضروريهاي درونی یا ذهنی میعنوان پاداشرضایت فرد شده و به 

ي زمینهبا محیط و موفقیت، پیشرفت، و ماهیت کار اشاره نمود. از سوي دیگر, براي تأمین و حفظ سالمت سازمان، شناسایی عوامل بهداشتی یا خارجی که عمدتاً 

شود. عواملی همچون خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد و امنیت کنند مطرح میشغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می

  ].                                                             9گیرند [شغلی در این دسته جاي می

باشند. این افراد به عنوان یکی از دهندگان خط مقدم بهداشتی، درمانی و آموزش در سطح جامعه میهاي مختلف، ارایهندانپزشکی در رشتهنیروهاي متخصص د

ت به رفع ي خدماهاي سازمانی مربوط به رشته تحصیلی خود به کار گمارده شوند و با ارائههاي اصلی نظام بهداشتی کشور بایستی بتوانند در پستزیرمجموعه

  ].10ي خدمات بهداشتی و درمانی بپردازند [مشکالت جامعه و ارائه

اند که عوامل ]. برخی مطالعات نشان داده11یابد [هاي کاري فرد نیز افزایش میاند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خالقیت و انگیزهها نشان دادهبررسی

اي درباره رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و دولتی شهر زنجان نشان داد که بین العهمختلفی بر رضایت شغلی اثر دارند. از جمله مط

  ].12عوامل انگیزشی و تناسب تدریس با تخصص و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی، ارتباط وجود دارد [
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ریزي در رفع کمبودها و بهبود وضعیت از حصیلی خود به منظور برنامهي تشناخت مسائل، مشکالت، رضایت شغلی و نگرش اعضاي هیأت علمی در مورد رشته

اي از شرایط و نگرش تواند نمونهها میها تابلوي کاملی از نظام آموزشی کشور هستند و شرایط و نگرش آنباشد چرا که آنوظایف نظام آموزش عالی کشور می

  باشند.دندانپزشکی) اشتغال داشته یا در حال تحصیل میسایر افرادي باشد که به رشته مورد نظر (در این جا 

گردد. ي دندانپزشکی و اهمیت این رشته در بهبود کیفیت زندگی بیماران، بر اهمیت این مطالعه افزوده میهاي علمی مستند و کافی در رشتهبا توجه به نبود داده

  بود. 1391ي دندانپزشکی شهید بهشتی در سال هدف از این مطالعه بررسی رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشکده

  

  روش کار

ي دندانپزشکی شهید بهشتی انجام شد. جامعه پژوهش در این مطالعه، کل اعضاي هیأت علمی در دانشکده 1391این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در سال 

 60هاي صورت گرفته، از آنان که در دسترس بودند ارائه گردید و در نهایت با پیگیري نفر 100نامه به نفر) بود که پرسش 120ي دندانپزشکی شهید بهشتی (دانشکده

  %).Response Rate =60نامه تکمیل و برگشت داده شد (پرسش

: سؤال، بخش دوم 7بخش توسط پژوهشگر تهیه گردید. بخش اول: مشخصات فردي اعضاي هیأت علمی شامل  4اي بود که در نامهابزار پژوهش پرسش

سؤال، بخش سوم: سؤاالت مربوط به رضایت شغلی در سه قسمت مجزا  3ي تخصصی و دانشگاه محل تدریس شامل معیارهاي انتخاب رشته دندانپزشکی، رشته

ی در سؤال؛ و بخش چهارم: نظرات اعضاي هیأت علم 16ي محل تدریس، وضعیت آموزشی دانشجویان, و جایگاه دندانپزشکان در کشور) شامل (دانشکده

ي دانشجو از زمان دانشجویی خود، ترین استفادهترین وظایف استاد، مهمي دندانپزشکی در ایران، مهمي تخصصی خود، سطح تحقیقات در زمینهخصوص رشته

شکل: خیلی  3اي به رجهد 4نامه با مقیاس گردید. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در پرسشسؤال می 9رویکرد خود در صورت بازگشت به گذشته بود که شامل 

و  2، 3، 4گذاري تر و به ترتیب با نمرهزیاد، زیاد، کم و خیلی کم؛ بسیار خوب (عالی)، خوب، ضعیف و بسیار ضعیف؛ بسیار مطلوب، مطلوب، در حد متوسط، پایین

، به ترتیب حیطه64تا  16علمی تلقی گردید. امتیازات از ي کل رضایت شغلی اعضاي هیأت سؤال به عنوان نمره 16ها در طراحی شده و مجموع نمرات گزینه 1

  بندي شد.هاي مساوي (ناراضی، نسبتاً ناراضی، نسبتاً راضی و راضی) تقسیمبه چهار گروه با فاصله 16تا  4و از  20تا  5، 28تا  7ها از 

آوري، اصالحات پیشنهادي اعمال شد. بهشتی تحویل گردید و پس از جمعنامه به پنج نفر از متخصصان دانشکده دندانپزشکی شهید براي تعیین روایی، پرسش

تجزیه و تحلیل گردید و از  spss16افزار هاي حاصل با کمک نرم) به دست آمد. دادهα=0.77نامه نیز با استفاده از فرمول ضریب آلفاي کرونباخ (پایایی پرسش

  و توزیع فراوانی) و آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون و هاي آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیارروش

Independent T-testها ) استفاده شد. سطح معناداري آزمونP≥0.05 .در نظر گرفته شد  

  

  هایافته

% افراد زن، 45% افراد مرد، 55ي دندانپزشکی شهید بهشتی صورت گرفت. از تعداد کل افراد مورد مطالعه نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده 60مطالعه بر روي 

ي % استاد بودند. میانگین سابقه3/8% دانشیار و 3/23% استادیار، 3/58% مربی، 6/6دهی)، درصد عدم پاسخ 2% ساکن تهران (98% متأهل، 90% مجرد و 10

  سال بود. 98/14تدریس افراد شاغل در این دانشکده 

هاي مختلف شرایط دانشکده، وضعیت آموزش, و جایگاه دندانپزشکان در کشور را نشان میعلمی و حیطهنمره کل رضایت شغلی اعضاي هیأت  1جدول شماره 

  دهد.

  دهد.نمره کل رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی را به تفکیک جنسیت نشان می 2جدول شماره 

  

نمره کل رضایت شغلی اعضاي  -2جدول شماره 

  هیات علمی به تفکیک جنسیت

 انحراف معیار رضایت شغلیمیانگین  جنسیت

 6/4 26/51 زن

 6/4 50 مرد
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درصد به گزینه 6/17درصد بسیار زیاد و  3/28درصد زیاد،  45در پاسخ به این سؤال که آیا از اینکه محیط آموزشی را براي تدریس انتخاب کردید راضی هستید؟ 

 40تان است؟ ي کاري خود، پاسخگوي نیازهاي مالی زندگیاین سؤال که آیا اشتغال در زمینهي خیلی کم اشاره داشتند. در پاسخ به درصد به گزینه 6/1ي کم و 

درصد از افراد مورد مطالعه، تعداد دندانپزشکان موجود در کشور را براي تأمین نیازهاي  60درصد بسیار کم را انتخاب کردند.  10درصد کم و  3/38درصد زیاد، 

درصد از افراد به این سؤال پاسخ ندادند. وقتی از اعضاي هیأت  4/6اند و درصد بسیار کم دانسته 6/1درصد بسیار زیاد و  20درصد کم،  6/11درمانی، زیاد و 

  بود. 7/6ي آنان بدهند، میانگین نمره 10تا  1ي دندانپزشکی نسبت به سایر مشاغل موجود در جامعه امتیازي از علمی خواسته شد تا به رشته

 3/24ي تخصصی خود را پرکاربرد، درصد از افراد رشته 4/51ي تخصصی خود با حق انتخاب چند گزینه: افراد مورد مطالعه نسبت به رشتهدر خصوص نظرات 

ر ي دندانپزشکی ددرصد از اعضاي هیأت علمی مورد مطالعه، سطح تحقیقات در زمینه 5/73اند. درصد ساده دانسته2/16درصد پرطرفدار و  9/18درصد جذاب، 

  اي انجام ندادند. درصد اقایسه 75/13اند و درصد آن را در یک حد دانسته 75/13تر و ایران را نسبت به جهان پایین

درصد تمرکز بر  75/23نمودید؟ افراد مورد مطالعه در پاسخ به این پرسش (با حق انتخاب چند گزینه) که در صورت بازگشت به گذشته چه رویکردي را اتخاذ می

درصد تغییر دانشگاه محل  75/3اي متفاوت، درصد انتخاب رشته 25/11درصد تمرکز بر مطب شخصی،  75/28درصد تمرکز بر امور تحقیق،  5/26تدریس، 

ترین وظایف یک مهمگونه تغییر را انتخاب نمودند. افراد مورد مطالعه، اولویت اول براي درصد عدم ایجاد هیچ 25/21ي دوم و درصد انتخاب حرفه 25/6تدریس، 

 25/16درصد)، و اولویت سوم: به روز رسانی دانش فردي ( 5/37هاي کار عملی (درصد)، اولویت دوم: آموزش روش 75/43هاي نظري (استاد را آموزش داده

  ) دانستند.25/16درصد) و ایجاد انگیزش (

تواند از زمان دانشجویی خود داشته باشد را: یادگیري اي که یک دانشجوي دندانپزشکی میهترین استفادافراد مورد مطالعه در این دانشکده، اولویت اول براي مهم

درصد) دانستند. اعضاي هیأت علمی مورد  40درصد) و اولویت سوم: تحقیق و پژوهش ( 5/62هاي عملی (درصد)، اولویت دوم: یادگیري مهارت 75/68علم (

درصد)  5/27درصد)، اولویت دوم: ایجاد انگیزه و رضایت از زندگی ( 5/42صلی کارهاي تحقیقاتی در ایران، تولید علم (ي امطالعه، اولویت اول خود را براي فایده

  درصد) بیان نمودند. 20و اولویت سوم: امکان همکاري با مراکز علمی دنیا (

  

  بحث

ي نتایج گیري و مقایسهدندانپزشکی صورت گرفته است و براي نتیجههاي ي بررسی رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشکدهتاکنون تحقیقات کمی در زمینه

  باشد.همچنان فضا براي انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه باز می

ن رضایت هاي آینده بود. بر اساس نتایج مطالعه میانگیریزيهدف این مطالعه بررسی رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی به منظور بهبود شرایط آموزشی و برنامه

  باشد. هاي گوناگون بررسی شده میبود که حالت بینابینی دارد و حاصل تفاوت میزان رضایت در حیطه 100از  8/50±6/4شغلی اعضاي هیأت علمی 

و خستگی از تواند موجب پیشرفت و ارتقاي علمی و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و یا به عکس موجب نا امیدي ي تحصیلی میي شخصی به رشتهعالقه

درصد)، 73ي دندانپزشکی بررسی شد. بیشتر افراد مورد مطالعه (ترین معیارهاي اعضاي هیأت علمی براي انتخاب رشته]. در این مطالعه مهم13ي کار گردد [ادامه

]، 14داند [هاي درونی میی براي پیشرفت را انگیزهاند. با توجه به دیدگاه واینر که عامل اساسترین معیار انتخاب رشته دندانپزشکی را عالقه فردي دانستهمهم

تواند این نقش را ایفا نموده نیاز درونی فرد را برآورده سازد. در خصوص عالیق فردي و جایگاه اجتماعی رشته، وجود امکان ارتقا و پیشرفت شغلی در حرفه، می

ریزي بلند مدت براي اهداف، بیشتر افراد مورد مطالعه این امکانات را فعلی و امکان برنامه هاي مناسب براي پیشرفت  شغلی در جایگاهوجود امکان ارتقا و موقعیت

ي بخشی علی ). در مطالعهp>0.05داري وجود داشت (ي رضایت کلی فرد از نظر آماري ارتباط معنیکم ارزیابی کردند. همچنین بین وجود این امکانات و نمره

درصد از اعضاي هیأت علمی پیشرفت  68نشان داده شد که » عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضاي هیأت علمی«عنوان با  1383آباد و همکاران در سال 

ي ملکشاهی و همکاران  با عنوان ]. همچنین در مطالعه7ي شغلی را در ایجاد انگیزش بسیار مهم  ذکر کردند که با نتایج پژوهش ما همخوانی دارد [و توسعه

هاي ارتقا ارتباط معنیي فرصتآزمون آماري کاي دو بین رضایت کلی و حیطه» مندي شغلی اساتید هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستانایتبررسی رض«

علمی دانشگاهاي میزان انگیزش شغلی اعضاي هیأت بررسی مقایسه«ي دیگري با عنوان ]. در مطالعه9ي ما مطابقت دارد [داري نشان داد که با نتایج مطالعه

نتایج نشان داد که میزان انگیزش شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه اصفهان در بعد رشد و » هاي اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر اساس تئوري هرزبرگ

وم پزشکی اصفهان در این بعد پیشرفت کمتر از حد متوسط بوده است که با تحقیق ما همخوانی ندارد؛ در حالی که میزان انگیزش شغلی اعضاي هیأت علمی عل

  ]. 5ي ما مطابقت دارد [بیش از حد متوسط بوده است که با مطالعه
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گیرد. در این باشد. عالقه به تدریس و رضایتمندي از کار معلمی در این حیطه قرار مییکی از عوامل درونی مؤثر بر انگیزش و رضایت شغلی ماهیت کار می

ي بین رضایتمندي از تدریس با اند، راضی هستند. همچنین در این مطالعه رابطهه محیط آموزشی را براي تدریس انتخاب کردهدرصد افراد، از اینک 45مطالعه 

درصد  8/57درصد رضایت کامل داشتند و  1/41ي ماهیت کار، ي ملکشاهی و همکاران در حیطهدار بود. در مطالعهي رضایت کل فرد از نظر آماري معنینمره

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی «ي مشابه دیگري با عنوان ].  در مطالعه9ي ما همخوانی دارد [اند که با مطالعهراضی بوده نسبتاً

ي ماهیت کار حیطه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی میانگین نمره 11مشخص گردید که در بین » 1385ي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال دانشکده

  ].15است که با تحقیق ما مطابقت ندارد [ 1/1±12/2

درصد از افراد، اعتبار  60اند و این در حالی است که درصد از افراد مورد مطالعه در این تحقیق، اعتبار اجتماعی دندانپزشکان در کشور را مطلوب ارزیابی نموده 65

توان به عواملی مانند افزایش تعداد دندانپزشکان موجود در اند. در توجیه این مسأله میمتوسط جامعه دانسته اجتماعی دندانپزشکان در کشور در آینده را در حد

اند. آنچه مسلم است وجود جو همراه با احترام از اصول کشور به نسبت نیازهاي درمانی اشاره کرد که بیشتر اعضاي هیأت علمی این تعداد را زیاد ارزیابی کرده

ند داد و این محیط کاري است و اگر افراد احساس کنند مورد احترام قرار دارند در رفع کمبودهاي خود کوشیده و با آرامش بیشتري به کارشان ادامه خواهاولیه هر 

زهاي اعضاي هیأت بندي نیاتعیین و اولویت«ي محمد هادي صافی و همکاران با عنوان وري خواهد شد. در مطالعهامر موجب رضایت شخصی و افزایش بهره

نشان داده شد که اعضاي هیأت علمی به ترتیب: رعایت احترام و منزلت توسط دانشجویان، کارشناسان و کارمندان را جزء » علمی دانشگاه بر اساس الگوي کانو

احساس کنند که مردمی با ارزش هستند؛ پس  دانستند. در واقع اعضاي هیأت علمی نیاز دارند که در درون خودنیازهاي اساسی و عملکردي بسیار مهم  خود می

  ]. 6الزم است راهکارهایی توسط مسؤوالن براي حفظ احترام و منزلت اعضاي هیأت علمی توسط دانشجویان و کارمندان به کار گرفته شود [

درصد افراد مورد مطالعه، حقوق و  5/47وهش باشد. در این پژحقوق و دستمزد یکی از عوامل خارجی مؤثر بر رضایت و انگیزش شغلی اعضاي هیأت علمی می

درصد از افراد، این وضعیت را براي آینده، در حد متوسط  25/56درصد افراد، جایگاه اقتصادي دندانپزشکان شاغل در کشور را مطلوب و  65دستمزد خود را زیاد و 

ي منصور رنجبر و دار بود. در مطالعهي رضایت کل فرد از نظر آماري معنیي بین حقوق و دستمزد با نمرهاند. همچنین در این تحقیق رابطهجامعه دانسته

ي دهندهاختصاص دارد که نشان 81/3 ±61/0ي حقوق و دستمزد حیطه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی بیشترین میانگین نمره به حیطه 11همکاران در بین 

ي حمید بخشی علی آباد و همکاران نیز نتایج نشان داد که بیشترین ]. همچنین در مطالعه14دارد [ي ما مطابقت اهمیت آن در انگیزش شغلی است و با مطالعه

ي ملکشاهی و همکاران نیز آزمون ]. در مطالعه7باشد که با نتایج ما همخوانی دارد [درصد) پاسخ هیأت علمی در عوامل خارجی، حقوق و دستمزد می 94فراوانی (

ي ما مطابقت دارد. در تئوري هرزبرگ، هنگامی که فردي به طور داري داشت که با مطالعهي حقوق و مزایا، ارتباط معنیکلی با حیطهآماري کاي دو بین رضایت 

  ]. 9شود [کامل حقوق و مزایاي خود را دریافت نکند؛ امنیت شغلی، نظارت مناسب, و روابط بین فردي مناسبی وجود ندارد و عدم رضایت شغلی ایجاد می

درصد از افراد مورد  60باشد. ي محل تدریس) میآموزشی محیط کار (در اینجا دانشکده -کی از عوامل خارجی مؤثر بر رضایت و انگیزش شغلی، شرایط علمیی

 75/53مورد مطالعه ( هاي داخل کشور، باالتر ارزیابی نمودند. همچنین بیشتر افرادي خود را نسبت به سایر دانشکدهآموزشی دانشکده -مطالعه، سطح علمی

هاي آموزشی دانشکده نسبت به سایر دانشکده -ي بین این موارد (سطح علمیاي روشن براي آینده دانشکده داشتند. رابطهدرصد) اعتقاد کمی به وجود برنامه

چه شرایط محیط کار از نظر کارکنان آن (در اینجا  دار بود. هري رضایت کل فرد از نظر آماري، معنیاي روشن براي آینده) و نمرهداخل کشور و وجود برنامه

تر و بهتر کارشان را اعضاي هیأت علمی)، بهتر و میزان رضایت از آن بیشتر باشد، امکان ترك خدمت کمتر خواهد شد. اگر محیط کار خوب باشد کارکنان راحت

ي حمید بخشی علی آباد و همکاران اهمیت عوامل خارجی در ]. در مطالعه9د شد [دهند و اگر محیط کار نامناسب باشد کارکنان با مشکل روبرو خواهنانجام می

 -درصد شرایط محیط کار (فیزیکی 82ایجاد انگیزش شغلی از  نظر اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از نقش عوامل درونی بیشتر بود و 

  ].7ي ما همخوانی دارد [ب نموده بودند که با مطالعهرفاهی) را در ایجاد انگیزش شغلی بسیار مهم و مهم انتخا

بررسی و در نظام دانشگاه اعضاي هیأت علمی به علت تعامل مستمر روزانه با دانشجویان، مدت بیشتري فرصت دارند تا مشکالت و مسایل دانشجویان را 

ي مهري رجالی و باشد. در مطالعهي وظایف شغلی خود میدر زمینه هاحل نمایند. از نظر دانشجویان نیز این گروه منبع مناسبی براي حل معضالت آن

عدم وجود » 1387نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی اصفهان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال «همکاران با عنوان 

]. این در حالی است که 10ي شغلی خود مطرح گردید [دانشجویان به آیندهسیستم مناسب مشاوره با استادان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در نگرش منفی 

ترین وظایف یک استاد برشمردند. در توجیه این مشکل درصد از استادان ایجاد انگیزش در دانشجویان را به عنوان اولویت اول از مهم 18در مطالعه ما تنها 

هاي اخیر و افزایش مسؤولیت اعضاي هیأت علمی در قبال دانشجویان را در دندانپزشکی در سال توان دالیلی همچون افزایش تعداد پذیرش دانشجویانمی

اند. ایجاد یک تشکل شامل درصد از اعضاي هیأت علمی، تعداد دانشجویان دندانپزشکی را در سال هاي اخیر بسیار زیاد ارزیابی نموده 9/45نظر گرفت که 

تواند این مشکالت آموزشی دانشکده براي هر گروه آموزشی به منظور حل مشکالت و معضالت دانشجویان، تا حدي میمشاوران، استادان راهنما و مسؤولین 
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درصد از اعضاي هیأت علمی به  50ي دانشجویان به کسب دانش باشد که بیش از تواند کاهش عالقه]. یک مشکل دیگر در این مورد می10را کاهش دهد [

ي خود بدانند. در نهایت به ترین وظیفههاي نظري را به عنوان مهمن موضوع موجب شده است که اعضاي هیأت علمی آموزش دادهاند و ایآن اشاره داشته

هاي آموزشی, در ایجاد انگیزه هاي پژوهشی و جانبی دانشجویان عالوه بر فعالیترسد عواملی همچون تناسب تعداد دانشجویان با اساتید، فعالیتنظر می

  محیط آموزشی تأثیرگذار باشد.و عالقمندي آنان به حضور در  اساتید

اند. درصد)، امکانات و وضعیت کنونی آموزش را براي ایجاد مهارت بالینی کافی دندانپزشکان در آینده ضعیف دانسته 5/47افراد مورد مطالعه در این پژوهش (

دانند و فضاي آموزشی هیأت علمی، فضاي آموزشی و لوازم و امکانات آموزشی را مهم میي محمد هادي صافی و همکاران نشان داد که اعضاي نتایج مطالعه

تواند موجب رضایت بسیار زیاد اعضاي ي فضاهاي آموزشی میگذاري بر روي توسعهجزء نیازهاي هیجانی اعضاي هیأت علمی است و به همین خاطر سرمایه

  ]. 6هیأت علمی گردد [

هاي خود رشد کنند و به شود این است که جوامع دانشگاهی بتوانند با استفاده از توانایید رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دنبال مییکی از اهدافی که از ایجا

علم میي کار تحقیقاتی در ایران را تولید ترین فایدهدرصد)، مهم 5/42دهد که بیشتر اعضاي هیأت علمی (]. نتایج مطالعه حاضر  نشان می6شکوفایی برسند [

هاي تیمی (از نیازهاي هیجانی و بسیار مهم اعضاي هیأت علمی) و ایجاد ها باعث تقویت فعالیتگیريي اعضاي هیأت علمی در تصمیمدانند. مشارکت فعاالنه

راکز علمی نیز بیشتر شده, روند شود. در چنین شرایطی، تعامالت علمی و امکان ایجاد ارتباط و همکاري با سایر مهاي عمیق علمی میانگیزه براي فعالیت

هاي مطالعاتی (از نیازهاي هیجانی هاي مشترك و ایجاد فرصتیابد، امکان انجام  پژوهشگردد، تولید دانش و فناوري افزایش میپژوهش و آموزش هدفمند می

ستاورد پاسخگویی به این نیازها موجب افزایش رضایت و رشد گردد. دو مهم اعضاي هیأت علمی) در مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نیز ایجاد می

  ]. 6گردد [ي اعضاي هیأت علمی و جوامع دانشگاهی میو توسعه

ي دار نبود؛ در حالی که بین نگرش کنونی با امتیازي که به رشتهي رضایت  فرد، از نظر آماري معنیي استادي با نمرهي تدریس و درجهي بین سابقهرابطه

  داري وجود داشت.ي معنیانپزشکی داده شده بود، رابطهدند

شود براي آگاهی از رضایت شغلی سایر اعضاي هیأت علمی و با توجه به این که نتایج این پژوهش در یک دانشکده دندانپزشکی انجام شده است پیشنهاد می

  ها صورت گیرد.  عوامل مؤثر بر آن، تحقیقات مشابهی در سایر دانشکده

  

  گیريجهنتی

باشد، هاي مختلف رضایت شغلی که شامل دانشکده محل تدریس، وضعیت آموزشی, و جایگاه دندانپزشکان در کشور میاعضاي هیأت علمی نسبت به حیطه

آموزشی محیط  - علمیهستند. با توجه به متغیرهاي تأثیرگذار بررسی شده در این تحقیق، کاهش مشکالت اقتصادي، اجتماعی, و بهبود شرایط » نسبتاً راضی«

  تواند در افزایش انگیزش درونی و رضایت شغلی این افراد مؤثر باشد.کار می

  

  نمره رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی از دانشکده، وضعیت آموزش و جایگاه دندانپزشکان در کشور  -1جدول 

  

  هاي مختلفحیطه

  

  میانگین و انحراف معیار

  

میزان 

  رضایت کلی

  هاي مختلف رضایت شغلیگروهدرصد افراد در 

  ناراضی  نسبتاً ناراضی  نسبتا راضی  راضی

(کل نمره  86/17±54/2  بخش اول: دانشکده محل تدریس

28(  

  صفر  5/11  8/82  7/5  نسبتا راضی

  صفر  صفر  8/87  2/12  نسبتا راضی  )20(کل نمره  5/13 ±8/1  بخش دوم: وضعیت آموزش و دانشجویان 

  صفر  6/29  3/65  1/5  نسبتا راضی  )16(کل نمره  46/9±06/2  بخش سوم: جایگاه دندانپزشکان 

  100از  8/50±6/4میانگین=   نمره کلی رضایت شغلی 
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