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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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چکیده

زمینه و هدف :با توجه به اهمیت و جایگاه منابع انسانی در سازمان ،همواره مدیران سازمانها در پی آن بودهاند تا
زمینه ایجاد انگیزه کافی برای جلب رضایت کارکنان و به تبع آن اشتیاق آنها را برای انجام با کیفیتتر کارها را فراهم آورند.
کارکنان همواره از دیدگاه راحتی فردی و تسهیالت یا تمهیدات موجود به محیط کار توجه میکنند ،آنها ترجیح میدهند که
محیط کار سالم ،بیخطر ،آرام ،تمییز و بدون هیچ خدشهای باشد .هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین ارائهی خدمات
پشتیبانی و رضایتمندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت میباشد.
ش بررسی :این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است که در مقطعی از زمان (سال  )1392انجام شده است .مطالعه
رو 
بر روی  320نفر از کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت .برای تعیین رابطه بین متغیر تامین
نیازمندیهای پشتیبانی و ابعاد مختلف آن با متغیر رضایت شغلی با توجه به آزمون نرمالیتی از آزمون ضریب همبستگی
اسپیرمن و پیرسون استفاده شد.
یافتهها :میانگین امتیاز متغیر نگهداشت تاسیسات ( )2/08در بین کارکنان بیش از میانگین متغیرهای دیگر مورد
مطالعه است و کمترین میانگین متعلق به امتیاز متغیر تامین به موقع اقالم اداری ( )1/73در بین کارکنان است .رابطه
تامین نیازمندیهای پشتیبانی با رضایت شغلی در بین کارکنان مرد ،زن و کل کارکنان ( )p-value< 0.001از لحاظ آماری
معنی دار است.
نتیجهگیری :دیده شد که با افزایش تامین نیازمندیهای پشتیبانی کارکنان میزان رضایت شغلی آنان نیز افزایش می یابد.
یک محیط کاری خوب و یک شرایط کاری خوب می تواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش داده و کارکنان سعی میکنند تا
عملکرد بهتری داشته باشند.
کلمات كلیدی:رضایتشغلی،خدماتپشتیبانی،کارکنانواحدهایتخصصیستادوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

 .1فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 .2استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
 .3فوق لیسانس آمار زیستی دانشگاه علوم پزشكی تهران
 .* ،4نویسنده مسئول ،استادیار گروه مديريت توانبخشی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران ،شهرك قدس ،خيابان سيمای ايران ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی ،تلفن همراه 09121590783 :آدرس پست الکترونیکیhmobaraki43@tums.ac.ir :
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مقدمه

بازآفرینیشده ،حداقل میزان رضایت شغلی منابع انسانی شـاغل

همواره مدیران سازمانها در پی آن بودند تا زمینه ایجاد انگیزه

میدهد که برخی از عوامــل مهم موجب رضایت شغلی میگردند.

کافی برای جلب رضایت کارکنان و به تبـع آن اشتیاق آنها را برای

آنها عبــارتانـد از معــارضــه یا گیــرایــی کار ،سیستم پـــاداش که

انجام با کیفیتتر کارها فراهم آورند .منــابع انسانی یک سازمان،

بر اساس عدل و مساوات قرار گرفته باشــد .شرایط کـــاری که فـــرد

تمام افرادی هستند که در سطوح مختلف ســازمان مشــغول به

را حمایت کنند و همکاران و یاران شغلی که فرد را یاری دهنـــد

کارند و آنها در واقع برای رسیدن به اهدافی مشترک و از پیش

و پشتیبان وی باشنــد .کارکنان همــواره از دیــدگاه راحتی فردی

تعیین شده آ گاهانه و به طور منظم با یکدیگر مشارکت میکنند ،از

و تسهیالت یا تمهیدات موجــود به محیط کار توجه میکنند،

سویی دیگر عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان طراح

آنها ترجیح میدهند که محیط کار سالم ،بیخطر ،آرام ،تمییز و

و مجری سیستمها و فرایندهای سازمانی باعث نگاه ویژهای به

بدون هیچ خدشهای باشد( .)5از عمومیترین شرایط محیطی،

کارکنان شده است .همچنین نیروی کار امروزه توقعات بیشتری

نور ،فض ــا ،سر و صـــدا و ...است .هر چنـــد برای برخی مشاغل

از قبل دارد ،دیگر به هر شغلی در هر شرایطی و باهر دستمزدی

شرایط محیطی ویژه و اختصاصیتری نیــاز هست)6( .

تن در نمیدهد و برای کیفیت کار و زندگی کاری مطلوب اهمیت

لجستیک (خدمات پشتیبانی) آن قسمت از مدیریت زنجیره

زیادی قائل است .در نتیجه محیط سازمان برای کارکنان باید

تامین است که کارایی و اثربخشی جریان روبه جلو و روبه عقب

مطلوب و رضایت بخش باشد ()1

و نیز ذخی ــرهسازی کاالها ،خدمـــات و اطالعـــات مربوطــــه بین

از مشخصات یک سـازمان سالم آن است که سالمت جسمی

نقطه آغازین زنجیـ ــره تا نقط ــه مصرف نهایـ ــی به منظور تامین

و روانی کارکنان به همان انــدازه مــورد توج ــه و عالق ــه مدیریت

نیازمنـ ــدیهای مشتریان زنجیـ ــره را ،برنامـ ـهریزی میکنــــد،به

سازمان قرار گیرد که تولید و بهرهوری مدنظر است ( .)2بخش

کارمیگیرد و کنترل میکند )7( .هزینه های خدمات پشتیبانی در

سالمت وابسـتگی زیــادی به منابع انسانــی خ ــود دارد و عم ــده

سازمانهای دولتی با توجه به نوع سازمان بین  20تا  35درصد

فعالیتهای جـاری در این بخش ،اعم از ارائه خدمات بهداشتی،

کل هزینه های سازمان میباشد،که این مبلغ با توجه به هزینهی

درمانی ،آموزشی و پژوهشــی از طریق کارکنــان انج ــام میشود.

کل سازمان مبلغ هنگفتی میباشد)8(.

پیشرفتهای تکنولوژیک ،خودکارسازی و باز طراحی فرآیندها در

نظافت فضاها و تجهیزات اداری ،تأمین تجهیزات مناسب و

عرصه سالمت ،نه تنها نیاز این بخش به منابع انسانی را مرتفع

مبلمان اداری ،نگهداشت تأسیسات و ساختمان ،تأمین فضای

نساخته ،بلکــه بر پیچیدگی مولفههای حا کم بر مدیریت منــابع

فیزیکی ،تأمین نور و هوای مطلوب ،تامین اقالم مورد نیاز انجام

انسانی افزوده است .مدیریت منابع انس ــانی در بخش سالمت،

کار ،نمون ـ ـههایی از خدم ــات پشتیب ــانی (لجستیکی) میباشند

موضوعی کام ً
ال استراتژیک بوده و توجه به آن در راستای پرداختن

یگـ ــردد ( .)9در وزارت
کـ ــه در سـ ــتاد وزارت بهداش ــت انجـ ــام م 

به ســایر موضــوعها و چالشهای استراتژیک حــوزه ســالمت ،از

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خدمات پشتیبانی مورد نیاز

الزامات عملکرد حا کمیتی در بخش سالمت است)3( .

واحدهای صف یا همان واحــــدهای تخصصــــی کــــه معاونتهای

با عنوان ارتقای بهرهوری و منزلت نیروی انسانی و بر اساس مدل

بهداشــت ،درمــــان ،آموزشــــی و تحقیقات و فـــنآوری میباشند
توســط بخش پشتیبانی (ستاد خدماتی) انجام میپذیرد)10( .
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بــــا توجـــه به اهمیــت و جایــگاه منابع انسـانی در سـازمان،

در نظام سالمت بایــد به  %85برسد ( .)4مدارک و شـواهد نشـان

در سیاست شماره  14برنامههای ملی تحول در نظام سالمت
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باتوجهبهاینکهخدماتپشتیبانیبخشالیفنکفعالیتهای

نمونه آماری انتخاب و سپس به فاصله دو هفته دوباره آزمایش

اصلی کارکنـ ــان بـ ــوده و به طور پیوس ــته کارکنـ ــان در طول دوره

شدند؛ سپس ضریب همبستگی بین نمرات بدست آمده و آزمون

کاری با این م ــوارد ارتباط تنگاتنگی دارنـ ــد و نیز با توجه به سهم

باز آزمایی برای هر عامل محاسبه شد .بر اســاس نتایج حاصل

فعالی ـ ـتهای خدم ــات پشتیبانی در بودجـ ــه کـ ــل سـ ـ ــازمان،

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/93و برای تامیــن فضای

در این تحقیق بنا داریم رابطهی بین ارائ ـهی خدمات پشتیبانی

فیزیکی  ،0/90نگهداشــت تاسیسات  ،0/77تامین اقالم اداری

و رضایتمندی کارکن ـ ــان واح ــدهای تخصصی در ســتاد وزارت

 ،0/87تامین نیازمندیهای پشتیبانی کارکنان  0/92و رضایت

بهداشــت را بررسی نماییم .با توجه به طیف وسیع این امور ،به

شغلی کارکنان  0/75محاسبه گردید که رضایتبخش میباشد.

بررسی چند مورد از فعالیتهای فوق و رابطه آن با رضایتمندی

بعد از تایید روایی و پایایی ابزار مورد مطالعه ،پرسشنامه در بین

کارکن ــان خـ ــواهی ـ ــم پرداخـ ـ ــت ،این امـ ــور شامل نگهـ ــداشت

کارشناسان ،روسای ادارات و معاونین در واحدهای تخصصی

تأسیسات ،تأمی ــن اق ــالم اداری ،تأمین فض ــای فیزیک ــی و تامیــن

ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشــکی توزیع و بعد از

نیازمندیهای پشتیبانی میباشد.

تکمیل جمع آوری گردید.
متغیــرهای مورد نظر با استفاده از دادههای خام موجود در

روش بررسی

پرسشنامه بدست آمد .کلیه اطالعات با استفاده از رایانـــه و از

این پژوهـش از ن ــوع توصیفی -تحلیلی است که در مقطعی

طریق نرم افزار آماری  SPSSو  EXCELدر دو بخش آمار توصیفی

از زمـ ــان (سال  )1392انجام ش ـ ــده است .جامعـ ــه آماری مورد

و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت .آمار توصیفی این تحقیق در

مطالع ــه ش ـ ــامل کلیـ ــه کارشناسان ،روســای ادارات و معاونین

سطح نمودارها ،جداول و خالصههای آماری (میانگین ،میانه،

شاغل در واحدهای تخصصی س ــتاد وزارت بهداش ــت ،درمان و

انحراف معیار و غیره) بوده و قبل از هر گونه تحلیل ،متغیرهای

آموزش پزشکی یعنــی معاونتهای بهداشت ،درمــان ،آموزشی و

تامین فضای فیزیکی ،نگهداشت تاسیسات ،تامین اقالم اداری

تحقیقات و فن آوری بود .لذا در مجموع جامعه مورد مطالعه 1200

و تامین نیازمندیهای پشتیبانی کارکنان و رضایت شغلی کل

نفر میباشند .روش نمونـ ـهگیری در این پژوهش تصادفی ساده

کارکنان به تفکیک جنسیت و نوع استخدام از لحاظ نرمال بودن

است که مطالعه بر روی  320نفر از کارکنان وزارت بهداشت درمان

بررسی گردید .آزمون تی تست 1برای بررسی معنی داری اختالف

و آموزش پزشکی که به عنوان نم ــونه انتخاب گردی ــدند انجام

تامین نیازمندیهای پشتیبانی و رضایت شــغلی در بیــن زنان و

گرفــت.

مردان و آزمون آنالیــــز واریانس 2برای بررسی معنـــیداری اختالف

پرسشنامهای پژوهشگر ساخته ،شامل سه بخش مشخصات

تامین نیازمندیهای پشتیبانی و رضایت شغلی در بین کارکنان به

دموگرافیک ،پرسشنامه خدم ــات پشتیبان ــی و رضایت ش ــغلی

تفکیک نوع استخدام استفاده شد .برای تعیین رابطه بین متغیر

کارکنان ارائه می شود .روایی محتوایی پرسشنامه با نظر  3نفر از

تامین نیازمندیهای پشتیبانی و ابعاد مختلف آن با متغیر رضایت

متخصصین صورت گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم

شغلی با توجــــه به آزمون نرمالیتی از آزمون ضـــریب همبستگی

افزار  SPSSو ضریب آلفای کرونباخ و  ICCبرای هر عامل محاسبه

اسپیرمن و پیرسون استفاده شد.

شد .جهت بررسی ثبات پرسشنامه ،از روش بازآزمایی استفاده
شد که برای تعیین آزمون باز آزمایی 20 ،نفر به صورت تصادفی از

1. T- Test
2. one-way ANOVA
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با توجـ ــه به مق ــدار  p-valueرابطه بین رضـــایت شغلی در

یافتهها
شرکتکنندگان در مطالعـ ــه دارای م ــدرک کارش ــناسی (حدود

لحاظ آماری بین رضایت شغلی در دو گروه زنان و مردان وجود

 )%31/9بودند و فقط  %8/2مدرک دکتری داشتند .ا کثر شرکت

دارد .اختالف معنیداری از لحاظ آماری بین تامین نیازمندیهای

کنندگان پژوهش (حدود  )%27/6رنج سنی بین  41تا  45سال

پشتیبانی در دو گروه زنان و مردان ( )p- value <0.194وجود

داشتند .بیشتر افراد مورد مطالعه استخدام قراردادی ()%52/3

ندارد (جدول .)2

و فقط  %3/9از شرکت کنندگان طرحی بودند .بیشترین درصد

با توجه به مقــدار  p-valueاختالف بین رضایت شــــغلی به

سابقه کاری افراد (حدود  )%27/3در بازه  15تا  20سال و کمترین

تفکیک ن ــوع استخدام کارکنـــان ( ،)p-value= 0.039اختــــالف

درصد سابقه کاری (حدود  )%10مربوط به کمتر از  5سال بود.

معنیداری از لحاظ آماری بین رضایت شغلی در بین کارکنان

میانگین امتیاز متغیر نگهداشت تاسیسات ( )2/08در بین

به تفکیک نوع استخدام وجود دارد .با توجه به جدول اختالف

کارکنــان بیش از میانگیــن متغیــرهای دیگر مورد مطالعه است

معنیداری از لحاظ آماری بین تامین نیازمندیهای پشتیبانی

و کمترین میانگین متعلق به امتیــاز متغیر تامیــن به موقع اقالم

در گروههای مختلف استخدامی کارکنان()p-value=0.112

اداری ( )1/73در بین کارکنان است (جدول .)1

وجود ندارد (جدول .)3

جدول  :1خالصه های آماری امتیاز ابعاد مختلف پرسشنامه در بین کل کارکنان
میانگین

میانه

انحراف معیار

مینیمم

ما کزیمم

متغیر

تامین فضای فیزیکی مطلوب

1/96

2

0/04

0

4

نگهداشت تاسیسات

2/08

2/08

0/03

0

4

تامین اقالم اداری

1/73

1/77

0/04

0

3/78

تامین نیازمندیهای پشتیبانی

1/94

1/88

0/03

0/06

3/52

رضایت شغلی

2/01

2

0/03

0

3/92

جدول  :2آزمون تی تست برای بررسی معنی داری اختالف متغیرهای اصلی پژوهش در دو گروه زنان و مردان
متغیر

تامین نیازمندیهای پشتیبانی
رضایت شغلی

انحراف

تعداد

میانگین

زن

160

1/97

0/04

مرد

133

1/88

0/05

زن

160

2/09

0/05

مرد

133

1/91

0/05

معیار

p-value

0/194
0/019

پائیز  -1395دوره  - 25شماره 3

بیشتر افـ ــراد م ــورد مطالعـ ــه زن ( )%52/6بودند .بیشتــرین

کارکنان زن و مـــرد ( ،)p-value = 0.019اختالف معنیداری از
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عالمت مثبت برآورد ضریب همبستگی در زن و مرد و کل

رضایت ش ــغلی به تفکی ــک جنسیت کارکن ـــان و کل کارکنــــان از

کارکنان ،نشان دهنده ارتباط مستقیم بین متغیر تامین فضای

آزمون ضریب همبستگی پیــرسون استفاده شد .عالمت مثبــت

فیزیکی مطلوب و رضایت شغلی کارکنان میباشد .بدین معنی که

برآورد ض ــریب همبستگی نش ــاندهنده ارتبـــاط مستقیم بیـــن

با افزایش تامین فضای فیزیکی مطلوب در کارکنان میزان رضایت

متغیر تامین نیازمندیهای پشتیبانی و رضـــایت شغلی کارکنان

شغلی آنان نیز افزایش مییابد و بالعکس .با توجه به p-value

میباشـ ــد .بدین معنـ ــی که با افزایـ ــش تامیـــن نیازمندیهای

بدست آمده برای ارتباط تامین فضای فیزیکی مطلوب با رضایت

پشتیبانی کارکنان میزان رضایت شغلی آنان نیز افزایش مییابد

شغلی در بین کارکنان مرد و کل کارکنان ( )p-value< 0.001و

و بالعکس .با توجه به  p-valueبدست آمده برای ارتباط تامین

کارکنان زن ( )p-value= 0.001می توان گفت ارتباط بین این

نیازمندیهای پشتیبانی با رضایت شغلی در بین کارکنان مرد،

دو متغیر از لحاظ آماری معنی دار است (جدول  4و .)5

زن و کل کارکنان ( )p-value < 0.001میتوان گفت ارتباط بین

برای تعیین رابطه بین تامی ــن نیازمندیهای پشتیبانی و

این دو متغیر از لحاظ آماری معنی دار است (جدول .)6

جدول  :3آزمون آنالیز واریانس بررسی معنی داری اختالف متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک نوع استخدام کارکنان ستاد
N

میانگین

رسمی

92

2/03

0/06

پیمانی

27

2/08

0/11

قراردادی

159

1/88

0/04

طرحی

12

1/99

0/19

رسمی

92

2/19

0/07

پیمانی

27

2/02

0/11

قراردادی

159

1/94

0/05

طرحی

12

2/14

0/15

متغیر

تامین نیازمندیهای پشتیبانی

رضایت شغلی

انحراف
معیار

p-value

0/112

0/039

*سطح معنی داری 0/05
جدول  :4آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه متغیر تامین فضای فیزیکی مطلوب و رضایت شغلی در بین کارکنان مرد و کل کارکنان ستاد
متغیر

رضایت شغلی

* سطح معنی داری 0/05

تامین فضای فیزیکی مطلوب

R

p-value

کارکنان مرد

0/36

* >0/001

کل کارکنان

0/319

* >0/001
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جدول  :5آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه متغیر تامین فضای فیزیکی مطلوب و رضایت شغلی در بین کارکنان زن
تامین فضای فیزیکی مطلوب

متغیر

0/27

* 0/001

* سطح معنی داری 0/05

جدول :6آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه متغیر تامین نیازمندیهای پشتیبانی و رضایت شغلی به تفکیک جنسیت کارکنان ستاد
متغیر

رضایت شغلی

تامین نیازمندیهای پشتیبانی

R

p-value

کارکنان مرد

0/60

* >0/001

کارکنان زن

0/43

* >0/001

کل کارکنان

0/50

* >0/001

* سطح معنی داری 0/05

بحث و نتیجه گیری

کار و امکانات رفاهی به میزان بر رضایت شغلی تأثیر دارند (.)14

نتایج حاصل از تامین فضای فیزیکی با نتایج تحقیق کیانیان

جهانی و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است

و همکارانش که بیان داشته است ،شرایط نامساعد فیزیکی در

که کارکنان از تجهیزات موجوددر محیط کار رضایت داشته وهر

محیط کار میتواند در حاالت روحی و ایجاد استرس شغلی موثر

قدرمیزان رضایت کارکنان از شرایط کاریشان بیشتر شود امکان

بوده و در نهایت باعث کاهش رضایت شغلی فرد شود همخوانی

ترک خدمت کمتر است که با نتایج مربوط به فرضیه تامین

دارد)11( .

اقالم اداری و وجود ارتباط بین ارائه خدمات پشتیبانی و رضایت

در تحقیق حبیبی و همکاران ایجاد فضای فیزیکی ومحیط

کارکنان تطابق دارد (.)15

مناسب برای کسب علم ،می تواند میزان رضایت مندی را در

طبق تحقیق با کوتیک 3رضایت شغلی کارگرانی که درمحیط

این گروه از اعضای هیأت علمی افزایش دهد که با نتایج این

اداری کار می کنند باالتر از کارگرانی است که در شرایط سخت

تحقیق تطابق دارد .)12( .بر اس ــاس تحقیق ترکمان و همکاران

مشغول فعالیت هستند؛ و در نهایت مشاهده شد کارگرانی که

شدت تاثیر شرایط کار ،از زمره عوامل محیطی و امکان رشــد و

در شرایط سخت کار میکنند ،شرایط کاری مهمترین عامل برای

ارتقاءاز دسته عوامل واسطهای ،بر ر ضایت شغلی ،قابل توجه

رضایت شغلی کلی آنهاست .همچنین کارگرانی که در شرایط

است که بخش تاثیر شرایط کار با نتایج این تحقیق همخوانی

کاری سخت کار میکردند رضایت کمتری نسبت به کسانی که

دارد .)13( .در نتایج تحقیق حسینی هاشمزاده محیط فیزیکی
3. Bakotic
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رضایت شغلی

R

p-value
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در شرایط معمولی کار میکردند نسبت به این عامل داشتند.

با شرایط فیزیکی محیط کار و نقشه و چیدمان به عنـــوان دو

باالترین سطح رضایت مربوط به تعامل آسان با همکاران و

عنصر اصلی در این خصوص مطرح میباشند .فقــــدان محیط

میزان روشنایی بود .باالترین سطح نارضایتی ناشی از سرو صدا

اختصاصی ،حواس پرتی ناشی از ضعف در طراحــــی و جانمایی،

و کیفیت پارامترهای محیط داخلی مانند دما ،همهمه و کیفیت

قرارداشتن سرویس بهداشتی و فضای کافه تریا در کنار محل کار،

هوا مشاهده شد که با نتایج مربوط به نگهداشت تاسیسات و

ضعف در تسهیالت رستورانی و فروشگاهی و نامرتب بودن محیط

تامین فضای فیزیکی مطلوب همخوانی کامل دارد)16( .

اداره به عنوان عوامل مهم در نارضایتی کارکنان اعالم شده است

براساس نتایج تحقیق فرانتزا ک ،4افرادی که محل استقرار

که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد ()20

آنها نزدیک پنجره (حدود  4.6متر) بود و فضای مخصوص خود

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق کریستینا دانیلسن که

داشتند (فضای مجزا) نسبت به کسانی که از پنجره دورتر بودند و

در آن نوع اداره که با نقشــــه و جنبههای عملیاتــــی آن تعریف

در فضای باز و مشترک با دیگران مشغول بودند رضایت بیشتری

یگـ ــردد احتماال در سالمت کارکنان و رضایت شغلی آنها تاثیر
م 

داشتند .همچنین رضایت شغلی ناشی از پارامترهای محیط

دارد .همچنین کارکنانی که در فضاهای غیر قابل تغییر فعالیت

داخلی و جنبه های مختلف ساختمان در اتاق های جدا گانه و

می کنند رضایت بیشتری نسبت به کسانی دارند که در فضاهای

استقرار شاغل نزدیک پنجره قوی تر از اتاق های مشترک و دوره

منعطف (پارتیشنبندی) کار میکنن ــد .فضـــاهــــــای متوســــط و

از پنجره بود)17( .

بزرگ نیز تاثیر مثبتی در رضایت شغلی دارد .همچنین طراحی و

محامودا  5در تحقیق خود به این نتیجه رسید که طراحی
فیزیکی محل کار تاثی ــر مشخصی بر رض ــایت شـ ــغلی دارد ،یک

معماری فضای کار تاثیرمهمی در سالمتی و رضایت شغلی افراد
دارد ()21

محیط کاری خوب و یک شرایط کاری خوب میتواند رضایت

در تحقیق نصیریپور و همکارانش ایجاد امکانات و تسهیالت

شغلی کارکنان را افزایش داده و کارکنان سعی میکنند تا عملکرد

رفاهی برای کارکنــــان موجبــــات انگیزش درونی ایشان را فراهم

بهتری داشته باشند که با نتایج مربوطه به تامین فضای فیزیکی

مینماید که این امر می تواند در نهایت موجب افزایش رضایت

همخوانی کامل دارد (.)18

شغلی و بهبود عملکرد آنها شود که تامین نیازهای پشتیبانی با

نتیجه تحقیقات دراوینگ 6نشان میدهد اتخاذ رویههای

این نتیجه تطابق دارد.)22( .

جدیـ ــد در طراحی ساختمان ش ـ ــامل استفاده از هـ ــوای تازه،

طبق نتایج شیدهای 8دو عامل مهم که باعث نارضایتی

روشنایی در طول روز ،استفاده از گیـ ــاهان طبیعی و داشتتن

میگردد عبارتنـــد از کمبود منابع و یا تجهیزات و ضعــف در ب ـــه

منظ ــره در محیـ ــط کار معمول شده است تا باعث ارتقای کار

رسمیت شناسایی از طرف بیماران .بیشتر متخصصین زن،

کارکنان و افزایش بهره وری آنها گردد که نتایج این تحقیق

خصوصا متخصصین شاغل در بیمارستانهای آموزشی ،کمبود

همخوانی دارد (.)19

منابع را دلیلی برای نارضایتی ابراز داشتند که بخش اول با تامین

بر اساس نتـ ــایج تحقی ــق باتیس 7عناص ــر تکنیکی مرتبط

اقالم اداری کارکنان همخوانی دارد)23( .

4. Frontczak

طبق تحقیق باقری و همکاران هر اندازه میزان نور مناسبتر

5. mahamuda

باشد ،عملکرد کارکنان به همان اندازه بهتر و تولید آنان بیشتر

7. Rodney Bates

8. Shidhaye

6. Dravinge
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خواهد بود درباره اثر سر و صدا در کارکنان و پیامدهای آن بحث

ابعادی که محیط فیزیکـــی را میســــازند در جهت رفاه کارکنان

شد .درجه حرارت مؤثر میتواند بیشترین اثر را در عملکرد شغلی

تجهیز کرده و به تامین اقـــالم اداری و نگهــــداشت تاسیسات

افراد داشته باشد که این نتایج با نتایج مربوط به نگهداشت

اهتمام بیشتری نمود.

طبق نتـ ــایـ ــج تحقیق اپلبام 9ارتباط معناداری بین می ـ ــزان

تشکر و قدردانی

بو در محیط و استرس وجود ندارد .بین میزان صدا و استرس

بدین وسیله از کلیــــه روســـــای ادارات و معاونین شاغل در

هم ارتباط معناداری مشاهده نشد؛ اما بین میزان نور و استرس

واحدهای تخصصی ستاد وزارت بهداشت ،درمـــــان و آمـــــوزش

کاری ارتباط معناداری مشاهده شد .همچنین بین میـ ـ ــزان نـ ــور

پزشکی به خاطرحمایتها و تالشها در جهت گردآوری دادهها

و رضایت شغلی ارتباط معناداری مشاهده نشد .بین رنگهای

سپاسگزاری میگردد .الزم به ذکر است که این مقاله برگرفته از

مهیج و استرس ارتباط معناداری نشان داده شد و درنهایت بین

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه

میزان بو و رضایت ش ـ ــغلی ارتباط معن ـ ــاداری وجود داشت که

پیام نور میباشد.

با نتایج این تحقیق در خصوص نگهداشت تاسیسات همخوانی
دارد.)24( .
همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق زاویا 10که در آن
شرایط محیط کار خصوصا دما ،رطوبت ،سر وصد و نور بر رضایت
شغلی کارکنان در صنایع اتوماتیک تاثیر دارد ،همخوانی دارد
(.)25
با توجـــه به نت ــایج پژوهش میتوان گفت با افزایش تامین
نیازمندیهای پشتیبانی کارکنان میزان رضای ــت شـ ــغلی آن ـ ــان
نیز افزایــــش مییابد .یک محیـ ــط کاری خـ ــوب و یک شـ ــرایط
یتـ ــواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش داده و
کاری خـــــوب م 
کارکنان سعی میکنند تا عملکرد بهتری داشته باشند .میبایست
عواملی که باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود از سوی
مسئولین ذیربط مورد توجه قرارگیرد و مدیران باید به اهمیت
عوامل مؤثر در ایجاد رضایت شغلی کارکنان توجه بیشتری نموده
و در صدد افزایش نیازمندیهای پشتیبانی کارکنان باشند تا در
نهایت موجب افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد آنها شود؛
بنابراین مهم است که محیط فیزیک ــی را با شناسایی عوامل یا
9. Applebaum
10. Zawiash
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A survey on relationship between public (logistic) services and staff

Abdollah Javadinejad 1, Reza Najjari 2, Zeinab Moghadamifard 3, Hosain Mobaraki 4

Abstract:
Introduction: By considering human resource position on organization, usually managements have decided

to provide innovation of personal for doing their duties better than before. Personal always perpend to comfort
and facilities on their worke place, they prefer their work environment be safe, healthy, quite,clean and without
any flaw. The aim of this  research is : survey on relationship  between   public (logistic) services  and  staff
personnel satisfaction of ministry of health and medical education.
Methods: This research is descriptive-analytic and has done in 2013.It was studied on 320 of staff personnel

of ministry of health and medical education. For define the relation between logistic providing  variable and  its
variatent  component of satisfaction it was used spirman and pierson correlation coefficient test.
Results: Mean mark of maintenance variable is more than mean other studied variables and minimum mean

is for accessories supplyment. The realationship between logistic providing and satisfaction is meaningful
(p-value < 0.001).
Conclusion: It was seen that by increasing logistic providing staff personnel, amount of satisfaction increase

too. A favorite workpalace and suitable work conditions increase satisfaction and personnel try to have better
performance.
Keywords: Job satisfaction, Logistic, Maintenance, Workspace, Logistic Demands
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