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ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی و رضایت شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه
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زهرا زمانیان ،4مرضیه روشن سروستانی ،2میترا صداقتی ،2مهناز قطمیری ،2بهرام کوهنورد
تاریخ دریافت4334/4 /41 :

چکیده
مقدمه :اساتید و کارکنان از ارکان اساسی در هر دانشگاه می باشند .بدیهی است که اختالل در این ارکان سبب افت کیفیت آموزشی و ارائه خددما
آموزشی خواهد شد .هدف این مطالعه ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی اساتید با رضایت شغلی آنان در دانشگاه علدوم پزشدیی و دانشدگاه وابسدته بده
وزار علوم میباشد.
مواد و روشها :مطالعه بهصور توصیفی – تحلیلی و بر روی  414نفر از اساتید و کارکنان انجام شد .ابزار پژوهش شامل سده پرسشدنامه اطالعدا
دموگرافیک ،شاخص بار کاری ( )NASA TLXو رضایت شغلی ( )JDIبود .جهت آنالیز دادهها از روش  One Way ANOVAاستفاده گردید.
یافتهها :نتایج حاصل از این پژو هش نشان داد که بار کار در افراد مورد مطالعه تأثیر معناداری بر روی رضایت شغلی در این افراد ندارد ( )p>5/50و
در بررسیهای انجام شده در هر گروه میزان بارکاری در گروه اساتید بیشتر از گروه کارمندان و در اسداتید دانشدگاه علدوم پزشدیی بیشدتر از گدروه
اساتید دانشگاه وابسته به وزار علوم میباشد .در صورتی که  %44/0از اساتید دانشگاه علوم پزشیی و  %35/61از اساتید دانشگاه وابسدته بده وزار
علوم رضایت شغلی داشتند و میزان سطح رضایت شغلی در گروه اساتید کمتر از کارکنان بود .عدم وجود ارتباط بین سطح رضایت شغلی و بارکداری
با ویژگیهای شغلی و دموگرافیک فرد از دیگر نتایج این مطالعه بود.
نتیجه گیری :با توجه به باال بودن میزان فشار ذهنی ،فشار زمانی و تالش و کوشش نسبت به دیگر زیر مقیاس های بارکاری اساتید ،توصیه مدی شدود
که مطالعا بیشتری در راستای علل ایجاد فشارها به عملآید تا بتوان راههای کاهش این پارامترها را تعیین و در راسدتای کداهش یدا حدذف آن هدا
اقداماتی به عمل آورد.
کلمات کلیدی :بارکاری ،هیئت علمی ،کارکنان ،دانشگاه ،رضایت شغلی

.4

دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشیده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشیی شیراز ،شیراز ،ایران .

.2

کارشناس مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشیده بهداشت ،کمیته تحقیقا دانشجویی دانشگاه علوم پزشیی شیراز ،شیراز ،ایران .
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*(نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،کمیته تحقیقا
صدوقی ،یزد ،ایران .پست الیترونیک bahramk2011@gmail.com :

دانشجویی ،دانشیده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشیی شهید
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تاریخ پذیرش4334/8/1 :

2

زهرا زمانیان و همیاران

مقدمه
اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است
و زندگی هر فرد از طریق کارکردن تأمین میشدود و خودکفدایی هدر
محیطهای کاری و صرف بخش قابل توجهی از زمان روزانه برای انجام
کار و دغدغه و اشتغاال ذهنی درباره فعالیتهای کداری باعد شدده
است تا افراد زمان بسدیار زیدادی را بدهطدور دلخدواه و داوطلبانده بده
فعالیتهای کاری اختصاص دهند ،بدون آنکده بده انددازه مناسدب و
کافی به استراحت و تفریح پرداخته و زمانی را به خدانواده و دوسدتان
اختصاص دهند ،از این رو غالباً سبب ایجاد مشیال جسمی و رواندی
برای آنان میشود ( .)2آمدوزش ،در جهدان شدغلی پدرتنش محسدوب
میشود ( 3و  .)4مطالعا متعدددی نشدان داده اسدت کده تدنش ،بدر
سالمت فیزییی و روانی آموزش دهندگان تأثیر دارد و رضدایت شدغلی
آنان را تحت تأثیر قرار میدهد ( 0و .)1

ییی از متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه ،بارکداری ()workload
است .بارکاری یک مفهوم ذهنی و چند بعدی است که در یک وظیفه،
نشان دهنده میزان و سطحی از منابع مورد نیاز برای رسیدن به هر دو
معیار عملیرد کیفی و کمی اسدت کده ممیدن اسدت توسدط نیازهدا و
مطالبا وظیفه ،حمایت خارجی و تجربیا گذشته متغیر باشدد (.)6
حال ،اگر بارکاری ذهنی بیشتر یا کمتر از حدد باشدد عملیدرد فدرد را
کاهش میدهد و در آینده نیز بدر روی بهدرهوری کدل سیسدتت تدأثیر
خواهد گذاشت ( .)8تجربه نشان داده است که در صور عدم توجه به
سالمت منابع انسانی ،محیطهای کداری بده ییدی از پرمخداطرهتدرین
میانها برای کارکنان تبدیل میشود و عالوه بر آن موجب وارد آمدن
هزینههای بسیار به سازمان نیز خواهد گشت .از دیدگاه علت ارگونومی
مهتترین عامل در بروز صدما و حوادث شغلی ،عدم تناسب میان بار
کاری وارده به فرد با تواناییها و محدودیتهای وی است (.)3
با توجه به نوع شغل ،مفهومی به نام بارکاری ذهنی مطرح میشود که
مشاغل اداری ،کاربران رایانه و کارمندان بانک به دلیل اینیه روزانه بدا
حجت باالیی از فعالیتهای ذهنی سروکار دارند جزء گروههایی هستند
که هنگام انجام وظیفه بار ذهنی زیدادی را متحمدل مدیشدوند (.)45
میدانیت دانشگاهها نقدش اصدلی را در رشدد جامعده ایفدا مدیکنندد و
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است که اختالل در این ارکان اساسی سبب افت کیفیدت آموزشدی و
ارائه خدما آموزشی خواهد شد .تحلیل قدوای رواندی و جسدمی سده
عامل اساسی دارد که شامل فرسودگی نگرشی ،فرسدودگی جسدمی و
فرسودگی هیجانی می شود .فرسودگی نگرشی ،به فقددان اشدتیاب بده
کددار و پددایین بددودن حددا رضددایت از آن (نارضددایتی شددغلی) اطددالب
میشود .این حاال همگی بیانگر بیشتر بودن میزان حجت کار آنها از
ظرفیتهدای جسدمی و رواندی آنهاسدت ( .)44ییدی از عدواملی کده
بهنوعی میتواند با بار کاری وارده بر افراد مرتبط باشد ،رضایت شدغلی
است .رضایت شغلی باع میشود بهدرهوری فدرد افدزایش یابدد ،فدرد
نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فیزییی و ذهندی فدرد تضدمین
شود ،روحیه فرد افزایش یابد ،از زنددگی راضدی باشدد و مهدار هدای
جدید شغلی را بهسرعت فراگیرد ( .)42مطالعا گونداگون نشدان داده
است که رضایت شغلی میتواندد بدر ابقداء شدغلی ،کیفیدت عملیدرد و
بهرهوری کارکنان تأثیر گذارد (.)43
تحقیقا نشان می دهد وقتی اعضدای سدازمان از کدار رضدایت پیددا
میکنند ،میزان غیبت یا تأخیر در کار و حتدی تدرخ خددمت کداهش
مییابد ( .)42در بررسیهای دیگری نشان دادهشده است که افراد بین
شغل خود با فرصتهای شغلی مقایسههایی انجام میدهند و همچنین
کیفیت محل کار و میزان حقوب بر رضایت شغلی تدأثیر دارد .در ایدن
بررسیها بیان شده است که رضایت شدغلی بدا مددیریت سدازمان نیدز
ارتباط معنی دار دارد ( .)44توجه بده نیدروی انسدانی در محدیطهدای
کاری باع شده است که ارزیابی بار کاری و رضایت شغلی بدهصدور
اولویتی در نظر گرفته شود ( .)40ییی از عوامدل مدثثر در بهدرهوری
اساتید و کارکنان دانشگاه ،رضایت شغلی آنها اسدت .وجدود تدنش و
عددم رضدایت شدغلی اعضدای هیئدت علمدی و کارکندان مدیتواندد
تهدیدکننده سالمت جسمی و روانی و کیفیت زندگی و مانع دستیابی
به اهداف توسعه فردی و اجتماعی باشد .متغیرهای زیادی با رضدایت
شغلی ارتباط دارند که مهتترین آنها عوامل سازمانی ،عوامل محیطی،
ماهیت کار و عوامل فردی است .مشیال اقتصدادی و اعتقداد عملدی
اندخ به مثلفههای انگیزشی از عوامل اصلی نارضایتی شغلی اساتید در
دانشگاههای ایدران هسدتند .ثبدا اجتمداعی ،سیاسدی و اقتصدادی و
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کشور به میزان و نوع عملیرد شاغلین آن بستگی دارد ( .)4حضور در

اساتید و کارکنان از ارکان اساسی در هر دانشگاه مدیباشدند .بددیهی

ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی و رضایت شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه

شغلی آنان مثثر باشد (.)41

ویژگی های دموگرافیک و شغلی :در این پرسشدنامه تمدام مشخصدا

مطالعا انجام شد ه ارتبداط منفدی بدین بدار کداری و رضدایت شدغلی

فردی از قبیل سن ،جنا ،قد ،وزن ،وضعیت تأهل ،تحصیال  ،تعدداد

اساتید را نشان داده است ،به این معنی که افزایش بار کاری منجر بده

فرزندان ،سابقه کدار در شدغل فعلدی ،دارا بدودن شدغل دوم ،متوسدط

افزایش نارضایتی اساتید میشود ( .)45همچندین در مطالعدا انجدام

ساعا کار در روز در محل کار و در منزل ،ابدتال بده بیمداری خداص،

شده مشخص شده است که سازمانها باید بدهمنظدور تدأمین رضدایت

مصرف داروی خاص ،دارا بودن مسئولیت اجرایی ،مناسب بودن میزان

کارکنان میزان معقولی از بارکاری روزانه را برای افراد در نظدر بگیرندد

روشنایی ،سرگرمی اوقا فراغت و ...مورد بررسی قرار گرفت.

( .)46مطالعا قبلی پیشنهاد دادند که شرایط کاری روانی بد ،ممیدن

 -2پرسشنامه شاخص بارکاری ناسا (:)NASA Task Load Index

است بر سالمت کلی و رفاه کارکنان ،تأثیر بگذارد ( 48و  .)43کیفیدت

پرسشنامه فشار کاری  NASA TLXدر  1مقیاس فشار ذهنی ،فشدار

زندگی پایین و امید به زندگی پایین در آموزگاران گزارش شده اسدت

فیزییی ،فشار زمانی ،کارایی (بازدهی) ،تالش ،سدرخوردگی (ناکدامی)

که به رضایت شغلی و تنش شغلی ،نسبت داده میشود (.)25

فشار کاری را ارزیابی میکند .در ایدن پرسشدنامه بدرای هدر زمینده از

با توجه به مطالب فوبالذکر و از آنجا که تاکنون مطالعا اندکی در

فعالیت یک بازه  455امتیازی در نظر گرفتده مدیشدود .ایدن ابدزار در

زمینه ارزیابی بار کاری و همچنین تأثیر و ارتباط آن با رضایت شغلی

مرکز تحقیقا  Amesناسا در مدد سده سدال و انجدام بدیش از 45

در اساتید دانشگاهها انجام شده است ،لذا این مطالعه با هدف ارزیابی

شبیهسازی آزمایشگاهی توسعه داده شدد و بدیش از  005پدژوهش بدا

بار کاری وارده به اساتید شاغل در دانشگاه علوم پزشیی و دانشگاه

کمک آن انجام شده اسدت ( .)24در ایدن روش کدل بدار کداری یدک

وابسته به وزار علوم و تعیین ارتباط آن با رضایت شغلی در اساتید

فعالیت به شش زیر مقیاس تقسیت میشود و توسدط ایدن روش مدورد

دانشگاههای فوب صور

گرفته است.

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی است و بهصدور مقطعدی انجدام
شد و جامعه مورد مطالعه آن اساتید و کارمندان دانشگاه علوم پزشیی
و دانشگاه وابسته به وزار علوم بودند .کل تعداد نمونه مدورد مطالعده
 414نفر بودند .نمونهها بهصور طبقدهبنددی بده روش نموندهگیدری
تصادفی و متناسب با حجت واقعی جمعیت وارد مطالعه شددند .از کدل
تعداد نمونه مورد مطالعه  00نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشدیی21 ،
نفر از اساتید دانشدگاه وابسدته بده وزار علدوم 08 ،نفدر از کارمنددان
دانشگاه علوم پزشیی و  20نفر از کارمندان دانشگاه وابسته بده وزار
علوم ییی از شهرها بودند که بر اسداس نتدایج مطالعده پدایلو انجدام
شده بدر روی  25نفدر در دو گدروه اسداتید دانشدگاه علدوم پزشدیی و
دانشگاه وابسته به وزار علوم و با در نظر گدرفتن آلفدا  5/50و تدوان
 %85و بر اساس فرمول آزمون اختالف دو میانگین حداقل حجت نمونه
مورد نیاز در هر گروه جهت این مطالعه تعیین شد.

ارزیابی قرار میگیرند و نهایتاً یک ارزیابی کلی از افراد صور میگیرد
که آیا تحت بار کاری بداال قدرار دارندد یدا خیدر .روایدی و پایدایی ایدن
شاخص ،توسط قربانی و محمدی تأییدشده و میدزان آلفدای کرونبدا
پرسشنامه 5/83 ،تعیین شده است ( 23و .)22
 -3پرسشدنامه رضدایت شدغلی (:(Job Descriptive Index- JDI
پرسشددنامه توصددی کننددده شددغل شددامل  04سددثال اسددت .مقیدداس
امتیازبندی این سثاال مانند مقیاس  0امتیازی لییر است .رضایت
شغلی ناشی از جنبههای مختل شغل همچون پرداخت ،فرصدتهدای
ترفیع ،سرپرست ،همیداران و عوامدل محدیط کداری همچدون سدبک
سرپرستان ،خطمشیها و رویهها ،تعلق گروه کداری ،شدرایط کداری و
مزایای شغلی اسدت .در ایدن پرسشدنامه هدر سدثال بدا نمدره  4تدا 0
مشخص شده است که فرد باید ییی از این نمرا را مشدخص نمایدد.
این پرسشنامه در دانشگاه کرنل تهیدهشدده و بدرای نخسدتین بدار در
دانشگاه شهید چمران اهواز استاندارد گردیده و ضریب پایایی و روایدی
آن به ترتیب  5/34و  5/31محاسبهشده است ( .)24الزم به ذکر است
در این پژوهش تمامی افرادی که اعالم رضدایت مدینمودندد در محدل
کار و در حضور پرسشگر پرسشنامهها را تیمیل مینمودندد .از نتدایج-
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حرمت نهادن به علت و ارتقدای اسداتید مدیتواندد در افدزایش رضدایت

پرسشنامههای مورد استفاده در ایدن تحقیدق شدامل -4 :پرسشدنامه

3

4

زهرا زمانیان و همیاران
توصیفی مطالعه بهصور میدانگین  SDبدرای متغیرهدای کمدی و

 17استفاده شد و  P<0.05بهعنوان سطح معنداداری در نظدر گرفتده

بهصور فراوانی و درصد برای متغیرهدا کیفدی ذکدر گردیدده اسدت و

شد.

نتایج تحلیلدی مطالعده بدا اسدتفاده از آزمدون One Way ANOVA

برای مقایسهی میانگین رضایت شغلی و بار کاری و زیدر مقیداسهدای
نمرهی رضایت شغلی و بدار کداری بدا اسدتفاده از ضدریب همبسدتگی
پیرسون انجام گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS-

اطالعا جمعیت شناختی و شغلی اساتید و کارکندان دانشدگاه علدوم
پزشیی و دانشگاه وابسته به وزار علوم به تفییک در جددول شدماره
 ،4آورده شده است.

جدول  :1اطالعات دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه ()n=161

سن

جنس
تعداد (درصد)
وضعیت تأهل
تعداد (درصد)
تحصیالت
تعداد (درصد)
سابقه کار در شغل فعلي
(سال)
شغل دوم
تعداد (درصد)
مسئولیت اجرایي
تعداد (درصد)
متوسط ساعات کار در روز در
محل کار (ساعت)
گذراندن اوقات فراغت با
خانواده در هفته (ساعت)
تعداد ارباب رجوع
مناسب بودن میزان روشنایي
تعداد (درصد)
مناسب بودن وضعیت صندلي
و میز
تعداد (درصد)
استفاده از میان وعده
تعداد (درصد)
نوع نوشیدني
تعداد (درصد)

متغیر

اساتید دانشگاه
علوم پزشكي شیراز

اساتید دانشگاه
شیراز

کارکنان دانشگاه
علوم پزشكي شیراز

کارکنان
دانشگاه شیراز

میانگین (انحراف معیار)

)38/54(8/34

)40/20(43/20

)34/84(6/43

(33/63)6/84

حداقل – حداکثر

20-13

26-60

24-02

21-00

مرد
زن
مجرد
متأهل
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و دکترا
میانگین (انحراف معیار)

(23)42%
(32)08%

(48)65%
(8)35%

(46)35%
(44)65%

(42)48%
(43)02%

(44)20%
(44)60%
5
5
(00)455%

(8)35%
(48)65%
5
5
(21)455%

(20)43%
(33)06%
(4)3%
(32)00%
(20)42%

(8)32%
(46)18%
5
(46)18%
(8)32%

(8/38(3/16

(3/88 (44/23

(1/43(8/31

(6/28 (42/43

حداقل – حداکثر
دارد
ندارد
دارد
ندارد

4-26
(4)6%
(04)33%
(26)43%
(28)04%

4-34
(3)42%
(23)88%
(3)42%
(23)88%

4-23
(3)0%
(00)30%
(41)42%
(42)08%

4-24
(3)42%
(22)88%
(1)24%
(43)61%

میانگین (انحراف معیار)

)6/35(4/60

)3/23(2/36

)6/16(4/43

)6/62(5/168

حداقل – حداکثر
میانگین (انحراف معیار)

5-42

0-44

2-45

1-8

(42/44(3/25

(40/34(42/85

(24/35(24/20

(44/50(44/24

حداقل – حداکثر
میانگین (انحراف معیار)

5-65
(6/81(3/16

5-05
(1/20(8/53

5-431
(42/25(48/48

5-05
(20/62(24/31

حداقل – حداکثر
بلي
خیر
بلي
خیر

5-45
(46)80%
(8)40%
(34)01%
(24)44%

5-21
(22)80%
(4)40%
(22)80%
(4)40%

5-05
(43)64%
(40)21%
(34)03%
(26)46%

5-455
(46)18%
(8)32%
(46)18%
(8)32%

بلي
خیر
چای
قهوه
آب

(42)61%
(43)24%
(45)63%
(4)6%
(44)25%

(44)42%
(40)08%
(22)80%
(4)4%
(3)44%

(36)14%
(24)31%
(30)15%
(3)41%
(44)24%

(40)15%
(45)45%
(40)15%
(1)24%
(4)41%
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آنها بین  4گروه مورد بررسدی انجدام شدده اسدت .همبسدتگی بدین

یافتهها

ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی و رضایت شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه
جدول  2میانگین و انحراف معیار نمره رضایت شدغلی در افدراد مدورد

زیرگروهها در جدول  2آورده شده است .هتچنین با استفاده از آزمون

مطالعه را نشان میدهد که مقددار میدانگین نمدره رضدایت شدغلی در

 One Way ANOVAمشخص گردیده در چهار گروه مورد مطالعده

اساتید بیشتر از کارکنان مدیباشدد و ایدن مقددار در اسداتید دانشدگاه

از نظر پارامترهای رضایت شغلی ارتباط معناداری مشداهده نمدیشدود

شیراز در چهار گروه مورد بررسی بیشتر میباشد .میانگین نمدره بقیده

(.)p>5/50

5

گروههای مورد مطالعه

اساتید دانشگاه علوم پزشكي

اساتید دانشگاه

کارکنان دانشگاه علوم

کارکنان دانشگاه

شیراز

شیراز

پزشكي شیراز

شیراز

*

Pvalue

نمره رضایت شغلي
شغل

63/86 41/26

85/0 43/41

62/04 43/80

60/85 41/03

5/040

مسئول مستقیم

06/13 46/44

04/4 45/33

06/63 8/26

01/41 3/23

5/153

همكار

44/48 40/86

33/61 45/25

45/10 8/83

33/61 8/84

5/241

ارتقاء

24/45 1/66

24/06 8/45

43/66 1/46

25/25 45/54

5/183

حقوق و مزایا

22/32 6/40

23/31 6/84

25/55 6/38

23/41 8/84

5/631

شرایط کار در محیط
فعلي

22/65 1/28

23/41 6/54

24/03 6/53

22/45 6/64

5/100

*One Way ANOVA
تعداد افراد دارای نارضایتی شغلی در هر زیر مقیاس رضایت شدغلی در

شغلی پنج امتیاز بسیار نامطلوب ،نامطلوب ،نسبتاً مطلدوب ،مطلدوب و

گروههای مورد مطالعه در جدول 3بهطور مشدخص آورده شدده اسدت.

بسیار مطلوب در نظر گرفته شد.

در امتیاز گذاری پرسشنامه رضایت شغلی برای هر زیر مقیاس رضایت
جدول  :3فراواني (درصد) افراد دارای نارضايتي شغلي در زير مقياسهای رضايت شغلي ()n= 461
گروههای مورد مطالعه

اساتید دانشگاه علوم پزشكي

اساتید دانشگاه شیراز

زیر مقیاسهای رضایت شغلي

کارکنان دانشگاه علوم

کارکنان دانشگاه شیراز

پزشكي

شغل

(43)%23/11

(2)%6/13

(44)%24/43

(4)%4

مسئول مستقیم

(6)%42/62

(3)%44/03

(4)%4/62

(4)%4

همكار

(6)%42/62

(1)%23/56

(3)%40/04

(0)%25

ارتقاء

(26)%43/53

(45)%38/41

(28)%48/26

(44)%44

حقوق و مزایا

(36)%16/26

(33)%10/38

(33)%01/83

(46)%18

(22)%45

(25)%21/32

(25)%34/48

(3)%31

(8)%44/04

(8)%35/61

(3)%40/04

(3)%31

شرایط کار در محیط فعلي
نمره کلي رضایت شغلي

مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان 4334

Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:20 +0330 on Saturday December 14th 2019

جدول  :2ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت شغلي در افراد مورد مطالعه ()n= 461

6

زهرا زمانیان و همیاران

مطالعه در جددول 4آورده شدده اسدت .مقددار میدانگین فشدار ذهندی

کدارمندان و در اساتید علوم پزشیی بیشترین مقدار و همچنین مقدار

اساتید از کارمندان بیشتر بوده و این مقدار در اساتید دانشگاه وابسدته

میانگین سدطح ناکدامی و سدرخوردگی در گدروه اسداتید و کارمنددان

به وزار علوم بیشترین مقدار را دارد.

دانشگاه علوم پزشیی بیشدتر از اسداتید و کارمنددان اسداتید دانشدگاه

مقدار میانگین فشار زمانی اساتید نیز از کارمندان بیشتر و در اسداتید

وابسته به وزار علوم بوده و این مقدار در گروه اساتید دانشگاه علدوم

دانشگاه علوم پزشیی بیشترین مقدار را دارد .مقدار میدانگین عملیدرد

پزشیی بیشترین مقدار را دارد و اشاره به این نیتده اهمیدت دارد کده

در گددروه کارمندددان بیشددتر از اسدداتید و در کارمنددان علددوم پزشددیی

مقدار میانگین امتیاز کل بار کاری نیز در گروه اساتید بیشدتر از گدروه

بیشترین مقدار را دارد.

کارمندان بوده و این مقدار در گروه اساتید دانشگاه وابسدته بده وزار
علوم بیشترین مقدار را دارد.
جدول  :1ميانگين و انحراف معيار نمره بار کاری در گروههای مورد مطالعه ()n=461
اساتید علوم پزشكي

گروههای مختلف

Pvalue

*

اساتید دانشگاه

کارمندان علوم

کارمندان دانشگاه وابسته

وابسته به وزارت علوم

پزشكي

به وزارت علوم

فشار ذهني

84/84 40/52

84/32±44/836

60/20±22/244

64/85±43/883

5/558

فشار فیزیكي

14/53 23/840

01/03±26/344

14/50±24/823

13/45±21/423

5/035

فشار زماني

66/35 41/468

60/06±48/233

64/82±22/222

64/45±24/483

5/060

عملكرد

16/62 23/026

62/05±24/403

66/32±48/631

60/45±22/443

5/440

تالش و کوشش

68/53 40/364

66/88±43/154

61/23±46/385

13/85±21/162

5/322

ناکامي و سرخوردگي

14/48 22/846

01/40±21/613

14/36±24/885

06/45±23/833

5/463

61/80 3/333

66/24±45/168

63/61±44/662

62/83±46/684

5/443

متغیر

امتیاز کل
*= One Way ANOVA
*= One Way ANOVA

ضریب همبستگی بین نمره رضایت شدغلی و نمدره بدار کدار در چهدار
گروه مورد بررسی که شدامل اسداتید دانشدگاه علدوم پزشدیی شدیراز،
اساتید دانشگاه شیراز ،کارکنان دانشگاه علوم پزشیی شیراز و کارکنان

دانشگاه شیراز انجام شده (جدول  )0نشان داد که متغیدر بدار کدار در
افراد مورد مطالعه تأثیر معناداری بر رضایت شغلی در این افراد نددارد
(.)p<5/50

جدول  :5ضريب همبستگي بين نمره رضايت شغلي و نمره بار کار در گروههای مختلف مورد مطالعه ()n=161
اساتید دانشگاه علوم

اساتید دانشگاه

پزشكي

وابسته به وزارت

وابسته به وزارت علوم

(r=5/508)p=5/161

علوم
_

_

_

اساتید دانشگاه وابسته به وزارت علوم

_

(r=5/328)p=5/452

_

_

کارمندان دانشگاه علوم پزشكي

_

_

(r=5/213)p=5/541

_

کارمندان دانشگاه وابسته به وزارت علوم

_

_

_

(r=5/430)p=5/305

نمره رضایت شغلي
نمره بار کار
اساتید دانشگاه علوم پزشكي
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میانگین و انحراف معیار شداخصهدای بارکداری در گدروههدای مدورد

مقدددار میددانگین تدددالش و کوشددش در گددروه اسددداتید بیددددشتر از

ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی و رضایت شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه

بحث
با توجه به پژوهش انجام شده و نتایج بده دسدت آمدده میدزان سدطح
رضایت شغلی کارکندان در هدر دو دانشدگاه بیشدتر از اسداتید بدوده و
وابسته به وزار علوم بیشتر از گروه اساتید و کارکنان دانشدگاه علدوم
پزشیی میباشد .در رابطه با میزان بار کاری نیز نتدایج نشدان داد کده
میزان بار کداری در گدروه اسداتید بیشدتر از گدروه کارمنددان بدوده و
همچنین بارکاری اساتید دانشدگاه وابسدته بده وزار علدوم بیشدتر از
میزان بارکاری گروه اساتید دانشگاه علوم پزشیی میباشد .عدم وجدود
ارتباط بین سطح رضایت شغلی و بار کداری بدا ویژگدیهدای شدغلی و
دموگرافیک فرد از دیگر نتایج این مطالعه میباشد.
به عبارتی میتوان گفت که ویژگیهای فردی مانندد قدد ،وزن ،سدن،
وضعیت تأهل و ...بر روی کداهش یدا افدزایش بدار کداری و همچندین
رضایت شغلی تأثیری ندارد .این یافتده بدا نتدایج حاصدل از مطالعدا
دنیسون که در سال  2542با موضوع بررسی بار کداری اسداتید انجدام
گرفته است ( ،)20نتدایج پدژوهش ایمدان کده در سدال  2554جهدت
سنجش عوامل رضدایت شدغلی بدر روی  455معلدت زن و مدرد انجدام
گرفته است ( ،)21تطابق دارد .در نتیجه بدا توجده بده مطالعدا ذکدر
شده ،شاید بتوان گفت که ویژگیهدای فدردی و خصوصدیا فدرد بدر
بارکاری و رضایت شغلی تأثیری ندارد.
نتیجه حاصل در این مطالعه بیانگر این است که گر چه با افزایش بدار
کاری ،رضایت شغلی کاهش یافته است اما ارتباطی معناداری بین این
دو مشاهده نگردید ( .)P> 5/50البته با بررسیهای انجام شده در این
مطالعه معلوم شده که در اکثر افراد گروههدای مدورد مطالعده رضدایت
شغلی وجود نداشته است (درصد نارضایتی شغلی در اسداتید دانشدگاه
علددوم پزشددیی  ،%80/41دانشددگاه وابسددته بدده وزار علددوم ،%13/24
کارکنان دانشگاه علوم پزشیی  %84/43و کارکنان دانشگاه وابسته بده
وزار علوم  %14میباشد) .این یافته با نتیجه حاصل از مطالعهای کده
در سال  2543در پاکستان بر روی معلمان مدارس خصوصی و دولتی
جهت بررسی بارکاری و رضایت شغلی آنها انجام شده است و بیدانگر
عدم وجود ارتباط بین بارکداری و رضدایت شدغلی اسدت ( )26تطدابق
دارد؛ اما این یافته با نتیجه حاصل از مطالعا جداگانهای که زینودین

و همیاران در سال  ،2545محمد عتی و آمل آلت در سدال ،2544
الیک وایز و همیاران در سدال  2554بدا موضدوع بررسدی بارکداری و
رضایت شغلی اساتید انجام دادند ( )28و هتچندین مطالعدهای کده در
سال  2543در مالزی با موضوع بررسی تأثیر بارکاری بر رضایت شغلی
اساتید انجدام شدده اسدت ( )23تنداق

دارد کده علدت ایدن تنداق

می تواند وجود شرایط مختل کاری در میانها و زمدانهدای مختلد
باشد .بر اساس مطالعه یانگ و همیدارانش ،تدنشهدای مهدار انجدام
وظیفه ،تنشهای روانشناختی و تنشهای فیزییی ،پیشبینی کنندده
سالمت فیزییی و روانی بوده و بر همین اساس ،به علت نیازهای باالی
شغلی ،معلمدان ممیدن اسدت مشدیال احساسدی و سداییولو یک را
تجربه کنند ( .)35البته نتایج حاصل از این مطالعه میتواند بده دلیدل
حجت محدود نمونه باشد.
در این مطالعه مشخص گردید که  %44/04از اسداتید دانشدگاه علدوم
پزشیی و  %35/61از اساتید دانشگاه وابسته بده وزار علدوم رضدایت
شددغلی دارنددد .در پژوهشددی کدده در سددال  4380توسددط ملیشدداهی و
همیاران بهمنظور بررسی رضایتمندی شدغلی اسداتید هیئدت علمدی
دانشگاه علوم پزشیی لرستان انجام شد ،مشخص گردیدد کده رضدایت
شغلی  %44/4از افراد مورد مطالعه تأمین شده است ( )34که با یافتده
حاصل از این مطالعده متفداو اسدت .همچندین در پژوهشدی کده در
دانشگاه علوم پزشیی تهران انجام شد مشدخص گردیدد کده  %36/4از
اعضا هیئت علمی رضایت شغلی دارندد ( .)32در گدزارش نظرسدنجی
هیئت علمی آمرییا عنوان گردیده که  %15افراد رضدایت دارندد ()33
که با نتایج این مطالعه متفاو است .این تفداو هدا مدیتواندد بیدانگر
وجود شرایط مختل کاری در میانهای مختل باشد.
همانطور که مشاهده میشود سطح رضایت شغلی در تمدام مطالعدا
ذکرشده بهاستثناء آمرییا کمتر از  %05میباشد ( .)33،35با توجه بده
این نتایج به نظر میرسد که اساتید از شغل خود رضایت کافی ندارند.
میانگین میزان بارکاری در اساتید مورد مطالعه نزدیک به  66میباشد
که بیانگر وجود بارکاری زیاد در این قشر میباشد .این یافته با نتیجده
حاصل از مطالعهای که در سال  2543در پاکسدتان بدر روی معلمدان
مدارس خصوصی و دولتی جهدت بررسدی بارکداری و رضدایت شدغلی
آنها انجام شده است و نشدان دهندده میدانگین بدار کداری  23بدرای
معلمان میباشد ،تناق

دارد ()34؛ اما نتدایج ایدن مطالعده بدا نتدایج
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان 4334
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زهرا زمانیان و همیاران
 با توجه به اینیه بیشترین نارضدایتیهدای.آنها اقداماتی به عمل آورد

حاصل از مطالعه بدار کداری معلمدان راهنمدایی کده توسدط کنسدول

 شداید بتدوان بدا،اساتید در بخش ارتقا و حقوب و مزایا دیده مدیشدود

 انجام شد و بیانگر این نیته2550 تحقیقا آموزشی استرالیا در سال

بهبود شرایط کاری اساتید از طریق بازنگری در نحوه و شرایط ارتقدا و

)30(  افدراد دارای بدار کداری زیداد مدیباشدند%65 بود که نزدیک به

میزان پرداخت حقوب و مزایا رضایت شغلی این قشر مهدت و حسداس

 با توجه به اینیه جامعده مدورد مطالعده در ایدن پدژوهش.تطابق دارد

.جامعه را افزایش داد

اساتید و کارمندان دانشگاه علوم پزشیی و اساتید و کارمندان دانشگاه

تشكر و قدرداني

 بنابراین نتایج این مطالعه قابل تعمیت بده،وابسته به وزار علوم بودند
.کارمندان و اساتید دانشگاههای دیگر نمیباشد

این تحقیق بدا حمایدت مدالی کمیتده تحقیقدا دانشدجویی معاوندت
 بده انجدام8054 پژوهشی دانشگاه علوم پزشیی شیراز با شماره طرح

نتیجهگیری

.رسید

 فشار زمانی و تالش و کوشش،با توجه به باال بودن میزان فشار ذهنی
 توصیه مدیشدود کده،نسبت به دیگر زیر مقیاسهای بار کاری اساتید
مطالعا بیشتری در راستای علل ایجاد فشارها به عمل آید تدا بتدوان
راههای کاهش این پارامترها را تعیین و در راستای کداهش یدا حدذف
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Abstract
Introduction: Faculty and staff are the pillars of any university. Any impairment in the function of these
elements would undoubtedly decrease the quality of education and training services provided. The present
study aimed to assess the relationship between subjective workload and job satisfaction in faculty and staff
members of universities of medical sciences and universities affiliated to the Ministry of Science, Research,
and Technology.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study recruited 164 faculty and staff members. Data
were collected using a demographic questionnaire, NASA Task Load Index (NASA TLX), and the Job
Description Index (JDI). One-way analysis of variance (ANOVA) was applied to analyze the data.
Findings: The participants’ workload had no significant effects on their job satisfaction. Faculty members
generally had a heavier workload and lower level of job satisfaction compared to staff members. Moreover,
faculty of universities of medical sciences had higher workload and lower levels of job satisfaction (14.5%
vs. 30.76%) in comparison to faculty of universities affiliated to the Ministry of Science, Research, and
Technology. Moreover, 14.5% of the medical faculty members and 30.76% of science faculty members were
satisfied with their jobs. Overall, job satisfaction and workload were not significantly related with
demographic characteristics and job features of the participants.
Conclusion: Among the various subscales of workload, faculty members reported high levels of subjective
pressure, time pressure, and effort. Therefore, further studies are required to identify the causes of such
pressures and introduce measures for their reduction or elimination.
Key Words: Workload, Faculty, Staff, University, Job satisfaction
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