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Objective The COVID-19 disease has led to psychological challenges for health care providers. This study
aims to investigate the satisfaction of employees working in the headquarter of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) with the COVID-19 emergency support packages.
Methods This descriptive cross-sectional study was performed on 311 employees of the SUMS headquarter who were selected using a stratified random sampling method in 2021. Data collection tool was
a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Pearson
correlation test, t-test, and ANOVA) in SPSS v. 23 software at a significance level of 0.05.
Results The mean total satisfaction level of employees was 118.57±19 19.83 (out of 200). Their mean
satisfaction with the support packages at individual/family and organizational levels were 54.29±10.35
and 64.28 86±12.86 (out of 100), respectively. There was a statistically significant relationship between
employees' satisfaction and their work experience (P=0.04), gender (P=0.03), and workplace (P= 0.01).
Conclusion The satisfaction of SUMS headquarter staff with the COVID-19 emergency support packages
is at a moderate level. Planning is recommended to increase their satisfaction by developing and improving the support packages at individual, family and organizational levels.

Extended Abstract

T

Introduction
he covid-19 pandemic has brought many
challenges for health system workers.
Emerging diseases such as COVID-19
have always been associated with men-

tal pressure due to the lack of comprehensive information about them. In this situation, the main concerns of
health managers are the maintenance, strengthening and
improvement of the employees’ moods and creating
motivation and satisfaction among them. These are important factors in providing good quality services in this
pandemic. Based on previous studies, job satisfaction
is related to the high level of employee participation in
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achieving the organization’s goals, customer satisfaction,
employee commitment to the organization, productivity,
and profitability of the organization. Job satisfaction increases self-confidence and leads to performing works
better and with interest; on the other hand, it improves
communication, reduces the psychological pressure
of employees, and provides grounds for ensuring their
physical, mental, and social health. Considering the
provision of support packages by Shiraz University of
Medical Sciences (SUMS) for its employees during the
covid-19 pandemic, this study aims to investigate the
satisfaction of employees working at the headquarters of
SUMS with support packages (individual/family, and organizational services) during the COVID-19 pandemic.

Methods

[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10 ]

This descriptive correlational study with a cross-sectional design conducted in 2021. The study population
consists of all employees (n=1633) working in the central headquarters of SUMS in seven departments (Treatment, Health, Management & Resources Development,
Student and Cultural, Food and Medicine, Research and
Technology, and Education). With an error level of 5%,
the sample size was estimated 311. Then, by dividing
311 by 1633 and multiplying the obtained number by
the number of personnel of each department, the necessary sample size for each department was obtained.
From each department, the employees were randomly
selected based on their personnel code and the table of
random numbers. The data collection tool was a twopart questionnaire. The first part surveys the demographic characteristics (age, gender, marital status, place
of service, educational level, type of employment, work
experience) and the second part was a researcher-made
employee satisfaction scale with 40 items and two domains of individual and family support services (20
items) and organization support services (20 items).
Data were analyzed using descriptive and inferential
statistics (Pearson correlation test, t-test, and ANOVA)
in SPSS v. 23 software at a significance level of 0.05.

Results

[ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.8 ]

The mean total satisfaction level of employees with
support packages was 118.57±19.83 (out of 200). Their
mean satisfaction with the support packages at individual/family level was 54.29±10.35 (out of 100). In this
package, the highest score was related to individual support services (disinfectant solution, mask and gloves)
with a mean of 3.58 ± 1.46 (out of 5). Their mean satisfaction with the support packages at organizational level
was 64.28±12.86 (out of 100). In this package, the high-
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est score was related to “remote work services” with a
mean of 3.77±1.62 (out of 5). There was a statistically
significant relationship between employees’ satisfaction
and their work experience (r=0.141, P=0.04), gender
(t=1.724, P=0.03), and workplace (F=2.349, P=0.01)
such that the level of satisfaction was higher among employees with more work experience, female employees,
and those working in the deputy of Management & Resource Development.

Discussion
During the COVID-19 pandemic, healthcare workers are at higher risk of infection. They are engaged in
providing services to patients and clients for at least 8
hours of the day and night. The satisfaction level of the
employees working at the headquarter of SUMS with
the support packages for COVID-19 is at moderate level. There is a need to maintain or upgrade the support
service packages. Increasing salaries and timely payment based on performance and benefits of hard work
during the pandemic, taking examples from successful
health and treatment systems in other countries, paying
attention to the environmental and welfare factors are
recommended to increase the level of satisfaction in the
employees of SUMS.
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مقاله پژوهشی
بررسی رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی کووید19-؛ یک مطالعه موردی در دانشگاه
علومپزشکی شیراز
علیرضا یوسفی ، 1شکیبا روحانی سروستانی ،2پیوند باستانی ،3مهرداد شریفی ،4نرجسالسادات نسبی ،3رسول رئیسی

6 ،5

* ،سلمان دانشی

7

 .1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علومپزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران.
 .2گروه تکنولوژی اتاق عمل ،بیمارستان دکتر میر ،دانشگاه علومپزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .3گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات منابع انسانی سالمت ،دانشگاه علومپزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .4گروه طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علومپزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .5گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .6گروه پرستاری داخلی جراحی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .7گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علومپزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران.
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هدف بیماری کووید 19-چالشهای روحیروانی متعددی را برای کارکنان نظامهای سالمت به همراه داشته است .این مطالعه با هدف
بررسی رضایت کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علومپزشکی شیراز از بستههای خدمات حمایتی کووید 19-انجام پذیرفت.
روشها این مطالعه توصیفیمقطعی با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی بر روی  311نفر از کارکنان شاغل در ستاد مرکز
دانشگاه علومپزشکی شیرازدر سال  1399انجام شد .ابزار جمعآوری داده ،پرسشنامههای محققساخته بود .دادهها با استفاده از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی ،ضریب همبستگی پیرسون و آزمونهای تیتست و آنووا ،بهوسیله نرمافزار  SPSSنسخه  23در سطح
معنیداری  5درصد تحلیل شدند.

کلیدواژهها:

رضایت ،کارکنان،
کووید19-

یافته ها میانگین رضایت کارکنان موردمطالعه برابر با ( 118/57±19/83از  )200به دست آمد .میانگین رضایت کارکنان از بسته
حمایتی خدمات فردی و خانوادگی و سازمانی بهترتیب برابر با  54/29±10/35و ( 64/28±12/86از  )100محاسبه شد .بین
رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی با متغیرهای سابقه کار ( ،)P=0/04جنسیت ( ،)P=0/03و محل خدمت ()P=0/01
ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد.
نتیجهگیری بر اساس نتایج پژوهش ،رضایت کارکنان موردمطالعه در سطح متوسط قرار داشت .برنامهریزی بهمنظور ارتقای سطح رضایت
کارکنان با توسعه و بهبود بستههای خدمات حمایتی در ابعاد فردی ،خانوادگی و سازمانی پیشنهاد میشود.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.8
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مقدمه

78

مواد و روشها
این مطالعه یک مطالعه توصیفیهمبستگی و از نوع مقطعی
بود که در سال  1399انجام پذیرفت .جامعه این پژوهش را
کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علومپزشکی شیراز در
 7معاونت شامل معاونتهای درمان ،بهداشت ،توسعه مدیریت
و منابع ،دانشجویی و فرهنگی ،غذا و دارو ،تحقیقات و فناوری

علیرضا یوسفی و همکاران .بررسی رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی کووید19-

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.8

فراهم آوردن انگیزه الزم برای انجام کار و توجه به نیروهای
انگیزشی نیروی انسانی و درنهایت رضایت شغلی آنان ازجمله
مهمترین عوامل مؤثر در ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است
[ .]9رضایت شغلی به نوع نگرش فرد به شغل خویش (رضایت
شغلی) و به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که افراد نسبت
به شغل خود دارند گفته میشود [ .]10، 11این مفهوم زاییده
عواملی نظیر شرایط محیط کار ،نظام سازمانی شغل ،روابط
حاکم بر محیط کار و عوامل اجتماعی و فرهنگی است [.]12
از منظر سازمانی ،سطح باالی رضایت شغلی منعکسکننده
جو سازمانی بسیار مطلوب است که به جذب و ماندگاری
کارکنان منجر میشود [ .]13رضایت شغلی با میزان مشارکت
باالی کارکنان در دستیابی به اهداف سازمان ،رضایتمندی
مشتریان ،افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان ،افزایش
بهرهوری و سوددهی سازمان رابطه دارد [ .]14همچنین
رضایت شغلی موجب افزایش اعتمادبهنفس و انجام بهتر و
با عالقه کارها و از سوی دیگر موجب بهبود ارتباطاتشده ،از
فشار روانی کارکنان کاسته و زمینه تضمین سالمت جسمانی،
روانی و اجتماعی آنها را فراهم میکند [ .]15 ، 16درزمینه
رضایت شغلی کارکنان بخش سالمت ،پژوهشهای متعددی

در شرایط همهگیری کرونا ویروس (کووید ،)19-کارکنان
ستاد مرکزی دانشگاههای علومپزشکی بهعنوان نیروهای
پشتیبان کارکنان شاغل در مراکز آموزشی و درمانی ،ازجمله
گروههایی هستند که با فشار روحیروانی بسیار باالیی مواجه
هستند و نیازمند توجه و حمایت بیشازپیشاند .با توجه به
این موضوع که یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در بهبود
کیفیت خدمات ،عملکرد کارکنان در تمامی حرفههای شغلی
است و از طرفی فشار روانی باال میتواند ثأتیرات نامطلوبی
بر عملکرد آنان داشته باشد ،و با عنایت به فراهم آوردن
بستههای حمایتی از سوی دانشگاه علومپزشکی شیراز جهت
کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه ،این مطالعه با هدف بررسی
رضایت کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علومپزشکی
شیراز از بستههای حمایتی مادی و معنوی (فردیخانوادگی
و سازمانی) طی بحران کروناویروس (کووید )19-انجام شد.

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

بیماری کووید 19-ناشی از کروناویروس جدید چالشهای
زیادی را برای نظام سالمت جهانی به وجود آورده است [.]1
پس از ظهور اولین مورد کووید 19-در استان ووهان چین در
سال  ،2019این بیماری در مدتزمان کوتاهی در سرتاسر
جهان ازجمله کشور ایران گسترش یافت [ .]2بر اساس آمار
جهانی اعالمشده ،نرخ مرگومیر کروناویروس جدید 3/4
درصد ثبت شده است [ .]3اپیدمی کروناویروس جدید در
مقایسه با کروناویروسهای قبلی شایع در انسان گستردهتر
است که این موضوع بیانگر قدرت سرایت فوقالعاده باالی این
ویروس است [ .]4بنابراین این بیماری برای جامعه و نظام
سالمت تبعات جبرانناپذیری را میتواند به دنبال داشته باشد
[ .]5وضعیت همهگیری فعلی این بیماری در سرتاسر جهان
همچنان شدید و نگرانکننده است و کشورهای مختلف را
با یک چالش اساسی در زمینه تأمین منابع جهت کنترل
و درمان بیماری بهویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی
مواجهه کرده است [ .]6از طرفی بیماریهای نوپدید (ازجمله
کووید )19-به دلیل نبود اطالعات جامع درباره آن ،همواره با
فشار روحیروانی همراه بوده است [ .]7در این شرایط یکی
چالشهای اساسی مدیران سالمت ،حفظ ،تقویت و ارتقای
سطح روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه و رضایت در میان
آنهاست ،چراکه باال بودن روحیه کارکنان باعث کارایی و
اثربخشی فرد در سازمان شده و موفقیت هر سازمان در گرو
تالش و رضایت کارکنان آن است [.]8

شده است .غالمی فشارکی و همکاران در پژوهشی نشان
دادند که در مقایسه با پرستاران ،کارکنان شاغل در اتاق عمل
دارای رضایت کمتر ،پزشکان ،متخصصان و کارکنان شاغل
در بخشهای پاراکلینک دارای رضایت بیشتر و ماماها دارای
رضایت شغلی مشابه با پرستاران هستند [ .]17نتایج مطالعه
فرامرزپور و همکاران بیانگر آن بود که میانگین رضایت شغلی
پرستاران شاغل در بیمارستان در سطح متوسطی بوده است
[ .]18همچنین صافی و همکاران در مطالعه خود گزارش
کردند که میزان رضایت کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران
از امکانات مالی و رفاهی  40درصد ،امکانات آموزشی و ارتقای
شغلی  43/4درصد ،سیاستها و خطمشی مدیریت 53/4
درصد ،کیفیت روابط انسانی  66/6درصد ،امنیت شغلی 54/3
درصد و پایگاه اجتماعی  57/4درصد بوده است [ .]19از سوی
دیگر توجه نکردن به موضوع رضایت شغلی ،در بلندمدت نظام
سازمانی را مختل میکند و موجب کاهش حس مسئولیت،
تشویش ،کمکاری ،غیبت ،بازنشستگی زودرس ،ناراحتیهای
جسمی و روحی و درنهایت ترک خدمت می شود [.]20، 21
مطالعات نشان میدهد افراد ناراضی از شغل و یا با حداقل
رضایت شغلی ،در معرض حوادث متعددی قرار دارند [23
 .]22،همچنین بهدلیل اهمیت تأثیر رضایت کارکنان در
کیفیت خدمات ارائهشده ،بوما و همکاران سنجش رضایت را
بهمنظور بررسی تغییرات آن حداقل هر  6سال یک بار توصیه
میکنند [.]24

بهار  .1401دوره  .8شماره 1

و آموزش تشکیل دادند .براساس جمعیت کارکنان که 1633
نفر بود ،با سطح خطای  5درصد ،حجم نمونه موردبررسی
 311نفر برآورد شد .سپس با تقسیم  311بر  1633و ضرب
عدد بهدستآمده بر تعداد پرسنل هر معاونت حجم نمونه الزم
در هر معاونت به دست آمد .همچنین در هریک از معاونتها،
کارکنان بهصورت تصادفی و بر اساس کد پرسنلی آنها و
جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند.

الکترونیکی (بهجهت حفظ اصول بهداشتی و پیشگیری از
شیوع بیماری کروناویروس) از طریق سامانه رشد دانشگاه
علومپزشکی شیراز ،بین کارکنان موردمطالعه توزیع شد .پس
از تکمیل ،دادههای مربوط وارد نرمافزار  SPSSنسخه  23شد
و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ،ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون های تیتست و آنووا و در سطح
معنیداری  5درصد تحلیل شد.

معیار ورود به مطالعه شامل اشتغال کارکنان در ستاد
مرکزی دانشگاه و تمایل به شرکت در مطالعه بود .همچنین
آن دسته از کارکنانی که ردیف و پست سازمانی آنها در ستاد
مرکزی دانشگاه بود ،اما محل خدمت آنها در مکانی دیگر ،از
مطالعه حذف شدند و این از معیارهای خروج به شمار رفت.
همچنین عدم تمایل به شرکت در پژوهش از دیگر معیار
خروج از مطالعه بود.

یافتهها

بر اساس نتایج ،میانگین نمره رضایت کارکنان برابر با
( 118/57±1 9/83از  )200به دست آمد که بیانگر سطح
متوسط رضایت آنان است .میانگین رضایت کارکنان از بسته
حمایتی خدمات فردی و خانوادگی برابر با 54/29±1 0/35
(از  )100محاسبه شد .در این بسته ،بیشترین میانگین
مربوط به «خدمات حمایتی فردی (محلول ضدعفونیکننده،
ماسک و دستکش) در محل خدمت» با میانگین 3/58±1 /46
(از  )5بود .همچنین میانگین رضایت کارکنان از بسته
حمایتی خدمات سازمانی برابر با ( 64/28±1 2/86از )100
برآورد شد .در میان انواع خدمات بسته حمایتی سازمانی،
بیشترین میانگین مربوط به «خدمات دورکاری» با میانگین
( 3/77±1 /62از  )5بود (جدول شماره .)2
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ابزار جمعآوری دا دهها شامل یک پرسشنامه دوقسمتی
بود .بخش اول جهت اندازهگیری متغیرهای زمینهای و
جمعیتشناختی گروه هدف (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل،
محل خدمت ،سطح تحصیالت ،نوع استخدامی ،سابقه کار)
و بخش دوم ،پرسشنامه محققساخته رضایت کارکنان بود.
بخش دوم پرسشنامه محققساخته شامل  40سؤال تخصصی
در  2حیطه خدمات حمایتی فردی و خانوادگی ( 20سؤال) و
خدمات حمایتی سازمانی ( 20سؤال) تدوین شده است .در این
پرسشنامه برای پاسخگویی از مقیاس درجهبندی  5گزینهای
لیکرت استفاده شده است که پاسخ سؤاالت بر اساس طیف
 5گزینهای بسیار کم (امتیاز  ،)1کم (امتیاز  ،)2تا اندازهای
(امتیاز  ،)3زیاد (امتیاز  )4و بسیار زیاد (امتیاز  )5طبقهبندی و
درجهبندی شد .با توجه به دامنه نمرات این پرسشنامه ،سطح
رضایت کارکنان به صورت نامطلوب (نمره  ،)40-80متوسط
(نمره  ،)81-121خوب (نمره  )122-162و عالی (نمره 162-
 )200طبقهبندی خواهد شد .جهت سنجش اعتبار (روایی)
پرسشنامه از نظرات  5نفر از اعضای هیئتعلمی در رشته
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاستگذاری سالمت
دانشگاه علومپزشکی تهران و شیراز بهره گرفته شد و مورد
تأیید قرار گرفت .همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه،
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .بدین منظور یک نمونه
اولیه شامل  30پرسشنامه پیشآزمون شد و سپس با استفاده
از دادههای این پرسشنامهها ،میزان ضریب اعتماد با روش
آلفای کرونباخ  0/87محاسبه و تأیید شد.

میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعه 35/8±7 /21
سال بود و اکثر آنها ( 78/13درصد) در گروه سنی 40-31
سال قرار داشتند .میانگین سابقه کاری کارکنان 7/21±5 /38
بود که بیشتر آنها ( 79/10درصد) در گروه  10- 5سال
قرار داشتند .اکثر پاسخدهندگان زن ( 53/69درصد) ،متأهل
( 91/96درصد) ،دارای تحصیالت لیسانس ( 73/31درصد)،
استخدام رسمی ( 36/66درصد) و از معاونت توسعه مدیریت
و منابع ( 36/33درصد) بودند .جدول شماره  1توزیع فراوانی
کارکنان موردمطالعه را نشان میدهد.

مطابق با جدول شماره  ،3بین رضایت کارکنان از بستههای
خدمات حمایتی با متغیرهای سابقه کار (،)P=0/04، r=0/141
جنسیت ( )P=0/03، t= 1/724و محل خدمت (F= 2/349
 )P=0/01،رابطه آماری معناداری وجود داشت .بدین ترتیب
که سطح رضایت از بستههای خدمات حمایتی در کارکنان با
سابقه کار بیشتر ،کارکنان زن و کارکنان شاغل در معاونت
توسعه مدیریت و منابع در مقایسه با سایر گروهها بیشتر بود.

علیرضا یوسفی و همکاران .بررسی رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی کووید19-
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ورود افراد به مطالعه و پر کردن فرمهای پرسشنامه کام ً
ال
داوطلبانه و تنها در صورت تمایل فرد انجام گرفت .پس از اخذ
مجوزهای الزم از دانشگاه و توجیه شرکتکنندگان نسبت به
اهداف طرح ،درمورد اصل محرمانه بودن پاسخها تأکید شد و
رضایت شفاهی آنها کسب شد .سپس پرسشنامهها بهصورت
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جدول  .1توزیع فراوانی شرکتکنندگان در مطالعه ()n= 311
متغیر

جنسیت

سن

سطح تحصیالت

سابقه کار

محل خدمت

80

مرد

(144 )46/31

30-20

(17 )5/47

31-40

(243 )78/13

41-50

(51 )16/40

دیپلم

(14 )4/50

فوقدیپلم

(17 )5/47

لیسانس

(228 )73/31

فوق لیسانس و باالتر

(52 )16/72

کمتر از 5

(16 )5/14

5 -10

(246 )79/10

بیشتر از 10

(49 )15/76

مجرد

(25 )8/04

متأهل

(286 )91/96

معاونت درمان

(44 )14/15

معاونت بهداشت

(37 )11/90

معاونت توسعه مدیریت و منابع

(113 )36/33

معاونت فرهنگی دانشجویی

(51 )16/40

معاونت غذا و دارو

(26 )8/36

معاونت تحقیقات و فناوری

(13 )4/18

معاونت آموزش

(27 )8/68

رسمی

(114 )36/66

پیمانی

(34 )10/93

قراردادی

(98 )31/51

شرکتی

(24 )7/72

طرحی

(41 )13/18

علیرضا یوسفی و همکاران .بررسی رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی کووید19-
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نوع استخدام

زن

(167 )53/69
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وضعیت تأهل

طبقه

تعداد(درصد)
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جدول .2میانگین و انحراف معیار رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی
حیطههای رضایت از
خدمات حمایتی

زیرمجموعه

محدوده امکانپذیر

بستههای غذایی مناسب حاوی میانوعده در محل خدمت

2/26±0/92

بسته حمایتی فردی (محلول ضدعفونیکننده ،ماسک و دستکش) در محل
خدمت

3/58±1/46

امکان استفاده از اقامتگاه ویژه کارکنان

2/31±0/86

امکان استفاده از اقامتگاه قرنطینه مخصوص کارکنان مبتال و یا با تست مثبت

3/38±1/29

بستههای غذایی مناسب حاوی میانوعده در محل قرنطینه کارکنان با تست
مثبت

3/18±1/18

امکانات بهداشتی (امکانات شستوشو) در اختیار کارکنان با تست مثبت در
محل قرنطینه

فردی و خانوادگی

میانگین±انحراف معیار

3/31±1/31

بستههای فرهنگی در اختیار کارکنان با تست مثبت در محل قرنطینه

2/27±0/98

دریافت خدمات مشاوره تغذیه جهت کارکنان با تست مثبت در محل قرنطینه

2/38±0/96

دریافت خدمات مشاوره روانشناسی جهت کارکنان با تست مثبت در محل
قرنطینه

2/33±0/88

اقامت در منزل شخصی با در اختیار داشتن امکانات حفاظت فردی

2/18±1/01

انجام رایگان خدمات غربالگری کووید ـ  ،19جهت کارکنان

3/35±1/24

انجام رایگان خدمات غربالگری کووید ـ  ،19جهت خانواده کارکنان

2/67±1/12

دریافت خدمات مشاورهای تلفن جهت تشخیص و پیگیری آن

2/48±1/09

دریافت خدمات مشاورهای حضوری جهت تشخیص و پیگیری آن

2/32±1/13

دریافت آموزشهای حضوری در زمینه مراقبتهای فردی جهت پیشگیری از
کووید ـ 19

2/41±1/17

دریافت آموزشهای غیرحضوری (الکترونیک) در زمینه بهداشت و مراقبتهای
فردی

2/12±0/94

دسترسی به خرید آسان وسایل حفاظت فردی (ماسک ،دستکش و مایع
ضدعفونیکننده)

3/41±1/38

دسترسی به بسته حمایتی (محلول ضدعفونیکننده و غیره) جهت خانواده
کارکنان

3/05±1/28
1 -5

مجموع

علیرضا یوسفی و همکاران .بررسی رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی کووید19-
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فراهم کردن بستر شرکت فرزندان کارکنان در چالش بازیهای حرکتی در منزل
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محل استراحت با امکانات کافی (تخت مناسب ،تلویزیون ،یخچال و غیره) در
محل قرنطینه

2/99±1/22

2/31±1/02
54/29±10/35
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حیطههای رضایت از
خدمات حمایتی

سازمانی

کاهش ساعت کاری

3/46±1/14

استفاده از دورکاری

3/77±1/62

استفاده از شیفتبندی جهت حضور و عدم کسر ساعت کاری در شرایط عدم
حضور

3/32±1/31

استفاده از مرخصی استحقاقی بدون کسر از سقف مرخصیها

3/18±1/25

استفاده از مرخصی قرنطینه جهت کارکنان مبتال به و یا تست مثبت کووید ـ 19

3/51±1/41

جابهجایی کارکنان گروههای پرخطر از محل خدمت و اعزام به محل ایمنتر

3/34±1/29

ارتقای شغلی جهت کارکنان درگیر در کرونا مطابق با مصوبات کشوری و
ابالغی دانشگاه

3/09±1/23

تقدیرنامه کتبی جهت کارکنان درگیر با کروناویروس

2/84±1/18

بازدیدهای مسئولین ستادی بهمنظور ارزیابی نیازها و حمایت از کارکنان

2/91±1/22

انجام آنالین خودارزیابی و پایش سالمتی کارکنان و خانواده آنها

3/31±1/33

اطالعرسانی از طریق وبسایت دانشگاه و طرح پرسش و پاسخهای متداول

3/63±1/39

تأمین نیروی انسانی موردنیاز با هدف کاهش بار کاری و افزایش کیفیت خدمات

3/46±1/36

امکان ثبت تردد با کارتهای شناسایی بهجای ثبت اثر انگشت با هدف افرایش
ایمنی

3/57±1/28

امکان ثبت تردد با دستگاههای شناسایی چهره بهجای ثبت اثر انگشت

2/67±1/16

مشارکت مادی در مدیریت بحران کرونا توسط کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه

2/33±1/07

کمکهای مادی و غیرمادی مردمی و خیرین بهنظام سالمت

2/38±1/11

فراهم بودن بستر اجرای مأموریتها با حداقل نفرات

3/64±1/32

فراهم بودن بستر ارائه و پیگیری خدمات بهصورت تلفنی

3/16±1/24

فراهم بودن بستر ارائه و پیگیری خدمات بهصورت الکترونیک

3/28±1/27

مجموع

64/28±12/86

رضایت کل از بستههای حمایتی

118/47±19/83

علیرضا یوسفی و همکاران .بررسی رضایت کارکنان از بستههای خدمات حمایتی کووید19-
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استفاده از مأموریت ساعتی مطابق با شیفت کرونا جهت جیران کسر ساعت
کاری

3/43±1/36

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.8
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زیرمجموعه

محدوده امکانپذیر

میانگین±انحراف معیار
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جدول .3ارتباط بین رضایت از بستههای خدمات حمایتی با مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در مطالعه
نوع آزمون و معناداری

متغیرهای جمعیتشناختی

ضریب همبستگی پیرسون ()r

رضایت از بستههای خدمات حمایتی

P

سن

0/112

0/09

سابقه کار

0/141

0/04

آزمون تیتست (مقدار )T

P

جنسیت

1/724

0/03

وضعیت تأهل

1/127

0/11

آزمون آنووا (مقدار )F

P

محل خدمت

2/349

0/01

سطح تحصیالت

1/084

0/21

نوع استخدام

1/224

0/16

بحث
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یافتههای مطالعه حاضر همچنین نشان داد بین رضایت

تسهیالت سازمانی ویژه پرسنل زن (مرخصیهای زایمان،
پاسهای شیردهی ،بازنشستگی زودتر نسبت به مردان ،تقلیل
ساعات کاری و غیره) بهخودیخود میتواند به افزایش رضایت
شغلی این گروه از پرسنل منجر شود .در این بین وجود بستههای
خدمات حمایتی کووید 19-میتواند به افزایش بیشتر رضایت
شغلی در این گروه از پرسنل منجر شود.
از محدودیت اصلی پژوهش حاضر ،مقطعی بودن آن است .با
توجه به اینکه این مطالعه در یک مقطع زمانی خاص انجام شده
است ،ممکن است نتایج مربوط به آن در مقاطع زمانی دیگر با
نتایج حاضر تفاوت داشته باشد .بنابراین باید نسبت به تعمیم
نتایج به سایر مناطق احتیاطهای الزم رعایت شود.
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مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت کارکنان شاغل در
ستاد مرکزی دانشگاه علومپزشکی شیراز از بستههای خدمات
حمایتی کووید 19-در سال  1399انجام پذیرفت .نتایج مطالعه
نشان داد میزان رضایت کارکنان از بستههای حمایتی فردی،
خانوادگی و سازمانی در سطح متوسط قرار دارد .عوامل متعددی
در رضایتمندی کارکنان از خدمان رفاهی و حمایتی مؤثرند که
بعضی از آنان به ویژگیهای شخصیتی کارکنان ،برخی به نوع
و ویژگیهای شغلی و تعدادی به ویژگیهای سازمانی اشاره
دارند [ .]25در این راستا نتایج مطالعهای که صافی در حوزههای
ستادی دانشگاه علومپزشکی تهران انجام داد ،نشان داد بین
نیازهای رفاهی و حمایتی کارکنان و رضایتمندی آنان ارتباط
معناداری وجود دارد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد [.]19
شفیق و همکاران در پژوهش خود عنوان کردند یکی از علل بروز
بیتفاوتی کارکنان بیتوجهی به مسائل رفاهی و حمایتی آنان
است [ .]26نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات اوکرکه
و همکاران ،پریرا و همکاران ،راویچاندران و همکاران نیز همسو
است [ .]28، 29بااینحال ،نصیریپور و همکاران در مطالعهای
که با هدف تعیین رابطه ارائه تسهیالت رفاهی و حمایتی با
مسئولیتپذیری کارکنان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که
بین این دو متغیر ارتباط وجود ندارد [ .]25مغایرت این یافته
پژوهش با یافتههای مطالعه حاضر میتواند به شرایط خاص و
بحرانی همهگیری کووید 19-و نیازهای حمایتی بیشتر کارکنان
در این بحران باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کارکنان
بسته به شرایط محیطی ،کاری و زندگی ترجیحات متفاوتی دارند
که میتواند بر رضایتمندی آنان تأثیرگذار باشد.

کارکنان از بستههای خدمات حمایتی با متغیرهای سابقه کار،
جنسیت و محل خدمت رابطه آماری معناداری وجود داشت.
در توجیه یافتههای پژوهش میتوان اینگونه بیان کرد که در
سازمانهای بهداشتیدرمانی تسهیالت سازمانی با افزایش سابقه
کار پرسنل افزایش مییابد (کم شدن ساعات کار موظفی،
ارتقای رتبه ،ارتقای پایه ،ارتقای حقوق و مزایا و غیره) و این
خود میتواند بر رضایت شغلی پرسنل با سابقه کار باالتر بیفزاید.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت وجود بستههای خدمات حمایتی
کووید 19-برای این گروه از پرسنل (دورکاری ،عدم بهکارگیری
مستقیم آنان در برنامههای مراقبتی از بیماران کرونا ،جابهجایی
کمتر آنان در واحدهای دانشگاه و غیره) میتواند رضایتمندی
بیشتری را ایجاد کند.

نتیجهگیری
در این مطالعه بسته خدمات حمایتی کووید 19-در حیطههای
سازمانی و فردیاجتماعی بررسی شد .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد میانگین نمره رضایت کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه
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علومپزشکی شیراز از بستههای خدمات حمایتی کووید 19-در
سطح متوسط است .طی بیماری همهگیر کووید 19-کارکنان
بهداشت و درمان در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا هستند.
این کارکنان حداقل  8ساعت از شبانهروز را مستقیماً ،و بسیاری
از ساعات دیگر شبانهروز را بهصورت غیرمستقیم ،درگیر ارائه
خدمت به بیماران و مراجعین هستند .بنابراین ضرورت نگهداشت
و ارتقای بستههای خدمات حمایتی کووید 19-روزبهروز نمایانتر
میشود .با توجه به اینکه میزان رضامندی کارکنان از بسته
خدمات حمایتی کووید 19-در حد متوسط است ،افزایش حقوق
و پرداخت بهموقع کارانه برمبنای عملکرد و مزایای سختی کار در
شرایط همهگیری کووید ،19-الگوبرداری از نظام های بهداشت و
درمان موفق در جهان ،توجه به عوامل محیطی و رفاهی محیط
کار کارکنان برای همسانسازی میزان رضایتمندی همه کارکنان
با یکدیگر پیشنهاد میشود.
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