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چکیده
مقدمه: همواره گرایش کارکنان به شغل دوم در این سیستم های بهداشتی- درمانی موجب 
تمرکز کمتر بر شغل اصلی و  تحلیل  نیروی جسمی و روانی آنها و کاهش کیفیت خدماتشان 
است. با توجه به ارتباط مستقیم کارشان با سالمتی جامعه می بایست مورد توجه جدی قرار 

گیرد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف ش��ناخت و بررس��ي عوامل مؤثر بر گرایش کارکنان شاغل به 
شغل دوم در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  نسبت به مشوق هاي شغل 

دوم انجام شده است..
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی � پیمایش��ی بوده و جامعه آماری آن ش��امل کلیه 
کارکنان بیمارستان اعم از پزشک، پرستار و مسؤولین اداری، انتظامی و خدماتی بیمارستان  های 
تابعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بوده که در طول سال  1390 در کنار حرفه اصلی خود 
به ش��غل دوم نیز  اشتغال داش��ته اند و تعداد آنها بالغ بر 223 نفر می باشد. جهت گردآوری 
اطالعات از پرسش��نامه محقق س��اخته که به صورت طیف لیکرت تنظیم شده بود استفاده 
شد. برای سازمان دادن، خالصه نمودن و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی 
استفاده گردید، و برای پاسخ دادن به سؤاالت تحقیق و اعتبار پرسشنامه از روش آمار تحلیلی 

واریماکس استفاده شد. 
يافته ه�ا: یافته ها نش��ان می دهد که چهار عامل کلی گرایش به ش��غل دوم وجود دارند: 
سختی کار، عدم منزلت شغلی و اجتماعی، کمبودهای مالی و اقتصادی و مسایل مدیریت و 
رهبری. بنا به نتایج  آزمون فریدمن بیشترین میانگین رتبه مربوط به عدم توجه به شرایط 
فیزیکی کار در بیمارس��تان )16/83 ( اس��ت. همچنین بر اساس یافته های پژوهش میزان 
اثرگذاری مشوق ها بر اساس متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت سن، وضعیت تأهل، مقطع 

تحصیلی، سابقه خدمت با همدیگر متفاوت است.
نتیجه گیري: توجه مدیران سازمان های بهداشتی- درمانی به فاکتورهایی همچون رضایت 
شغلی، عدالت در پرداخت ها، منزلت شغلی و اجتماعی و عوامل مدیریتی می تواند کارکنان را 

از گرایش به شغل دوم باز دارد.
کلمات کلیدی: مشوق های شغل دوم، رضایت شغلی، کارکنان بیمارستان، انگیزش شغلی
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عوامل گرايش کارکنان بیمارستان ها به شغل دوم
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 مقدمه
هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به منابع متعددی نیاز دارد و 
بدون شک مهم ترین منابع هر سازمانی نیروی انسانی شاغل در آن 
سازمان است، چنانچه این نیرو دارای انگیزه، رضایت و تعهد باالیی 
باش��د، توان استعداد تخصصی خود را درآن سازمان به کار خواهد 
گرفت، لذا موفقیت و پیش��رفت هر س��ازمان به نیروی انسانی آن 
سازمان بستگی تام دارد و هیچ سازمانی بدون وجود نیروی انسانی 
کارآمد و رضایتمند و متعهد نمی تواند به اهداف خود نائل شود)1(. 
در میان سازمان   های مختلف، بیمارستان به مراتب از سازمان   های 
دیگر پیچیده تر اس��ت چرا که باید پاس��خگوی وظایف بهداشتی و 
درمانی باش��د که با س��المت و جان افراد جامعه س��رو کار دارد و 
همچنین پاسخگوی مسایل اقتصاد پزشکی که تفاوت   های مهمی با 
تولید اقتصادی دارد هیچ یک از فعالیت   های امروزی از نظرگسترش 
و پیچیدگی همپای بیمارستان نیست، تنها هدف بیمارستان ارایه 
خدمات بهداش��تی � درمانی به انس��ان هایی که ب��ه عللی بیمار یا 
مجروح ش��ده اند نیست، بلکه مراقبت از آنهاست، از این روست که 
ف��رد را تا حد امکان ب��ه حد طبیعی یا حالتی تقریب��اً طبیعی باز 
می گرداند )2(. از طرفی هر ساله بسیاری از کارکنان بیمارستان   ها 
به عل��ت نارضایتی ش��غلی، کارش��ان را ترک کرده و ی��ا در کنار 
کار خ��ود، به ش��غل دیگری نیز روی می آورند ک��ه عالوه بر اتالف 
هزینه   های گران قیمت آموزش، موجب از دس��ت رفتن مهارت ها، 

تخصص   ها و منابع انسانی نیز می شود )3(.
مطالع��ات نش��ان می دهد که احس��اس فرد از موقعیت ش��غلي و 
فعالیت هایش در انجام مس��ؤولیت   هاي محوله و ایفاي نقش خاص 
به عنوان عضوي از اعضاي جامعه میزان رضایت فرد از ش��غلش را 
تعیین مي کند)4( و الزم اس��ت چنین احساس مثبتی از شغل در 
کادر بیمارس��تانی که مسؤول جان انسان   ها هستند افزایش یابد و 
احیاناً این زوال ش��غلی بر رسیدگی هرچه بیشتر و بهتر بر بیماران 
تأثی��ر نگذارد. احتماالً نگرش  های فرهنگی مثاًل دیدگاه   های بعضی 
خانواده   ها در مورد شغل بیمارستانی مثاًل پرستاری در ایجاد چنین 
احساسی مؤثر است )5(. احساس مباهات )افتخار کردن بر شغل(، 
مؤثر بودن، امنیت ش��غلی، حقوق و دس��تمزد از مهم ترین عوامل 
انگیزشی هس��تند)6(. کار و ماهیت کاری و سخت بودن آن نقش 
بسیار مهمی در تعین سطح رضایت شغلی و به تبع آن گرایش به 
ش��غل دوم دارد. تحقیقات نش��ان می دهد که شغل   هاي چالشي و 
مشاغلي که در آن  ها فش��ار کار نباشد و برخورد  هاي دوستان  هاي 

بین همکاران وجود داشته باشد، معموالً سطوح بیشتري از رضایت 
شغلي را نسبت به فقدان این عوامل به بار می آورد )7( و یا مشاغلي 
که تنوع و تحرک در آن  ها بسیار زیاد باشد موجب افزایش فشار  هاي 

رواني و عصبانیت کارکنان مي شود )8(.
 با عنایت به موارد مطرح شده توجه به نیاز  های کارکنان و اهتمام 
در ب��رآورده ک��ردن آن  ها در جهت دس��تیابی به رضایت ش��غلی 
یک��ی از مهم ترین راهکار  های جلوگیری از آفت  های س��ازمانی در 
بیمارس��تان   ها اس��ت. از جمله این آفت   های س��ازمانی، گرایشات 
روزافزون کارکنان به پیدا کردن ش��غلی دیگر در کنار حرفه اصلی 
خود است که شاید به نوعی بتوانند کمبود  ها و کاستی  های شغلی، 
خانوادگی، مادی، معنوی و... خود را بازیابند غافل از این که، این امر 
صدمات جبران ناپذیری نه تنها به شغل شریف بهداشتی و مراقبتی 
آن  ها که مسؤول جان انسان   ها هستند ایجاد می کند بلکه با تحلیل 
رفتن نیروی ذهنی و روانی، موجب تقسیم انرژی آن  ها شده و با بر 
هم زدن نظم جسمی و تمرکز روانی، باعث سلب آرامش خانوادگی 

و سازمانی در آینده می شود. 
پس می توان گفت رضایت ش��غلي یک عنصر اساس��ي از سالمتي 
روح��ي کارکن��ان و به طور کلي بهزیس��تي آنهاس��ت )9(. تالش 
کالس��یک براي تعریف رضایت شغلي در سال 1952 توسط رابرت 
هاپاک انجام ش��د وی رضایت شغلي را به عنوان ترکیبي از عوامل 
روان ش��ناختي، فیزیولوژیکي محیط تعریف کرد که باعث مي شوند 
شخص از شغل خود اظهار رضایت نماید بیان نمود. وي معتقد است 
که تنها یک عامل موجب رضایت ش��غلي نمي ش��ود، بلکه ترکیب 
معیني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي گردد که فرد شاغل در 
زمان معیني از ش��غل خود احساس رضایت نماید و به خود بگوید 
که از ش��غل خود راضي است و از آن لذت مي برد. همچنین ایشان 
رضایت شغلي را نتیجه ارزیابي شاغل از ذهنیاتي که در مورد همه 
جنبه   هاي شغلي دارد تعریف کرده و آن را نوعي وسیله اندازه گیري 
مي داند که فردي مي تواند از آن براي مقایس��ه شغل فعلي یا دیگر 
فرصت   هاي موجود در بازار کار استفاده کنند )10(. افراد با نیاز  هاي 
متفاوتي وارد سازمان مي شوند و هیچ فردي به طور کامل توانایي   ها 
و نیرومندي   هاي یکساني در این نیاز  ها ندارند. برخي افراد اساساً با 
پول راضي مي شوند، برخي دیگر تنها به فکر ارضاي احساس ایمني 
هس��تند. توجه به تفاوت   هاي فردي مطلب بس��یار مهمي است اما 
بدان معنا نیست که نمي توان آنچه باعث رضایت شغلي مي شود را 
پیش بیني کرد. اکثر پژوهش   هاي اخیر درباره رضایت شغلي باالتر، 
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حمید ساالری و همکاران 
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بهره وري بیشتري را به همراه دارد. همچنین کوهلن نیز معتقد است 
که مدیرانی که به پیشرفت کارکنانشان عالقمندند دقیقاً به دنبال 
تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ش��غلی هستند )11(. همبسته   هاي 
رضایت شغلي را مي توان به دو طبقه عوامل محیطي )شامل سطح 
ش��غل، محتواي شغل، رهبري مالحظه کار، دستمزد و فرصت   هاي 
ترفیع، تعامل اجتماعي و کار در یک گروه( و عوامل شخصي )سن، 
سطح تحصیالت، جنسیت، تجربه و مانند آن( تقسیم کرد به اعتقاد 
لوکه متغیرهایي بیش��تري نیز وجود دارند که سبب ایجاد تأثیرات 

آني و قدرتمندی مي شوند )12(.
برخ��ی ازعوامل محیطی ش��امل: رهب��ري و سرپرس��تي، رهبری 
مالحظه کار، از عوامل ایجاد رضایت شغلي براي کارکنان به شمار 
مي رود چرا که آنان می توانند مزایاي بیش��تري فراهم کنند، قدرت 
حل مش��کل در محیط کاري را دارند و مي توانند پاداش، تمجید و 
جو اجتماعي مطبوع فراهم کرده و تأثیر فش��ار رواني کار را کاهش 

دهند )13(.
روابط با همکاران، با توجه به این موضوع که کارکنان بیش��تر وقت 
خود را در یک مکان و در تعامل با یکدیگر به سر مي برند، بنابراین 
ن��وع روابط تعاملي کاري و حتي غی��رکاري آنان در میزان رضایت 
ش��غلي تأثیر خواهد داشت )14(. دوس��تي و صمیمیت در روابط 
میان کارکنان یک محرک قوي انگیزش است که به رضایت شغلي 
منجر مي ش��ود. اگر در س��ازمان برخورد  هاي منفي گسترش پیدا 

کند، ضعف روحیه به همراه دارد )15(.
 حقوق و مزایا نقش مهمي را در رضایت شغلي ایفا مي کند، حقوق 
مقرري ثابتي است که معموالً به صورت ماهیانه به کارکنان پرداخت 
مي گ��ردد و در صورتی که، منصفانه تلقي گردد عامل اساس��ي در 

رضایت از شغل است )16(. 
فرصت  هاي ترفیع و ارتقاء تأثیر متوس��طي بر روي رضایت ش��غلي 
دارن��د، چون ارتقاء در یک س��ازمان تغییرات نس��بتاً مؤثري را در 
مورد پرداخت و ماهیت ش��غل و سرپرستي ایجاد مي کند. مشاغلي 
که در س��طح باالتری در س��ازمان قراردارند، آزادي بیشتري براي 
کارکنان فراهم میکنند، بنابر این میتوانند منش��أ رضایت ش��غلي 
باش��ند. معموالً کارکنان از میان عواملی که بر رضایت شغلی تأثیر 
می گذارد به ارتقاء شغلی نیز اهمیت می دهند و رضایت از ترفیع و 
ارتقاء در ش��غل از طریق رضایت ایشان از سیاست   های سرپرستان 

درسازمان مشخص می شود.)17(.
در مورد ماهیت ش��غل،تنوع و تحرک در کار دو جنبه مهم ماهیت 

شغل هستند هرچه تنوع در محتواي شغل بیشتر باشد، خشنودي 
بیش��تر است ولی مش��اغلي که تنوع و تحرک در آن  ها بسیار زیاد 
باشد موجب افزایش فشار  هاي رواني و عصبانیت کارکنان مي شوند.
عواملی مانند تنوع مهارت، هویت و اهمیت تکلیف به همراه استقالل 
حرفه مش��اغل را برای کارکنان دارای جذابیت بیشتری نموده و بر 

رابطه رضایت شغلی و این ویژگی  های شغلی تاکید دارد )18(. 
در مورد ش��رایط محیط کاري، وقتي ش��خصي س��اعات مفید روز 
خ��ود را در محیط کار مي گذراند براي وي محل کار تمیز و مرتب، 
تجهیزات کافي و مناس��ب و شرایط فیزیکی مناسب محیط کارش 

در تأمین رضایت شغلی وی تأثیر مثبت خواهند داشت )7(. 
در جوامع امروزي هر فردي نیازمند داش��تن یک شغل مي باشد تا 
بتواند به سازماني اجتماعي تکیه کرده و در جامعه جایگاهي داشته 
باش��د. صرف نظر از اینکه ش��غل او چه باشد، آنان نسبت به شغل 
خویش احساس��اتي دارند، آنان از برخي وجوه کارش��ان خوششان 
مي آید و نس��بت به مطلوبیت آنچه که انجام مي دهند نظري کلي 
دارند. در واقع مسأله رضایت از شغل کارکنان، از مسایل اساسي هر 
سازمان و جزء مهم ترین متغیر  ها در حیطه رفتار سازماني محسوب 
مي ش��ود.، رضایت ش��غلی عبارت اس��ت از حالت عاطفی مثبت و 
درعین حال لذت بخش��ی که یک فرد از کار و شغل خود احساس 

می کند )19(.
از جمله اهداف فرعی پژوهش بررسی میزان تأثیر گذاری مشوق   ها 
بر اس��اس متغیر هایی چون: س��ن، جنسیت و س��طح تحصیالت 

میباشد:
س��ن یکي از عوامل مهم در رضایت شغلي افراد است، که بین سن 
کارکنان و میزان رضایت ش��غلی آنان رابطه معناداري وجود دارد، 
براساس تحقیقاتي که صورت گرفته هر چه سن باال مي رود رضایت 
شغلي افراد بیشتر مي شود. معموالً تا قبل از دوران بازنشستگي بین 

سن و رضایت شغلي رابطه مثبت وجود دارد)20(.
و جنس��یت که این متغیر در رضایت شغلي تأثیر بسیار کم را دارد 
زیرا در بعضي از مطالعات زنان بیش��تر از کار خود راضي هستند و 
در بعضي از مطالعات مردان بیشتر از کار خود راضي هستند )21(.

 در مورد سطح تحصیالت به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران با فرض 
ثابت نگه داش��تن سطح شغل، بین سطح تحصیالت فرد و رضایت 
ش��غلي او رابطه منفي وجود دارد )8(. چنین استدالل مي کنند که 
هر چه سطح تحصیالت فرد باال مي رود انتظارات فرد از شغلي که 
به وي مي دهند افزایش مي یابد و چون س��ازمان نمي تواند نیاز  هاي 
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فرد را تأمین کند در وي رضایت از شغلش کاهش مي یابد)22(.
 پژوهش حاضر با هدف کلی شناخت و بررسي عوامل مؤثر بر گرایش 
کارکنان شاغل به شغل دوم در بیمارستان   های تابعه دانشگاه علوم 
پزش��کی جیرفت نسبت به مشوق   هاي ش��غل دوم و اهداف فرعی: 
تعیین مش��وق ها، الویت بندی ان ها، میزان تأثیر گزاری و ارایه راه 
حل برای کاهش اثر شان انجام شده، که با توجه به اهداف، سؤاالت 

تحقیق عبارتند از:
1( از دیدگاه کارکنان ش��اغل در بیمارس��تان   های تابعه دانش��گاه 
علوم پژشکی جیرفت عوامل مؤثر بر گرایش کارکنان به شغل دوم 

چیست؟
2( الویت بندی مش��وق   ها بر اساس دیدگاه   های کارکنان شاغل به 

شغل دوم در بیمارستان کدامند؟
3( آیا ارتباط و تأثیرگذاری مش��وق   ها براس��اس متغیر هایی چون 
وضعیت س��ن، وضعی��ت تأهل، مقطع تحصیلی، س��ابقه خدمت و 

وظیفه یا سمت شغلی متفاوت است؟
 مواد و روش ها

در این تحقیق برای رسیدن به اهداف از روش تحقیق توصیفی و از 
نوع پیمایشی آن استفاده شده است.

جامعه آماری این پژوهش، ش��امل کلیه کارکنان بیمارس��تان اعم 
از پزش��ک، پرس��تار،ماما و مس��ؤولین اداری، انتظامی و خدماتی 
بیمارس��تان   های تابعه دانش��گاه علوم پزش��کی جیرفت می باشند 
که در طول س��ال90 در کنار حرفه اصلی خود به ش��غل دوم نیز 
پرداخته اند.با عنایت به اینکه محقق که خود از کارکنان دانش��گاه 
علوم پزشکی جیرفت بوده شناخت کافی از کارکنان و ارتباط کاری 
با ایشان داشته اس��ت و همچنین با مراجعات حضوری به واحد  ها 
و پرس��ش در مورد تعداد کسانیکه دارای شغل دوم هستند ان  ها را 

شناسایی و تعدادشان بالغ بر 223نفر بود.
روش نمونه گیری با توجه به عدم گس��تردگی و حجم کم جامعه 
نمونه به ش��کل سر شماری انجام ش��د و از بین 223 نفر که مورد 
شناسایی قرار گرفته تماماً بعنوان جامعه اماری در نظر گرفته شده 
و پرسشنامه توسط محقق در اختیار آن  ها قرار داده شد و روز بعد 
جهت دریافت پرسش��نامه به ایش��ان مراجعه نمود که 200 نفر از 

جامعه اماری به پرسشنامه جواب کامل داده بودند. 
ابزار گردآوری داده   ها در این پژوهش پرسش��نامه محقق س��اخته 
بود. با عنایت به آنکه موضوع تحقیق فاقد پیشین های قابل استناد 
خصوصا در زمینه مش��وق   های برانگیزاننده جهت گرایش به شغل 

دوم منحص��راً در مورد کارکنان بیمارس��تان بود و یا محقق به آن 
دسترسی نداشت، لذا اجزا و مؤلفه   های این مشوق   ها با بررسی آثار و 
کتاب  های موجود در زمینه   های )رضایت شغلی، نظریه   های انگیزش 
و رفتار سازمانی(و نیز با استفاده از تعابیر و اصطالحات نویسندگان 
و روانشناس��ان خصوصاً مازلو، هرزبرگ، آلدرفر، مک کللند و غیره 
و همچنی��ن طی مصاحبه   های که محقق بصورت غیر رس��می اما 
در قالب پژوهش��ی کیفی و عمیق با دارندگان چنین مش��اغلی که 
مورد شناس��ایی قرار گرفته بودند در طراحی پرسش��نامه مد نظر 

قرار گرفت.
برای بررس��ی اعتبار )روایی( پرسش��نامه محقق ساخته،با استفاده 
از نظ��رات متخصصی��ن اماری از روش تحلیل عاملی اکتش��افی با 
چرخش واریماکس اس��تفاده شد. به این صورت که ابتدا در رابطه 
با قابلیت 25 ماده پرسشنامه مشوق   ها یا عامل  های شغل دوم برای 
تحلیل عاملی، از روش KMO و بارتلت اس��تفاده ش��د بر اساس 
نتایج بدست آمده، ضریب KMOبسیار رضایت بخش بود)0/90= 
KMO(. همچنی��ن آزمون کروی بودن بارتلت در س��طح احتمال 
0/001 معن��ی دار ب��ود )χ 2 = 5868/63(. تحلیل عاملی با روش 
مؤلفه   های اصلی منجر به استخراج چهار عامل با مقدار ویژه باالی 
یک گردید. این چهار عامل 52/28 درصد واریانس کل مشوق   های 
ش��غل دوم را تبیی��ن نمودند. و در نهایت ب��ا توجه به نقطه عطف 
آزمون س��نگریزه که در ان ش��یب خط کمترین تغییر را می کند، 
4 عامل برای چرخش انتخاب ش��د)قابل ذکر است که این عوامل 
در مجم��وع 52/28 درصد از واریان��س گویه   ها را تبیین می کنند. 
همچنین گویه هایی که بار عاملی کمتر از 0/4 داشتند یا روی بیش 

از یک عامل بار بیشتر از 0/4 داشتند از تحلیل حذف شدند(.
 ای��ن چهار عامل که برای توجیه مش��وق   های ش��غل دوم انتخاب 
گردیدند عبارتند از: سختی کار، مسایل مالی و اقتصادی، مدیریت 

و رهبری نامناسب و عدم منزلت شغلی و اجتماعی بود.
همچنین برای بررسی همس��انی درونی عامل   ها از آلفای کرونباخ 
استفاده شد که نتایج آن به این شرح است: عامل یک)سختی کار( 
0/89، عامل دو)مسایل مالی و اقتصادی( 0/81، عامل سه)مدیریت 
و رهب��ری نامناس��ب( 0/75و عام��ل چهار)عدم منزلت ش��غلی و 

اجتماعی( 0/71. ضریب آلفای کل مقیاس نیز 0/94 می باشد.
برای سازمان دادن، خالصه نمودن و تجزیه و تحلیل داده   ها از آمار 
توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در تحلیل توصیفی با استفاده 
از مش��خصه   های آم��اری نظیر فراوانی ها، درصده��ا، میانگین   ها و 
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انحراف اس��تاندارد به تجزیه و تحلیل داده   ها در قالب س��ه س��ؤال 
تحقیق پرداخته ش��د. و در تحلیل اس��تنباطی برای س��ؤال یک از 
آزمون تحلیل اکتش��افی برای بدست آوردن عامل  ها یا مشوق   های 
مؤثر بر گرایش کارکنان شاغل به شغل دوم، از آزمون فریدمن برای 
رتبه بندی عوامل مؤثر بر گرایش به ش��غل دوم)س��ؤال دوم(، و در 
نهایت از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مجزا جهت بررس��ی 
تفاوت میانگین نمرات گرایش به ش��غل دوم )در مورد هر کدام از 
متغیر   های دموگرافیگ)س��ن، جنس و...(( برای جوابگویی به سؤال 
3 تحقیق اس��تفاده گردید. گفتنی اس��ت جهت سرعت و دقت در 
 spss 18 کار آماری پژوهش، کلیه مراحل با اس��تفاده از نرم افزار

انجام گرفت.
 يافته ها

در ای��ن بحش یافته   های تحقیق با توجه به س��ؤاالت پژوهش ارایه 
گردیده است:

سؤال  1( از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان   های تابعه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت عوامل مؤثر بر گرایش کارکنان به شغل دوم 

چیست؟
چهار عامل به دس��ت آمده  ب��ه ترتیب می��زان تأثیرگذاری آن  ها 

عبارتند از: 
1- سختی کار که شامل زیر مولفه هایی نظیر)عدم توجه به شرایط 
فیزیکی کار در بیمارس��تان، عدم توجه به ش��رایط س��خت روانی 
کار در بیمارس��تان، قوانین، مقررات، روش   ها و دس��تور العمل  های 
سخت سازمانی، احس��اس عدم ایمنی جسمانی )ترس از صدمات 
جسمی، مبتال شدن به بیماری و..........( درصد واریانس تعیین شده 

31/50درصد.
2- ع��دم منزلت ش��غلی و اجتماع��ی )عدم رضایت ش��غلی، عدم 
استقالل فردی )فشار محیط پیرامون(، عدم قدردانی و سپاسگذاری 
از کارمندان، وجهه پائین اجتماعی، آبرومندانه نبودن شغل، پائین 
بودن احس��اس قدرت در شغل، کیفیت پائین روابط )رسمی و غیر 

رسمی( بین همکاران( درصد واریانس تعیین شده 8/14 درصد.
3- مس��ایل مالی و اقتصادی )کمبود حقوق و مزایای شغلی، عدم 
توجه به امنیت شغلی از طرف سازمان، فراهم نبودن مزایای جانبی 

شغلی، بیمه نبودن( درصد واریانس تعیین شده 6/76 درصد.
4- مدیریت و رهبری نامناسب )انتصاب بر اساس مدیریت نامناسب 
و عدم تطابق سمت با ظرفیت و استعداد فردی، مدیریت و رهبری 

ضعیف( درصد واریانس تعیین شده 5/88 درصد.

در یافته   های این تحقیق ش��رایط محیطی بیمارس��تان، موجبات 
سختی کار و بیشترین تأثیر در عدم رضایت شغلی را دارد.

سؤال  2( اولویت بندی مهم ترین عوامل و مشوق   های مؤثر بر اساس 
دیدگاه   های کارکنان شاغل به شغل دوم در بیمارستان کدامند؟

با توجه به این که هدف از این س��ؤال رتب��ه بندی عوامل مؤثر بر 
گرایش به شغل دوم می باشد، لذا جهت پاسخ به این سؤال از آزمون 

فریدمن استفاده شد.
نتایج آزمون فریدمن نشان دادکه حداقل یکی از میانگین رتبه   های 
عوامل تأثی��ر گذار بر دیگر میانگین رتبه   ها ارجحیت دارد. با توجه 
جدول حاصله از ازمون مذکور، بیش��ترین میانگین رتبه مربوط به 
عدم توجه به ش��رایط فیزیکی کار در بیمارستان )16/83(، سپس 
احساس عدم ایمنی جسمانی )ترس از صدمات جسمی، مبتال شدن 
به بیماری، هوای ناپاک(، )15/94( و کمبود حقوق و مزایای شغلی 
)15/35( می باشد که نشانگر بیشترین تأثیر این عوامل بر گرایش 
به انتخاب شغل دوم در بین کارکنان بیمارستان می باشد. کمترین 
میانگین رتبه نیز متعلق به عدم توجه به زندگی و مشکالت شخصی 
کارمن��دان )6/04(، عدم تنوع و خالقی��ت کاری )تکرار مکررات و 
آفت روزمرگی( )6/09( و سپس فراهم نبودن انگیزش  های مناسب 
ش��غلی)7/00( می باشد که این امر نشان دهنده کمترین تأثیر این 
عوامل بر گرایش به شغل دوم در بین کارکنان بیمارستان می باشد. 
نتایج این آزمون نشان دهنده آن است که حداقل یکی از میانگین 
رتبه   های عوامل تأثیر گذار بر دیگر میانگین رتبه   ها ارحجیت دارد. 
با توجه به نتایج آزمون بیشترین میانگین رتبه مربوط به عدم توجه 
به شرایط فیزیکی کار در بیمارستان )16/83(، سپس احساس عدم 
ایمنی جسمانی )ترس از صدمات جسمی، مبتال شدن به بیماری، 
هوای ناپاک(، )15/94( و کمبود حقوق و مزایای ش��غلی )15/35( 
می باشد که نشانگر بیشترین تأثیر این عوامل بر گرایش به انتخاب 
ش��غل دوم در بین کارکنان بیمارستان می باشد. کمترین میانگین 
رتب��ه نیز متعل��ق به عدم توجه به زندگی و مش��کالت ش��خصی 
کارمن��دان )6/04(، عدم تنوع و خالقی��ت کاری )تکرار مکررات و 
آفت روزمرگی( )6/09( و سپس فراهم نبودن انگیزش  های مناسب 
شغلی )7/00( می باشد که این امر نشان دهنده کمترین تأثیر این 
عوامل بر گرایش به شغل دوم در بین کارکنان بیمارستان می باشد.

س��ؤال 3( آیا اثر گذاری مش��وق   ها ب��ر اس��اس متغیر هایی چون 
جنس��یت، وضعیت س��ن، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، س��ابقه 

خدمت متفاوت است؟
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برای پاس��خ به این س��ؤال از تحلیل واریان��س چند متغیری مجزا 
استفاده شده که یافته هانشان می دهد به لحاظ جنسیت مولفه   های 
سختی کار، منزلت اجتماعی و مسایل اقتصادی در گرایش به شغل 
دوم ب��رای کارکنان مرد مهم تر از کارکنان زن می باش��د ومردان و 
زن��ان از نظر بعد مدیریت نامناس��ب از ابعاد گرایش به ش��غل دوم 

تفاوتی با هم ندارند. 
- به لحاظ وضعیت تاهل یافته هانشان می دهد از بین ابعاد گرایش 
به ش��غل دوم، میانگین نمرات سختی کار، عدم منزلت اجتماعی و 
مس��ایل اقتصادی کارکنان متاهل بیش از کارکنان مجرد می باشد 
و این تفاوت در س��طح 0/001معنادار می باشد، اما میانگین نمرات 
مدیریت نامناسب در بین کارکنان متاهل و مجرد تفاوت معنی داری 
با هم ندارد. همچنین یافته   ها نشان می دهد که از بین ابعاد گرایش 
به شغل دوم برای کارکنان متأهل، سختی کار، عدم منزلت شغلی 
و اجتماعی و مس��ایل اقتصادی از عوامل مهم گرایش به شغل دوم 

می باشد.
- همس��و با مورد فوق، از نظر س��ن و س��ابقه )بر اساس پاسخ   های 
کارکن��ان و اعضای نمونه ی آماری تحقیق، س��ابقه ی کمتر از پنج 
سال به عنوان س��ابقه ی کم و بیش از پنج سال به عنوان سابقه ی 
زیاد در نظر گرفته ش��د( یافته   ها نش��ان می دهد ک��ه از بین ابعاد 
گرایش به ش��غل دوم، میانگین نمرات مولفه   های سختی کار، عدم 
منزلت ش��غلی و اجتماعی و مس��ایل اقتص��ادی در بین کارکنان 
مس��ن و باس��ابقه بیش��تر از کارکنان جوان و کم سابقه می باشد و 
در سطح0/001این تفاوت   ها معنی دار می باشند، همچنین میانگین 
نمرات مدیریت نامناس��ب در بین هر دو گروه سنی و سابقه ی کار 

تفاوت معنی داری را با هم ندارد. 
گفتنی است نقطه ی برش برای سن در پژوهش حاظر کمتر از 30 
س��ال به عنوان جوان و بیش از 30 س��ال به عنوان مس��ن در نظر 

گرفته شد.
یافته   های تحقیق در مورد س��طح تحصیالت نشان می دهد که که 
بیشترین میزان گرایش به شغل دوم در بین کارکنان فوق لیسانس 
و کمترین میزان گرایش به شغل دوم را دیپلم   ها تشکیل می دادند. 
این در حالی اس��ت که بیش��ترین کارکنان جامعه ام��اری را افراد 

دیپلمه و کمترین کارکنان را پزشکان تشکیل می دادند.  
 بحث

ای��ن تحقیق با هدف ش��ناخت و بررس��ی عوامل مؤث��ر بر گرایش 
کارکنان به شغل دوم در بیمارستان   های تابعه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت صورت گرفته که با توجه به یافته   ها با عنایت به چهار عامل 
کلی )س��ختی کار، عدم منزلت ش��غلی و اجتماعی، مسایل مالی و 
اقتصادی و مدیریت و رهبری نامناس��ب( و ب��ذل توجه به ادبیات 
تحقیق، می توان اس��تنباط نمود که تقریبا هر پژوهشی که رضایت 
ش��غلی یا سائق  های انگیزاننده شغلی را هدف قرار داده است حتما 
به نقش اساسی این چهار متغیر کلیدی اشاره کرده است و این امر 
نشان از اهمیت حیاتی این موارد به عنوان محرک  های مناسب برای 
گرویدن به ش��غل  های دیگر در کنار ش��غل اصلی حکایت می کند. 
ش��رایط محیطی بیمارستان، فش��ار و حجم کار کادر بیمارستان، 
ش��یفت  های چرخش��ی، س��اعات طوالنی کار، عدم تن��وع الزم در 
ش��غل، انتظار برخورد  های همه جانبه و مؤثر با بیماران و همراهان 
آنها، هوای ناپاک، و ترس مداوم از مبتال ش��دن به بیماری  ها مثاًل 
)اسیب   های ش��غلی(، امکان درگیری با همراهان بیماران و به طور 
کلی عدم کیفیت زندگی کاری مناس��ب، موجبات س��ختی کار را 
برای کادر بیمارستانی فراهم آورده و آن  ها را به عدم رضایت شغلی 
و گرایش به سوی شغل دوم سوق داده است میزان درآمد و داشتن 
حقوق و مزای��ای کافی نیز یکی از جدی تری��ن و مهم ترین دالیل 
انتخاب ش��غل در افراد اس��ت به گونه ای که در بس��یاری از موارد 
حتی می تواند باعث نادیده گرفتن عوامل دیگر باشد. گاه افرادی را 
می بینیم که با وجود داش��تن مشاغل مهم، کلیدی و دارای پایگاه 
و وجهه اجتماعی تنها به دلیل کمی درآمد از ش��غل خود احساس 
رضایت نکرده به گونه ای که حتی در موارد بسیاری به تغییر شغل 
خود حتی با شغلهایی با منزلتی پائینتر اقدام می کنند. لذا به عقیده 
بس��یاری، گرایش به شغل دوم در جامعه مصداق بارز دویدن برای 
درآمد است. طبیعی است که مشکالت مالی و اقتصادی افراد و عدم 
توزیع عادالنه درامد  ها در بیمارس��تان   ها و احساس نابرابری با سایر 
گروه  های همکار، برای پوشش دادن مشکالت مادی زندگی، آن را 
برای داشتن ش��غل   های دیگری ترغیب می کند که این امر از یک 
سو چرخه کاریابی جامعه را ناسالم می کند و از سویی دیگر فرصت 
اش��تغال را از جوانان جویای کار می گیرد. توجه به حقوق و مزایای 
کاف��ی به عنوان یکی از اصلی ترین انگیزاننده   های رضایت ش��غلی 
است که در تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است)23،24،25و26(. 
در مورد تمایز کارکنان زن و مرد، مردان و زنان از نظر بعد مدیریت 
نامناس��ب از ابعاد گرایش به ش��غل دوم تفاوتی با هم ندارند. یعنی 
میزان اهمی��ت این مولفه در گرایش به ش��غل دوم برای مردان و 
زنان به یک اندازه می باش��د، ولی احتماالً رابطه گرایش به ش��غل 
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دوم و جنس تحت تأثیر تفاوت  های فرهنگی و نیز ش��رایط جوامع 
مورد مطالعه مانند سر پرست خانوار بودن، داشتن زندگی مستقل، 
انتظ��ارات متفاوت زنان و مردان از ش��غل خ��ود، راضی بودن زنان 
به حقوق دریافتی و... می باش��د. از جمله نتایج این تحقیق نش��ان 
می دهد که میانگین نمرات س��ختی کاردر مردان بیش��تر از زنان 
می باشد و میانگین نمرات منزلت اجتماعی در مردان بیش از زنان 
می باش��د و همینطور میانگین نمرات مس��ایل اقتصادی در مردان 
بیش از زنان می باشد که این نشان می دهد که سختی کار، منزلت 
اجتماعی و مسایل اقتصادی در گرایش به شغل دوم برای کارکنان 
م��رد مهم تر از کارکنان زن می باش��د و مردان و زن��ان از نظر بعد 
مدیریت نامناسب از ابعاد گرایش به شغل دوم تفاوتی با هم ندارند.

 مطالعه اصغری و همکاران با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت 
ش��غلی پرستاران، نش��ان می دهد که رضایت شغلی باال در مردان، 
13 درصد بیشتر از زنان است )27(که می تواند با یافته   های حاضر 

همپوشانی داشته یاشد.
در مورد وضعیت تاهل کارکنان یافته   ها نش��ان می دهد که از بین 
ابعاد گرایش به شغل دوم، میانگین نمرات سختی کار، عدم منزلت 
اجتماعی و مسایل اقتصادی کارکنان متاهل بیش از کارکنان مجرد 
می باش��د، اما میانگین نمرات مدیریت نامناس��ب در بین کارکنان 
متاهل و مجرد تفاوت معنی داری با هم ندارد، لذا بر اساس یافته   های 
پژوهش می توان چنین اس��تنباط کرد که ب��رای کارکنان متاهل 
س��ختی کار، عدم منزلت ش��غلی و اجتماعی و مسایل اقتصادی از 
عوامل مهم گرایش به ش��غل دوم می باشد. به نظر می رسد از علل 
این رابطه بتوان به زیاد بودن تعداد متاهلین شاغل در بیمارستان   ها 
و کم بودن افراد مجرد و رضایت آن  ها مثاًل از بعد اس��تقالل مالی، 
مس��ؤولیت  های متفاوتی که آن  ها نسبت به جامعه و فرزندان خود 
دارن��د، انتظارات متفاوت جامعه از متاهلین در قیاس با افراد مجرد 

و... اشاره کرد. 
مطابق با یافت  های تحقیق در رابطه با سن و و سابقه میتوان گفت 
که س��وابق زیادی که کادر قدیمی و مسن بیمارستان   ها نسبت به 
کادر جوان و کم سابقه دارند مطمئناً یکسری ایده آل هایی را برای 
خ��ود از قبل پرورش داده اند و حال که به آن نرس��یده اند یا کمتر 
رسیده اند، بدنبال راه حل  های جایگزین )مثاًل شغل دوم( می گردند 
که بتواند آن  ها را به خواسته   های عقیم مانده خود برساند، همچنین 
فشار  های زندگی بیشتری که آن  ها در مقام مقایسه با افراد کم سن 
تجربه کرده اند و یا در حال تجربه کردن هستند )مثاًلً جوابگویی به 

تمام خواسته   های اعضاء خانواده و...( چنین گرایشاتی را ناخواسته 
طلب می کند و آن  ها را به س��وی پیدا کردن ش��غل دوم در جهت 
جوابگویی به انتظارات، مسؤولیت  ها و خواسته   های خانواده و جامعه 

که کمتر از افراد کم سن و سال انتظار می رود سوق می دهد.
در مورد سطح تحصیالت نتایج نشان می دهد که میانگین گرایش 
به شغل دوم در میان کارکنان بیمارستان بر اساس سطح تحصیالت 
متفاوت اس��ت که بیش��ترین میزان گرایش به ش��غل دوم در بین 
کارکنان فوق لیس��انس و کمترین میزان گرایش به ش��غل دوم در 
بین کارکنان با مدرک دیپلم دیده می ش��ود. به اعتقاد بس��یاري از 
صاحبنظران با فرض ثابت نگه داش��تن س��طح ش��غل، بین سطح 

تحصیالت فرد و رضایت شغلي او رابطه منفي وجود دارد.
م��ی توان چنین گفت که بین س��طح تحصیالت اف��راد با گرایش 
آنان به ش��غل دوم در شرایط مس��اوی رابطه معکوس وجود دارد. 
یعنی هرچه سطح تحصیالت بیشتر باشد، انتظارات باال می رود و در 
صورت عدم پاس��خگویی سازمان مربوطه به این نیازها، افراد دیرتر 
و مش��کل تر به رضایت می رسند و برای بدست آوردن این رضایت 
بیش��تر متمایل می شود که دنبال شغل  های دیگر در کنار حرفه ی 
اصلی خود بگردند تا بتوانند بر انتظارت خود و جامعه پاسخ دهند.

 نتیجه گیري
در این پژوهش ارتباط معنی داری بین عوامل مؤثر بر عدم رضایت 
شغلی و گرایش به شغل دوم به دست امد.که این ارتباط از طریق 
امار  ه��ای تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به 
این نتیجه دست یافتیم که سختی کار در بیمارستان از اصلی ترین 
عوامل گرایش به ش��غل دوم از نظر کارکنان اس��ت. لذا، در جهت 
ارتقاء خدمات به بیماران می بایست استاندارد د  های شغلی مناسب 
جهت کاهش استرس و افزایش بازده کاری تعریف و پرداخت کارانه 
و س��ختی کار مناس��ب برای آن  ها در نظر گرفته ش��ود. همچنین 
در این راس��تا اعمال سیس��تم  های تشویق و تنبیه مناسب و ایجاد 
تس��هیالت و امکانات رفاهی و ورزشی برای کارکنان بیش از پیش 
ضروری اس��ت. همینط��ور توجه به نظام  ه��ای پرداختی صحیح و 
عادالنه در مقابل خدماتی که انجام می دهند و برنامه ریزی دقیق و 
منطقی جهت توجه مسایل مالی )حقوق و مزایا( کادر بیمارستانی 

از طرف مسؤولین الزم است. 
الزم به ذکر اس��ت که باید تأکید ویژ های بر شایس��ته ساالری در 
انتصاب   ها مبذول شود تا ان  ها با ایجاد شرایط محیط کاری مناسب 
و توجه مس��ؤوالنه به مسایل و مشکالت کارکنان، رضایت شغلی را 
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برای آن  ها به ارمغان آورند.
محقق در این پژوهش با محدودیت   های از جمله: نبود پژوهش  های 
قوی مش��ابه ب��ا چنی��ن مؤلفه هایی خصوص��اً در م��ورد کارکنان 
بیمارس��تانی، جهت انجام مقایسات الزم با آن  ها و محدودیت ابزار 
گرد اوری اطالعات و همچنین کوچ��ک بودن جامعه اماری روبرو 
بود و پیش��نهاد می ش��ود پژوهشی مش��ابه و یا انجام پژوهش   های 
مقایس��ه ای در مورد متغیر  های انگیزش��ی و رضایت ش��غلی کادر 
بیمارستانی در سایر بیمارستان   ها و مراکز بهداشتی و درمانی انجام 
گی��رد تا با مقایس��ه و در یاف��ت نتایج، بینش بهتر نس��بت به این 

مش��وق   ها در چنین سازمان هایی بدس��ت آید و امید وار است که 
برشمردن این مشکالت و ریشه یابی ان  ها گامی در جهت رفع ان  ها 

با همت بلند مسؤولین ملی و منطق های گردد.
 تشکر و قدرانی

پژوهش��گر مراتب ق��در دانی و تش��کر فراوان خ��ود را از کارکنان 
بیمارس��تان   های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و بطور خاص 
کادر پرتالش پرس��تاری ش��اغل در حوزه این دانشگاه که خدمات 
خالصانه خود را بی ریا به بیماران و مددجویان این منطقه از میهن 

اسالمیمان ارایه می دارند ابراز می دارد.
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Assessing factors influenced on teaching hospital staff 
tendency to incentives' in second job

Introduction: Always staff tendency to incentives’ in second job in 
health care organization, resulted to less focus on the main jobs, and 
reduce their physical and psychological forces and also reduce their 
services qualities. Because of their job has direct connect to health of 
society, this issue must be considerable. 
Aim: This study was done for assessing factors influenced on staff ten-
dency to incentives’ in second job in teaching hospitals in Jiroft.
Method: This descriptive study was done in 2010 in teaching hospi-
tals in Jiroft provenience. Samples (223) were selected randomly who 
have second job in two hospitals and all hospital staff: doctors, nurses, 
administrators and hospital worker in security guard and services di-
visions included. Data gathered by questionnaire that staff responded 
based on Likert scale. Its’ validity was measured by used exploratory 
factor analysis with Varimax Rotation. Descriptive statistics was used 
for data analysis.
Results: Findings showed that there are four factors that staff tends to 
the second job; hard work, lack of employment and social status, eco-
nomic and financial inadequate, and leadership and management issues. 
The Friedman test showed that the physical conditions in the hospital 
had highest rank (16.83). Also, effect of incentives on variables such as 
gender, status, age, marital status, education, and work experiences are 
different with each other.
Conclusion: : Health care administrators must be consider factors such 
as job satisfaction, fairness in pay, employment and social status and 
managerial factors that would be diminish employees  to work in sec-
ond job.
Key words: hospital staff, incentives of second jobs, job satisfaction, 
motivation
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