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 مقاله پژوهشی 

 

در زمان  یعلمتأیه یاعضا سیتدر تیفیبا ک یشغل تیارتباط رسالت و رضا

 کرونا یدمیاپ یمجاز یهاآموزش

 

 *آزاده اراسته ،یدشت دیسع ،یاسد بایفر

 

 

 چكيده

از  ،ندیآمی انشگاه به حسابدکه به عنوان ارکان تعليم و تربيت هر  علمیهيأتاعضاي  در باال یشغل تیداشتن رسالت و رضا مقدمه:

 تيفيآن با ک همبستگیو  علمیهيأت ياعضا یو رسالت شغل تیرضا زانيم یبررسهدف با  مطالعه نیبرخوردار است. ااي ژهیو تياهم
 انجام شد. کرونا یدمياپ يمجاز يهادر زمان آموزش سیتدر

. شرکت نمودند 1399ر سال د رجنديب یدانشگاه علوم پزشک علمیهيأت ينفر از اعضا 83 همبستگی یفيمطالعه توص نیادرها: روش

 تیو رضا ( Dick) کید یغلشاستاندارد رسالت ي با استفاده از دو پرسشنامه یي اجتماعهارسانه قیبه صورت در دسترس و از طر هانمونه
 رمنياسپ يهاآزمون) یار استنباطو آم یفتوصي آمار از استفاده با هاشد. داده آوريجمع نیبه صورت آنال( Minnesota)سوتا  نهيم یشغل

 شد. ليو تحل هی( تجزسيوکروسکال وال

 و نمره ( 120موع)از مج 56/92 ±5/13 بيکننده به ترتافراد شرکت یشغل تینمره رسالت و رضا نيانگيمطالعه م نیدر انتايج: 

 =04/0pآمد ) ستدبه  يدارمعنامثبت  همبستگی سیتدر تيفيو ک یشغل تیرضا نبي. آمد دست بهنمره(  95 )از مجموع 72/64 ±9/29
از  کی چي( ه=r-28/0و  =19/0p) دیمشاهده نگرد يدارمعنا همبستگی سیتدر تيفيبا ک یرسالت شغل نيکه ب یدر حال (=23/0rو 

با رسالت و  التيتحص نزاي، نوع استخدام و متأهل تيوضع ،ییاجرا تيمسؤولدارا بودن  ،یسابقه خدمت، مرتبه علم ت،يجنس يرهايمتغ
 نداشتند. يدارمعنا همبستگی یشغل تیرضا

 علمیهيأت ياعضا یشغل تیرضا و عدم تیمنابع رضا رانیالزم است مد سیتدر تيفيک شیبه منظور افزا جیبا توجه به نتاگيري: نتيجه

 داشته باشند. ژهیو در جهت بهبود آن توجه و ییشناسا یرا بخوب

 

 یآموزش مجاز س،یتدر تیفیک ،یرسالت شغل ،یشغل تیرضاهای کلیدی: واژه
 189تا  181 (:25)22؛ 1401 مرداد پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

عامل توسعه در هر  نیترمهمبه عنوان  یانسان یروین

                                                 
بهداشت  و یراپزشکیدانشکده پ ،ی( گروه پرستاریآزاده اراسته، )مربنویسنده مسؤول:  *

 .رانیا رجند،ی. برجندیب یدرمان یو خدمات بهداشت یفردوس، دانشگاه علوم پزشک
azadearaste@yahoo.com  

 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،یستیآمار ز یتخصص یدکتر یدانشجو ،یاسد بایفر

 ،یدشت دی(؛ دکتر سعfariba.asadi3@gmail.com. )رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدرمان

و  اتیشود که توجه به روحمی در نظر گرفته یسازمان

 ییباال تیدر هر سازمان از اولو یانسان یهازهیانگ

و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم  یراپزشکیدانشکده پ ،یگروه بهداشت عموم (اری)استاد

. رانیا رجند،ی. برجندیب یرماند یو خدمات بهداشت یپزشک

(saeeddashty88@yahoo.com ) 

 21/2/1401، تاریخ پذیرش: 18/2/1401، تاریخ اصالحیه: 13/1/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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 تیفیجامعه را وابسته ک ی(. اگر سالمت1برخوردار است)

افراد را در  نیو نقش مهم ا یراپزشکیو پ یخدمات پزشک

لذا برای آموزش  میآموزش و درمان بدان و رییشگیامر پ

ای و حرفه یمنظم علم ستمیس کیبه  اجیافراد احت نیا

 (. 2)است

جامع  فیتعر کی( در Duffy & DIK) کیو دا یدوف

دانند که شغل می نسبت به کار یکردیرا رو یرسالت شغل

اش است که در آن فرد  یزندگ یو مرکز یفرد بخش اصل

 جامعه پسند تالش یو انجام کارها گرانیکمک به د یبرا

رسالت در دوران مدرن شکل جدیدی به  مفهوم (.3کند)می

شود که می خود گرفته است و به یکی از چند معنایی اطالق

باور  نی(. رسالت به ا4دهند)می افراد بـه شغل خود نسبت

مقصود و  یفرد بخش اصل یشغل ریاشاره دارد که مس

 (.5اوست) یزندگ یمعنا

( و همکاران در مطالعه خود Bundersun) باندرسون

 یموجب کاهش فرسودگ یرسالت شغل شیکه افزا افتندیدر

در مطالعه  زی( و همکاران نBorna(. برنا )6شود)می یشغل

 شیموجب افزا یشغل یکه کاهش فرسودگ افتندیخود در

 در(.7)شودمی پرستاران یو خودکارآمد یرسالت شغل

ه اصلی شناسایی شده است. مؤلفمورد رسالت شغلی سه 

ی همؤلفه به عوامل بیرون از فرد اشاره دارند. مؤلفاولین 

ه راهنمای اجتماعی مؤلفاست، سومین  مندهدفدوم کار 

به لحاظ فرا اجتماعی است که مسیر شغلیِ یک شخص 

 شیسبب افزا ی(. رسالت شغل8شود)می گیریجهت

 (. 9شود)می یشغل تیو رضا یآمدخودکار ،یسازگار

 یشخص برا یحالت درون ای لیتما ش،یگرا ،یشغل تیرضا

کننده نسبت به شغل است که با  یابیارز یهاالعملعکس

(. 1احساس مطبوع و نامطبوع فرد نسبت به آن همراه است)

است  یندیخوش آ ایمثبت  یحالت عاطف کی یشغل تیرضا

اش یتجارب شغل ایفرد از شغل  یابیکه حاصل ارز

 یشغل تیاگر فرد رضا گر،یعبارت د به(. 11و10باشد)

شغل خود را دوست  ادییز زانیداشته باشد به م ییباال

خود را ارضا نموده و در  ازهاییآن ن قیداشته، از طر

 (.12نسبت به آن خواهد داشت) یاحساسات مثبت جهینت

به عنوان احساس مساعد  یشغل تیرضااین که توجه به  با

ثر از أو مثبت فرد نسبت به شغل خود، در سازمان، مت

از  یشغل طیو شرا کطرفیاز  قیو عال هازهیانگ ازها،ین

بدون توجه  یانسان یروی( لذا توسعه ن13)است گریطرف د

از عناصر مستقل به آنها  لیو تبد علمیهیأت یبه اعضا

حال حفظ و  نیو در ع ییکارا شی، بدون افزامؤثر صرعنا

نخواهد بود.  ریپذامکانآنها  ینشاط و نوآور زه،یانگارتقای 

سبب افت تواند علمی میهیأت یاعضا یشغل تیعدم رضا

 دیتواند تهدمی نیآموزش و پژوهش گردد و همچن تیفیک

و مانع  یزندگ تیفیک ،یو روان یکننده سالمت جسم

(. 14شود) یو اجتماع یبه اهداف توسعه فرد یابیدست

تواند در ی ارتقای رضایت شغلی میهافراهم کردن زمینه

و کارایی درونی و  علمیهیآتاعضای  وریبهرهافزایش 

انجام شده  یهای(. بررس15باشد) مؤثر هابیرونی دانشگاه

اکثر  علمیهیأت یاعضا یشغل تی، رضا1394تا سال 

قرار  یدر سطح متوسط آزادو  یدولت یهادانشگاه

 (.17و16داشت)

 تیبهبود وضع یو تالش برا دهایو تهد هافرصت صیتشخ

برتر  گاهیمطلوب و کسب جا تیبه وضع دنیموجود و رس

 یهادانشگاه اً( خصوص18هر سازمان) فیوظا نیترمهماز 

را به عهده  یانیدانشجو تیترب فهیاست که وظ یعلوم پزشک

 حیدارند که سالمت جامعه وابسته به آموزش صح

 آنهاست.

و  یعلوم پزشک انیدانشجو یشک باال بردن توان علمیب

برخوردار است  ییباال تیبهداشت و درمان از اهم یارتقا

آموزش است که منوط به رسالت  تیفیک شیو الزمه آن افزا

 . است دیاسات یشغل تیو رضا

با  یبه کشور آموزش حضور 19 دیکوو روسیبا ورود و

 و تربیشمجبور به صرف وقت  دیمشکل مواجه شد ، اسات

 قیدر آموزش از طر تربیش یهاتیبردن خالقبه کار 

لذا  ند.شد یبا آموزش حضور یسازجهت همسان یمجاز

 یو رسالت شغل تیرضا زانیم یبررسبا هدف  مطالعه  نیا
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در  سیتدر تیفیآن با ک همبستگیو  علمیهیأت یعضاا

 انجام شد. کرونا یدمیاپ یمجاز یهازمان آموزش

 

 هاروش

 224 همبستگی در بین -مطالعه حاضر به روش توصیفی

به عنوان  رجندیب یدانشگاه علوم پزشک علمیهیأت عضو

از  هامطالعه پرسشنامه نی. در اماری انجام شدآجامعه 

قرار  علمیهیأت یاعضا اریدر اخت طریق فضای مجازی

و از طریق  دسترس به صورت در هامونهنگرفت. 

استفاده از پرسشنامه آنالین با ی اجتماعی هارسانه

 80ظرگرفتن توان د. حجم نمونه با در نشــ آوریجمع

)براساس مطالعه  31/0درصد و ضریب همبستگی 

با  05/0داری معنادرصد و سطح  10پایلوت(، ریزش 

 آمد. به دستنفر  83استفاده از فرمول همبستگی 

ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش، چک لیست 

اطالعات دموگرافیک و دو پرسشنامه رسالت شغلی دیک و 

 لیپرسشنامه رسالت شغرضایت شغلی مینه سوتا بود. 

پنج  و بر اساس طیف لیکرتحیطه  6و  سؤال 24دارای 

کامالً " 5تا  "کندنمی اصال در مورد من صدق" 1ای گزینه

. حداقل نمره در این است "کندمی در مورد من صدق

که در آن نمره  است 120و حداکثر نمره  24پرسشنامه 

است. برنا و  تربیشباالتر نشان دهنده رسالت شغلی 

 77/0همکاران ضریب آلفا کرونباخ را برای کل پرسشنامه 

 .(8)گزارش کردند 85/0تا  79/0از  هاو برای خرده مقیاس

خرده  6گویه و  19 از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

(، سؤال 4(، نوع شغل )سؤال 3مقیاس نظام پرداخت )

(، سؤال 2(، جو سازمانی )سؤال 3ی پیشرفت )هافرصت

( تشکیل سؤال 3( و شرایط فیزیکی )سؤال 4سبک رهبری )

ای پنج گزینهطیف لیکرت  به صورتشده است نمره گذاری 

« موافقمکامالً »تا ، «مخالفمکامالً »ی هاکه برای گزینه است

. در این شودمی در نظر گرفته 5 تا1به ترتیب امتیازات 

 . نمراتاست 95و حداکثر نمره  19پرسشنامه حداقل نمره 

دهد که میزان رضایت شغلی می نشان 38تا  19بین 

دهد که میزان می نشان 57تا  38بین  نمرات .است ضعیف

رضایت  57باالی  و نمرات است رضایت شغلی متوسط

 (19)شریفی و همکاراندر پژوهش  .است شغلی خوب

 .آمد به دست97/0پرسشنامه  ضریب پایایی

 همچنین نمره کیفیت تدریس اساتید از دیدگاه دانشجو که

به اعضای آن را  معاونت آموزشی دانشگاه هر ترم

معیار کیفیت تدریس در به عنوان کند می اعالم علمیهیأت

که به صورت  است 5تا  1نظر گرفته شد. نمره نهایی بین 

ثبت شد.  علمیهیأتدهی توسط هر عضو خودگزارش

 SPSS-21افزار توسط نرم هاتجزیه و تحلیل داده

(Armonk, NY, USA ) و با استفاده از آمار توصیفی و

نشان  رنفیزمون کلموگروف اسمآ جینتا .تحلیلی انجام شد

 یدارا سیتدر تیفیو ک یشغل تیرضا یرهایداد که متغ

میانگین و ی لذا به منظور مقایسه ،نرمال نبودند عیتوز

ی مختلف از آزمون هاانحراف معیار نمرات درگروه

بین  همبستگیوالیس و به منظور سنجش  لساکروک

 .متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شد

این مطالعه حاصل طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم 

 Ir.Bums.Rec.1399.342  پزشکی بیرجند با کد اخالق

 و برای انجام پژوهش از شرکت کنندگان قبل از ورود بود

به سامانه برای تکمیل پرسشنامه رضایت مجازی اخذ می 

 .گردید

 

 نتايج

علمی دانشگاه علوم هیأت عضو نفر 83در این مطالعه 

در  دلیل نقصه نفر ب 5شرکت کردند که  رجندیب یپزشک

 78 پرسشنامه تکمیل پرسشنامه حذف شدند و در نهایت

قرار گرفت  تحلیلدرصد( مورد  93در صد پاسخ دهی) نفر

درصد( خانم بودند. بیش از  7/57نفر ) 45 که از این تعداد

درصد( شرکت کننده دارای مدرک  59افراد )نیمی از 

 7/48 ند.دکترای تخصصی و مرتبه علمی استادیار بود

و اکثریت  ندیت اجرایی بودمسؤولدرصد از افراد دارای 

 ند.واحد تدریس داشت 10از  ترکمآنها  درصد(9/53)
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در این مطالعه میانگین نمره رسالت و رضایت شغلی افراد 

)با حداکثر نمره  56/92 ±5/13شرکت کننده به ترتیب 

آمد.  به دست (95)با حداکثر نمره  72/64± 29/9( و 120

شود طبق آزمون می مشاهده 1همانطور که در جدول 

همبستگی اسپیرمن بین رضایت شغلی و کیفیت تدریس 

( =23/0rو  >05/0pداری وجود دارد )معنامثبت  همبستگی

اند داشتهی تربیشبه عبارتی افرادی که رضایت شغلی 

بین رسالت شغلی با  اند.باالتری نیز داشته کیفیت تدریس

داری مشاهده نگردید معنا همبستگی کیفیت تدریس

(05/0p>  28/0و-r= در حالی .) که بین رسالت شغلی و

آمد  به دستداری معنامثبت  همبستگیرضایت شغلی 

(002/0= p  34/0وr= .) 

 

 شرکت کننده علمیهیأترسالت و رضایت شغلی با کیفیت تدریس اعضای  همبستگی :1جدول 

 کیفیت تدریس 

 داری*معنامقدار  همبستگی ضریب میانگین ±معیار انحراف متغیر

 19/0 -28/0 56/92 ±5/13 رسالت شغلی

 04/0 23/0 72/64± 29/9 رضایت شغلی

 *آزمون اسپیرمن

 

متغیرهای رسالت شغلی و رضایت شغلی  همبستگیبررسی 

با متغیرهای دموگرافیک نشان داد که هیچ یک از متغیرهای 

یت مسؤولجنسیت، سابقه خدمت، مرتبه علمی، دارا بودن 

، نوع استخدام و میزان تحصیالت با تأهلاجرایی، وضعیت 

داری ندارند در حالی معناهمبستگی رسالت و رضایت شغلی 

که متغیرهای سابقه خدمت و نوع استخدام با کیفیت تدریس 

 (. 2داری داشتند )جدول معنامثبت  همبستگی

 

 رسالت و رضایت شغلی با متغیرهای دموگرافیک شرکت کنندگان مطالعه همبستگی :2جدول 

 متغیر

 کیفیت تدریس رضایت شغلی رسالت شغلی

ضریب 

 همبستگی

مقدار 

 *داریمعنا

ضریب 

 همبستگی

مقدار 

 *داریمعنا

ضریب 

 همبستگی

مقدار 

 *داریمعنا

 71/0 04/0 35/0 10/0 40/0 09/0 جنسیت

 009/0 29/0 23/0 13/0 75/0 03/0 سابقه خدمت

 46/0 08/0 43/0 09/0 73/0 04/0 مرتبه علمی

 21/0 14/0 19/0 15/0 67/0 04/0 تأهلوضعیت 

 02/0 21/0 48/0 08/0 81/0 02/0 نوع استخدام

 13/0 /17 06/0 21/0 11/0 18/0 میزان تحصیالت

 18/0 15/0 10/0 18/0 73/0 04/0 یت اجراییمسؤولداشتن 

 *آزمون اسپیرمن
 

ین میانگین نمره ترکمشود می مشاهده 3با توجه به جدول 

 5از  ترکمکیفیت تدریس مربوط به افرادی با سابقه کاری 

سال است و افرادی که رسمی و پیمانی هستند از کیفیت 

 اند.تدریس باالتری برخوردار بوده

 

 مت و نوع استخداممقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت تدریس برحسب سابقه خد :3جدول 

 کیفیت تدریس متغیر
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 داری*معنامقدار  مقدار آماره میانگین ±انحراف معیار

 03/0 88/8 23/4 ± 51/0 سال 5از  ترکم سابقه خدمت

 74/4 ± 83/0 سال 10-5

 50/4 ± 49/0 سال 20-10

 0/4 ± 35/59 سال20تر از بیش

 05/0 41/7 60/4 ± 43/0 رسمی نوع استخدام

 58/4 ± 88/0 پیمانی

 39/4 ± 49/0 علمیطرح هیأت

 18/4 ± 33/0 سایر

 آزمون کروسکال والیس* 

 بحث

 یشغل تیرسالت و رضا زانیم نییپژوهش با هدف تع نیا

آن با  همبستگیکرونا و  یدمیدر اپ یعلمأتیه یاعضا

مطالعه  نیا یهاافتهیانجام شد. بر اساس  سیتدر تیفیک

افراد شرکت کننده  یشغل تینمره رسالت و رضا نیانگیم

 که آمد به دست 72/64± 29/9 و 56/92 ±5/13 بیبه ترت

 یتیپژوهش کو جی. نتاشودیگرفته م نظر در خوب سطح در

دانشگاه به طور  دیاسات یشغل تیرضا زانینشان داد که م

ی پژوهش ها(. یافته20باالتر از سطح متوسط است) یکل

و همکاران نشان داد که میانگین نمره کل رضایت  یموریت

براساس حداکثر نمره  09/65 علمیهیأتشغلی اعضای 

میانگین و انحراف معیار  یگری(. در پژوهش د21بود) 100

براساس  6/72 علمیهیأتنمره کل رضایت شغلی اعضای 

درصد  76 یاکبرای (. در مطالعه15بود) 135حداکثر نمره 

در سطح خوب و باالتر قرار  یشغل تیاز نظر رضا دیاسات

گفت وقتی امکان پویایی  توانیم نی(. بنابرا22داشتند)

فراهم گردد، به  علمیهیأتعلمی و پژوهشی برای اعضای 

(. 15تبع آن رضایت شغلی آنان نیز افزایش خواهد یافت)

که  استآنها  کار تیماه نهیدر زم تربیش دیاسات تیرضا

حقوق و  نهیو در زم است موزشآنشان از عالقه به حرفه 

 دارند.  یترکم یمند تیرضا ایمزا

 رامونیپ کیستماتیکه به روش مرور س یپژوهش در

صورت گرفت،  رانیدر ا علمیهیأتاعضای  یشغل تیرضا

در سطح  علمیهیأتاعضای  یشغل تیرضاه عمدبطور 

ای تا اندازه زیامر ن نیا لی( دل16متوسط گزارش شده است)

مربوط است. وجود  یموضوع مورد بررس تیبه ماه

از  کیدر هر  تیرضا تمتفاو زانیی متعدد و مهاشاخص

از  قیارائه ندادن گزارش دق یاصل لیاز دال هاشاخص

 جیاست. بر خالف نتا یشغل یتینارضا ای تیرضا زانیم

از  دیو همکاران اسات انیاضر در پژوهش زمانمطالعه ح

 یابیدر ارز نی(. همچن14نداشتند) یکاف تیشغل خود رضا

 ینشان داد اعضا جینتا کیپزشکان آکادم یشغل تیرضا

 یشغل یتینارضا یاندهیبه طور فزا یپزشک یعلمأتیه

(. آزادی عمل، تخصص، سیستم پاداش بر اساس 23دارند)

عدل، شرایط مناسب کاری، همکاران صمیمی، تناسب شغل 

 نی( که ا19)کندیم فایا ینقش مهم یشغل تیبا فرد در رضا

در  یمختلف کار طیوجود شرا انگریب تواندیم هاتفاوت

 تیمختلف باعث کاهش سطح رضا یهاو در مکان سطوح

 گردد. یشغل

به عنوان یک  دیاسات یرضایت شغلاین که توجه به  با

 ،یآموزش است و فداکار تیفیشاخص مهم و مؤثر در ک

را ممکن شان تیمسؤولو تعهد در  یمندعالقه

و حمایت حاضر، لزوم توجه  یهاافتهیلذا  .(22)سازدیم

  تایید می کند.اساتید را به  نیمسؤول تربیش

 سیتدر تیفیو ک یشغل تیرضا نیبنتایج نشان داد 

 یدیاسات یوجود دارد. به عبارت یمثبت معنادار همبستگی

 سیتدر تیفیاز سطح کاند داشته یباالتر یشغل تیکه رضا

و  یکوش ج،ینتا نیبرخوردار بودند. هم سو با ا یباالتر

 سیتدر تیفیبا ک یشغل تیرضا نیداشتند ب انیهمکاران ب

جلب  نی(. همچن25دارد) وجودمثبت و معنادار  یرابطه خط
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مند کردن آنان به حرفه استادان و عالقه یشغل تیرضا

منجر به  یو برآورده شدن اهداف آموزش سیتدر

چه سطح (. هر26)گرددیم تیفیبا ک سیتدرگیری شکل

 یریادگی طیمح کیمدرس باالتر رود،  یشغل تیرضا

 اداست یو هم برا رانیفراگ یو مناسب، هم برا ندیخوشا

از خود  یتربیش یاستاد تعهد شغل جهیدر نت کند،یفراهم م

(. 27)ابدییارتقا م سیتدر تیفیک قیطر نینشان داده و از ا

و  یفقط ابعاد خودباور ،یشغل زشیابعاد انگ انیاز م

 ینیبشیرا پ دیاسات سیتدر تیفیک توانندیم یشغل تیرضا

 (.28)ندینما

ندارد او  یهم خوان یدیپژوهش با پژوهش شه نیا جینتا

استادان با  یشغل تیدر پژوهش خود نشان داد که رضا

که  ی(. وجود عوامل29دارد) یرابطه منف سیتدر تیفیک

باعث بهبود  تواندیم گرددیم دیاسات یشغل تیباعث رضا

 یریادگی تیوضع یو ارتقا دیاسات سیعملکرد تدر

 یبرا تیفیبا ک سیتدر گریگردد. از طرف د انیدانشجو

 (. 24)است یضرور ،یبه اهداف آموزش عال دنیرس

از رسالت و  یمطالعه حاضر، وجود آگاه جینتا یراستا در

آنها  یشغل تیکارکنان بر رضا نیدر ب یانداز سازمانچشم

از فرهنگ سازمان  یاحتمااًل شاخص نیمثبت دارد. ا تأثیر

مثبت نهفته در چشم انداز و رسالت  یهااست که ارزش

پژوهشگران  نی(. همچن25)دهدیرا پرورش م یسازمان

و  یخوشنود شیکه داشتن رسالت، منجر به افزا افتندیدر

 نیا نیی. در تبشودیدر افراد م یریگمیتصم یخودکارآمد

دارند، در  یکه رسالت شغل یگفت افراد توانیم افتهی

افراد  نیهستند. اشان یشغل ریاز رشد مس یمراحل باالتر

(. به 5خود دارند) قیو عال هاییاز اهداف، توانا یدرک خوب

با داشتن  یعلمأتیه یبا توجه به اعضا رسدیمنظر 

از چشم آنها  درک شیباعث افزا ییاجرا یهاتیمسؤول

 شیافزا یرسالت شغل زانیشده و م یسازمان یاندازها

  است. افتهی

سابقه خدمت و نوع  ریمطالعه نشان داد که دو متغ جینتا

داشتند  یمثبت معنادار همبستگی سیتدر تیفیاستخدام با ک

اعضای  سیو همکاران سابقه تدر یمیبر اساس مطالعه سل

 یدارمعنا آنان رابطه سیتدر تیفیک زانیبا م علمیهیأت

 نیادر  نی(. همچن30)است دارد که هم سو با مطالعه حاضر

 نیتربیشتجربه کار، مطالعات نشان داد  ریسا جیراستا نتا

اعضای  یافتیدر یابینمرات ارزش یبینپیشرا در  تأثیر

بتوان  دی(. شا31از دانش آموختگان داشتند) علمیهیأت

که استخدام  یرابطه آن باشد که عضو نیا لیگفت دل

 یباالتر یشغل زهیدارد انگ یو مرتبه باالتر است یرسم

 برخوردار است. یبهتر تیفیو از ک سیجهت تدر

 یزمان تیبه محدود توانیمطالعه م نیا یهاتیمحدود از

متعدد در  یهاکیکرونا و پ یماریاشاره کرد با توجه به ب

جهت  یمجاز یزمان انجام مطالعه و استفاده از فضا

شرکت  نکیمتعدد و ارسال ل یهاها، در زمانداده یورآجمع

. دیکنترل گرد تیمحدود نیها امختلف دانشکده یهادر گروه

 ،یآموزش فیوظا یبا توجه به حجم باال یعلمأتیه یاعضا

 یهاو به واسطه پست یموزآکار یهاطیحضور در مح

 شنهادی. پاست محدودآنها  به یکه دارند دسترس ییاجرا

کرونا علل در دوران امده  شیپ طیبا توجه به شرا شودیم

 یرجوان و با سابقه کا یعلمأتیه یاعضا ترکم یتمندیرضا

 .ردیقرار گ یمورد بررس تربیشکم 

 

 گيرينتيجه

طور کلی اعضای هیأت ه نتایج مطالعه بیانگر آن بود که ب

دند رضایت شغلی خوبی برخوردار بورسالت و از  یعلم

اثر مثبت و مستقیم  کیفیت تدریسبر رضایت شغلی که 

لذا به منظور رسیدن به مقاصد مطلوب آموزشی و  داشت.

دانشگاه با برداشتن موانع عدم رضایت پژوهشی در 

تر را جهت اساتید و افزایش رسالت شغلی محیطی مناسب

 کیفیت آموزش ایجاد نمود. ارتقای 

 

 قدرداني

 علمیهیأتپژوهشگران این مطالعه از کلیه اعضای 

کننده در مطالعه که ما را یاری نمودند؛ تشکر و شرکت
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Relationship between mission and job satisfaction with the quality of 

teaching faculty members during the virtual education under the 

coronavirus pandemic conditions 

 

Fariba Asadi1, Saeid Dashti2, Azade Araste3 
 

Abstract 

 
Introduction: Job satisfaction among faculty member as one of the building blocks of education and the main 

body of university is of particular importance. This study endeavored to investigate the level of job satisfaction 

and mission of faculty members of Birjand University of Medical Sciences and its relationship with the quality 

of teaching in virtual education under the coronavirus pandemic conditions. 

Methods: This descriptive-analytical study was performed among 83 faculty members of Birjand University 

of Medical Sciences in the academic year 2020. Data were collected online through social media using two 

standard questionnaires: Dick Job Mission and Minnesota Job Satisfaction. Data were analyzed using 

descriptive statistics and inferential statistics (viz., Spearman and Kruskal-Wallis tests). 

Results: In this study, the mean score of mission and job satisfaction of the participants were 92.56 ± 13.5 

and 64.72 ± 9.29, respectively. There was a significant positive relationship between job satisfaction and 

teaching quality (p=0.04, r= 0.23), while no significant relationship was observed between job mission and 

teaching quality (p = 0.19, r= -0.28). None of the variables of gender, service history, academic rank, executive 

responsibility, marital status, type of employment, and level of education had a significant relationship with 

job mission and job satisfaction. 

Conclusion: According to the results, in order to promote the quality of teaching, it seems necessary for 

managers to identify the job satisfaction and dissatisfaction resources of the faculty members and pay special 

attention to improve it. 

 

Keywords: Job satisfaction, job mission, teaching quality, virtual teaching. 

 

Addresses: 
1. PhD student in Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: 

fariba.asadi3@gmail.com 
2. Assistant Professor, Department of Public Health, Ferdows School of Allied Medicine and Public Health, 

Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. Email: saeeddashty88@yahoo.com  
3. () Department of Nursing, Ferdows School of Allied Medicine and Public Health, Birjand University of 

Medical Sciences, Birjand, Iran. Email: azadearaste@yahoo.com 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5430-fa.html
http://www.tcpdf.org

