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چکیده
زمینه و هدف:

شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی ،میتواند در پیامد و بهرهوری سازمان و زندگی شخصی فرد و کیفیت ارائهی خدمات

پرستاری اثرات مهمی بگذارد .لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤ ثر بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اصفهان
صورتگرفت.

موادّ و روشها:

مطالعهی حاضر ،توصیفی -تحلیلی بوده که درسال  4934در  411نفر از پرستاران بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهر

اصفهان که بهروش نمونهگیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند ،انجامگرفت .برای جمعآوری اطالعات از یک پرسشنامهی دو بخشی استفاده-
شد بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیکی و بخش دوم ،مربوط به رضایت شغلی بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  spssنسخهی  44و
آزمونهای آماری آنالیز واریانس و تی در سطح معناداری  5درصد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافتهها:

دراین مطالعه ،تنها  %95از پرستاران از شغل فعلی خود کامال راضی بودند .رضایت شغلی پرستاران بهطور معناداری با پست

شغلی( ،)p=1/114نوع استخدام( )p=1/12و بخش( )p=1/114رابطهداشت.

نتیجهگیری:

ضروریاست که مدیران پرستاری بیمارستانها ،جهت بهبود رضایت شغلی کارکنان خود عوامل پست شغلی ،نوع استخدام و

بخش را مورد توجه قرارداده و ازاینطریق ،برنامهریزیهایی درجهت بهبود رضایت شغلی آنها تدویننمایند.

واژههای کلیدی :عوامل مؤثر ،رضایت شغلی ،پرستاران.

رضایت شغلی دارای دو بعد است :یکی دربرگیرندهی

مقدمه
رضایت شغلی ،بیانگر میزان نگرش مثبت یک

ویژگیهای محیطی و جنبههای بیرونی شغل بوده و شامل

کارمند نسبت به شغل خود است( .)1فردلوتانز ،رضایت

سرپرستی ،حقوق ،رابطهی بین افراد و شرایط کاری است.

شغلی را حالت عاطفی مثبت و خوشایندی میداند که

بعد دوم به محتوای شغل و جنبههای درونی آن مریوط

حاصل ارزیابی فرد از شغل اوست( .)2هرزبرگ اعتقاددارد

بوده و شامل عواملی مانند اهمّیّتدادن به پیشرفت،
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مسؤولیت و رشد است(.)3

معناداری با رضایت شغلی آنها ارتباط داشت( .)11هدف

منابع انسانی ،مهمترین عامل در اثربخشی و کارایی

از این مطالعه ،تعیین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

هر سازمان است .بدون تالش و تعهدات کارکنان هیچ

پرستاران شاغل در بیمارستان است .نتایج حاصل از این

سازمانی نمیتواند موفق باشد( .)4رضایت شغلی ،عامل

مطالعه ،میتواند مدیران پرستاری و بیمارستانها را در

مهمی برای حفظ کارکنان کارآزموده است .این مسأله،

ایجاد شرایط کاری مناسب برای افزایش رضایت شغلی

بهخصوص در بیمارستانها ،بسیار حیاتی است (.)5

کمککند .نتایج این مطالعه ،برای برنامهریزی و اجرای

پرستاران ،بزرگترین گروه شاغل در نظامهای بهداشتی

سیاستهای مؤثر در سالمت مفید است.

تمام کشورهای جهان هستند و نقش چشمگیری در
ارتقای سالمت جامعه دارند( .)4پرستاران زمان زیادی را

مواد و روشها

با بیماران سپریمیکنند و پاسخ آنها به درمان را در طول

مطالعهی حاضر ،یک مطالعهی توصیفی -تحلیلی

ساعات کاری پیگیری میکنند .همچنین آنها نقش مهمی

بوده که درسال  1391بر روی پرستاران بیمارستانهای

در روند درمان بیماران ایفامیکنند .بنابراین رضایت شغلی

خصوصی و دولتی شهر اصفهان انجامگرفت .روش

آنها ،کیفیت زندگی پرستار ،فرسودگی شغلی ،استرس

انتخاب نمونه به صورت چندمرحلهای بودهاست .بهگونه-

کاری ،کیفیت و کمیّت ارائهی مراقبتهای پرستاری،

ای که در مرحلهی اول از بین  12بیمارستان شهر اصفهان،

رضایتمندی بیماران( ،)6میزان ترک شغل و غیبت از کار

 5بیمارستان شامل بیمارستانهای :امین ،الزهرا ،فارابی،

و درنتیجه میزان موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می-

سینا و امید بهصورت تصادفی انتخابشد درمرحلهی دوم

دهد (.)7

از هر یک از بیمارستان های انتخابی ،لیستی از پرستاران،

شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی میتواند

تهیه و بهروش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  111نفر از

در پیامد و بهرهوری سازمان و زندگی شخصی فرد و

پرستاران شاغل در بیمارستانهای فوق بهصورت نمونه-

کیفیت ارائهی خدمات پرستاری اثرات مهمی بگذارد (-6

گیری طبقه بندیشده انتخابشدند .بدین صورت که ابتدا

 .)8لو و همکارانش در مطالعهی خود نشاندادند سطح

هر بیمارستان بهعنوان یک طبقه ،انتخاب و نسبت تعداد

تحصیالت پرستار ،نوبت کاری و شرح وظایف میتواند

پرستاران شاغل در هر بیمارستان ،نسبت به کل بیمارستان-

بر رضایت شغلی کارکنان مؤثر باشد( .)6در مطالعهی

ها ،محاسبهگردید و به همان نسبت در نمونهی مورد

عباسچیان و هکارانش که در بیمارستانهای زنجان انجام

مطالعه واردشدند .تعداد نمونه در هر طبقه با توجه به

گرفت ،امکانات رفاهی ،رضایت از محیط کار و بهبود

نسبت جنسی همان طبقه انتخابگردید.

حقوق و مزایا از مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

برای جمعآوری اطالعات ازیک پرسشنامهی دو

در پرستاران بودند( .)4حیدری رفعت در مطالعهی خود

بخشی استفادهشد .:بخش  )Aاین بخش حاوی اطالعات

نشانداد که متغیرهای توسعهی قابلیتهای انسانی،

دموگرافیک در مورد پرستاران از جمله سنّ ،جنس ّیت،

وابستگی اجتماعی ،پرداخت منصفانه ،محیط ایمن و

وضعیت تأهل ،سوابق تحصیلی ،سابقهی کار ،موقعیت

بهداشتی و قانونگذاری در سازمان ،بهترین پیشبینی-

شغلی ،حقوق و دستمزد و نوع بیمارستان است .بخش )B

کنندهی میزان رضایت شغلی پرستاران است( .)9در

پرسشنامه از  32سوال و  5بعد تشکیلشده که شامل:

مطالعهی اسگید و همکارانش تجربهی کار کارکنان ،سنّ،

شرایط کار ،جو واحد ،جو بیمارستان ،حجم کار و

نوع موسسات ،جنسیّت و واحد کار پرستاران بهطور

استقالل ،رضایت از جایگاه شغلی و قصد ادامهی کار
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کریمی بابوکانی و همکاران

است .این پرسشنامه در سال  1375توسط شفائیان

دریافتی از آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو

طراحی شدهاست( .)11در مطالعهی حاضر در این

متغیرهای جنس ،نوع استخدام و نوع بیمارستان

پرسشنامه تغییراتیداده و از آن استفادهشدهاست .در این

(خصوصی یا دولتی) از آزمون تی مستقل ( )T-TESTدر

پرسشنامه ،هر گویه در مقیاس پنج گزینهای لیکرت

سطح معناداری  %5استفاده شد.

امتیازبندی شدهاست :کامالً مخالف= ،1مخالف= ،2نظری
ندارم= ،3موافق= 4و کامالً موافق= .5طیف نمرهی حاصل

يافتهها

از رضایت شغلی پرسشنامه از  32تا  161است.

براساس یافتههای پژوهش 81،درصد( 81نفر) از پرستاران

برای تعیین اعتبار محتوا ،پرسشنامهی حاضر در

شرکتکننده در این مطالعه زن و  15درصد( 15نفر) مرد

اختیار  8نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بودند و  5نفر دیگر جنسیت خود را بیان نکردهبودند.

قرارگرفت و براساس نظریههای آنان تغییرات الزم جهت

بیشترین گروه سنّی 31-21 ،سال( 44درصد) و بیشترین

اصالح پرسشنامهها دادهشد .برای تعیین پایایی پرسش-

وضعیت تاهل مربوط به متاهلین( 64درصد) بود .بیشتر

نامه از روش ارزیابی مجدد استفادهشد .به اینصورت که

پرستاران در بخش سرطان(  21درصد) و اورژانس (21

تعداد  31نفر از پرستاران ،انتخابشده که پرستاران

درصد) فعالیتمیکردند ،اکثریت

شرکتکنندگان(88

منتخب ،به فاصلهی  2هفته پرسشنامهها را تکمیلکردند.

درصد) ،لیسانسیه بودند .بیشترین سابقهی کاری11 – 5 ،

ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ،رضایت شغلی

سال بود(  33درصد افراد).

را 1/92نشانداد.

در این مطالعه ،تنها  %35از پرستاران از شغل فعلی خود

برای جمعآوری اطالعات پس از اخذ معرفینامه

کامال راضی بودند ،درحالی که  %45از آنها راضی نبودند.

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و

 ،%14نه راضی و نه ناراضی بودند و  %6نظریههای خود را

هماهنگی با ریاست بیمارستان ،به بیمارستانهای مورد

در این مورد گزارشنکردند .بنابراین ،بهطورکلی رضایت

نظر ،مراجعه و اهداف مطالعه برای مدیران پرستاری

شغلی پرستاران در حد متوسط بود.

بیمارستان توضیح دادهشد .بعد از کسب موافقت آنها به

جدول شماره  :1میانگین و انحراف معیار رضایت

بخشهای مختلف بیمارستانها ،مراجعهشد و تکمیل

شغلی را در ابعاد مختلف آن نشان می دهد .بین رضایت

پرسشنامه توسط پرستارانی که مایل به تکمیل آن بودند و

شغلی پرستاران و سنّ( ،)P=1/15جنسیّت (،)p =1/16

با آگاهی از اهداف مطالعه و رضایت کامل ،صورتگر

سابقهی کاری ( ،)P=1/5بیمارستان ( ،)P=1/18حقوق

فت .معیار ورود به مطالعه ،داشتن حداقل یک سال سابقه-

( ،)P=1/65تحصیالت( )P=1/28و وضعیت تاهل()P=1/6

ی کار و معیارهای خروج از مطالعه سابقهی کار کمتر از

رابطهی معنادار آماری وجود ندارد .دراین مطالعه ،رضایت

یک سال و نیز عدم تمایل به شرکت در مطالعه بود.

شغلی درمیان مدیران پرستاری در مقایسه با سایر پست-

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری

جدول  :1میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی در ابعاد مختلف آن

 SPSSنسخهی  11انجامشد .برای نشاندادن نحوهی

ابعاد رضایت شغلی

انحراف معيار  ±ميانگين

توزیع ویژگیهای دموگرافیک و ویژگیهای مربوط به کار

شرایط کار

52/10±3/48

جو بخش

3/48±53/40

از آمار توصیفی استفادهشد .برای بررسی تاثیر متغیرهای

جو بيمارستان

8/46 ±01/14

بیمارستان محل خدمت ،سنّ ،تحصیالت ،بخش

حجم کار و استقالل

00/24 ±3/30

رضایت از جایگاه شغلی

08/44±8/45

جمع ابعاد

01/35±65/05

بیمارستان ،پست شغلی ،سابقهی کار و میزان حقوق
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های شغلی بهطور معناداری باالتر بود(،)P=1/111

مطالعهی اصغری و همکارانش ،با افزایش سنّ رضایت

همچنین میزان رضایت شغلی در پرستارانی که بهصورت

شغلی افزایشمییافت .نیز رضایت شغلی در پرستاران

رسمی استخدامشدهبودند ،نسبت به پرستارانی که به-

متاهل بیشتر بود و در مردان باالتر از زنان بود( .)15لودی

صورت قراردادی فعالیتمیکردند ،باالتر بود(.)P=1/12

و همکارانش نیز ارتباط معناداری بین رضایت شغلی و

رضایت شغلی بهترتیب در میان پرستاران بخش ،NICU

متغیرهای دموگرافیک از قبیل :سنّ ،جنس ،وضعیت تاهل

داخلی و دیالیز نسبت به سایر بخشها بهطور معناداری

و سطح تحصیالت گزارش کردند ( .)16در مطالعهی

باالتر بود()P=1/111

ن
عباسچیان و همکارانش رضایت شغلی با افزایش س ّ
افزایشمییافت و در مردان باالتر از زنان و نیز در افراد
متاهل باالتر بود ،ولی رابطهی رضایت شغلی و سطح

بحث
باتوجه به یافتههای این مطالعه ،فقط  35درصد

تحصیالت معنادار نبود( .)4تفاوت در تاثیر متفاوت عوامل

پرستاران مورد مطالعه از شغل خود کامال راضی بودند،

دموگرافیکی بر رضایت شغلی در مطالعات مختلف را

درحالیکه  %45از آنها راضی نبودند ،%14 .نه راضی و نه

میتوان به علت تفاوت های فرهنگی ،اقتصادی-اجتماعی

ناراضی بودند و  %6نظریههای خود را در این مورد

و شرایط جوامع مورد مطالعه دانست.

گزارش نکردند .درکل ،میزان رضایت شغلی پرستاران ،کم

در این مطالعه ،بین رضایت شغلی و بیمارستان

است .میرزابیگی و همکارانش در مطالعهی خود ،به

محل خدمت رابطهی معناداری مشاهدهنشد که با یافتههای

نتیجهی مشابهی دستیافتند .بهطوریکه در مطالعهی آنها،
 43/3درصد پرستاران از شغل خود کامال راضی بودند
( .)12این درحالیاست که در مطالعهی پریس و

مطالعهی عباسچیان( )4همخوانی دارد .این امر نشانمی-
دهد که میزان رضایت شغلی در بیمارستانهای مختلف
شهر اصفهان تقریبا مشابه است ،.همچنین این امر را می-

همکارانش 51 ،درصد پرستاران از شغل خود راضی

توان به شباهتهای فرهنگی و اجتماعی پرستاران شاغل

بودند( .)13همچنین در مطالعهی آرپی مانوکیان66 ،

در یک شهر و نیز ادارهی آنها توسط یک دانشگاه علوم

درصد پرستاران شاغل در بخشهای سرطان و زایمان از

پزشکی نسبتداد .در مطالعهی حاضر بین رضایت شغلی

شغل خود راضی بودند( .)3باتوجه به تاثیرگذاری ابعاد

و حقوق دریافتی رابطهی معنادار آماری مشاهدهنشد .در

مختلف شغلی بر میزان رضایت شغلی پرستاران و اینکه

مطالعهی عباسچیان و همکارانش نیز ارتباط بین رضایت

این ابعاد در کشورها ،شهر ها و بیمارستانهای مختلف

شغلی و بیمارستان محل خدمت و حقوق دریافتی

متفاوتند ،لذا تفاوت در نمرهی رضایت شغلی نیز قابل

معنادارنبود( )4این بدین معناست که افراد با حقوق باال و

انتظار و توجیهپذیر است.

پایین ،رضایت شغلی یکسانی دارند که در وضعیت کنونی

نتایج این مطالعه نشانداد که بین رضایت شغلی

چندان منطقی به نظرنمی رسد .با این حال ،قانعبودن

پرستاران و متغیرهای دموگرافیکی از قبیل :سنّ ،جنس،

پرستاران نسبت به حقوق خود میتواند توجیهکنندهی این

تحصیالت و وضعیت تاهل رابطهی معنادار آماری

یافته باشد .این درحالیاست که مطالعات نشان دادهاند که

وجودندارد .در مطالعهی میرزابیگی و همکارانش و نیز در

حقوق ومزایا ،مهمترین عامل تعیینکننده در رضایت

مطالعهای که توسط فروزانفر و همکارانش منتشرگردید،

شغلی پرستاران است ( .)19-17در مطالعهی حاضر ،بین

نیز نتایج مشابهی بهدستآمد و رضایت شغلی با هیچکدام

رضایت شغلی و سابقهی کاری رابطهی معناداری مشاهده

از متغیرهای دموگرافیکی رابطه نداشت( ،)14 ,12ولی در

نگردید .دلیل این امر ،را میتوان در تعامل ،همکاری و
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کریمی بابوکانی و همکاران

صمیمیّت در بین افراد با سابقهی کاری متفاوت نسبت داد

یافتههای مطالعهی عباسچیان و همکارانش مطابقت-

که این امر ،موجب انتقال تجربههای کاری و ایجاد حسّ

دارد( ،)4این یافته را میتوان به امن ّیت شغلی بیشتر در

یکسان نسبت به شغل در بین افراد میگردد .این درحالی

پرستارانی که استخدام رسمی هستند نسبتداد .این

است که یافتههای مطالعهی عباسچیان و همکارانش نشان-

درحالی است که در مطالعهی فدر و همکارانش بین نوع

داد که افراد با سابقهی کاری بیش از  21سال به طور

استخدام و رضایت شغلی هیچگونه رابطهای دیده-

معناداری رضایت شغلی باالتری داشتند ( .)4بعضی از

نشد( )23و در مطالعهی اصغری وهمکارانش پرستارانی

مطالعات بین رضایت شغلی و سابقهی کاری ارتباط مثبتی

که به صورت قراردادی فعالیت میکردند ،نسبت به

را ذکر کردهاند(.)21

پرستارانی که بهصورت پیمانی و طرحی فعالیتداشتند،

در این مطالعه ،رضایت شغلی در میان مدیران

رضایت شغلی بیشتری داشتند( .)15دلیل تفاوتهای

پرستاری در مقایسه با سایر پست های شغلی به طور

موجود در عوامل مؤثر بر نمرهی رضایت شغلی در

معناداری باالتر بود که با یافتههای مطالعه لوربر و

مطالعات مختلف را میتوان به تفاوت در شرایط کاری و

همکارانش همخوانیدارد( .)21دلیل رضایت شغلی بیشتر

سیاستهای مدیریتی در شهرها و بیمارستانهای مختلف

در میان مدیران پرستاری را میتوان به امکان مشارکت آنها

نسبتداد.

در فرایندهای مدیریتی و تصمیمگیری و درنتیجه توانایی

مدیران پرستاری الزم است توجه ویژهای به

آنها در ایجاد شرایط مناسب برای خود در محیط کار

رضایت شغلی کارکنان خود نمایند .پژوهش حاضر نشان-

دانست .ولی در مطالعهی عباسچیان و همکارانش رابطهی

داد که در میان کلیهی متغیرهای مورد پژوهش دراین

معناداری بین رضایت شغلی و پست شغلی دیدهنشد(.)4

مطالعه ،پست شغلی ،نوع استخدام و بخش بر رضایت

در این مطالعه ،رضایت شغلی بهترتیب در میان پرستاران

شغلی پرستاران مؤثر است .لذا مدیران پرستاریِ

بخش  ،NICUداخلی و دیالیز نسبت به سایر بخشها به-

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

طور معناداری باالتر بود .اصغری و همکارانش نیز نشان-

بایستهاست جهت بهبود رضایت شغلی کارکنان خود و

دادند که پرستاران اتاق عمل نسبت به پرستاران شاغل در

عملکرد آنها و نیز بهبود کیفیت ارائهی خدمات توسط

سایر بخش ها رضایت بیشتری داشتند( .)15دلیل این امر

پرستاران ،عوامل فیدشده را مورد توجه قرارداده و برنامه-

را میتوان در ارائهی خدمات حیاتیتر و احساس

ریزیهایی را در جهت بهبود رضایت شغلی آنها تدوین-

ارزشمندبودن دانست .این درحالیاست که مطالعهی بویل

نمایند.

و همکارانش نشانداد که پرستاران بخش کودکان ،باالترین

میزان رضایت شغلی پرستاران درکشورها،

رضایت شغلی و پرستاران بخش جراحی و اورژانس

بیمارستانها و بخشها متفاوت است .بنابر این ضروری

پایینترین رضایت شغلی را داشتهاند( .)22همچنین در

است میزان رضایت شغلی پرستاران و عوامل مؤثر بر آن

این مطالعه ،میزان رضایت شغلی در پرستارانی که به-

در تمام بیمارستانها بهصورت دورهای و هر چند سال

صورت رسمی استخدامشدهبودند ،نسبت به پرستارانی که

یکبار بررسی و با توجه به نتایج آنها اقدامات اصالحی

بهصورت قراردادی فعالیت میکردند ،باالتر بود که با

انجامگردد.
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Background: Identification of factors that influence job
satisfaction can impact the efficiency and quality of nursing
services and personal life. Therefore, this study was aimed to
investigate factors affecting job satisfaction of nurses in Isfahan
hospitals
Materials & Methods: this study is cross – sectional and was
conducted in 2013 on 100 nurses in private and public hospitals
of Isfahan, which were selected by multistage sampling method.
A two-part questionnaire was used to collect data: the first part
was comprised from the demographic information and the second
part was related to job satisfaction. Data analyzed by spss
version 11, ANOVA and t-test at The significance level of 5% .
Results: In this study, only 35% of nurses were satisfied with
their current job. Job satisfaction was significantly related with job
position (p=0.001), type of employment (p=0.02) and sector of
hospital (p=0.001).
Conclusion: It is essential for nurses managers to consider job
position, type of employment and sector of hospital for improving
the job satisfaction of their staff and, in this way, they can
develop some plans to improve job satisfaction.
Keywords: Risk factors, Job satisfaction, Nurse
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