Original Article | Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2018; 26 (1): 40 - 48
Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty - ISSN 2008-2819

Survey of Nurses’ Job Satisfaction in Educational and Therapeutic Centers of Hamadan University of Medical Sciences
Amir Sadeghi1, Asgar Goharloo Arkawaz2, Fatemeh Cheraghi3*, Abbas Moghimbeigi4
1.
2.
3.
4.

Assistant Professor, Research Center for Child & Maternity Care, Hamadan University of Medical Sciences & Health
Services, Hamadan, Iran
MSc in Nursing Management, Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences & Health Services,
Hamadan, Iran
Associate Professor, Chronic Diseases (Home Care) Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Associate Professor, Modeling of Noncommunicable Diseases Research Center, Hamadan University of Medical Sciences
& Health Services, Hamadan, Iran

Article Info
2017/01/31
Received:
2017/09/02
Accepted:
Published Online 2018/03/16
DOI: 10.30699/sjhnmf.26.1.40

Original Article

Use your device to scan and
read the article online

Abstract
Introduction: Job satisfaction is one of the effective factors on the quality of the
nurses’ performance. Therefore, studying these main organizational variables has
been considered by many researchers. This study analyzes nurses’ job satisfaction in
Hamadan educational hospitals.
Methods: This is an analytic-descriptive study that was performed on 304 nurses
chosen via stratified random sampling of relative type in Hamadan University of
medical sciences’ hospitals. Data collection tools included Spector’s job satisfaction
questionnaires, descriptive statistics (mean and standard deviation), inferential statistics, independent sample t-test, ANOVA, and Tukey post-hoc.
Results: The results showed that the majority of participants 74.3%) had moderate job satisfaction level, 1.3% percent had high job satisfaction level and 24.4%
percent had low job satisfaction level..Participants in areas of supervision (%51),
co-workers (%51) and nature of work (%53) had high level of job satisfaction, in
terms of promotion (%46/7) and communication (% 48/4) they had moderate level
of job satisfaction, and regarding payment (%69/1), contingent rewards (%79/6),
operating conditions (%91/4), and fringe benefits (%79/6) they had low level of job
satisfaction. There was a significant statistical difference in nurses’ job satisfaction
based on their gender (t=2.8, P=0.005) and job experience (F=4.95, P=0.005). There
was not a significant statistical difference in nurses’ job satisfaction based on their
age.
Conclusions: The results showed that nurses in the areas of payment, contingent
rewards, fringe benefits and operating condition were least satisfied. Therefore, it is
expected that the custodians pay more attention to economic components of nursing
jobs and reduce unnecessary bureaucracy.
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چکیده
مقدمه :رﺿايت شﻐلی يکی از عوامﻞ مﺆﺛر ﺑرﮐیﻔیت عملکرد پرستاران است ،ازاينرو ﺑررسی آن توﺟه ﺑﺴیاری از
پژوهشﮕران را ﺟلﺐ ﮐرده است .اين مﻄالﻌه ﺑه ﺑررسی رﺿايت شﻐلی پرستاران شاﻏﻞ در مراﮐﺰ آموزشی درمانی
دانشﮕاه علوم پﺰشکی میپردازد.
روش کار :اين مﻄالﻌﮥ توصیﻔی ـ تﺤلیلی روی  304نﻔر از پرستاران شاﻏﻞ ﺑیمارستانهای دولتی همدان ﺑا روش
نمونهﮔیری تﺼادفی طبقهای از نوع نﺴبتی در سال  1394انجام شد .اﺑﺰار شامﻞ پرسﺶنامﮥ رﺿايت شﻐلی اسﭙکتور
ﺑود و از روشهای آماری توصیﻔی )میانﮕین و انﺤرافمﻌیار( ،و آزمونهای تی نمونههای مﺴتقﻞ ،آنالیﺰ واريانﺲ
يﮏطرفه و آزمون تﻌقیبی توﮐی استﻔاده شد.
یافتهها :اﮐﺜريت شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان ) (%74/3دارای رﺿايت شﻐلی متوسﻂ 1/3 ،درصد رﺿايت ﺑاﻻ و  24/4درصد
دارای رﺿايت شﻐلی پايین ﺑودند .رﺿايت پرستاران در ﺣیﻄههای سرپرستی ) 51/0درصد( ،همکاران )51/0
درصد( و ماهیت شﻐﻞ ) 53/0درصد( در سﻄﺢ خوب؛ در ﺣیﻄههای ارتقا ) 46/7درصد( و ارتباطات ) 48/4درصد(
در سﻄﺢ متوسﻂ و در ﺣیﻄههای پرداخت ) 69/1درصد( ،پاداشهای اﺣتمالی ) 79/6درصد( ،رويههای عمﻞ
) 91/4درصد( و مﺰايای ﺟانبی ) 79/6درصد( در سﻄﺢ پايین ﺑود .رﺿايت شﻐلی پرستاران ﺑرﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴیت
) (t=-2/8 ،P=0/005و ساﺑقﮥ ﮐار ) (F=4/95، P=0/008دارای تﻔاوت آماری مﻌﻨاداری ﺑود اما رﺿايت شﻐلی آنها
ﺑرﺣﺴﺐ سن تﻔاوت آماری مﻌﻨاداری نداشت.
نتیجه :نتايﺞ ﺣاﮐی از رﺿايت پايین پرستاران در ﺣیﻄههای پرداخت ،پاداشها ،مﺰايای ﺟانبی و رويههای عمﻞ
ﺑود .ازاينرو انتﻈار میرود متولیان امر نﺴبت ﺑه مﺆلﻔههای اﻗتﺼادی و رويههای شﻐﻞ پرستاری توﺟه ﺑیشتری
ﮐﻨﻨد.
واژههای کلیدی :رﺿايت شﻐلی ،پرستاران ،مشﺨﺼات دموﮔرافیﮏ ،همدان

مقدمه

رﺿايت شﻐلﯽ يکی از ﺟﻨبههای ﺑا اهمیت شﻐﻞ ﺑه
ﺣﺴاب میآيد و چالشﯽ ﺣیاتﯽ ﺑراي سازمانها است [.]1
صاﺣﺐنﻈران ﺑر اين ﺑاورند ﮐه رﺿايت شﻐلﯽ 1نوعﯽ نﮕرش
فرد نﺴبت ﺑه شﻐﻞ است و ﺑه ﺑیانی »چﮕونﮕﯽ اﺣﺴاس فرد
نﺴبت ﺑه شﻐلﺶ و ﺣیﻄههای ﮔوناﮔون آن تلقی میشود«
[ .]2نتايﺞ تﺤقیقات نشان میدهﻨد ﮐه رﺿايت شﻐلی
ﮐارﮐﻨان از عوامﻞ اصلی مﺆﺛر ﺑر ﺟﻨبههای مﻄلوب شﻐﻞ از
ﺟمله تﻌهد سازمانی ،ﺑهبود رفتار شهروندی سازمانی ،افﺰايﺶ
رﺿايت مشتريان و ﮐاهﺶ ﻏیبتهای مکرر است و نارﺿايتی
از شﻐﻞ عواﻗﺐ نامﻄلوﺑی ﺑر ﺟای میﮔذارد ﮐه ﺑا رسالت
سازمانهای امروزی ﺑهطور ﮐامﻞ مﻨافات دارد [ .]3زمانی
ﮐه ﮐارﮐﻨان يﮏ سازمان از شﻐﻞ و سمت خود رﺿايت داشته
ﺑاشﻨد ،تﻌامﻞ آنها ﺑا همکاران و ذيﻨﻔﻌان داخلی و خارﺟی
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سازمان ﺑهتر خواهد ﺑود .ﺑیتوﺟهی مديران ﺑه رﺿايت شﻐلی
موﺟﺐ تمرد ،ﮐاهﺶ اﺣﺴاس مﺴﺌولیت و در نهايت ترك
خدمت ﮐارﮐﻨان میشود ﮐه در درازمدت تبديﻞ ﺑه تهديدی
ﺟدی ﺑرای سازمان خواهد شد [ .]4رﺿايت شﻐلی مﺨﺼوصاً
میان پرستاران ،چالشی ﺣیاتی ﺑرای سازمانهای مراﻗبت
سالمت است .ﮐمبود نیروی پرستاری از مﻌﻀالت ﺟهانی ﺑه
شمار میرود ﮐه ﺑﺨشی از آن ناشی از ترك شﻐﻞ پرستاری
ﺑهخاطر نارﺿايتی آنان است [ .]5ﺑراساس تﺤقیقی %72/3
از پرستارانی ﮐه ترك خدمت ﮐردهاند تمايلی ﺑه ﺑازﮔشت ﺑه
ﮐار نداشتهاند [ .]6ﺑا توﺟه ﺑه عواﻗﺐ ناشی از پايین ﺑودن
رﺿايت شﻐلی ،در ﺑﺴیاری از ﮐشورها ﺑررسی وﺿﻌیت رﺿايت
شﻐلی پرستاران از ديدﮔاههای مﺨتلﻒ توﺟه مﺤققین را ﺟلﺐ
ﮐرده است [ (2008) Roman .]3،6ﮔﺰارش میﮐﻨد ﮐه در
سالهای  2015تا  2020ﮐمبود پرستاران و تﺄﺛیرات ناشی
دوره  26شماره  - 1فروردین و اردیبهشت 1397

 .42بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز ...

از آن ﺑه ﺑیشترين ﺣد خود خواهد رسید و تهديدی ﺟدی در
راستای رسیدن ﺑه اهداف سازمان ﺑهداشت ﺟهانی است []7
ازاينرو ﺿرورت دارد تمهیدات ﻻزم ﺑراي راﺿﯽ نﮕهداشتن
اين دسته از ﮐارﮐﻨان در مﺆسﺴات ﺑهداشتﯽ درمانﯽ انديشیده
شود.
عوامﻞ مﺨتلﻔی ﺑر رﺿايت شﻐلی پرستار مﺆﺛرند .ﺑراساس
تﺤقیقی ،ساعات ﮐار زياد ،شرايﻂ نامﺴاعد مﺤیﻂ ﮐار،
ﺿﻌﻒ شیوه ارزشیاﺑی و ﺿﻌﻒ در شیوة تشويﻖ و تﻨبیه از
عوامﻞ نارﺿايتی پرستاران است [ .]8از ديدﮔاه Herzberg
) (1993عواملی ﮐه سبﺐ رﺿايت شﻐلی میشوند متمايﺰ
از آنهايی است ﮐه ﺑه نارﺿايتی شﻐلی میانجامﻨد . .از اين
ديدﮔاه ،نارﺿايتی مﻌلول عوامﻞ ﺑهداشتی يا عوامﻞ ﺑیرونی
)سرپرستی ،مﺤیﻂ ﮐار ،رواﺑﻂ متقاﺑﻞ ،ﺣقوق و مﺰايا و خﻂ
مشیها( و رﺿايت شﻐلی مﻌلول عوامﻞ انﮕیﺰشی يا عوامﻞ
درونی )موفقیت ،شﻨاسايی ،ماهیت شﻐﻞ ،مﺴﺌولیت و رشد
و ترﻗی( است [.]9
نارﺿايتی شﻐلی ﮐارﮐﻨان در سازمانهای متولی سالمت،
سبﺐ پايین آمدن ﮐیﻔیت خدمات شده و درنهايت نارﺿايتی
ﺑیماران را ﺑهدنبال دارد .لذا ﺑا توﺟه ﺑه ايﻨکه در مراﮐﺰ
آموزشی درمانی ﺑار اصلی خدماترسانی مراﻗبتی ﺑر دوش
پرستاران است ،توﺟه ﺑه نﻈرات و خواستههای آنان در واﻗﻊ
توﺟه ﺑه ﺑهداشت و سالمت ﺟامﻌه است [ .]10از اين مﻨﻈر
انجام پژوهﺶهاي مرتبﻂ در اين زمیﻨه و استﻔادة ﮐارﺑردی از
نتايﺞ آنها پیامدهای مﻔیدی ﺑهدنبال دارد .همﭽﻨین ﺑا توﺟه
ﺑه ايﻨکه مﻄالﻌاتی ﮐه رﺿايت شﻐلی ﮐارﮐﻨان را ﺑرﺣﺴﺐ
ويژﮔیهای دموﮔرافیﮏ ﺑررسی ﮐردهاند نتايﺞ آماری متﻔاوتی
داشتﻨد [ ،]10-13تجﺰيهوتﺤلیﻞ رﺿايت شﻐلی پرستاران
ﺑرﺣﺴﺐ ويژﮔیهای دموﮔرافیﮏ آنها ﺣاﺋﺰ اهمیت است.
پژوهﺶ ﺣاﺿر ﺑا هدف تجﺰيهوتﺤلیﻞ رﺿايت شﻐلی پرستاران
مراﮐﺰ آموزشی درمانی دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان ﺑرﺣﺴﺐ
مشﺨﺼات دموﮔرافیﮏ آنها در سال  1394صورت ﮔرفت.

روش کار

پژوهﺶ ﺣاﺿر يﮏ مﻄالﻌﮥ توصیﻔی ـ تﺤلیلی است
ﮐه در سال  1394انجام شد .ﺟامﻌﮥ آماری اين مﻄالﻌه،
پرستاران شاﻏﻞ در مراﮐﺰ آموزشی درمانی دانشﮕاه علوم
پﺰشکی همدان )شامﻞ  5ﺑیمارستان( ﺑود .روش نمونهﮔیری
تﺼادفی طبقهای ـ نﺴبتی ﺑود .نمونﮥ پژوهﺶ ﺑا استﻔاده از
فرمول + 3

+ z1−β ) 2

α
2

(cr) 2

(z

1−

= ﮐه در اين فرمول ﺑا
 nتﻌیین شد

استﻨاد ﺑه نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  r=0,116 ،(1389) Ghayasiاست
[ .]14میﺰان اطمیﻨان اين آزمون  %95و توان آزمون ﺑراﺑر
 %80در نﻈر ﮔرفته شد .ﺑا ﺟايﮕﺰيﻨی مقادير ،ﺣداﻗﻞ تﻌداد
نمونه ﺑراﺑر  212نﻔر ﺑود ﮐه ﺑا اﺣتﺴاب اﺛر طرح نمونهﮔیری
طبقهاي  1/4تﻌداد  296نﻔر ﺑرآورد شد .ﺑراي اختﺼاص ﺣجﻢ
نمونه ﺑه ﺑیمارستانها ،ﺑا در نﻈر ﮔرفتن تﻌداد پرستاران هر
ﺑیمارستان ،سهﻢ آن ﺑیمارستان از تﻌداد نمونﮥ ﮐﻞ تﻌیین
شد .سﭙﺲ ﺑا در نﻈر ﮔرفتن نﺴبت پرستاران هر ﺑﺨﺶ ﺑه
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پرستاران ﮐﻞ ﺑیمارستان ،تﻌداد نمونه در هر ﺑﺨﺶ ﺑهصورت
تﺼادفی ﺑا استﻔاده از ﺟدول اعداد تﺼادفی ،تﻌیین شد .در اين
مﻄالﻌه ﺑهمﻨﻈور افﺰايﺶ میﺰان ﺑازﮔشت پرسﺶنامهها320 ،
پرسﺶنامه ﺑین پرستاران شاﻏﻞ در ﺑیمارستانهاي مﺨتلﻒ
توزيﻊ شد ﮐه از پرسﺶنامههاي توزيﻊشده  304پرسﺶنامه
ﺑراي تجﺰيهوتﺤلیﻞ ﻗاﺑﻞ استﻔاده ﺑود .پرسﺶنامههايﯽ ﮐه
در هر ﺑیمارستان تکمیﻞ و ﺟمﻊآوري شد ﺑه ﻗرار ذيﻞ ﺑود:
ﺑیمارستان اﮐباتان  ،64ﺑیمارستان ﺑﻌﺜت  ،109ﺑیمارستان
شهید ﺑهشتی  ،55ﺑیمارستان فرشﭽیان  52و ﺑیمارستان
فاطمیه  .24مﻌیار ورود ﺑه پژوهﺶ شامﻞ پرستارانی ﺑود ﮐه
دارای مدرك تﺤﺼیلی ﮐارشﻨاسی پرستاری يا ﺑاﻻتر ،شاﻏﻞ
ﺑه خدمت در مراﮐﺰ آموزشی درمانی دانشﮕاه علوم پﺰشکی
همدان و از ساﺑقﮥ ﺣداﻗﻞ  6ماه ﺣﻀور در ﺑﺨﺶ ﮐﻨونی
ﺑرخوردار ﺑودند .مﻌیار خروج از پژوهﺶ ﺑیتمايلی ﺑه شرﮐت
در پژوهﺶ و تکمیﻞ ناﻗﺺ پرسﺶنامهها ﺑود .اﺑﺰار ﺟمﻊآوری
اطالعات مشتمﻞ ﺑر دو پرسﺶنامه ﺑود .پرسﺶنامﮥ اول شامﻞ
اطالعات دموﮔرافیﮏ از ﻗبیﻞ سن ،ﺟﻨﺲ ،میﺰان تﺤﺼیالت
و ساﺑقﮥ ﮐار ﺑود .ديﮕری پرسﺶنامﮥ استاندارد رﺿايت شﻐلی
 Spectorﺑود ﮐه وی آن را ﺑراساس نﻈريﮥ انﮕیﺰشﯽ هرزﺑرگ
طراﺣی ﮐرد .اين پرسﺶنامه رﺿايت شﻐلی را در  9ﺣیﻄﮥ
پرداختها ،1ارتقا ،2سرپرستی ،3همکاران ،4مﺰايای ﺟانبی،5
پاداشهای اﺣتمالی ،6ماهیت شﻐﻞ ،7مقررات اﺟرايی 8و
ارتباطات 9ﺑررسی میﮐﻨد [ .]15هر مﺆلﻔﮥ اين پرسﺶنامه
مشتمﻞ ﺑر  4سﺆال ﺑوده و در مجموع پرسﺶنامه دارای 36
سﺆال ) 19سﺆال مﻨﻔی و  17سﺆال مﺜبت( ﺑر مبﻨای مقیاس
شﺶﮔﺰيﻨهای لیکرت 10ﺑود .در سﺆالهای مﺜبت ،طیﻒ نمره
از يﮏ )ﮐامال مﺨالﻔﻢ( تا شﺶ )ﮐامال موافقﻢ( ﺑوده در ﺣالی
ﮐه در سﺆالهای مﻨﻔی روش نمرهدهی ﺑرعکﺲ ﺑود؛ ﺑرای
مﺜال نمرهای ﮐه ﺑه ﮐامال موافقﻢ تﻌلﻖ میﮔرفت عدد يﮏ ﺑود
و ﺑالﻌکﺲ .ﺣداﻗﻞ نمرة اﮐتﺴاﺑی از پرسﺶنامه  36و ﺣداﮐﺜر
 216است .رﺿايت شﻐلی ﮐلی ،میانﮕین نمرات ﺣاصﻞشدة
همﮥ شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان است .ﺑهمﻨﻈور دستهﺑﻨدی نمرات ،ﺑا
توﺟه ﺑه میانﮕین و انﺤرافمﻌیار ﺣاصﻞ از دادههاي مﻄالﻌﮥ
ﺣاﺿر ،میانﮕین رﺿايت ﮐلی ﺑه سه سﻄﺢ دستهﺑﻨدی شد ﮐه
نمرة  0تا  2/66رﺿايت پايین ،نمرة  2/67تا  4/33رﺿايت
متوسﻂ و نمرة مﺴاوی يا ﺑیشتر از 4/34رﺿايت ﺑاﻻ را نشان
میدهد .دستهﺑﻨدي ﺣیﻄههاي نه ﮔانﮥ رﺿايت شﻐلﯽ هﻢ
ﺑراساس میانﮕین و انﺤرافمﻌیار ﺣاصله انجام شد .نتايﺞ تﺤلیﻞ
عاملی مﻄالﻌﮥ  (1997) Spectorنشان داد ﮐه ﺣیﻄههای اين
پرسﺶنامه  76/44درصد از واريانﺲ ﮐلی رﺿايت شﻐلی
را تبیین ﮐرده و از روايی ﻗاﺑﻞﻗبولی ﺑرخوردار ﺑود [.]15
 Akbaritabarو همکاران ) (2013و  (2004) Zakiﮔﺰارش
ﮐردند ﮐه پرسﺶنامﮥ اسﭙکتور از روايی ﻗاﺑﻞﻗبولی ﺑرای
1. Pay
2. Promotion
3. Supervision
4. Coworker
5. Fringe benefits
6. Contingent reward
7. Nature of work
8. Operation condition
9. Communication
10. Likert
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سﻨجﺶ رﺿايت شﻐلی ﮐارﮐﻨان در ﺟامﻌﮥ ايران ﺑرخوردار
است [ .]16 ,17در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ،پرسﺶنامه در اختیار  5تن
از افراد متﺨﺼﺺ در زمیﻨﮥ مديريت ﻗرار داده شد ﮐه روايی
مﺤتوايی پرسﺶنامه را تﺄيید ﮐردند .پايايی اين پرسﺶنامه از
طريﻖ ﺑازآزمايی در مﻄالﻌاتr=0/88 (2013) Golparvar
 r=0/91 (1997) Spector، r=0/88 (2004) Zakiو
 r=0/88 (1981) Murrayشده است [ .]15،17-19در
مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ،ﺑرای ﺑررسی پايايی پرسﺶنامه ،مﻄالﻌﮥ
مقدماتﯽ ﺑا ﺣجﻢ نمونﮥ  20نﻔر از ﺟامﻌﮥ آماری ﺑهصورت
تﺼادفی انجام ﮔرفت ﮐه اين تﻌداد در مﻄالﻌﮥ اصلﯽ ﺑهعﻨوان
نمونه انتﺨاب نشدند .نتايﺞ مﻄالﻌه پايلوت در مﻄالﻌه ﺣاﺿر
نشان داد ﮐه پرسﺶنامﮥ اسﭙکتور از همﺴانﯽ درونﯽ )آلﻔای
ﮐرانباخ(  0/82ﺑرخوردار است .ﺿريﺐ همﺴانﯽ درونﯽ همﮥ
مﺆلﻔههای اين پرسﺶنامه ﺑیﺶ از  0/7ﺑود.
پﺲ از دريافت مجوزهای ﻻزم همﭽون مﻌرفینامه از
مﻌاونت تﺤقیقات و فﻨاوری دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان،
تﺼويﺐ طرح پژوهشی در شورای اخالق و هماهﻨﮕی ﺑا رؤسای
ﺑیمارستانها ،مﺤقﻖ ﺑه مﺤﻞ ﮐار پرستاران مراﺟﻌه ﮐرده
و پﺲ از توﺿیﺢ اهداف پژوهﺶ و اطمیﻨان دادن از ايﻨکه
اطالعات ﮐامال مﺤرمانه میماند ،از پرستاران شاﻏﻞ ﺑرای
شرﮐت در پژوهﺶ دعوت ﺑهعمﻞ آورده و از آنها رﺿايت ﮐتبی
آﮔاهانه ﮔرفت .ﺑا در نﻈر ﮔرفتن ريﺰش  20درصدی نمونه،
 360پرسﺶنامه ﺑین پرستاران شاﻏﻞ در مراﮐﺰ آموزشی
درمانی دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان توزيﻊ شد .از آنجايی
ﮐه ﺣﻀور سرپرستار ﺑرای پرسﻨﻞ صبﺢ ﮐار و يا ﺣتی ﺣﻀور

مﺤققین و ديﮕر ﮐارﮐﻨان امکان تورش را افﺰايﺶ میداد ،ﺑه
افراد اﺟازه داده شد تا پرسﺶنامهها را در فرصت مﻨاسﺐ
تکمیﻞ و تﺤويﻞ ﺑدهﻨد .در آخر  340پرسﺶنامه عودت
داده شد .تﻌدادی از پرسﺶنامهها ﺑهدلیﻞ ﮐامﻞ نبودن ﮐﻨار
ﮔذاشته شدند و در نهايت اطالعات  304پرسﺶنامه ﺑهمﻨﻈور
تجﺰيهوتﺤلیﻞ استﺨراج شد .در اين پژوهﺶ از روشهای آمار
توصیﻔﯽ مﺜﻞ فراوانﯽ ،درصد ،میانﮕین و انﺤرافمﻌیار استﻔاده
شد .تﺤلیﻞ استﻨباطﯽ دادههاي ﺑهدست آمده ﺑا آزمونهاي
آماري ،تﯽ نمونههای مﺴتقﻞ ،1آنالیﺰ واريانﺲ يﮏطرفه 2و
تﻌقیبی توﮐی  3و ﺑا سﻄﺢ مﻌﻨاداری ﮐمتر از پﻨﺞ صدم و
استﻔاده از نرم افﺰار  SPSSنﺴﺨﮥ  16انجام ﮔرفت.

یافتهها

نتايﺞ نشان داد ﮐه  75/7درصد از شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان زن
ﺑودند .میانﮕین سن شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان ﺑراﺑر ﺑا  31/6سال و
میانﮕین ساﺑقﮥ ﮐار آنها  5/49سال ﺑود .همﮥ شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان
دارای مدرك تﺤﺼیلی ﮐارشﻨاسی پرستاری ﺑودند.
اﮐﺜريت شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان ) (%74/3رﺿايت شﻐلی متوسﻂ،
 1/3درصد رﺿايت شﻐلی ﺑاﻻ و  24/3درصد رﺿايت شﻐلی
پايین داشتﻨد .نتايﺞ ﺣاصﻞ از تﺤلیﻞ دادهها در  9ﺣیﻄه
نشانﮕر آن ﺑود ﮐه رﺿايت شﻐلی اﮐﺜر پرستاران در ﺣیﻄههای
پرداخت  ،%69/1پاداشهای اﺣتمالی  ،%79/6رويههای
عمﻞ  %91/4و مﺰايای ﺟانبی  %79/6در سﻄﺢ پايین ،در
ﺣیﻄههای ارتقا  %46/7و ارتباطات  %48/4در سﻄﺢ متوسﻂ
و در ﺣیﻄههای ماهیت ﮐار  ،%53سرپرستی  %51و همکاران
 %51در سﻄﺢ ﺑاﻻ ﺑود )ﺟدول .(1

جدول شماره  .1توزیع فراوانی مطلﻖ و نسبی رضایت شﻐلی پرستاران
متﻐیر

سطوح

تعداد

درصد

میانگین ±انحرافمعیار

ارزیابی

رضایت شﻐلی کلی

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

4
226
74

1/4
74/3
24/3

3/03±0/6

متوسﻂ

پرداخت

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

4
90
210

1/3
29/6
69/1

2/22±0/84

پايین

متوسﻂ ارتقا

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

27
142
135

8/9
46/7
44/4

2/87±1/12

متوسﻂ

سرپرستی

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

155
127
22

51/00
41/8
7/2

4/35±1/09

ﺑاﻻ

پاداشهای احتمالی

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

6
56
142

2/1
18/4
79/5

2/15±0/85

پايین

همکاران

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

155
137
12

51/00
45/1
3/9

4/28±0/95

ماهیت شﻐﻞ

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

161
111
32

53/00
36/5
10/5

4/27±1/2

متوسﻂ

متوسﻂ
1. Independent T test
2. ANOVA
3. Tukey post- hoc
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 .44بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز ...
متﻐیر

سطوح

تعداد

درصد

رویههای عمﻞ

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

2
24
278

0/7
7/9
91/4

ارزیابی

میانگین ±انحرافمعیار
1/54±0/67

پايین

مزایای جانبی

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

4
58
242

1/3
19/1
79/6

2/02±0/88

پايین

ارتباطات

ﺑاﻻ
متوسﻂ
پايین

54
147
103

17/7
48/4
33/9

3/21±1/2

متوسﻂ

 > 2/666پايین 2/6661- 4/332 ،متوسﻂ <4/3321 ،ﺑاﻻ

جدول شماره  .2مقایسﮥ رضایت شﻐلی پرستاران براساس جنسیت آنها )آزمون tنمونههای مستقﻞ(
متﻐیر

سطوح

میانگین

انحرافمعیار

آمارۀ آزمون

درجﮥ آزادی

سطﺢ معناداری

جنسیت

مرد
زن

2/86
3/09

0/51
0/65

-2/8

302

0/005

ﺑراساس نتايﺞ ،پرستاران زن از رﺿايت شﻐلی ﺑیشتری
در مقايﺴه ﺑا همکاران مرد ﺑرخوردار ﺑودند و اين تﻔاوت از
نﻈر آماری مﻌﻨیدار ﺑود ) .(t=-2/8 ،P=0/005نتايﺞ دادهها
نشان داد ﮐه رﺿايت شﻐلی پرستاران در ﺣیﻄﮥ پاداشهای
اﺣتمالی ﺑرﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ آنها دارای تﻔاوت آماری مﻌﻨاداری
ﺑود و پرستاران زن رﺿايت ﺑاﻻتری در اين ﺣیﻄه نﺴبت ﺑه
پرستاران مرد داشتﻨد )) (t=-1/8 ،P=0/032ﺟدول  .(2نتايﺞ
آزمون آنالیﺰ واريانﺲ يﮏطرفه نشان داد ﮐه رﺿايت شﻐلی

پرستاران ﺑرﺣﺴﺐ سن آنان تﻔاوت آماری مﻌﻨاداری نداشت
)) (P =0/96ﺟدول  .(3نتیجﮥ اين آزمون نشان داد ﮐه رﺿايت
شﻐلی پرستاران ﺑرﺣﺴﺐ ساﺑقﮥ ﮐار آنان تﻔاوت آماری مﻌﻨادار
داشت )) (F=4/95، P=0/008ﺟدول  (3متﻌاﻗبا نتیجﮥ آزمون
تﻌقیبی توﮐی نشان داد پرستاران ﺑا ساﺑقﮥ ﮐار  1تا  8سال
رﺿايت شﻐلی ﺑیشتری نﺴبت ﺑه پرستاران ﺑا ساﺑقﮥ ﮐار  9الی
 18سال دارند )) (P=0/019ﺟدول .(4

جدول شماره  .3مقایسﮥ رضایت شﻐلی پرستاران براساس گروه سنی و سابقﮥ کار آنها )آزمون (A N O V A
سن

آماره F

30سال≥

 31-40سال

≤41

میانگین )انحرافمعیار(

میانگین )انحرافمعیار(

میانگین )انحرافمعیار(

سطﺢ معناداری

درجﮥ آزادی

رضایت شﻐلي

(0/62)3/12

(0/64)2/99

(0/49)2/90

2/36

df1 =2
df2 = 301

0/096

سابقﮥ کار

8سال≥

 18-9سال

≤19

آماره F

درجﮥ آزادی

سطﺢ معناداری

)انحرافمعیار( میانگین

)انحرافمعیار( میانگین

)انحرافمعیار( میانگین

)3/1(0/62

)2/9(0/60

)2/7(0/58

رضایت شﻐلي

4/95

df1 =2
df2 =301

0/008

جدول شماره .4مقایسﮥ میانگین رضایت شﻐلی پرستاران برحسﺐ سابقﮥ کار آنها )آزمون تعقیبی توکی(
متﻐیر

رضایت شﻐلي

سابقﮥ کار

اختﻼف میانگین

سطﺢ معناداري

18ـ 9

0/239

0/019

0/349

0/157

0/239

0/019

0/111

0/845
0/157
0/845

 8سال≥

≤19

18ـ 9سال

 8سال≥

19سال≤

 8سال≥

0/349

18ـ 9

0/111
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بحث
يافتههای تﺤقیﻖ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه میانﮕین
نمرة رﺿايت شﻐلی ﮐلﯽ پرستاران در سﻄﺢ متوسﻂ ﺑود.
نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر در راستای مﻄالﻌﮥ  Shahbaziو Salimi
) Tahriri ،(2002و همکاران ) (2010و Monjamedو
همکاران ) (2004ﺑود ﮐه نتیجه ﮔرفتﻨد میانﮕین رﺿايت
شﻐلی پرستاران در ﺣد متوسﻂ است [ .]8 ،20-21نتايﺞ
تﺤقیﻖ  Nolanو همکاران ) (1995نشان داد ﮐه اﮐﺜر
پرستاران شﻐﻞ خود را ﺟالﺐ میدانﻨد []22؛ اما Movahed
و  (2001) Haghighi Moghdamﮔﺰارش ﮐردند ﮐه اﮐﺜر
پرستاران از شﻐﻞ خود راﺿی نیﺴتﻨد [ Mirzabeigi .]23و
همکاران ) (2013هﻢ در مﻄالﻌﮥ خود ﺑه اين نتیجه رسیدند
ﮐه فقﻂ ﺣدود يﮏ سوم پرستاران ايران از شﻐﻞ خود راﺿﯽ
هﺴتﻨد [ .]24در مقايﺴه ﺑا ﮐشورهای خارﺟی ،پرستاران در
ﮐشورهايی مﺜﻞ آمريکا ،اسکاتلﻨد ،انﮕلیﺲ ،ﮐانادا و آلمان
رﺿايت شﻐلی ﺑاﻻيی دارند [ .]25،26اينﮔونه ﮔﺰارشات
متﻔاوت در مﻄالﻌات مﺨتلﻒ نشان میدهد ﮐه رﺿايت شﻐلی
پرستاران در مراﮐﺰ مﺨتلﻒ درمانی متﻔاوت ﺑوده و يافتههاي
پژوهﺶها ﺑهراﺣتﯽ ﻗاﺑﻞ تﻌمیﻢ ﺑه مراﮐﺰ ديﮕر نیﺴت .ﺑﻨاﺑراين
ﺑررسی میﺰان رﺿايت شﻐلی پرستاران در هر مرﮐﺰی ﺿروري
ﺑه نﻈر میرسد .همﭽﻨین ﺑررسی و تﻄبیﻖ ﺣیﻄههای مﺨتلﻒ
شﻐلی پرستاران در داخﻞ ﺑا ﮐشورهايی ﮐه در آنها پرستاران
رﺿايت شﻐلی ﺑاﻻيی دارند میتواند نتايﺞ خوﺑی ﺑرای استﻔاده
و ﮐارﺑرد در راستای افﺰايﺶ رﺿايت شﻐلی پرستاران در ايران
ﺑهدنبال داشته ﺑاشد.
نتايﺞ دادهها نشان داد رﺿايت شﻐلی اﮐﺜر شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان
در پژوهﺶ در ﺣیﻄﮥ پرداخت در سﻄﺢ پايین ﻗرار دارد .ﺑرخﯽ
مﻄالﻌات داخلی میﺰان رﺿايت پرستاران را در ﺣیﻄﮥ ﺣقوق و
دستمﺰد پايین ﮔﺰارش ﮐردهاند [ .]8 ،23 ،24 ،27در ﺣالی
ﮐه  (2012) Ziapourمیﺰان رﺿايت شﻐلی اﮐﺜر پرستاران در
مشهد را در ﺣیﻄﮥ ﺣقوقومﺰايا متوسﻂ ارزياﺑی ﮐرد [.]28
در مﻄالﻌهای ﮐه  Bjørkو همکاران ) (2007ﺑین پرستاران
ﮐشور نروژ انجام داد ،عامﻞ رﺿايت از پرداخت را ﺑهعﻨوان
تﺄﺛیرﮔذارترين مﺆلﻔه ﺑر رﺿايت شﻐلی ﺑاﻻی پرستاران نروژ
ارزياﺑی ﮐرد [ .]29شايد سﺨتی ﮐار پرستاری در مقايﺴه ﺑا
ﺣقوق دريافتی ،عوامﻞ اﻗتﺼادی مﺜﻞ تورم و اﺣﺴاس تبﻌیﺾ
در دريافتیها از عوامﻞ رﺿايت پايین پرستاران نﺴبت ﺑه
ﺣیﻄﮥ شﻐلیشان ﺑاشد.
نتايﺞ نشان داد رﺿايت شﻐلﯽ ﺣدود نیمﯽ از پرستاران
شرﮐتﮐﻨﻨده در مﻄالﻌه ،در ﺣیﻄﮥ ارتقای شﻐلی در
سﻄﺢ پايین است .نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر هﻢراستای مﻄالﻌﮥ
 Mirzabeigiو همکاران ) (2013ﺑود ﮐه ﮔﺰارش ﮐردند در
ايران اﮐﺜريت پرستاران از موﻗﻌیت ترﻗی و ترفیﻊ ناراﺿی يا
ﺑﺴیار ناراﺿیاند [ (2009) Zangaro .]24ﮔﺰارش میﮐﻨد ﮐه
از عمدهترين عوامﻞ رﺿايت و نارﺿايتی پرستاران در ﺑﺴیاری
از ﮐشورها ﺑه شیوة اﺟرای ارتقای شﻐلی ﺑر میﮔردد [ .]30ﺑه
نﻈر میرسد دستاندرﮐاران در ﺿواﺑﻂ و فرصتهای ارتقای
شﻐلی پرستاران ﺑايد تجديدنﻈر ﮐﻨﻨد .ﺑه استﻨاد تﺤقیقات،
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

پرستارانی ﮐه اﺣﺴاس ﮐﻨﻨد فرصتﯽ ﺑراي پیشرفت دارند
نﺴبت ﺑه آنهايﯽ ﮐه چﻨین عقیدهاي ندارند رﺿايت ﺑیشتري
دارند [.]31 ,32
نتايﺞ مﻄالﻌه نشان داد ﮐه رﺿايت پرستاران در ﺣیﻄﮥ
سرپرستی در سﻄﺢ متوسﻂ است .نتايﺞ مﻄالﻌات Monjamed
و همکاران ) (2004و  (2012) Ziapourهﻢ ﺑیانﮕر رﺿايت
متوسﻂ اﮐﺜر پرستاران از اين ﺣیﻄه ﺑود [ Arch .]8،28و
 Greatzمﻌتقدند چﻨانﭽه ﮐارﮐﻨان از سوی مدير ﺣمايت
شوند ،ﮐار خود را ﺑا تﻨیدﮔی ﮐمتري انجام میدهﻨد و موﺟﺐ
ﺑهبود رواﺑﻂ فیماﺑین و رﺿايت شﻐلی شده و همﭽﻨین موﺟﺐ
افﺰايﺶ اعتمادﺑهنﻔﺲ و ﮐیﻔیت ﮐار خواهد شد [ .]33در
راستای رﺿايتمﻨدی پرستاران ،سرپرستاران ﺿمن داشتن
شايﺴتﮕی ﺑايﺴتی رفتار عادﻻنهای ﺑا زيردستان داشته ﺑاشﻨد
و ﺑه اﺣﺴاسات آنها توﺟه ﮐﻨﻨد.
نتايﺞ نشان داد ﮐه رﺿايت اﮐﺜر پرستاران در ﺣیﻄﮥ مﺰايای
ﺟانبی در سﻄﺢ پايین ﺑود .نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  Abascheyanو
همکاران ) (2011نشان داد ﮐه ﮐمترين میانﮕین نمرهها
مرﺑوط ﺑه رﺿايت از مﺤیﻂ ﮐار و مﺰايای ﺟانبی است [.]27
نتايﺞ تﺤقیﻖ ﺣاﺿر ﺑا نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  Movahedو Haghighi
 (2001) Moghdamهﻢ در يﮏ راستا ﺑود ﮐه ﮔﺰارش دادند
اﮐﺜر پرستاران از عوامﻞ اﻗتﺼادی ﺣرفﮥ پرستاری ﮐمترين
رﺿايت را دارند [ .]23در ﮐشورهای توسﻌهيافته نتايﺞ
تﺤقیقات ﺑهﮔونهای ديﮕر است .در استرالیا  Hayesو همکاران
) (2010ﮔﺰارش ﮐردند ﮐه پرستاران نﺴبت ﺑه عوامﻞ رفاهی،
رﺿايت نﺴبتاً خوﺑی دارند .نتايﺞ اين مﻄالﻌه ﺑا نتايﺞ تﺤقیقات
در آمريکا ،ﮐانادا و انﮕلیﺲ هﻢراستا ﺑوده است [.]34
نتايﺞ دادهها نشان داد ﮐه رﺿايت اﮐﺜر پرستاران در ﺣیﻄﮥ
پاداشهای اﺣتمالی در سﻄﺢ پايین است .مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﺑا
مﻄالﻌﮥ  Movahedو  (2001) Haghighi Moghdamهﻢسو
است [ .]24در اين زمیﻨه صاﺣﺐنﻈران مﻌتقدند پاداشها در
رفتارهای پرسﻨﻞ مﺆﺛرند و اﺛرات مﺜبتی ﺑر عملکرد و رﺿايت
دارند .ﺑراساس تﺌوری انتﻈار پورتر و ﻻلر ارزش و اﺣتمال
تﺤقﻖ پاداشها میتواند هﻢ مﻨجر ﺑه سﻄﺢ ﺑاﻻيی از عملکرد
شود و هﻢ رﺿايت افراد را ﺑهدنبال داشته ﺑاشد [.]35
ﺑر اساس نتايﺞ ،اﮐﺜر پرستاران در ﺣیﻄﮥ رويههای عمﻞ
رﺿايت پايیﻨی داشتﻨد Mirzabeigi .و همکاران )(2013
ﮔﺰارش ﮐردند ﮐه اﮐﺜر پرستاران در ايران از خﻂمشیها و
مقررات ﺣرفهای ﮐام ً
ال ناراﺿی يا ناراﺿیاند [ ]25ﮐه مﻄالﻌﮥ
ﺣاﺿر ﺑا نتايﺞ آنان هﻢسو است Kovner .و همکاران )(2009
ﺑیان میﮐﻨﻨد مﺤدوديتهای سازمانی ﺑهدلیﻞ ايجاد مانﻊ در
انجام مراﻗبتها و خالﻗیتها از مهﻢترين عوامﻞ نارﺿايتی و
ﺑهدنبال آن ترك شﻐﻞ پرستاران است [ .]36ﺑا اﺟرا شدن
موﺿوع ﺣاﮐمیت ﺑالیﻨی و اعتبارﺑﺨشی ،اﻗدامات وسیﻊ و
وﻗتﮔیر فرايﻨد ﺛبت مدارك و مﺴتﻨدات ﺑا توﺟه ﺑه ﮐمبود
پرسﻨﻞ نمود ﺑیشتری در ﺑﺨﺶهای پرستاری يافته است و
يافتﮥ مذﮐور را میتوان ﺑه همین امر نﺴبت داد .عالوه ﺑر
اين ،ناتوانی در اﺟرای ﮐامﻞ مقررات ﺑهدلیﻞ ﮐمبود پرسﻨﻞ،
ﮐﻢاطالعی نﺴبت ﺑه ﻗوانین و مقررات و خﻂمشیها و اﺑهام
دوره  26شماره  - 1فروردین و اردیبهشت 1397
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در ﻗوانین میتوانﻨد از عوامﻞ نارﺿايتی در اين ﺣیﻄه ﺑاشﻨد.
نتايﺞ دادهها نشان داد رﺿايت ﺑیﺶ از نیمﯽ از پرستاران
از همکاران خود در سﻄﺢ ﺑاﻻ ﺑود .نتايﺞ مﻄالﻌات داخلی
ديﮕر هﻢ ﺣاﮐی از همین امر است [(2010) Hayes .]8،28
ﺑیان میﮐﻨد ﮐه رﺿايت شﻐلی يﮏ پديدة چﻨد ﺑﻌدی است.
ﺑهﮔونهای ﮐه همکاری و تﻌامﻞ ﺑین پرستاران ،مديران و
ديﮕر افراد سیﺴتﻢ درمانی ﺑه افﺰايﺶ میﺰان رﺿايت شﻐلی
آنها میانجامد [ .]34اين سﻄﺢ رﺿايت پرستاران از ﺣیﻄﮥ
همکاران در مراﮐﺰ مﻄالﻌهشده ،میتواند ﺑیانﮕر وﺟود ﺟو
سازمانی و ﮐار ﮔروهی مﻄلوب در اين مراﮐﺰ ﺑاشد.
نتايﺞ نشان داد ﮐه رﺿايت ﺑیﺶ از نیمﯽ از پرستاران از
ﺣیﻄﮥ ماهیت شﻐﻞ در سﻄﺢ ﺑاﻻ ﺑود .تﺤلیﻞ نتايﺞ ﺣاﮐی از
اين است ﮐه پرستاران ﺑه ﺟﻨبﮥ مﻌﻨوی ﮐار توﺟه ﺑیشتری
دارند و اين عوامﻞ ﺑاعﺚ افﺰايﺶ رﺿايت شﻐلی پرستاران
میشود .در مﻄالﻌهای ﮐه در ﺑین پرستاران چﻨد ﺑیمارستان
انجام شد (2006) Scher ،دريافت ﮐه دو فاﮐتور همکاریهای
دوطرفه و طبیﻌت ﮐار پرستاری عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر رﺿايت شﻐلی
هﺴتﻨد [.]37
نتايﺞ ﺣاﮐﯽ از رﺿايت پايین اﮐﺜريت پرستاران
شرﮐتﮐﻨﻨده در مﻄالﻌه از ﺣیﻄﮥ ارتباطات ﺑودMirzabeigi .
و همکاران ) (2013ﮔﺰارش ﮐردند ﮐه اﮐﺜر پرستاران از شرح
وﻇايﻒ ﺣرفﮥ پرستاري ناراﺿی يا ﺑﺴیار ناراﺿیاند [.]24
 (2007) Corteseارتباطات و هماهﻨﮕیها را ﺟﺰو سه عامﻞ
عمدة رﺿايت شﻐلی پرستاران ﮔﺰارش میﮐﻨد [ .]38لذا
توﺟه ﮐافی ﺑه اطالعرسانی و ارتباطات افقی و عمودی در ﺑین
سﻄوح مﺨتلﻒ پرستاری موﺿوعی پراهمیت ﺑه نﻈر میرسد.

از ﮔريﻨبرگ و ﺑارون ) (2005ﮔﺰارش ﮐرده است ﮐه مﻌموﻻً
ﮐارﮐﻨان مﺴنتر ﺑیشتر از ﮐارﮐﻨان ﺟوان از شﻐلشان راﺿﯽاند
[ .]38اﮔرچه ﺑیشتر مﻄالﻌات ،ارتباط مﺜبتﯽ را ﺑین سن و
رﺿايت شﻐلﯽ نشان دادند [ ،]8 ,20 ,27اما مﻄالﻌﮥ Ziapour
) (2012نشان داد ﮐه رﺿايت شﻐلی راﺑﻄﮥ آماری مﻌﻨاداری ﺑا
سن پرستاران ندارد [.]28
نتايﺞ پژوهﺶ نشان داد ﮐه رﺿايت شﻐلی پرستاران
ﺑرﺣﺴﺐ ساﺑقﮥ ﮐار آنها تﻔاوت مﻌﻨادار آماری داشت و
پرستاران در سالهای اول اشتﻐالشان )ساﺑقﮥ ﮐار زير 8
سال( ،ﺑهطور مﻌﻨاداری رﺿايت شﻐلی ﺑاﻻتری نﺴبت ﺑه
ﺑقیﮥ دوران ﮐاری داشتﻨد (2003) Oshagbemi .ﺑه نقﻞ از
رونن راﺑﻄﮥ ﺑین ساﺑقﮥ ﮐار و رﺿايت شﻐلی را ﺑهﮔونهای ديﮕر
ﮔﺰارش ﮐرده است .وی ﺑیان میﮐﻨد ﮐه ساﺑقﮥ ﮐار ﺑا رﺿايت
شﻐلﯽ راﺑﻄﮥ  Uشکﻞ دارد .ﺑدين مﻌﻨﯽ ﮐه رﺿايت پرستاران
اﺑتدا ﺑاﻻ و ﺑﻌد از چﻨد سال تﻨﺰل پیدا مﯽﮐﻨد و ﺑراي چﻨدين
سال پايین ﺑاﻗﯽ مﯽماند و پﺲ از آن افﺰايﺶ پیدا مﯽﮐﻨد.
ﺑراساس مﻄالﻌﮥ  Abascheyanو همکاران ) ،(2011پرستاران
ﺑا ﺑاﻻی  20سال ساﺑقﮥ ﮐار ،رﺿايت ﺑیشتری نﺴبت ﺑه ﺑقیه
دارند [ .]27ﺑرخالف مﻄالﻌات فوق (2012) Ziapour ،و
 (2005) Luddyﺑه نقﻞ از اوانﺰ 1و ايروان 2ﮔﺰارش ﮐردهاند ﮐه
تﻔاوت آماری مﻌﻨاداری در رﺿايت شﻐلی پرستاران ﺑرﺣﺴﺐ
ساﺑقﮥ ﮐار آنان وﺟود ندارد [ .]28،38نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر را
میتوان اينﮔونه تﻔﺴیر ﮐرد ﮐه پرستاران در سالهای اول
ﺑهدلیﻞ شانﺲ استﺨدام از شﻐﻞ خود راﺿیاند اما ﺑه مرور
زمان ﺑا مشاهدة ﮐمبودها و نواﻗﺺ شﻐلی و از طرفی اﺣﺴاس
تکراری شدن فﻌالیتها ،رﺿايت شﻐلی آنها ﮐاهﺶ میياﺑد .از
سوی ديﮕر تکراری شدن شﻐﻞ و فﻌالیتها ﺑا افﺰايﺶ ساﺑقﮥ
ﮐار را میتوان از علﻞ آن ﺑرشمرد ﮐه ﺑا ارتقا ،ﻏﻨیسازی
و توسﻌﮥ شﻐلی میتوان اين مشکﻞ را ﺣﻞ ﮐرد .مديران
پرستاری میتوانﻨد ﺑه پرستاران ﺑا ساﺑقه ﺑراساس شايﺴتﮕی،
مﺴﺌولیتهای متﻨوع واﮔذار ﮐﻨﻨد و آنان را در ﺑﺨﺶهای
مﺨتلﻒ و ﻏیرتکراری ﺑهﮐار ﮔیرند.

ﺑراساس نتايﺞ پژوهﺶ ،رﺿايت شﻐلی پرستاران ﺑرﺣﺴﺐ
ﺟﻨﺴیت آنها تﻔاوت مﻌﻨادار آماری داشت و پرستاران زن،
رﺿايت شﻐلی ﺑیشتری نﺴبت ﺑه پرستاران مرد داشتﻨد .اما
ﺑرخالف پژوهﺶ ﺣاﺿر ،مﻄالﻌات مشاﺑه نشان داده میﺰان
رﺿايت پرستاران مرد ﺑیشتر از زنان است [ .]27،28از
نﻈر  (1981) Murrayزنان ﺑه فاﮐتورهاي اﺟتماعﯽ اهمیت
ﺑیشتري مﯽدهﻨد ،در ﺣالﯽ ﮐه مردان ارزش ﺑیشتري را ﺑه
پول ،پیشرفت و ديﮕرﺟﻨبههاي خارﺟﯽ شﻐﻞ مﯽدهﻨد [.]18
ﺑرخالف اين يافتهها Donohue ،و  Heywoodدر مﻄالﻌﮥ
خود در ﺑین پرسﻨﻞ آمريکايﯽ و انﮕلیﺴﯽ نتوانﺴتﻨد تﻔاوت
مﻌﻨاداري در رﺿايت ﺑین دو ﺟﻨﺲ را نشان دهﻨد [ .]31نتايﺞ
اين مﻄالﻌه را میتوان ﺑه فرهﻨﮓ زنان ﺟامﻌﮥ ما از نﻈر طبﻊ
خدمتﮕﺰاری ،روﺣیﮥ لﻄیﻒ و مهر مادرانﮥ آنان نﺴبت ﺑه ﺟوامﻊ
ﻏرﺑی نﺴبت داد .ﺑﻨاﺑراين شايﺴته است ﺑا توﺟه ﺑه ايﻨکه در
ﺟامﻌﮥ ما مﺴﺌولیت تﺄمین مﻌاش خانوادهها ﺑر عهدة مردان
است ،سیاستﮔذاران فاﮐتورهايی ﺑرای افﺰايﺶ پرداختها ﺑه
اين ﮔروه لﺤاظ ﮐﻨﻨد .همﭽﻨین مديران ﺑه تﺄﺛیرﮔذاری مﺆلﻔﮥ
ارتقا و پیشرفت سازمانی در رﺿايت شﻐلی مردان اهمیت
ﺑیشتری دهﻨد.

نﻈر ﺑه ايﻨکه متﻐیرهای تﺄﺛیرﮔذار در رﺿايت شﻐلی ﺑا
توﺟه ﺑه زمان ،مکان و ﺟامﻌﮥ تﺤقیﻖ متﻐیرند ،مﻄلوب است
ﮐه سﻨجﺶ رﺿايت شﻐلی پرستاران در مراﮐﺰ مﺨتلﻒ و
ﺑهصورت مکرر اندازهﮔیری شود.

ﺑراساس نتايﺞ پژوهﺶ ،رﺿايت شﻐلی پرستاران ﺑرﺣﺴﺐ
سن آنها تﻔاوت مﻌﻨادار آماری نداشت .شواهد متﻨاﻗﻀﯽ راﺟﻊ
ﺑه راﺑﻄﮥ ﺑین سن و رﺿايت شﻐلﯽ وﺟود دارد Luddy .ﺑه نقﻞ

1. Evanz
2. Irvane
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نتیجهگیری

ﺑراساس نتايﺞ اين پژوهﺶ هرچﻨد رﺿايت شﻐلی پرستاران
مﻄالﻌهشده در سﻄﺢ متوسﻂ ﺑود ولی در ﺟﻨبههای اﻗتﺼادی
و رويهها و مقررات از رﺿايت پايیﻨی ﺑرخوردار ﺑودند .ازاينرو
مﺴﺌولین امر ﺑايﺴتی نﺴبت ﺑه ﺑهبود مﺆلﻔههای اﻗتﺼادی
شﻐﻞ پرستاری ﺑرنامهريﺰیهاي ﻻزم را انجام دهﻨد .در ﺿمن
مديران و مﺴﺌولین ﺑايﺴتی در زمیﻨﮥ ﺿواﺑﻂ و فرصتهای
ارتقای شﻐلی پرستاران تجديدنﻈر ﮐرده و نﺴبت ﺑه ﺣذف
ﺑروﮐراسیهای ﻏیرﺿروری در شﻐﻞ پرستاری ﮔام ﺑردارند.
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 پ( در شورای/16/35/1/4288) پرستاری است ﮐه ﺑا شمارة
.پژوهشی دانشﮕاه علوم پﺰشکی ﺑه تﺼويﺐ رسیده است

تضاد منافع

.در اين مﻄالﻌه تﻀاد مﻨافﻊ وﺟود ندارد

References
1.

Hill J, Valdemar A. Employee Satisfaction and
Organizational Commitment: A Mixed Methods
Investigation of the Effects of Servant Leadership: ProQuest; 2008.

2.

Locke EA. What is job satisfaction? Organizational behavior and human performance.
1969;4(4):309-36. https://doi.org/10.1016/00305073(69)90013-0

3.

Brayfield AH, Rothe HF. Job satisfaction in nursing. J Appl Psychol. 2011;35(5):307. https://doi.
org/10.1037/h0055617

4.

Robbins SP, Judge TA. Organizational behavior.
Translated by: Parsaeian, A Arabi, MA Trans.
Tehran: Office of Cultural Research. 2001:16690.

5.

Larrabee JH, Janney MA, Ostrow CL, Withrow
ML, Hobbs GR, Burant C. Predicting registered
nurse job satisfaction and intent to leave. Journal
of Nursing Administration. 2013;33(5):271-83.
https://doi.org/10.1097/00005110-20030500000003

6.

Ingersoll GL, Olsan T, Drew-Cates J, DeVinney BC, Davies J. Nurses’ job satisfaction, organizational commitment, and career intent.
J Nurs Adm. 2012;32(5):250-63. https://doi.
org/10.1097/00005110-200205000-00005

7.

Roman L. Nursing shortage: looking to the future. RN. 2008;3(71):38-41.

8.

Monjamed Z, Ghorbani T, Mostofian F, Oveissipour R, Mahmoudi M. A nationwide study of
level of job satisfaction of nursing personnel in
Iran. Hayat. 2004;10(4).

9.

Herzberg F. The motivation to work. 6, editor:
Transaction Publishers; 1993.

10. Fauziah N, Kamaruzaman J. Levels of job satisfaction amongst Malaysian academic staff. Asian
Social Science. 2009;5:122-8.
11. Eyupoglu SZ, Saner T. Job satisfaction: Does
rank make a difference? African Journal of Business Management. 2009;3(10):609-15.
12. Scheroder R. Job satisfaction of employees at
a Christian university. Journal of Research on
Christian Education. 2008;17:225-46. https://doi.
org/10.1080/10656210802433467
13. Sadeghi A, Pihie L, Akmaliah Z, Elias H, Foo SF.
Demographic analysis on academic staff’s job
1397  فروردین و اردیبهشت- 1  شماره26 دوره

سپاسگزاری
در پايان از ﮐلیﮥ مﺴﺌولین و پرستاران دانشﮕاه علوم
 ﻻزم ﺑه.پﺰشکی همدان صمیمانه تشکر و ﻗدردانی میشود
ذﮐر است ﮐه اين مقاله ﺑرﮔرفته از پاياننامﮥ ﮐارشﻨاسی ارشد
satisfaction in Malaysian Research Universities.
Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 2012;20(S):1-20.
14. Ghayasi A. Effect of Manager Leadership Style
and Demographical Factors on Job Satisfaction of Nurses. Journal of Military Medicine.
2010;15(1):347-53.
15. Spector PE. Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences: Sage; 1997.
https://doi.org/10.4135/9781452231549
16. Akbaritabar A, Mokarami H, Nazifi M, Rahiminejad M, mirkamandar E, Hosseinpouri M.
Psychometric properties of Spector’s job satisfaction survey in the Iranian population. Koomesh.
2013;14(3):335-41.
17. Zaki M. Examination and reliabity of JSS.
Knowledge reference. 2004;4(13):391-94.
18. Murray MA, Atkinson T. Gender differences in
correlates of job satisfaction. Canadian Journal of
Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 1981;13(1):44. https://
doi.org/10.1037/h0081119
19. Golparvar M, Javadian Z, Adibi Z. The relationship between job stress and job performance due
to the mediating role of turnover and job satisfaction. Iran Occupational Health Journal. 2013;
10(1):33-42.
20. Shahbazi L, Salimi T. Job satisfaction in Yazd
hospitals nurses. Journal of Shahid Sadoughi
University of Medical Siences. 2002;10(3Suppl):70.
21. Tahriri, Batool, Honarvar, Hasan, Tavfighi, Shahram, et al. Realationship bitween job satisfaction
and organational comittment in hospitals. Army
Medecine. 2010;12:1-2.
22. Nolan M, Nolan J, Grant G. Maintaining nurses’ job satisfaction and morale. Br J Nurs.
1995;4(19):1149-54. https://doi.org/10.12968/
bjon.1995.4.19.1149
PMid:8535126
23. Movahed M, Haghighi Moghdam Y. An investigation of the job satisfaction and related factors
in nurses of uromia University of Medical Sciences and Health Services. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2001;2(13):86-91.
24. Mirzabeigi G, Salemi S, Sanjari M, Shirazi F,
Heidari S, Maleki S. Job Satisfaction among Iranian Nurses. Hayat. 2009;15(1):49-59.
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

...  بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز.48
25. Papp I, Markkanen M, Bonsdorff M. Clinical environment as a learning environment: student nurses’ perceptions concerning clinical learning experiences. Nurse Educ Today. 2003;23(4):262-8.
https://doi.org/10.1016/S0260-6917(02)00185-5
26. Lu H, Barriball KL, Zhang X, While AE. Job satisfaction among hospital nurses revisited: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2012;49(8):101738. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.11.009
PMid:22189097
27. Abascheyan R, Avazeh A, Rabee S. Job Satisfaction and its Related Factors among Nurses
in the Public Hospitals of Zanjan University of
Medical Sciences, 2010 Nurs Midwifery Care J.
2011;1(1):17-25.
28. Ziapour A. An investigation of the job satisfaction and related factors in nurses of Kermanshah
hospitals. J Nurs Manag. 2012;2(2):27-34.
29. Bjørk IT, Samdal GB, Hansen BS, Tørstad
S, Hamilton GA. Job satisfaction in a Norwegian population of nurses: A questionnaire
survey. Int J Nurs Stud. 2007;44(5):747-57.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.01.002
PMid:16504197
30. Zangaro GA, Johantgen M. Registered nurses’ job
satisfaction in Navy hospitals. Military medicine.
2009;174(1): 76-81. https://doi.org/10.7205/
MILMED-D-04-1307
31. Donohue SM, Heywood JS. Job satisfaction and gender: an expanded specifica-

1397  فروردین و اردیبهشت- 1  شماره26 دوره

tion from the NLSY. International Journal of
Manpower.
2004;25(2):211-38.
https://doi.
org/10.1108/01437720410536007
32. Cortese CG. Job satisfaction of Italian nurses: anexploratory study. J Nurs Manag.
2007;15(3):303-12. https://doi.org/10.1111/
j.1365-2834.2007.00694.x PMid:17359430
33. Arch M, Greatz B. Work satisfaction unionism and militancy amongst nurses. Community
Health Student. 1989;13(2):177-85. https://doi.
org/10.1111/j.1753-6405.1989.tb00195.x
34. Hayes B, Bonner A, Pryor J. Factors contributing to nurse job satisfaction in the acute hospital
setting: a review of recent literature. Journal of
nursing management. 2010;18(7):804-14. https://
doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01131.x
PMid:20946216
35. Rezaeian A. Management of organizational behavior. Tehran: Tehran University School of
Management Publications. 2008:286-7.
36. Kovner CT, Brewer CS, Greene W, Fairchild S.
Understanding new registered nurses’ intent to
stay at their jobs. Nurs Econ. 2009;27(2):81-98.
PMid:19492772
37. Scher KM. Conflict management style of nurse
managers and its impact upon staff nurse job satisfaction: University of Bridgeport; 2006.
38. Luddy N. Job satisfaction amongst employees at
a public health institution in the Western Cape:
University of the Western Cape; 2005.

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

