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Introduction: Nurses are considered as the major part of the human resources of 
the health system. The aim of this study was to determine the relationship between 
quality of working life and job satisfaction of nurses in teaching hospitals of Hama-
dan University of Medical Sciences.

Methods: The study is descriptive-analytic. A total of 269 nurses from Hamadan 
hospitals were randomly selected. The collection tools were two job satisfaction 
questionnaires and quality of working life with a Cronbach’s alpha coefficient of 
94.9 and 81 respectively. Data were analyzed by SPSS21 using t-test, ANOVA and 
Chi-square test.

Results: Findings showed that there is a significant relationship between quality 
of working life and job satisfaction (P>0.05). The results also showed that there is a 
meaningful relationship between the job satisfaction from the perspective of salaries 
and benefits (P>0.05), job promotion. But there are no significant relationships with 
other dimensions such as, the nature of the work, supervisor, and relationships with 
colleague and job promotion. There was a significant relationship between working 
life and job satisfaction (P=0.001).

Conclusion: The results indicated that there is a significant and stable relation-
ship between job satisfaction and quality of working life of nurses in the studied 
population. Therefore, the attention of policymakers, health system planners and 
hospital managers to the key needs of nurses, such as increasing salaries and ben-
efits, job security, job promotion and fair evaluation can play an important role in 
increasing job satisfaction and improving the quality of working life of nurses.
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مقدمه:1پرستاران1عمده1ترین1بخش1نیروی1انسانی1نظام1سالمت1را1تشکیل1می1دهند.1این1مطالعه1با1هدف1تعیین1
رابطة1کیفیت1زندگی1کاری1و1رضایت1شغلی1پرستاران1در1بیمارستان1های1آموزشی1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان1

انجام1شده1است.

روشکار:مطالعة1حاضر1توصیفی-تحلیلی1است1که1در1آن12۶91پرستار1بیمارستان1شهر1همدان1به1صورت1تصادفی1
انتخاب1شدند.1گردآوری1داده1ها1به1کمک1دو1پرسشنامة1رضایت1شغلی1و1کیفیت1زندگی1کاری1صورت1گرفت1که1
ضریب1پایایی1آنها1بر1اساس1شریب1آلفای1کرونباخ1به1ترتیب194/91و1801بوده1است.1داده1ها1با1نرم1افزار1SPSS1نسخه1

1،21آمار1توصیفی1و1آزمون1کای1دو1و1آزمون1تی1و1ANOVA1تجزیه1و1تحلیل1شدند.

یافتهها:بین1کیفیت1زندگی1کاری1با1امنیت1شغلی1و1ارزشیابی1رابطة1معناداری1وجود1داردP>0/05(1(،1اما1با1دیگر1
مشاهده1 معناداري1 رابطة1 مزایا1 و1 حقوق1 و1 سرپرست1 ارتباطات،1 باز1 نظام1 تصمیم1گیری،1 در1 مشارکت1 مانند1 ابعاد1
نمي1ِشود.1همچنین1بین1رضایت1شغلی1از1بعد1حقوق1و1مزایا1و1ترفیع1شغلی1رابطة1معناداری1وجود1داردP>0/05(1(1و1
با1سایر1ابعاد1مانند1ماهیت1کار،1سرپرست،1روابط1با1همکار،1ترفیع1شغلی1و1حقوق1و1مزایا1رابطة1معناداري1ندارد.1بین1

.)P=0/001(1کیفیت1زندگی1کاری1و1رضایت1شغلی1نیز1رابطة1معنا1داری1مشاهده1شد

نتیجهگیری:1بین1رضایت1شغلی1و1کیفیت1زندگی11کاری1پرستاران1در1جامعة1مطالعة1حاضر،1ارتباط1معنادار1و1مثبتی1
نیازهای1کلیدی1 به1 بیمارستان1ها1 برنامه1ریزان1نظام1سالمت1و1مدیران1 بنابراین1توجه1سیاست1گذاران،1 وجود1دارد؛1
پرستاران1مانند1افزایش1حقوق1و1مزایا،1امنیت1شغلی،1ترفیع1و1ارزشیابی1عادالنه1می1تواند1در1افزایش1رضایت1شغلی1

و1کیفیت1زندگی1کاری1پرستاران1نقشي1بسیار1مهمی1ایفا1کند.1
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مقدمه
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مهمی1 بسیار1 مقولة1 پرستاران1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 این1رو1
است1که1بر1کل1سازمان1تأثیر1مي1گذارد؛1زیرا1پرستاران1نقشي1
اساسی1در1تداوم1مراقبت1و1ارتقاي1سالمت1دارند1]2،7،8[.1
در1 انسانی1 نیروی1 برجستة1 نقش1 و1 اهمیت1 به1 توجه1 با1

افزایش1عملکرد1 سازمان،1پرداختن1به1مقوله1هایي1که1موجب1
آنها1می1شود،1مدنظر1 کارکنان،1کاهش1غیبت1و1ترک1خدمت1
است؛1از1جمله1کیفیت1زندگی1کاری1]7،2[.1اصطالح1کیفیت1
بیان1کرد1 بار1مایو1در1سال119301 را1نخستین1 زندگی1کاری1
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کاری1خود1توجه1مي1کنند1]10[.1کیفیت1زندگی1کاری،1درجة1
رضایت1پرستاران1از1میزان1برآورده1شدن1نیازهای1مهم1فردی1
و1خواسته1های1سازمانی1آنان1از1طریق1تجربیاتشان1در1سازمان1
حین1دستیابی1به1اهداف1سازمان1است1]9[.1این1کیفیت1شامل1
سازمان،1 در1 کار1 محیط1 و1 کار1 واقعی1 شرایط1 از1 مجموعه1ای1
و1 بهداشتی1 رفاهی،1 امکانات1 مزایا،1 و1 دستمزد1 میزان1 مانند1
ایمنی،1مشارکت1در1تصمیم1گیری،1رهبری1و1تنوع1و1غنی1سازی1
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افزایش1 با1 استرالیا،1 پژوهشي1در1سال120011در1 براساس1
میزان1حقوق1و1دستمزد،1سطح1کیفیت1زندگی1کاری1کارکنان1
ارتقا1می1یابد؛1البته1با1افزایش1سن1در1این1افراد1سطح1کیفیت1
زندگی1کاری1آنها1کم1مي1شود1]12[.1کیفیت1زندگی1کاری1از1
عوامل1مؤثر1بر1بهره1وری1پرستاران1است1]12[.1تمایل1پرستاران1
به1ترک1شغل1خود1برای1سیستم1بهداشتی1مشکل1ساز1است1که1
تأثیرگذار1 از1عوامل1 این1میان1کیفیت1زندگی1کاری1یکی1 در1
بر1این1تمایل1است1O'Brien-Pallas1.]13[1و1Baumann1بر1
متقابل1 روابط1 کاری،1 زندگی1 کیفیت1 ساختار1 که1 باورند1 این1
توصیف1 را1 پرستاران1 خانوادگی1 زندگی1 و1 کاری1 زندگی1 بین1
با1 را1 کاری1 شرایط1 و1 بافت1 طرح،1 روابط،1 همچنین1 مي1کند.1
دنیای1کار1شرح1می1دهد1و1در1پایان1نیز1چگونگی1تعادل1و1تأثیر1
این1ابعاد1را1بیان1می1کند1]7،14[.1آخرین1مدل1کیفیت1زندگی1
کاری1پرستاران1را1Brooks1)2001(1پیشنهاد1داد.1این1مدل1
چهار1بعد1کیفیت1کاری-زندگی1خانوادگی،1طرح1کاری،1بافت1
کاری1و1دنیای1کار1را1شامل1مي1شود1که1از1این1میان1در1بعد1
کیفیت1کاری-زندگی1خانوادگی1به1توازن1میان1کار1پرستاران1و1
زندگی1خانوادگی1آنها1توجه1می1شود1]15[.1به1طورکلی1مدیران1
و1 بالینی1 عملکرد1 می1توانند1 کار1 محیط1 بهبود1 با1 پرستاری1

حرفه1ای1پرستاران1را1ارتقا1دهند1]16[.
مشخص1 پرستاران1 زندگی1 کیفیت1 دربارة1 مطالعه1ای1 در1
شد1که1پرستاران1از1بیشتر1عناصر1کیفیت1زندگی1کاری1خود1
رضایت1ندارند1]17[.1در1مطالعه1ای1دیگر1دربارة1کیفیت1زندگی1
بهره1وری1 که1 شد1 مشخص1 آنان1 بهره1وری1 و1 پرستاران1 کاری1
کمی1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 که1 افرادی1 درصد1 170 از1 بیش1
داشتند1پایین1است،1اما1افرادی1با1کیفیت1زندگی1کاری1بسیار1
نمرة1 پرستاران1 همچنین،1 داشتند.1 باالیی1 بهره1وری1 مطلوب،1
متوسطي1در1بعد1کیفیت1زندگی1کاری1کسب1کرده1اند1]10[.

1Kruegerو1همکاران1نیز1نتیجه1گرفتند1که1کیفیت1زندگی1
کاری1یکی1از1مهم1ترین1پیش1فرض1ها1برای1برانگیختن1افراد1و1
پژوهش،1 این1 یافته1های1 براساس1 است.1 شغلی1 رضایت1 بهبود1
تمام1ابعاد1رضایت1شغلی1با1کیفیت1زندگی1کاری1مرتبط1است1
شغلی1 رضایت1 افزایش1 سبب1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 بهبود1 و1
عبارت1 تعریف1 ساده1ترین1 در1 شغلی1 رضایت1 1.]18[ می1شود1
در1 کار1 انجام1 نتیجة1 در1 که1 مثبتی1 عاطفی1 احساس1 از1 است1
تنها1 و1 مجرد1 عاملي1 شغلی1 رضایت1 اما1 می1شود،1 ایجاد1 فرد1
شغلی،1 وظایف1 از1 پیچیده1ای1 بینابینی1 ارتباط1 بلکه1 نیست،1
انگیزه1ها،1تشویق1ها1و1 مسئولیت1پذیری1ها،1کنش1و1واکنش1ها،1
دلگرمی1ها1است1]19[.1در1سطح1سازمانی،1رضایت1شغلی1سبب1
ابقای1کارکنان،1کاهش1غیبت1از1کار،1ارتقاي1سطح1بهره1وری1و1

بهبود1عملکرد1می1شود1]2[.
درواقع1رضایت1از1شغل،1معرف1چند1گرایش1مرتبط1است؛1
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سرپرستی1و1همکاران1که1این1موارد1ذکرشده1معرف1خصوصیات1
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1،]2[ کار1 ساعات1 کاهش1 پرستاران،1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 و1
امکانات1 تدارک1 1]2، 8، 18[ مزایا1 و1 حقوق1 گرفتن1 نظر1 در1
در1 آنها1 دخالت1دادن1 1،]2[ کار1 سختی1 به1 توجه1 1]2[ رفاهی1
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جنبه1های1 سایر1 از1 رضایت1 و1 هرم(1 وسط1 )در1 رضایت1شغلی1
مختلف1کار1می1شود.1درنتیجه1محدودة1کیفیت1زندگی1کاری1
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تعداد1 تعیین1 برای1 شد.1 انجام1 همدان1 شهر1 بیمارستان1های1
نمونه1از1مقالة1Mohammadi1و1همکاران1استفاده1شده1است1
]26[.1باید1توجه1داشت1مقدار1کیفیت1زندگی1کاری10/811در1

حد1متوسط1است؛1بنابراین1با1استفاده1از1فرمول1که1در1آن:

S2=pq=0/19*0/81,1α=0/051,1d=0/051,1P=0/04
تعداد1 اینکه1 به1 توجه1 با1 و1 است1 13۶0 اولیه1 نمونة1 تعداد1
محدود1 همدان1 بیمارستان1های1 در1 پرستاران1 جامعة1
با1 محدود1 جامعة1 اصالح1 برای1 لذا1 1،)n=888( است1 بوده1
با1 آمد1که1 به1دست1 نفر1 نمونه12۶91 فرمول-------------،1
علوم1 دانشگاه1 پوشش1 تحت1 بیمارستان1های1 تمام1 به1 مراجعه1
پزشکی1همدان1متناسب1با1تعداد1پرستاران1در1هر1بیمارستان1
روش1 شد.1 تکمیل1 مربوط1 پرسشنامه1 و1 مدنظر1 نمونه1های1
نمونه1گیری1به1صورت1تصادفی1ساده1بود.1پژوهشگران1با1مراجعة1
حضوری1به1تمام1بیمارستان1های1تحت1پوشش1دانشگاه1علوم1
پزشکی1در1شهر1همدان1و1با1توجه1به1فهرست1تعداد1پرستاران1
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12۶9 بیمارستان،1 هر1 برای1 گرفته1شده1 درنظر1 نمونة1 حجم1 و1
پرسشنامه1بین1پرستاران1توزیع1شد.1حجم1نمونه1پرستاران1در1
بیمارستان1فاطمیه1351نفر،1شهید1بهشتی1451نفر،1فرشچیان1

142نفر،1بعثت11011نفر1و1اکباتان14۶1نفر1بود.
سه1 طریق1 از1 نیاز1 مورد1 داده1های1 پژوهش1 این1 در1
اطالعات1 شامل1 اول1 پرسشنامة1 شد.1 جمع1آوری1 پرسشنامه1
میزان1 تأهل،1 وضعیت1 جنس،1 سن،1 مانند1 جمعیت1شناختی1
بود.1دومین1 و1سابقة1خدمت1 استخدامی1 تحصیالت،1وضعیت1
پرسشنامه1سنجش1کیفیت1زندگی1کاری1بود1که1با1بهره1گیری1
از1کتب1و1مطالعات1موجود1و1با1استفاده1از1پرسشنامة1استاندارد1
ریچارد1والتون1)1988(1در1زمینة1کیفیت1زندگی1کاری1ساخته1
شد.1پرسشنامة1والتون1در1پژوهش1های1دیگری1با1ضریب1آلفای1
کرونباخ1911درصد1]27[1و1در1پژوهش1دیگر1با1ضریب1آلفای1

کرونباخ1911درصد1]13[1به1کار1برده1شده1بود.1
است.1 بخش1 دو1 شامل1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 پرسشنامة1
پرسش1 149 دوم1 بخش1 و1 دموگرافیک1 پرسش1 15 اول1 بخش1
بسته1برای1سنجش1مواردی1مانند1میزان1مشارکت1با191پرسش،1
نظام1باز1ارتباطات1با181پرسش،1شرایط1مطلوب1سرپرستی1با181
پرسش،1شرایط1مطلوب1ارزشیابی1با181پرسش،1امنیت1شغلی1
با1۶1پرسش،1حقوق1و1مزایای1مکفی1و1عادالنه1با1101پرسش1
در1مقیاس1لیکرت1درنظر1گرفته1شد.1به1هرگویه1نمرة111تا151
اختصاص11یافت.1نمرة151برای1خیلی1زیاد1و1نمرة111برای1خیلی1
کم1مدنظر1قرار1گرفت؛1بنابراین،1نمرة1451برای1کمترین1حالت1
و1 پژوهش1 در1 شرکت1کنندگان1 دید1 از1 کاری1 زندگی1 کیفیت1

نمرة12451براي1حداکثر1امتیاز1درنظر1گرفته1شد.
جهت1سنجش1روایی،1پرسشنامة1کیفیت1زندگی1کاری1در1
اختیار1استادان1و1صاحب1نظران1مدیریت1قرار1گرفت1و1سپس1
به1منظور1 حاضر،1 پژوهش1 در1 شد.1 اعمال1 مدنظر1 اصالحات1
به1 کرونباخ1 آلفای1 پرسشنامه1ها1ضریب1 پایایي1 برآورد1ضریب1
1کار1رفت1که1همگونی1یا1تجانس1پرسشنامه1را1نشان1می1دهد.1
پایایی1 توزیع1شد.1 آماری1 از1جامعة1 در1خارج1 پرسشنامه1 120
باالی1 نسبتا1ً اعتبار1 نشان1دهندة1 که1 بود1 10/94 به1دست1آمده1

پرسشنامه1است.
با1توجه1به1تجزیه1و1تحلیل1ها،1مقدار1آلفای1کرونباخ1برای1
عامل1اول1مشارکت1،0/871عامل1دوم1نظام1باز1ارتباطات1،0/891
چهارم1 عامل1 1،0/87 سرپرستی1 مطلوب1 شرایط1 سوم1 عامل1

نظام1عادالنه1و1مطلوب1ارزشیابی1،0/8951عامل1پنجم1امنیت1
شغلی10/711و1عامل1ششم1حقوق1و1مزایای1مکفی10/871به1

دست1آمد.
بود.1در1پژوهش1حاضر1 سومین1پرسشنامه1رضایت1شغلی1
در1سال1 که1 استفاده1شد1 رابینز1 رضایت1شغلی1 پرسشنامة1 از1
با1 پنج1حیطه1 در1 پرسشنامه1 این1 است.1 11991طراحی1شده1
پرسش1هاي1بسته1شامل1ماهیت1کار1با1101پرسش،1مدیریت1و1
سرپرست1101پرسش،1همکار1101پرسش،1نحوة1ترفیع1و1ارتقا،1
در1 لیکرت1 مقیاس1 در1 پرسش1 مزایا1۶1 و1 و1حقوق1 پرسش1 15
نظر1گرفته1شد.1به1هرگویه1نمرة111تا151اختصاص11یافت.1نمرة1
15برای1خیلی1زیاد1و1نمرة111برای1خیلی1کم1است؛1بنابراین1
برای1کمترین1 نمرة1451 از1دید1شرکت1کنندگان1در1پژوهش،1
براي1 را1 امتیاز1 حداکثر1 1205 نمرة1 و1 شغلی1 رضایت1 حالت1
پرسشنامة1 پایایی1 محاسبة1 براي1 گرفته1شد.1 نظر1 در1 رضایت1
رضایت1شغلی،1201پرسشنامه1در1خارج1از1جامعة1آماری1توزیع1
شد.1ضریب1آلفای1کرونباخ1نیز10/811به11دست1آمد.1داده1های1
جمع1آوری1شده1با1استفاده1از1شاخص1های1آمار1توصیفی1خالصه1
آزمون1 از1 متغیرها1 رابطة1 تعیین1 برای1 شدند.1 طبقه1بندی1 و1
کای1دو،1برای1مقایسة1دوگروهی1از1آزمون1t1و1مقایسة1میانگین1
نرم1افزار1 به1کمک1 واریانس1 آنالیز1 آزمون1 از1 دو1گروه1 از1 بیش1

1SPSSنسخه1211استفاده1شد.

یافتهها
میان1 این1 از1 که1 شدند1 بررسی1 نفر1 12۶9 مطالعه1 این1 در1
1237نفر1زن1)188/1درصد(1و12091نفر1مجرد1بودند1)178/۶
درصد(.1میانگین1)انحراف1معیار(1سن1این1افراد134/51)5/8(1و1
میانگین1)انحراف1معیار(1سابقة1افراد19/51)5/4(1سال1بود.1سایر1

ویژگی1های1پرستاران1در1جدول111آمده1است.
در1سطوح1 زندگی1 کیفیت1 می1دهد1 نشان1 11 نتایج1جدول1
مختلف1متغیرهای1وضعیت1تأهل،1تحصیالت1و1بیمارستان1های1
کاری1 زندگی1 کیفیت1 و1 معنا1دار1 تفاوت1 آماری1 نظر1 از1 استان1
1.)=0P/03(1تنها1در1مجردها1تفاوت1معنا1داري1با1متأهالن1دارد
نشد.1 مشاهده1 معنا1داری1 تفاوت1 متغیرها1 سایر1 سطوح1 در1
کیفیت1 از1 رضایت1 و1 شغلی1 رضایت1 ارتباط1 ارزیابی1 به1منظور1
و1 شغلی1 رضایت1 فراوانی1 توزیع1 12 جدول1 در1 کاری،1 زندگی1
رضایت1از1کیفیت1زندگی1کاری1در1پرستاران1بیمارستان1های1

شهر1همدان1آمده1است.

سطحمعناداریکیفیتزندگیفراوانی)درصد(متغیرسطح
کیفیتزندگی

سطحمعناداریکاری

جنس1)فراوانی(
1/۶±132۶2/2)11/9(مرد

0/۶4
5/54±3/۶

0/11
7/81±۶5۶/۶±1237۶1/7)88/1(زن

وضعیت1تأهل
۶/۶±155۶4/1)21/4(مجرد

0/001
5۶/5±1/8

0/03
5/9±5/854/1±1209۶1/1)78/۶(متأهل

وضعیت1سکونت
1/۶1±1224۶1/8)8۶/1(بومی

0/5۶
54/8±۶/۶

0/55
۶/3±5/454/1±13۶۶1/1)13/9(غیربومی

جدول1.آمارتوصیفیومیانگینکیفیتزندگیوکیفیتزندگیکاریبهتفکیکویژگیهایدموگرافیک
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و1 شغلی1 رضایت1 ابعاد1 فراوانی1 توزیع1 بررسی1 به1منظور1
رضایت1از1کیفیت1زندگی1کاری1جدول131و141نشان1می1دهد1
در1تمام1حیطه1ها1بیش1از1501درصد1افراد1دارای1رضایت1شغلی1
هستند.1 باال1 به1 متوسط1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 از1 رضایت1 و1
این1میزان1در1برخی1ابعاد1رضایت1شغلی1)ماهیت1کار،1رضایت1
زندگی1 کیفیت1 ابعاد1 در1 و1 از1سرپرست(1 رضایت1 و1 از1همکار1
کاری1)مشارکت1در1تصمیم1گیری،1نظام1باز1ارتباطات1و1امنیت1

شغلی(1باالی1901درصد1است.

برای1بررسی1ارتباط1بین1رضایت1شغلی1و1رضایت1از1زندگی1
شاخص1 از1 همدان1 شهر1 بیمارستان1های1 پرستاران1 در1 کاری1
همبستگی1 و1 متغیر1 دو1 این1 میان1 کلی1 همبستگی1 ضریب1
بین1حیطه1های1این1دو1متغیر1استفاده1شد.1با1توجه1به1مقدار1
کاری1 زندگی1 از1 رضایت1 و1 شغلی1 رضایت1 بین1 همبستگی1
این1 بین1 مثبتي1 و1 قوی1 ,r=0/0۶31(1همبستگی1 1P>0/001(
شغلی1 رضایت1 افزایش1 با1 به1طوری1که1 دارد؛1 وجود1 متغیر1 دو1
رضایت1از1زندگی1کاری1هم1افزایش1می1یابد.1همبستگی1میان1

حیطه1های1مختلف1این1متغیرها1در1جدول151آمده1است.

نوع1استخدام

71±143۶0/۶)1۶(پیمانی

0/38

53/2±8/2

0/1۶ ۶/4±5/854/4±159۶1/9)21/9(رسمی1آزمایشی

۶±۶55/3±11۶7۶2)۶2/1(رسمی1قطعی

تحصیالت

8/58±11۶8/2)۶(فوق1دیپلم

0/02

54/5±5

0/11 ۶/۶±5/954/۶±1238۶1/7)89/5(لیسانس

۶/3±1/۶5۶/581±1124/8)4/5(فوق1لیسانس

سابقه1کار1)سال(

>5)20/1(1541۶/7±3/۶2

0/83

±8/38/54

0/88

10-5)42/8(11155/۶±۶/۶1±۶/58/54

15-11)22/3(1۶05/7±3/۶1±5/58/54

20-1۶)11/9(13217/2±3/۶1±4/88/55

<20)3(18۶/8±4/۶3±7/58/54

بیمارستان

۶/۶3±11015/2)37/۶(بعثت

0/001

±5/87/55

0/15

5/94/53±2/59±14۶17/1)17/1(اکباتان

8/13/54±3/۶0±1455/7)1۶/7(شهیدبهشتی

7/58/55±3/۶1±135۶/8)13(فاطمیه

5/87/53±1/۶2±1425/2)15/۶(فرشچیان

جدول2.ارتباطرضایتشغلیورضایتازکیفیتزندگیکاریدرپرستارانبیمارستانهایشهرهمدان

متغیرسطح
کیفیتزندگیکاری

کل
زیادمتوسطکم

رضایت1شغلی

1405کم

120131233متوسط

082331زیاد

2213542۶9کل

سطحمعناداریکیفیتزندگیفراوانی)درصد(متغیرسطح
کیفیتزندگی

سطحمعناداریکاری
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جدول3.تعیینابعادرضایتشغلیدرپرستارانبیمارستانهایشهرهمدان

جدول4.تعیینابعادکیفیتزندگیکاریدرپرستارانبیمارستانهایشهرهمدان

جدول5.ارتباطحیطههایمختلفرضایتشغلیورضایتاززندگیکاریدرپرستارانبیمارستانهایشهرهمدان

خیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکمابعادرضایتشغلی

)۶/9(181)۶1/1(1۶01)32/1(00841ماهیت1کار

0)13/8(3۶1)7۶(2001)9/9(02۶1رضایت1از1سرپرست

)18/9(501)52/1(1381)28/3(751)8(021رضایت1از1همکار

0)7/2(191)33/2(881)41/1(1091)18/5(491نحوة1ترفیع1و1ارتقا

)3(81)23/2(۶11)53/2(1401)20/5(0541حقوق1و1مزایا

خیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکمابعادکیفیتزندگیکاری

)1/5(41)38/8(1041)58/2(15۶1)1/5(041مشارکت1در1تصمیم1گیری

0)40/8(991)5۶/4(1501)۶/4(0171نظام1باز1ارتباطات

0)4/5(121)52/8(1411)38/2(1021)4/5(121شرایط1مطلوب1سرپرستی

)2/3(۶1)58/3(1241)34/7(921)1۶/2(0431نظام1مطلوب1ارزشیابی

)2/3(۶1)58/3(1511)34/7(901)4/۶(0121امنیت1شغلی

)2/7(71)25(۶51)4۶/9(1221)25/4(0۶۶1حقوق1و1مزایا

متغیر

رضایت1از1زندگی1کاریرضایت1شغلی

ت1کار
ماهی

ت
ت1از1سرپرس

رضای

ت1از1همکار
رضای

نحوة1ترفیع1و1ارتقا

حقوق1و1مزایا

ت1در1تصمیم1گیری
مشارک

نظام1باز1ارتباطات

شرایط1مطلوب1سرپرستی

نظام1مطلوب1ارزشیابی

ت1شغلی
امنی

رضایت1شغلی

0/37رضایت1از1سرپرست

0/02-0/1رضایت1از1همکار

0/13-0/330/39نحوة1ترفیع1و1ارتقا

0/150/۶5-0/30/45حقوق1و1مزایا

رضایت1از1
زندگی1کاری

0/340/320/240/280/22مشارکت1در1تصمیم1گیری

0/090/190/550/0۶0/080/50نظام1باز1ارتباطات

0/0۶0/570/4۶0/320/17-0/230/5شرایط1مطلوب1سرپرستی

0/130/۶90/580/290/140/۶4-0/240/42نظام1مطلوب1ارزشیابی

0/010/150/150/170/280/150/30/290/24-امنیت1شغلی

0/150/580/720/1120/030/4۶0/550/4۶-0/220/42حقوق1و1مزایا

.)P>0/05(1همبستگی1هایی1که1زیر1آنها1خط1کشیده1شده1است،1از1لحاظ1آماری1معنادار1هستند
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بحث
اهمیتی1 از1 بازتابی1 به1کیفیت1زندگی1کاری،1 امروزه1توجه1
است1که1همه1برای1آن1قائل1هستند.1سازمانی1که1به1کیفیت1
داشتن1 مزایای1 از1 دارد،1 توجه1 خود1 کارکنان1 کاری1 زندگی1
تمایل1 کارمندان1 و1 بود1 خواهد1 برخوردار1 توانمند1 کار1 نیروی1
بیشتری1برای1همکاری1با1مدیر1دارند1و1درنتیجه1عملکرد1آنان1
بهتر1خواهد1بود.1کیفیت1زندگی1کاری،1درجة1رضایت1پرستاران1
خواسته1های1 و1 فردی1 مهم1 نیازهای1 برآورده1شدن1 میزان1 از1
است1 سازمان1 اهداف1 به1 دستیابی1 حین1 آنها1 کاری11 سازمانی1
]9[.1کیفیت1زندگی1کاری1شامل1مجموعه1ای1از1شرایط1واقعی1
کار1و1محیط1کار1در1یک1سازمان1مانند1میزان1دستمزد1و1مزایا،1
امکانات1رفاهی،1بهداشتی1و1ایمنی،1مشارکت1در1تصمیم1گیری،1

رهبری1و1تنوع1و1غنی1سازی1شغل1است1]11[.
بعد1حقوق1 از1 رضایت1شغلی1 پژوهش،1 یافته1های1 براساس1
و1مزایا1با1نوع1جنسیت1رابطة1معناداری1دارد.1با1توجه1به1یکي1
شغلی،1 ناامنی1 احساس1 به1دلیل1 زن1 پرستاران1 مطالعات،1 از1
از1حقوق1و1مزایا1 نارضایتی1 و1 از1سوی1سازمان1 حمایت1نشدن1
تمایل1به1ترک1شغل1خود1داشتند1]13[1که1با1این1مطالعه1و1
مطالعه1ای1دیگر1]2[1همخوانی1دارد.1از1سوي1دیگر،1در1بیشتر1
بیشتر1 مردان1 از1 زن1 پرستاران1 بیمارستان1ها،1 در1 مطالعات1
بر1پرستاران1 اجتماعی1 هستند.1استرس1حرفه1ای1و1فشارهای1
در1صورت1رضایت1شغلی1کم1پرستاران1زن،1احتمال1ترک1شغل1
Choobineh،1سطح1 مطالعة1 در1 مي1دهد.1 افزایش1 آنان1 در1 را1
کیفیت1زندگی1کاری1زنان1از1مردان1باالتر1است1]28[.1تفاوت1
جامعة1آماری1مهم1ترین1دلیل1تفاوت1نتیجه1در1مطالعه1است.1
شغلی،1 رضایت1 بر1 تأثیرگذار1 عامل1 بیشترین1 دیگر،1 سوی1 از1
و1 یعنی1هر1چه1حقوق1 مزایاست؛1 و1 و1حقوق1 رفاهی1 امکانات1
مزایا1بیشتر1باشد،1رضایت1شغلی1پرستاران1هم1بیشتر1خواهد1

بود.
میزان1 بین1 معناداری1 رابطة1 مطالعه،1 یافته1های1 براساس1
سوابق1خدمت1و1رضایت1شغلی1در1بعد1حقوق1و1مزایا1وجود1
شغلی1 رضایت1 و1 استخدام1 وضعیت1 بین1 همچنین1 دارد.1
مي1شود؛1 مشاهده1 معنادار1 رابطه1اي1 مزایا1 و1 حقوق1 بعد1 از1
می1روند1 رسمی1 استخدام1 سمت1 به1 هرچه1 پرستاران1 یعني1
مطالعة1 با1 یافته1ها1 این1 مي1یابد.1 افزایش1 آنها1 شغلی1 رضایت1
]1Dehghannayeri،]2و1همکاران1 1Abbaschianو1همکاران1
و1 1Navidian،]17[ همکاران1 و1 1Dargahi،]10[ 1Farsi،]9[
1Wagenaar،]29[ همکاران1 و1 1Ziapour 1،]23[ همکاران1
هم1خوانی1 1]31[ همکاران1 و1 1Natarajan و1 1]30[ همکاران1 و1
از1 پرستاران1 175/5 همکاران1 و1 1Mirzabigi مطالعة1 در1 دارد.1
متناسب1نبودن1حقوق1خود1با1سطح1تحصیالت1ناراضی1بودند1
]1Krueger1.]8و1همکاران1با1مطالعه1دربارة1پرستاران1کانادا،1
کاری1 زندگی1 کیفیت1 ارتقاي1 در1 را1 مالی1 پرداخت1های1 نقش1

آنان1مؤثر1دانستند1]18[.
افزایش1 انگیزشی،1 عوامل1 رتبه1بندی1 برای1 مطالعاتی1 در1
حقوق1و1مزایا1در1درجة1اول1مطرح1شده1است1)27/28(.1در1
نمرة1 نظامی،1 بیمارستان1های1 در1 پرستاران1 فارسی1 مطالعة1
مطلوب1رضایت1شغلی1در1حیطة1حقوق1و1مزایا1گزارش1شده1

است1]10[.1تفاوت1جامعة1آماری1مهم1ترین1دلیل1این1تفاوت1با1
مطالعة1فعلی1است.

براساس1یافته1های1مطالعه،1رابطة1معنا1داری1بین1سابقة1کار1
و1کیفیت1زندگی1کاری1در1بعد1امنیت1شغلی1وجود1دارد.1نتایج1
این1مطالعه1با1یافته1های1Dargahi1و1همکاران1]17[1با1پژوهش1
دربارة1پرستاران1در1151بیمارستان1در1تهران1هم1خوانی1دارد؛1
ناراضی1 خود1 شغلی1 دورنمای1 شفاف1نبودن1 از1 پرستاران1 زیرا1
بودند1و1رابطة1معناداری1از1نظر1سابقة1کار1و1افزایش1کیفیت1
زندگی1بیان1کرده1اند.1نتایج1مطالعه1ای1دیگر1بیان1کنندة1امنیت1
رضایت1 میزان1 و1 درصد(1 144/5( پرستاری1 حرفة1 در1 شغلی1
پرستاران1از1محیط1کار1و1امکانات1رفاهی1)44/۶5(1بود1]8[.
بیشترین1 همکاران1 و1 1Navidian مطالعة1 در1 دیگر،1 سوي1 از1
رضایت1پرستاران1به1احساس1امنیت1شغلی1مربوط1بود1)182/3
درصد1 155/5 دیگر1 مطالعه1ای1 در1 همچنین1 1.]23[ درصد(1
بودند1 ناراضي1 پرستاری1 در1حرفة1 امنیت1شغلی1 از1 پرستاران1
]8[.1در1مطالعة1Faraji1و1همکاران1پرستاران1قراردادی1به1دلیل1
احساس1ناامنی1شغلی1بیشتر1ممکن1است1که1کار1خود1را1ترک1
کنند1]13[.1در1مطالعه1ای1دیگر،1کیفیت1زندگی1پرستارهایی1
که1سابقة1کاری1کمتری1داشتند1پایین1تر1بود1که1دلیل1این1امر،1
تجربة1کم1و1نبود1آموزش1مداوم1و1روابط1ضعیف1با1همکاران1
سنوات1خدمت1 میان1 دیگر،1 مطالعه1ای1 براساس1 1.]27[ است1
1.]28[ ندارد1 وجود1 معناداری1 رابطة1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 و1
کار1در1بیمارستان1بسیار1سخت1و1پرمسئولیت1است.1از1سوی1
ترک1 به1 می1تواند1 کم1 رفاهی1 امکانات1 و1 مزایا1 حقوق،1 دیگر،1
خدمت1منجر1شود،1اما1شاید1به1دلیل1مشکالت1اقتصادی،1ترس1
مناسب1 شغلی1 موقعیت1های1 کمبود1 و1 درآمد1 دادن1 دست1 از1

سبب1ابقای1پرستاران1در1جامعة1مورد1مطالعه1شده1است.
و1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 بین1 مطالعه،1 یافته1های1 براساس1
این1 که1 دارد1 وجود1 معنا1داری1 رابطة1 نیز1 استخدامی1 وضعیت1
1Navidian،]2[ همکاران1 و1 1Abbaschian مطالعة1 با1 مسئله1
دارد1 هم1خوانی1 همکاران1 و1 1Roohi و1 1]23[ همکاران1 و1
به1دلیل1احساس1 بودند1 ]25[.1کارکنانی1که1استخدام1رسمی1
امنیت1شغلی1باالتر،1رضایت1شغلی1بیشتری1داشتند.1معموال1ً
پرستاران1به1جای1موقت1بودن1در1شغل1خود1ترجیح1می1دهند1
امنیت1شغلی1داشته1باشند1و1از1حقوق1بازنشستگی،1بیمه1های1
شوند.1 بهره1مند1 مزایا1 سایر1 و1 حوادث1 و1 درمانی1 و1 بهداشتی1
پرستاراني1با1سابقة1کار1بیش1از1ده1سال1از1کیفیت1زندگی1کاری1
پژوهش،1 یافته1های1 براساس1 1.]17، بودند]25 راضی1تر1 خود1
از1 شغلی1 رضایت1 و1 استخدام1 وضعیت1 میان1 معنا1داری1 رابطة1
132/31،Farsi1بعد1ترفیع1شغلی1وجود1دارد.1با1توجه1به1مطالعة
124/5 و1 مطلوب1 را1 شغل1 ارتقاي1 احتمال1 نمونه1 افراد1 درصد1

درصد1آن1را1در1سطح1پایین1می1دانستند1]10[.
شغلی1 ارتقاي1 احتمال1 همکاران1 و1 1Dehghannayeri
پرستاران1را1در1سطح1مطلوب1گزارش1دادند1]9[.1در1مطالعه1ای1
احراز1 برای1 پیشرفت1 امکان1 نظر1 از1 درصد1 152/8 دیگر،1
و1۶۶/۶1درصد1 بودند1 ناراضی1 باالتر1در1شغل1خود1 پست1های1
نارضایتی1خود1را1از1موقعیت1ترقی1و1ترفیع1در1حرفة1پرستاری1
اعالم1کردند1]8[.1در1پژوهش1دیگر،1به1دلیل1نبود1امکان1ارتقاي1
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شغلی،1پرستاران1رضایت1شغلی1پایینی1داشتند1]13[؛1بنابراین1
ادامة1 امکان1 فراهم1نمودن1 و1 ارتقاي1شغلی1 هموارکردن1مسیر1
تحصیل1و1آموزش1مداوم1براي1افزایش1رضایت1شغلی1پرستاران1
ارتباط1 نشان1دهندة1 پژوهش1 این1 نتایج1 شود.1 مؤثر1 می1تواند1
متقابل1دو1متغیر1کیفیت1زندگی1کاری1و1رضایت1شغلی1است؛1
رضایت1 کاری،1 زندگی1 کیفیت1 میزان1 افزایش1 با1 به1طوری1که1
افزایش1میزان1رضایت1شغلی،1 با1 شغلی1نیز1بیشتر1مي1شود1و1

کیفیت1زندگی1افزون11تر1مي1شود.
با1توجه1به1مطالعات،1بین1رضایت1شغلی1و1کیفیت1زندگی1
دارد.1 وجود1 معناداري1 و1 مثبت1 همبستگی1 پرستاران1 کاری1
رضایت1شغلی1پرستارانی1که1کیفیت1زندگی1کاری1بهتری1در1
ابعاد1مختلف1داشتند،1بیشتر1است1]23،25[.1توجه1به1کیفیت1
نگهداری1 و1 جذب1 به1منظور1 سازمانی1 هر1 برای1 کاری1 زندگی1
کارکنان1ضروری1است1]11[.1در1مطالعة1Dehghannayeri1و1
همکاران1کیفیت1زندگی1کاری1۶1/41درصد1در1سطح1متوسط1
راضي1 خود1 شغل1 از1 آنها1 درصد1 13/۶ تنها1 و1 است1 پایین1 تا1
با1مطالعة1حاضر1هم1خوانی1دارد.1 تا1حدودی1 ]9[1که1 هستند1
سطح1 پرستاران1 همکاران1 و1 1Nowrouzi مطالعة1 براساس1
متوسطی1از1کیفیت1زندگی1را1مطرح1کردند1]27[.1در1مطالعة1
زندگی1 کیفیت1 از1 پرستاران1 درصد1 1۶1 همکاران،1 و1 1Faraji
راضی1بودند1و139/71درصد1آنها1قصد1داشتند1که1شغل1خود1
را1ترک1کنند1]13[.1براساس1نتایج1مطالعة1حاضر،1پرستاران1
نقش1پرداخت1های1مالی1مانند1حقوق1و1مزایا،1امکانات1رفاهی1
ارتقاي1شغلی1و1ارزشیابی1عادالنه1را1در1 و1هموار1کردن1مسیر1
افزایش1کیفیت1زندگی1کاری1مؤثر1مي1دانند1که1درنهایت1این1

امر1سبب1افزایش1رضایت1شغلی1آنان1می1شود.

نتیجهگیری
رضایت1شغلی1و1کیفیت1زندگی1کاری1پرستاران1در1جامعة1
مدنظر1با1هم1ارتباط1دارند.1کیفیت1زندگی1کاری1از1روش1های1
مؤثر1بر1ایجاد1انگیزه1و1طراحی1مشاغل1است؛1بنابراین1ارتقاي1
کیفیت1زندگی1کاری1در1افزایش1کیفیت1مراقبت1از1بیماران1و1
رضایت1شغلی1و1افزایش1مشارکت1پرستاران1نقشي1مهم1دارد.1
نیازهای1 و1 اهداف1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 افزایش1 با1 همچنین1
پرستاران1 شغلی1 رضایت1 افزایش1 می1شود.1 برآورده1 سازمانی1
مي1شود1 کیفیت1خدمات1 ارتقاي1 و1 افزایش1 بیمارستان1سبب1
و1رضایت1مشتریان1سازمان1که1معموال1بیماران1هستند1بهبود1
نظام1 برنامه1ریزان1 سیاست1گذاران،1 توجه1 بنابراین1 مي1یابد؛1
می1تواند1 پرستاران1 کلیدی1 نیازهای1 به1 مدیران1 و1 سالمت1
شغلی1 رضایت1 افزایش1 و1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 افزایش1 در1

پرستاران1تأثیرگذار1باشد.1
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