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Abstract
Introduction: Job satisfaction is defined as people's attitudes and feelings about their jobs. Job satisfaction
is very important to health care organizations, since their duty is to provide public health. The current study
aimed at evaluating the impact of demographic characteristics on job satisfaction among nurses.
Methods: The current study was conducted on the job satisfaction survey of 120 nurses working in
hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, selected by systematic sampling. Data
collection tools were job descriptive index (JDI) and demographic characteristics questionnaires. Data
were analyzed with SPSS using comparison tests.
Results: Average job satisfaction of nurses under the study was 112 ± 23.14. The highest and lowest levels
of job satisfaction were related to co-nurses, and rights and benefits, respectively. Comparison tests showed
a significant relationship between variables such as age, gender, marital status, education, work experience,
and job satisfaction.
Conclusions: The obtained results indicated that 60% of nurses were dissatisfied with their jobs. This is a
very stressful job due to overload, dealing with mortality, the unpredictable nature of this job, lack of
psychological support and the ambiguity of the authority/authorizations; therefore, job satisfaction of
nurses should be seriously considered by the managers, especially the nurses that have lower levels of job
satisfaction.
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چکیده
مقدمه :رضایت شغلی ،نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب بااستعدادها ،میزان
موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق و جو سازمانی ارتباط دارد .رضایت
شغلی کارکنان سازمانهای مراقبت سالمت و درمان بسیار حائز اهمیت؛ چراکه وظیفه آنها تأمین سالمت افراد جامعه است .هدف این
مطالعه ،بررسی تأثیر ویژگیهای جمعیتی بر رضایت شغلی پرستاران است.
روش کار :مقاله حاضر پژوهشی است که به روش پیمایشی رضایت شغلی  126نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1315که به روش نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدند موردبررسی قرار میدهد .ابزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامه رضایت شغلی  JDIو یک پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی است .دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آزمونهای مقایسه میانگین ( Tو  )Fتجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :میانگین رضایت شغلی پرستاران موردمطالعه  112 ± 10/23بود .بیشترین میزان رضایت پرستاران مربوط به بعد همکار و
کمترین میزان رضایت مربوط به ابعاد حقوق مزایا و ارتقا است .آزمونهای مقایسه میانگین ،بین متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت تأهل،
تحصیالت ،سابقه خدمت ،نوبتکاری و رضایت شغلی رابطه معنیداری را نشان داد.
نتیجه گیری :نتایج تحقیق نشان داد حدود  06درصد از پرستاران موردمطالعه از شغل خود ناراضی بودند .ازآنجاکه حرفه پرستاری به
علت حجم کار زیاد ،سروکار داشتن با مرگومیر بیماران ،ماهیت غیرقابلپیشبینی شغل ،فقدان حمایتهای روانی و وجود ابهام در
میزان اختیارات بسیار پرتنش است؛ این مسئله توجه هرچه بیشتر مدیران به رضایت شغلی پرستاران ،مخصوصاً آنهایی که رضایت
شغلیشان در سطوح پایینتری قرار دارد را میطلبد.
واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،متغیرهای جمعیت شناختی ،پرستاران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
رفتار مدنی سازمانی ،تعهد سازمانی ،دلبستگی شغلی و سالمت روانی
کارکنان و کاهش رفتارهایی همچون غیبت از شغل ،ترک خدمت و
بسیاری از رفتارهای دیگر ،ازجمله پیامدهای ایجاد رضایت شغلی در
کارکنان سازمانهاست ،هنگامیکه کارکنان از انگیزه و رضایت کافی
برخوردار باشند عملکرد و خدمترسانی سازمان بهبود خواهد یافت.
تعاریف رضایت شغلی را بهطورکلی در چند دسته میتوان طبقهبندی

نیروی انسانی و اهمیت آن در سازمان ،واقعیتی است که امروزه بر
هیچکس پوشیده نیست .درواقع ،باارزشترین سرمایه یک سازمان،
نیروی انسانی آن است .شکوفا شدن نیروی انسانی در سازمانها،
اقدامات گوناگونی را میطلبد که یکی از آنها تأمین رضایت شغلی
کارکنان است .تحقیقات نشان دادهاند که رضایت شغلی در بسیاری از
جنبههای بهرهوری سازمانی ،نقشی تعیینکننده دارد .بهبود عملکرد در
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انجامگرفته است .یافتههای پژوهش وقار سیدین و همکاران ()1300
نشان داد که پرستاران شأن حرفهای را بهعنوان مهمترین عامل مؤثر بر
رضایت شغلی ذکر کردهاند؛ همچنین میزان درآمد بهعنوان دومین
عامل مؤثر بر رضایت شغلی بوده است ( .)0نتایج تحقیق منجمد و
همکاران ( )1303که بهمنظور تعیین میزان رضایت شغلی  3621نفر از
گروه پرستاری در مراکز بهداشتی ،درمانی و آموزشی سراسر کشور انجام
شد نشان داد که رضایت شغلی اکثریت گروه پرستاری از شرایط محل
کار ( 02/1درصد) ،ارتباط باهم کاران ( 01/0درصد) ،موقعیت شغلی
( 70/3درصد) ،نظارت و سرپرستی ( 57/0درصد) ،سیاستگذاری
مدیریتی ( 56درصد) و ارتباط بازندگی شخصی ( 06/0درصد) در سطح
متوسط است حالآنکه در حیطه امنیت شغلی ( 03/5درصد) و حقوق و
مزایا ( 77/3درصد) رضایت شغلی در سطح پایین و درمجموع 70/2
درصد گروه پرستاران رضایت کلی شغلی در سطح متوسط داشتند (.)7
مرادی و همکاران ( )1312در مطالعهای که بر روی پرستاران شاغل در
بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر قزوین انجام
دادند ،دریافتند که رضایت شغلی پرستاران  20/1درصد در حد کم،
 72/0درصد در حد متوسط و  2/7درصد در حد زیاد بود .همچنین بین
متغیرها ی سن ،جنس ،سمت و بخش کاری با رضایت شغلی رابطه
معنیداری وجود داشت و با افزایش سن ،دارا بودن سمتهای مدیریتی
و نیز جنسیت مذکر میزان رضایت شغلی پرستاران افزایش مییافت
( .)16همان طور که شرح آن رفت تحقیقات بسیاری در باب رضایت
شغلی پرستاران انجامشده است ولی تقریباً در هیچیک بهطور اخص ،به
مقایسه رضایت شغلی پرستاران برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی
آنان پرداخته نشده است .ازاینروی ،پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر
ویژگیهای جمعیت شناختی پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت شغلی آنان انجام شد.

کرد :تعاریف متأثر از علم روانشناسی ،رضایت شغلی را حالتی روانی و
بیشتر ناشی از احساس شخص نسبت به شغلش ،معرفی میکنند.
درنتیجه پیامدهای ناشی از عدم رضایت شغلی نیز بیشتر معطوف به
زندگی شخصی در نظر گرفتهشده است .در حیطه علم مدیریت به
فاکتورهای محیطی ،بهخصوص نحوه مدیریت در سازمان ،چگونگی
محیط کار و عواملی از این قبیل ،توجه کرده و مطالعات خود را به
کارایی هرچه بیشتر شاغالن و بهرهوری باالتر سازمانها معطوف
میکنند و گروه آخر (علوم اجتماعی) از فاکتورهایی چون ساختار
محیطی شغل در سطح خرد و کالن جامعه ،عوامل محتوایی شغل،
فرهنگ قالب جامعه و تأثیر آن بر رضایت یا عدم رضایت شغلی ،بهره
میگیرند ( .)1رضایت شغلی حس موفقیت یک کارمند در کار است و
تصور میشود که مستقیم ًا با بهرهوری و رفاه فردی مرتبط است،
همچنین عنصری کلیدی است که منجر به ،به رسمیت شناختن ،درآمد
و ارتقاء میگردد ( .)2محققانی همچون وندنبل ( )3بوکو ( )0هوپوک
( )2وروم ( )2و فیشر و هانا تعاریف گوناگونی از رضایت شغلی اراده
دادهاند .بطور مثال ،فیشر و هانا رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد
می نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال
می انگارند؛ یعنی اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین
نماید ،در این حالت فرد از شغلش راضی است ،در مقابل چنانچه شغل
موردنظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ،در این حالت فرد شروع
به ترک شغل مینماید و درصدد تغییر آن برمیآید ( .)5رضایت شغلی
کارکنان سازمانهای مراقبت سالمت و درمان همواره موردتوجه
پژوهشگران بوده است ،چراکه وظیفه این سازمانها ،تأمین سالمت افراد
جامعه است و پرستاران نقش کلیدی در این زمینهدارند ( .)0در حال
حاضر شواهد زیادی بر تنشزا بودن حرفه پرستاری در دست است از
جمله حجم کار زیاد ،سروکار داشتن با مرگومیر بیماران ،ارتباطات
ضعیف با همکاران ،ماهیت غیرقابلپیشبینی شغل ،کار نوبتی ،آمادگی
ناکافی ،فقدان حمایتهای روانی ،تضاد با پزشکان و وجود ابهام در میزان
اختیار و افزایش قانون و مقررات ( .)7ازاینرو توجه به رضایت شغلی
پرستاران بسیار حائز اهمیت است ،چراکه نارضایتی شغلی آنان
پیامدهایی نظیر کاهش کیفیت خدمات ،کاهش حس مسئولیت،
فرسودگی شغلی و ترک یا تعویض شغل را درپی خواهد داشت.
در مورد تأثیر مشخصات فردی ازجمله جنسیت کارکنان بر رضایت
شغلی تامی ( )2666معتقد است زنان نسبت به مردان در رابطه با
رضایت شغلی تنوع و تفاوتهای بیشتری نشان میدهند .زنان در رابطه
با رضایت شغلی بیشتر بر ساعات کار ،ابعاد اجتماعی شغل ،میزان
سادگی کار ،میزان نظارت و شرایط کاری تأکیددارند؛ از طرفی مردان
بر میزان دستمزد ،داشتن فرصت پیشرفت و جذابیت شغل و
سیاست های مدیریتی سازمان اهمیت میدهند ( .)0یافتههای پژوهش
یاکتین و همکاران ( )2663نیز نشان داد ویژگیهای شخصی تأثیر
مهمی بر ادراک شغلی پرستاران دارد .پرستاران فارغالتحصیل از
دانشگاه ها نارضایتی بیشتری نسبت به کیفیت نظارت و احترام از طرف
مافوق ،گزارش کردند .همچنین پرستارانی که کمتر از  36سال سن
داشتند ،بیشتر به فرصتهای موجود برای شرکت در دورههای آموزشی
اظهار نارضای تی کردند و رضایت شغلی پرستاران مجرد از پرستاران
متأهل و پرستارانی که در پوزیشنهای باالتر قرار داشتند ،کمتر بود
( .)1در ایران نیز تحقیقات بسیاری پیرامون رضایت شغلی پرستاران

روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری آن را
کلیه پرستاران شاغل در بخشهای مختلف بیمارستانهای دولتی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1315تشکیل
میدهند .در این مطالعه  126نفر از جامعه موردپژوهش بهعنوان نمونه
و با استفاده از نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدند .ابزار جمعآوری
اطالعات پرسشنامه رضایت شغلی  JDIو یک پرسشنامه ویژگیهای
جمعیت شناختی (مشتمل بر  16سؤال) است .پرسشنامه رضایت شغلی
پنج بعد مختلف شامل ماهیت کار ،همکاران ،سرپرستی ،حقوق و مزایا
و ترفیعات را در قالب مقیاس افتراق معنایی ارزیابی میکند .هر بعد از
تعدادی متغیر تشکیلشده است که هرکدام امتیازی بین  1تا 5
میگیرد .برای سنجش رضایت شغلی فرد ،باید امتیاز هر بعد را محاسبه
و سپس امتیازات تمامی ابعاد را باهم جمع کرد .شاخص توصیف شغل
 JDIنخستین بار توسط کندال و هیولین ( )1101در دانشگاه کرنل
آمریکا تدوینشده است و ازآنپس در کشورهای مختلف مورداستفاده
قرارگرفته است ( .)11روایی پرسشنامه در تحقیقات متعددی مورد
تأیید قرارگرفته است؛ ازجمله مرزآبادی ( ،)1300نظرپور (،)1305
دهقانی ( .)1312در این پژوهش ،روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا
تعیین شده است .در این رویکرد ارزیابی اعتبار تأکید بر این امر است
که معرف تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را میسنجد و با داوری
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متخصصان گوناگون و اعمال نظر مجموعهای از انها صورت میگیرد.
برای سنجش میزان پایایی ،ابتدا پرسشنامه در مورد  36نفر از اعضای
جامعه موردمطالعه اجرا شد سپس ضرایب آلفای کرونباخ برای هریک
از خرده مقیاسها (ماهیت کار =  ،6/70ارتقاء =  ،6/00سرپرست =
 ،6/01همکار =  6/12و حقوق و مزایا =  )6/72و کل پرسشنامه ()6/12
محاسبه گردید .مقدار آلفای کرونباخ متغیرها نشان میدهد که گویه
های تشکیل دهنده متغیرها از میزان همبستگی باالیی برخوردار بودهاند
و پایایی شاخصهای ساخته شده تحقیق در سطح قابل قبولی است.
برای تجزیهو تحلیل دادهها از نرمافزارِ بسته آماری برای علوم اجتماعی
( ،)SPSS: Statistical Package for Social Sciencesآمارهای
توصیفی و آزمونهای آماری استنباطی ( )ANOVA, T Testدر
سطح معنیداری  P > 6/65استفادهشده است .همچنین جهت رعایت
مالحظات ا خالقی ،از پرسیدن نام پاسخگویان در پرسشنامه امتناع شده
و سایر اطالعات فردی آنان نزد محققان بهصورت محرمانه محفوظ است.

یافتهها
همانطور که دادههای جدول  1نشان میدهند 07/5 ،درصد از
پاسخگویان تحقیق حاضر کمتر از  33سال 20/7 ،درصد بین  30تا 05
سال و  5/0درصد از آنها بیشتر از  00سال سن داشتند و میانگین سن
آنها  31سال بود .یافتههای جدول  2میدهد که بیش از نیمی از
مشارکتکنندگان زن و متأهل بودند و تحصیالت اکثر آنها لیسانس و
فوقلیسانس بوده است .اطالعات جدول  3نشان میدهد که 07/5
درصد از پرستاران شرکتکننده نوبتکار و  12/5درصد ثابت بودند.
همچنین کمترین میزان ساعت کار در طول هفته  15ساعت و بیشترین
آن  72ساعت به دست آمد که میانگین ساعات کاری افراد شرکتکننده
در پژوهش برابر با  00/50ساعت در هفته و متوسط سنوات خدمت
آنها بین  0تا  16سال بود .بهعالوه 06 ،درصد از آنها در طول هفته
ساعاتی را بهصورت اضافهکار خدمت میکردند.

جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات فردی و حرفهای جمعیت موردمطالعه
تعداد

درصد

مشخصات فردی و حرفهای

70
00

03/3
30/7

مجرد
متأهل

50
00

05
55

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

10
11
75
26

11/7
1/2
02/5
10/7

کمتر از  5سال
 0تا  16سال
 11تا  15سال
 10سال و بیشتر

50
36
21
15

05
25
17/5
12/5

00
06
20
0

30/7
33/3
23/3
0/7

11
13
10

1/2
77/5
13/3

3
30
0
0
7
11
1
16
0
3
11

2/5
31/7
5
0/7
5/0
15/0
7/5
0/3
5
2/5
1/2

جنس
زن
مرد
وضعیت تأهل

تحصیالت

سابقه خدمت

وضعیت استخدام
رسمی
قراردادی
پیمانی
شرکتی
ساعت کار در هفته
 15تا 30
 35تا 50
 55تا 70
بخش محل کار
عفونی
اورژانس
نوزادان
ICU
CCU
جراحی
ارتوپدی
ری ه
مامایی
گوارش
داخلی
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برحسب متغیر "جنسیت" با سطح اطمینان  11درصد و متغیرهای
"نویت کاری"" ،وضعیت تأهل" و "سابقه خدمت" با سطح امینان 15
درصد وجود دارد .سایر یافتههای آزمون  Tدر گروههای مختلف به شرح
زیر است:
میانگین رضایت شغلی زنان پرستار کمتر از مردان است و باالترین
میزان رضایت در هر دو گروه مربوط به بعد همکار و کمترین آن مربوط
به بعد حقوق و مزایا است.
پرستاران مجرد بیشتر از پرستاران متأهل از شغل خود رضایت دارند.
باالترین میزان رضایت در هر دو گروه مربوط به بعد همکار و کمترین
میزان رضایت مجردان مربوط به بعد ارتقا و در متأهالن مربوط به بعد
حقوق و مزایا است.
شغلی پرستارانی بیشتر است که بهصورت یک نویت ثابت کار میکردند.
باالترین میزان رضایت در هر دو گروه مربوط به بعد همکار و کمترین
میزان رضایت مربوط به بعد ارتقا است.
پرستارانی که سابقه خدمت آنها بیش از  16سال است رضایت شغلی
بیشتری دارند .باالترین میزان رضایت در هر دو گروه مربوط به بعد
همکار و کمترین میزان رضایت در پرستارانی که کمتر از  16سال سابقه
کاردارند مربوط به بعد حقوق و مزایا و در پرستارانی که سابقه کارشان
بیش از  16سال است مربوط به بعد ارتقا میباشد.

از بین  126نمونه موردمطالعه ،کمترین میزان بهدستآمده برای
شاخص توصیف شغل  00و بیشترین میزان آن  170و میانگین رضایت
شغلی پرستاران برابر با ( 112و انحراف معیار  )± 10/23به دست آمده
است .در این میان ،تنها  2/5درصد از شغل پرستاری رضایت باالیی
داشتند .رضایت اکثریت پرستاران (حدود  00درصد) در حد متوسط
بود و  33/3درصد رضایت کمی از شغلشان داشتند .درمجموع 02/5
درصد از شغل خود رضایت داشتند و  57/5درصد ناراضی بودند.
بیشترین میزان رضایت پرستاران مربوط به بعد همکاران با میانگین
 31/11و کمترین میزان رضایت مربوط به بعد حقوق مزایا با میانگین
 10/61و بعد ارتقا با میانگین  10/60بود.
جدول  :2میانگین ابعاد رضایت شغلی جمعیت موردمطالعه
میانگین

انحراف معیار

20/07

3/1

ابعاد رضایت شغلی
ارتقا

10/60

2/0

سرپرست

20/51

0/0

همکار

31/11

0/0

حقوق و مزایا

10/61

3/5

ماهیت کار

مطابق با نتایج جدول  ،3تفاوت معناداری در رضایت شغلی پرستاران

جدول  :3مقایسه میانگین رضایت شغلی پرستاران برحسب ویژگیهای فردی و حرفهای با استفاده از آزمون T
میانگین

انحراف معیار

متغیر  /مؤلفهها
مرد
زن

115/27
162/10

15/00
7/50

ثابت
در گردش

111/02
161/70

15/11
2/60

متأهل
مجرد

167/33
113/60

10/02
13/13

کمتر از  16سال
بیشتر از  16سال

160/05
115/11

13/56
15/10

جنسیت

مقدار آزمون T

سطح معنادار

0/11

6/666

2/02

نوبتکاری

2/15

وضعیت تأهل

2/21

سابقه خدمت

6/617

6/633

6/631

گروه پرستاران لیسانس ( )P = 6/660و فوقلیسانس ()P = 6/666
است.
بررسی رضایت شغلی پرستاران برحسب بخش محل خدمت بیانگر این
واقعیت است که پرستاران بخش  CCUکمترین میزان رضایت و
پرستاران بخش نوزادان بیشترین میزان رضایت را در میان سایر بخشها
دارند .برای بررسی معنادار بودن تفاوت بین میانگینها از تجزیه واریانس
استفاده شد که نتایج آن حاکی از عدم معنیدار بودن تفاوت
میانگینهاست ( .)P = 6/110نتایج پژوهش برحسب نوع استخدام نشان
میدهد پرستارانی که استخدام رسمی هستند دارای باالترین میزان
رضایت شغلیاند ( )113/30 ± 10/17اما با توجه به نتایج تجزیه
واریانس تفاوت مشاهدهشده در میانگین رضایت شغلی گروهها در سطح
 6/65معنیدار نیست ( .)P = 6/232از دیگر ویژگیهای موردبررسی
در این پژوهش تعداد ساعات کار در طول هفته است .پرستارانی که بین

بر اساس نتایج جدول  0و جدول  ،5بررسی رضایت شغلی پرستاران
برحسب سن تفاوت معناداری را در میانگین رضایت شغلی گروههای
مختلف سنی نشان داد ( .)P = 6/662باالترین میانگین رضایت شغلی
به پرستاران گروه سنی  00سال و باالتر اختصاص دارد و کمترین میزان
رضایت شغلی مربوط به گروه سنی کمتر از  33سال است .همچنین
نتایج آزمون توکی بیانگر آن است که پرستاران گروه سنی بیشتر از 00
سال ،بیش از پرستاران گروه سنی کمتر از  33سال از شغل خود رضایت
دارند ( .)P = 6/663همچنین بیشترین میزان میانگین رضایت شغلی
مربوط به کسانی است که تحصیالت دیپلم دارند و در مجموع 11/7
درصد از نمونه موردمطالعه را تشکیل میدهد .نتیجه تجزیه واریانس
بیانگر معنیدار بودن تفاوت میانگینها است .بررسی آزمون توکی نشان
میدهد رضایت پرستاران با مدرک دیپلم به طرز معنیداری بیش از دو
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جهانبخش و همکاران

( .)161/ 01± 16/13نتایج تجزیه واریانس بیانگر عدم معنیداری
تفاوت میانگینها است ()P = 6/200

 15تا  30ساعت در هفته کار میکننددارای بیشترین رضایت شغلی
( )115/01 ± 10/06و پرستارانی که مجموع ساعات کاری آنها در
طول هفته بیش از  55ساعت است کمترین میزان رضایت شغلی رادارند
جدول  :4نتایج آزمون یکنواختی واریانسها برای متغیر سن و رضایت شغلی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

میزان رضایت شغلی
بین گروهی

227/10

2

113/51

درون گروهی

10750/30

117

120/10

F

P

0/03

6/662

جدول  :5نتایج آزمون یکنواختی واریانس ها برای متغیر سطح تحصیالت و رضایت شغلی
مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

منبع تغییرات
بین گروهی

301/02

3

123/10

درون گروهی

11100

110

163

میزان رضایت شغلی

F
0/26

P
6/661

بحث
را افزایش میدهد ( .)10تفاوت میانگین رضایت شغلی در دو گروه
پرستاران مجرد و پرستاران متأهل نیز ازنظر آماری معنیدار است.
یافتهها نشان میدهد پرستاران مجرد بیشتر از پرستاران متأهل از شغل
خود رضایت دارند .تحریر و همکاران ( )10نیز وجود ارتباط معنیدار
بین رضایت شغلی و وضعیت تأهل را تأیید کردند .همچنین در مطالعه
یاکتین ( )1متأهلین نسبت به افراد مجرد رضایت باالتری را گزارش
کردند .رضایت پرستاران با مدرک دیپلم و فوقدیپلم به طرز معنیداری
بیش از دو گروه پرستاران لیسانس و فوقلیسانس است .پژوهش حبیب
و شیرازی ( )10نشان داد که میزان تحصیالت با رضایت شغلی رابطه
معکوس دارد و این رابطه معنیدار است .این رابطه با یافتههای پژوهشی
که کاوانا ( )17در زمینه رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان
انجام داده همخوانی دارد .در تحقیق عباسچیان و همکاران ()10
میانگین نمره رضایت شغلی برحسب تحصیالت در بین پاسخگویان با
مدرک تحصیل دیپلم و فوق دیپلم بیش از بقیه پاسخگویان بوده ولی
ازلحاظ آماری معنیدار نیست.
در ارتباط با بخش محل خدمت پرستاران و رضایت شغلی آنان رابطه
معنیداری مشاهده نشد .پژوهش مانوکیان و همکاران ( )11پیرامون
مقایسه رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخشهای سرطان و زایمان
نشان داد که از این لحاظ بین دو بخش ،ارتباط آماری معنیدار وجود
ندارد؛ اما مرادی و همکاران ( )16در تحقیق خود بین متغیرهای بخش
کاری و رضایت شغلی به رابطه آماری معنیداری دست یافتند .رضایت
شغلی پرستارانی که استخدام رسمی هستند از پرستاران قراردادی،
پیمانی و شرکتی بیشتر است اما تفاوت میانگین رضایت شغلی این
گروهها معنیدار نیست .این نتیجه با یافتههای تحقیق مرادی و
همکاران ( )16همخوانی دارد .باالترین میزان رضایت شغلی برحسب
نوبتکاری مربوط به پرستارانی است که بهصورت یک نوبت ثابت کار
میکردند .بهعالوه مقایسه میانگین رضایت شغلی آنها با پرستارانی که
ساعت کارشان درگردش است ،تفاوت معنیداری را نشان داد.
عباسچیان و همکاران ( )10نیز در پژوهش خود اذعان داشتند که
میانگین نمره رضایت شغلی برحسب نوبتکاری در بین افرادی که
به طور ثابت صبح کار بودند بیش از بقیه پاسخگویان بوده و ازلحاظ

بر اساس یافته های این مطالعه ،میانگین نمره شاخص توصیف شغل
پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
برابر با  112 ± 10/23به دست آمد 02/5 .درصد از مشارکتکنندگان
در این پژوهش از شغل خود رضایت داشتند و  57/5درصد ناراضی
بودند .در تحقیقی که توسط میرزابیگی و همکاران انجامگرفته30/36 ،
درصد از پرستاران از شغل خود راضی بودند ( .)12همچنین تحقیق
افشار مقدم و گلچین نشان میدهد که  03درصد از پرستاران از شغل
خود ناراضی بودهاند ( .)13بیشترین میزان رضایت پرستاران مربوط به
بعد همکار با میانگین  31/11و کمترین میزان رضایت مربوط به بعد
حقوق مزایا با میانگین  10/61و بعد ارتقا با میانگین  10/60بود .بهطور
مشابه در پژوهش حبیب و شیرازی بیشتر افراد موردبررسی از ابعاد
رابطه باهم کاران و ماهیت کار خود راضی بودهاند و بیشترین نارضایتی
را از درآمد ،برخورداری از تسهیالت و پاداشهای احتمالی نشان دادهاند
( .)10نتایج تحقیق منجمد و همکاران ( )7نشان داد اکثریت پرستاران
از ارتباط حرفهای باهم کاران رضایت داشته اما از ارتباط با مافوق
رضایت نداشتهاند .بر اساس یافتههای پژوهش میانگین رضایت شغلی
پرستاران زن کمتر از پرستاران مرد است و بر اساس نتایج آزمون تی
این تفاوت معنیدار است .لواسانی و همکاران ( )15در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که میانگین رضایت شغلی مردان در مقایسه با زنان
بیشتر است .تحقیق مرادی و همکاران ( )16نیز بهطور مشابه این نتیجه
را تأیید میکند اما تحقیق وقارسیدین و همکاران ( )0تفاوت معنیداری
میان رضایت شغلی زنان و مردان نشان نداد.
بررسی رضایت شغلی پرستاران برحسب سن تفاوت معنیداری را در
میانگین رضایت شغلی گروههای مختلف سنی نشان داد .نتایج مؤید آن
است که با افزایش سن میانگین رضایت شغلی در پرستاران افزایش
مییابد .در پژوهش حبیب و شیرازی ( )10رضایت شغلی در گروه سنی
بیش از  56سال باالتر از باالتر از سایر گروههای سنی بود و بیشترین
نارضایتی در گروه سنی  21-36دیده شد .شاید چشمداشتهای افراد
از شغلشان باگذشت زمان ،واقعبینانهتر میشود و افراد با شغلشان
سازگاری بیشتری مییابند .شاید هم افراد مسنتر ،مهارت کاری
بیشتری دارند و یا سرمایه حاصل از کار در طول سالها ،رضایت شغلی
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فوقلیسانس ،کارکنان قراردادی و پیمانی ،نوبتکاران و پرستاران
کمسابقه) را میطلبد .چراکه نارضایتی شغلی آنان پیامدهایی نظیر
کاهش کیفیت خدمات ،کاهش حس مسئولیت ،فرسودگی شغلی و ترک
یا تعویض شغل را درپی خواهد داشت؛ بنابراین جهت افزایش رضایت
شغلی پرستاران ارتقای وضعیت معیشتی ،تأمین نیازهای مادی و توجه
به حقوق و مزایای پرستاران ،توجه به خواستهها و نیازهای پرستاران با
رویکرد درک مشکالت آنان از طریق مقامات ارشد بیمارستانها ،تالش
برای برطرف کردن مشکالت اقتصادی پرستاران از طریق پرداخت
حقوق و کارانه مناسب و اعمال سیستمهای تشویق و تنبیه و ایجاد
امکانات و تسهیالت رفاهی برای آنان ،تنظیم نظام ارتقای شغلی بر
اساس اصول شایستگی و لیاقت ،برنامهریزی مناسب در جهت افزایش
روحیه همکاری کارکنان با یکدیگر و کافی بودن حقوق و مزایای
پرستاران در مقایسه با دیگر کارکنان الزم و ضروری به نظر میرسد چرا
که رضایت شغلی باعث میشود بهره وری فرد افزایش یابد ،سالمت
فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود ،روحیه سخت کوشیِ فرد افزایش
یابد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند .پیشنهادات
پژوهشی این مطالعه برای پژوهشهای آینده ،شامل انجام این تحقیق
و رابطه آن با کیفیت زندگی پرستاران و همچنین انجام مقایسه بین
رضایت شغلی پرستاران با رضایت مندی مراجعه کنندگان به
بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد.

آماری معنیدار می باشد .یکی دیگر از متغیرهای موردبررسی در این
پژوهش سابقه خدمت بود که نتایج پژوهش تفاوت معنیداری را در
میانگین رضایت شغلی پرستاران برحسب سابقه خدمت نشان داد؛ اما
در پژوهش وقارسیدین ( )0نمره کل رضایت شرکتکنندگان با توجه
به سنوات خدمت تفاوت آماری معنیداری نشان نداد .تفاوت میانگین
رضایت شغلی برحسب مجموع ساعات کار پرستاران در طول هفته نیز
ازنظر آماری معنیدار نبود که با یافتههای پژوهش وقارسیدین ()0
مطابقت دارد.

نتیجهگیری
حرفه پرستاری به علت حجم کار زیاد ،سروکار داشتن با مرگومیر
بیماران ،ماهیت غیرقابلپیشبینی شغل ،فقدان حمایتهای روانی و
وجود ابهام در میزان اختیارات بسیار پرتنش است ،درنتیجه این مسئله
توجه هرچه بیشتر مدیران به رضایت شغلی پرستاران ،مخصوصاً آنهایی
که رضایت شغلیشان در سطوح پایینتری قرار دارد (مانند زنان،
متأهالن ،دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و فوقلیسانس ،کارکنان
قراردادی و پیمانی ،نوبتکاران و پرستاران کمسابقه) را میطلبد .چراکه
نارضایتی شغلی آنان پیامدهایی نظیر کاهش کیفیت خدمات ،کاهش
حس مسئولیت ،فرسودگی شغلی و ترک یا تعویض شغل را درپی خواهد
داشت .حرفه پرستاری به علت حجم کار زیاد ،سروکار داشتن با
مرگومیر بیماران ،ماهیت غیرقابلپیشبینی شغل ،فقدان حمایتهای
روانی و وجود ابهام در میزان اختیارات ،بسیار پرتنش است .درنتیجه
این مسئله توجه هرچه بیشتر مدیران به رضایت شغلی پرستاران،
مخصوصاً آنهایی که رضایت شغلیشان در سطوح پایینتری قرار دارد
(مانند زنان ،متأهالن ،دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه پرستاران شرکتکننده در پژوهش که باوجود حجم
باالی کار ،صادقانه به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند و با صبر و حوصله
خود ما را در انجام این تحقیق یاری رساندند سپاسگزاری میگردد.
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