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Abstract
Introduction: Job satisfaction and related factors are very important in emergency nurses and have a significant 
impact on their performance. Accordingly, this study aimed at assessing job satisfaction and its related factors 
in pre-hospital and hospital emergency nurses  at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
Methods: This research is a descriptive correlational study that was performed on 170 nurses working in pre-
hospital emergency and hospital emergency wards in 2018 using simple random sampling. Data collection was 
performed by two tools including Wysocki and Kromm standard job satisfaction questionnaire and demographic 
questionnaire for 3 months. Data were analyzed using SPSS software version 22 using descriptive statistics 
including frequency and mean analytical statistics including Pearson correlation coefficient tests. A significant 
level (P <0.05) was considered to examine the relationship between variables.
Results: Finding was revealed that 0.6% of nurses were completely dissatisfied and (84.7%) had moderate 
satisfaction and (14.7%) had high job satisfaction. Further linear regression analysis showed that the factors 
that had the most impact on job satisfaction were job nature (88.8%), supervision (71.8%), salary (69.8%), 
co-worker (67%), working conditions (62.2%) and promotions (60.2%). There was no significant correlation 
between demographic variables (gender, age, education and work experience) and total job satisfaction.
Conclusions: Due to the fact that in this study the job satisfaction of the majority of emergency nurses was at 
a moderate level, there is still a long way to go to reach a good and excellent level, so it is recommended to 
officials and stakeholders to create a suitable atmosphere in the workplace, solve the economic problems of the 
employees in order to increasing their job satisfaction.
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چکیده 
مقدمــه: رضایــت شــغلی و عوامــل مرتبــط بــا آن در پرســتاران اورژانــس بســیار مهــم بــوده و تاثیــر بســزایی در کارکــرد آنهــا دارد.  لــذا 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی رضایــت شــغلی و عوامــل مرتبــط در پرســتاران بخــش اورژانــس پیــش بیمارســتانی و بیمارســتانی انجــام 

. شد
روش کار: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی از نــوع همبســتگی مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از نمونــه گیــری تصادفــی ســاده در 
ســال 1397 بــرروی 170 نفــر از پرســتاران شــاغل در بخــش هــای اورژانــس پیــش بیمارســتانی و اورژانــش بیمارســتانی صــورت گرفــت. 
جمــع آوری داده هــا توســط دو ابــزار شــامل پرسشــنامه مشــخصات فــردی  و پرسشــنامه  اســتاندارد رضایــت شــغلی ویســوکی و کــروم 
طــی مــدت 3مــاه انجــام شــد. در تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی شــامل فراوانــی و میانگیــن و همچنیــن آمــار اســتنباطی 
شــامل آزمــون هــای کای دو و  ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد و بــرای بررســی رابطــه متغیــر هــا ســطح معنــی داری )0/05( 

در نظــر گرفتــه شــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار SPSS ویرایــش 22 اســتفاده شــد.  
یافتــه هــا: پــس از تجزیــه و تحلیــل مشــخص شــد کــه 64 نفــر )37/65 درصــد( از پرســتاران شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه مــرد و 
106 نفــر )62/35 درصــد(  زن  بودنــد و ســن اکثــر آنهــا )31/2 درصــد( بیــن 35تــا40 ســال، بیشــترین فراوانــی )58/2 درصــد( مــدرک 
تحصیلــی کارشناســی و بیشــترین ســابقه )42/4 درصــد( خدمتــی بیــن 5تا10ســال بــود. یافتــه هــای مطالعــه نشــان داد کــه )0/6 درصــد( 
از پرســتاران بــه طــور کامــل ناراضــی بودنــد و )84/7 درصــد (رضایــت در حــد متوســط داشــتند و )14/7 درصــد( رضایــت شــغلی بــاال 
داشــتند. آنالیــز رگرســیون خطــی نشــان داد کــه فاکتورهــای کــه بیشــترین تاثیــر را در رضایــت شــغلی داشــتند بــه ترتیــب عبــارت از 
ماهیــت کار )88/8 درصــد(، سرپرســتي )71/8 درصــد(، حقــوق )69/8 درصــد(، برخــورد بــا همــکار )67 درصــد( ، شــرایط محیــط کار )62/2 

درصــد( و ترفیعــات )60/2 درصــد( بودنــد.
نتیجــه گیــری:  بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مطالعــه رضایــت شــغلی اکثریــت پرســتاران اورژانــس در ســطح متوســط بــود تــا رســیدن 
بــه ســطح خــوب و عالــی هنــوز فاصلــه وجــود دارد لــذا بــه مســئولین و دســت انــدرکاران توصیــه مــی شــود بــا ایجــاد جــو مناســب در 
محیــط کار، رفــع نواقــص مدیریتــی و همچنیــن تــالش بــراي برطــرف کــردن مشــکالت اقتصــادي کارکنــان شــاغل در اورژانــس پیــش 

بیمارســتانی و بیمارســتانی ســبب افزایــش رضایــت شــغلي آنــان شــوند.
کلیدواژه ها: رضایت شغلی ، بیمارستان، پرستاران اورژانس، اورژانس پیش بیمارستانی، اهواز.
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مقدمه
توجــه بــه شــغل وانتخــاب شــغل در زندگــی آدمــی ســابقه اي بس 
طوالنــی دارد )1(. اشــتغال بــراي ادامــه زندگــی وبقــاي پایــداري 
جامعــه ضــروري اســت. حیــات هــر فــردي بــه وســیله کار کــردن 
تأمیــن مــی شــود و میــزان خودکفایــی هــر کشــور بــه میــزان و 
ــا توجــه  ــوع عملکــرد شــاغلین آن بســتگی دارد )2(. مدیریــت ب ن
ــت شــغلی  ــان اســتوار اســت و رضای ــه نیازهــای اساســی کارکن ب
کارکنــان عــالوه بــر ایــن کــه توجــه بــه کرامــت انسانهاســت، در 
افزایــش بهــره وری نیــز مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد )3(. رضایت 
ــف شــده  ــذت بخــش تعری ــی ل ــت هیجان ــوان حال ــه عن شــغلی ب
ــه شــغل  ــرد نســبت ب ــی واکنــش عاطفــی و نگــرش ف و از ارزیاب
ــردن از کار،  ــذت ب ــه ل ــغلی ب ــت ش ــود )1(. رضای ــی ش ــی م ناش
ــاداش  ــر کار، اشــتیاق و شــادمانی در خصــوص کار و پ انجــام بهت
ــد و  ــی کن ــاره م ــرد اش ــه خاطــر تالشــهای ف ــن ب مناســب گرفت
مخصوصــا در میــان پرســتاران، چالشــی حیاتــی بــرای ســازمانهای 
مراقبــت ســالمت اســت )4(. در ســطح ســازمانی بــی توجهــی بــه 
رضایــت شــغلی در بلنــد مــدت، نظــام ســازمان را مختــل نمــوده و 
موجــب بــروز عصیــان، غیبــت از کار و کاهــش حــس مســئولیت 
و تعهــد پرســتاران مــی گــردد )5(. پرســتاری از مشــاغل کلیــدی و 
مهــم در محیــط هــای بهداشــتی درمانــی بــوده کــه ارایــه خدمــات 
ــش  ــده دارد. افزای ــر عه ــان را ب ــه مددجوی ــت مناســب ب ــا کیفی ب
ــت  ــای کیفی ــد باعــث ارتق ــف مــی توان ــن طی ــت شــغلی ای رضای
خدمــات دریافتــی توســط بیمــاران شــده و رضایتمنــدی بیمــار از 
ــدم  ــواردی همچــون ع ــود بخشــد )4(. م ــی را بهب ــات درمان خدم
برخــورداری پرســتاران از حمایــت مدیــران و سرپرســتان خــود در 
مواقــع ضــروري، عوامــل اقتصــادي از جملــه کافــی نبــودن حقــوق 
ــدم  ــتاران و ع ــراي پرس ــی ب ــر علم ــگاه غی ــور جای ــا، تص و مزای
تامیــن نیازهــاي فــردي آنــان بــه ترتیــب موثرتریــن عوامــل تــرک 

خدمــت و عــدم رضایــت شــغلی پرســتاران مــی باشــد )6(. 
ــت  ــرک خدم ــغلی ت ــی ش ــار نارضایت ــان ب ــوارض زی ــی از ع  یک
اســت، Hellrigel و همــکاران تــرک خدمــت پرســتاران را 
ــد کــه  ــد. آن هــا معتقدن ــا 70 درصــد( تخمیــن زده ان بیــن )60 ت
ــی تــرک خدمــت عــدم رضایــت کاری اســت کــه آن  علــت اصل
ــران پرســتاری  ــرای مدی ــع یکــی از  مشــکالت اساســی  ب در واق
ــی  ــم م ــه مه ــت شــغلی از دو جنب ــه رضای ــی باشــد )7(. مطالع م
باشــد: نخســت، از جنبــه انســانی کــه شایســته اســت بــا کارکنــان 
ــه  ــردد و دوم از جنب ــار گ ــرام رفت ــا احت ــه و ب ــه صــورت منصفان ب
رفتــاري کــه توجــه بــه رضایــت شــغلی مــی توانــد رفتــار کارکنــان 
را بــه گونــه اي هدایــت نمایــد کــه بــر کارکــرد و وظایف ســازمانی 

آنهــا  تاثیــر بگــذارد و بــر بــروز رفتارهــاي مثبــت و منفــی از طــرف 
ــش  ــه Al-Enezi و همکاران ــردد )3(. در مطالع ــر گ ــا منج آنه
ــت  ــتاران رضای ــر پرس ــه اکث ــد ک ــخص ش ــورکویت مش در کش
شــغلی متوســط داشــتند. در ایــن مطالعــه رابطــه رضایــت شــغلی 
بــا ملیــت، ســطح تحصیــالت و وضعیــت تاهــل افــراد معنــی دار 
ــا  ــاط معن ــا جنســیت، ســن، ســابقه کار و حقــوق ارتب ــی ب ــود ول ب
داری نداشــت )8(. اصغــری و همــکاران در مطالعــه خــود بیشــترین 
رضایــت شــغلی )4/39 درصــد( را در پرســتاران بخــش اتــاق 
عمــل و کمتریــن آن )3/11درصــد( را در پرســتاران بخــش داخلــی 
گــزارش کردنــد. شــاید بتــوان ایــن یافتــه را بــه ارتبــاط پزشــک و 
پرســتار نســبت داد، آنهــا در ایــن خصــوص بیــان مــی کننــد کــه 
بــه نظــر مــی رســد در بخــش هــای داخلــی بیمارســتان آموزشــی، 
ــته  ــدن نوش ــه خوان ــادی ب ــد زی ــا ح ــتار ت ــاط پزشــک و پرس ارتب
ــی  ــی در بخش ــده ول ــدود ش ــده مح ــر از روی پرون ــای یکدیگ ه
همچــون اتــاق هــای عمــل ارتبــاط بیــن همــکاران صمیمــی تــر 
و دوســتانه تــر از ســایر بخــش هــا، خصوصــا بخــش داخلــی  مــی 
ــرد  ــی در ف ــاط باعــث احســاس راحت ــن ارتب باشــد و مســلما همی
شــده و زمینــه هــای رضایــت شــغلی وی را فراهــم مــی آورد )9(. 
ــد براســاس  ــت شــغلی پرســتار مؤثرن ــر رضای ــی ب ــل مختلف عوام
تحقیقــی، ســاعات کار زیــاد، شــرایط نامســاعد محیــط کار، ضعــف 
ــل  ــه از عوام ــیوة تشــویق و تنبی ــف در ش ــیابی و ضع ــیوه ارزش ش
نارضایتــی پرســتاران اســت )10(.  از دیــدگاه Herzberg عواملی 
کــه ســبب رضایــت شــغلی مــی شــوند متمایــز از آنهایــی اســت 
کــه بــه نارضایتــی شــغلی مــی انجامنــد از ایــن دیــدگاه، نارضایتــی 
معلــول عوامــل بهداشــتی یــا عوامــل بیرونــی سرپرســتی، 
ــا  ــی ه ــط مش ــا و خ ــوق و مزای ــل، حق ــط متقاب ــط کار، رواب محی
ــی  ــا عوامــل درون ــول عوامــل انگیزشــی ی ــت شــغلی معل و رضای
موفقیــت، شناســایی، ماهیــت شــغل، مســئولیت و رشــد و ترقــی 
اســت )11(. نارضایتــی شــغلی کارکنــان در ســازمان هــای متولــی 
ســالمت، ســبب پاییــن آمــدن کیفیــت خدمــات شــده و درنهایــت 
نارضایتــی بیمــاران را بــه دنبــال دارد. لــذا بــا توجــه بــه اینکــه در 
مراکــز آموزشــی درمانــی بــار اصلــی خدمــات رســانی مراقبتــی بــر 
دوش پرســتاران اســت، توجــه بــه نظــرات و خواســته هــای آنــان 
ــا  ــه اســت )12(. ب ــه بهداشــت و ســالمت جامع ــع توجــه ب در واق
اینکــه مطالعاتــی در زمینــه رضایت شــغلی پرســتاران در بخشــهای 
ــرایط  ــات در ش ــن مطالع ــی ای ــت ول ــده اس ــام ش ــف انج مختل
ــد در صورتــی کــه  ــوده ان ــی ب ــی و فرهنگــی متفاوت ــی، مکان زمان
شهرســتان اهــواز شــرایط ویــژه فرهنگــی، جغرافیایــی و اجتماعــی 
دارد و همچنیــن بــا توجــه بــه کمبــود مطالعــات رضایــت شــغلی 
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بیــن پرســتاران اورژانــس پیــش بیمارســتانی و بیمارســتانی، ایــن 
ــر  ــر ب ــا هــدف بررســی رضایــت شــغلی و عوامــل  مؤث مطالعــه ب
آن در پرســتاران اورژانــس پیــش بیمارســتانی و بیمارســتانی شــهر 

اهــواز انجــام پذیرفــت.

روش کار
ــه  ــتگی و نمون ــوع همبس ــی از ن ــا روش توصیف ــش ب ــن پژوه ای
گیــری بــه صــورت تصادفــی ســاده  بــر روی170 نفــر از پرســتاران 
اورژانــس پیــش بیمارســتانی و بیمارســتانی در ســال 1397 انجــام 
شــد.  از بیــن 31 پایــگاه اورژانــس )17پایــگاه شــهری، 13 پایــگاه 
جــاده ای و 1 مــورد پایــگاه موتــوری ( تعــداد 100نفــر  و از بیــن 
5 اورژانــس بیمارســتانی شــامل بیمارســتانهای آموزشــی گلســتان 
)22نفــر(، ابــوذر )8 نفــر(، امــام خمینــی )18 نفــر(، ســینا )12نفــر( 
ــیفتهای کاری  ــر اســاس ش ــی ب ــر( بصــورت تصادف و رازی )10نف
پرســنل و بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای ورود بــه مطالعــه انتخــاب 
ــرکت  ــب ش ــامل داوطل ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب ــدند. معیاره ش
ــتخدام  ــرارداد اس ــی، ق ــدرک کاردان ــل دارای م ــه، حداق در مطالع
رســمی، پیمانــی، قــراردادی و یــا طرحــی، ســابقه کاری شــش مــاه 
ــروج از  ــای خ ــند. معیاره ــته باش ــس را داش ــتر در اورژان ــا بیش و ی
مطالعــه نیــز نقــص در تکمیــل پرسشــنامه در نظــر گرفتــه شــد.

حجــم نمونــه از طریــق فرمــول محاســبه حجــم نمونــه بــه شــکل 
زیــر محاســبه گردیــد:

در ایــن مطالعــه جهــت جمــع آوری اطالعــات عــالوه بــر 
پرسشــنامه متغیرهــای جمعیــت شــناختی شــامل ســن، جنــس، 
ــت  ــنجش رضای ــنامه س ــت و پرسش ــابقه خدم ــالت و س تحصی
شــغلي )Job Descriptive Inventory( اســتفاده شــد. 
پرسشــنامه هــای متعــددی بــرای ســنجش خشــنودی شــغلی یــا 
ــی از  ــت )13،14(. یک ــده اس ــاخته ش ــغلی س ــت ش ــان رضای هم
ایــن ابزارهــا، پرسشــنامه ی توصیــف شــغلی اســت کــه توســط
Wysocki  و Kromm ســاخته شــده اســت و بارهــا در 

ــنامه  ــن پرسش ــت.  ای ــه اس ــکار رفت ــز ب ــی نی ــات داخل تحقیق
ــت  ــوال(، سرپرس ــاس کار )9 س ــرده مقی ــه و 6 خ دارای 49 گوی
ــت  ــوال( و پرداخ ــاء )6 س ــوال(، ارتق ــکار )9 س ــوال(، هم )13س
ــه  ــده اســت ک ــوال(  تشــکیل ش ــط کار )6 س ــوال( و محی )6 س
ــکار مــی رود. همســاني  ــه منظــور ســنجش رضایــت شــغلی ب ب
درونــي ایــن پرسشــنامه از )0/89تــا 0/92( محاســبه شــده اســت 
ــده  ــزارش ش ــا 0/92( گ ــا از )0/59 ت ــاس ه ــرده مقی ــراي خ و ب
اســت )15(. کــوزه چیــان و همــکاران نیــز بــا اســتفاده از آلفــای 
کرونبــاخ ضریــب پرسشــنامه رضایــت شــغلی را )0/92( به دســت 
آوردنــد )16(. در ایــن مطالعــه نیــز مجــدداً بــراي کل پرسشــنامه 
ــه  ــاخ محاســبه شــد و مقــدار آن )0/89( ب ضریــب آلفــای کرونب

دســت آمــد.
گرفتــن  نظــر  در  منظــور  بــه  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
مالحظــات اخالقــی در ابتــدا ایــن مطالعــه توســط کمیتــه 
ــا کــد                                            ــدی شــاپور اهــواز ب ــوم پزشــکی جن اخــالق دانشــگاه عل
IR.AJUMS.REC.1396.160 مــورد تاییــد قــرار گرفــت 
ــای  ــل ه ــه مح ــگاه ب ــه از دانش ــی نام ــذ معرف ــا اخ ــپس ب و س
مطالعــه نمونــه هــای مطالعــه شناســایی شــد، ســپس ضمــن در 
ــرکت در  ــودن ش ــه ب ــای ورود و داوطالبان ــن معیاره ــر گرفت نظ
مطالعــه و محرمانــه بــودن اطالعــات شــخصی از آنهــا رضایــت 
کتبــی اخــذ شــد.  جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار 
ــور از  ــن منظ ــد  بدی ــتفاده ش ــش 22 اس ــاری SPSS ویرای آم
جهــت بررســی ارتبــاط متغیرهــای کیفــی از آزمــون X2، مقایســه 
ــش از  ــون Tمســتقل و بی ــا آزم ــروه ب ــن دو گ ــر کمــی بی مقادی
دو گــروه بــا آنالیــز واریانــس یــک طرفــه یــا معــادل ناپارامتــری 
آنهــا اســتفاده شــد. از آزمــون هــای ضریــب همبســتگی  
پیرســون، جهــت بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای رضایــت شــغلی 
ــی داری p<0.05 در نظــر  مســتقل اســتفاده شــد. از ســطح معن

ــه شــد.  گرفت

یافته ها
170 نفــر از پرســتاران شــامل 49 نفــر پرســنل فوریــت )اورژانــس 
ــس بیمارســتانی(  ــر پرســنل )اورژان ــش بیمارســتانی( و 121نف پی
دانشــگاه جنــدی شــاپور اهــواز در ایــن مطالعــه شــرکت کردنــد.  
ــرد  ــد م ــدگان زن و 37/65 درص ــرکت کنن ــد از ش 62/35 درص
بودنــد. بیشــترین شــرکت کننــدگان از نظــر ســنی )31/2 درصــد( 
ــا )18/8  ــن آنه ــروه ســني 35-30ســال، و کمتری ــه گ ــوط ب مرب
درصــد( مربوطــه بــه گــروه ســني زیــر 30ســال بــود. در رابطــه 
بــا ســنوات خدمــت )27/1 درصــد( زیــر5 ســال ســابقه و )42/4 
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درصــد( بیــن 10-5 ســال ســابقه داشــتند، )10 درصــد( بیــن 15-
ــن )10  ــال و همچنی ــن 20-15س ــد( بی ــال، )10/6 درص 10 س
درصــد( نیــز باالتــر از20ســال ســابقه کاری داشــتند.  3/5درصــد 
از مشــارکت کننــدگان ســطح تحصیــالت فــوق لیســانس، )58/2 
ــتند.  ــی داش ــدرک کاردان ــد( م ــانس و )38/2 درص ــد( لیس درص
ــورد پژوهــش  ــه هــا ی م ــن ســنی نمون ــه میانگی ــن مطالع در ای
ــابقه کاری )±2/65  ــن س ــود و میانگی ــال ب )7/14 ± 35/77( س

8/15( ســال بــود. 

ــه  ــی ب ــغلی کل ــت ش ــه رضای ــان داد ک ــه نش ــه ای مطالع یافت
صــورت )0/6درصــد( از پرســتاران بــه طــور کامــال ناراضــی بودند 
و )84/7 درصــد( رضایــت درحــد متوســط داشــتند و )14/7درصــد( 
ــت شــغلی پرســنل  ــزان رضای ــاال داشــتند. می ــت شــغلی ب رضای
اورژانــس در همــه ابعــاد آن شــامل همــکار، ماهیــت کار، محیــط 
ــط  ــطح متوس ــات درس ــا و ترفیع ــوق و مزای ــت، حق کار، سرپرس

بــود )جــدول 1(.

جدول 1: توزیع فراوانی و درصد سطوح رضایت شغلی بر حسب حیطه های آن در واحدهای مورد پژوهش

حیطه ها

کلیباالمتوسطپایین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

169/414467/14023/5170100همکار
105/97644/78449/4170100ماهیت کار
2514/712774/71810/6170100محیط کار
116/511567/64425/9170100سرپرست

3118/210461/23520/6170100حقوق و مزایا
3420/010561/83118/2170100ترفیعات 

10/614484/72514/7170100رضایت کلی

همچنیــن آزمــون ضریــب همبســتگی بیــن رضایــت شــغلی کلــی 
ــا  ــط ب ــت، رواب ــی سرپرس ــت کار، ویژگ ــامل ماهی ــاد آن ش و ابع
همــکاران، ترفیعــات، حقــوق و مزایــا و شــرایط محیــط کار نشــان 

داد )p> 0/05(. همچنیــن مشــخص شــد کــه ویژگــی سرپرســت 
ــرایط  ــن ش ــغلی و بی ــت ش ــا رضای ــاط را ب ــزان ارتب ــترین می بیش
محیــط کار کمتریــن میــزان همبســتگی وجــود داشــت )جــدول 2(. 

جدول 2: بررسی همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی و رضایت کلی در پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

P-valueضریب همبستگی )r(متغیر رضایت شغلی

0/4800/001ماهیت کار
0/6620/001ویژگی سرپرستی 
0/4590/001روابط با همکاران

0/6050/001ترفیعات
0/4480/001حقوق و مزایا

0/3290/001شرایط محیط کار

ــه بنــدی  ــه هــای پژوهــش حاضــر مشــخص نمــود کــه رتب یافت
ــه  ــی ب ــت کل ــت شــغلی در رضای ــاد رضای ــدام از ابع ــر هــر ک تاثی
ــت،  ــت از سرپرس ــت کار، رضای ــت ماهی ــامل  رضای ــب ش ترتی
رضایــت از حقــوق، رضایــت از همــکار، رضایــت از شــرایط 
ــم  ــا شش ــای اول ت ــه ه ــات در رتب ــت از ترفیع ــط کار، رضای محی

بــود. همچنیــن آنالیــز رگرســیون خطــی نشــان داد کــه بــه ترتیــب 
ــت شــغلی داشــتند  ــر را در رضای ــه بیشــترین تاثی ــای  ک فاکتوره
ــتي  ــت کار )88/8%(، سرپرس ــد از ماهی ــارت بودن ــب عب ــه ترتی ب
ــرایط  ــکار )67%(، ش ــا هم ــورد ب ــوق )69/8%(  برخ )71/8%(، حق

ــدول 3(. ــود )ج ــات )60/2%( ب ــط کار )62/2%( و ترفیع محی
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جدول 3: رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی بر اساس تاثیر آن در رضایت شغلی کلی طبق آزمون فریدمن

رتبه ها p-value

ردیف نوع بعد میانگین رتبه ها درصد

0/001

1 رضایت از همکار 3/35 67
2 رضایت از ماهیت کار 4/44 88/8
3 رضایت از شرایط محیط کار 3/11 62/2
4 رضایت از سرپرست 3/59 71/8
5 رضایت از حقوق 3/49 69/8
6 رضایت از ترفیعات 3/01 60/2

ــنل  ــغلی پرس ــت ش ــا در خصــوص مقایســه رضای ــل داده ه تحلی
اورژانــس پیــش بیمارســتانی و بیمارســتانی نشــان داد کــه میانگین 
میــزان رضایــت شــغلی پرســنل اورژانــس بیمارســتانی پاییــن تــر از 
پرســنل اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــود و ایــن اختــالف معنــی 
دار نبــود ) p<0/122(. همچنیــن بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــای 
 ،)p< 0/29( ســن ،)p <0/14( جمعیــت شــناختی شــامل جنســیت
ســطح تحصیــالت )p<0/392( ســنوات کاری )p<0/111( و 

رضایــت شــغلی رابطــه معنــی داری وجــود نداشــت.

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی میــزان رضایــت شــغلی و عوامل 
ــر روی 170 نفــر از پرســنل شــاغل در اورژانــس پیــش  مرتبــط ب
ــوم  ــگاه عل ــر( دانش ــتانی )121نف ــر( و بیمارس ــتانی )49 نف بیمارس
پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز انجــام شــد. میــزان رضایــت کلــی 
ــت در هرکــدام  ــزان رضای ــود و می از شــغل در پرســنل متوســط ب
از حیطــه هــا شــامل ماهیــت کار، سرپرســتی، همــکاران، فرصــت 
هــای ارتقــاء، محیــط کار، حقــوق و دســتمزد نیــز متوســط رو بــه 
ــه وجــود  ــت ک ــوان گف ــی ت ــه م ــن یافت ــود.  در تفســیر ای ــاال ب ب
امنیــت شــغلی مناســب و عــدم تــرس ازدســت دادن شــغل 
نســبت بــه ســایر مشــاغل موجــود، انتخــاب سرپرســتان و مدیــران 
پرســتاری از میــان خــود پرســتاران، رضایــت از  برخــورد همــکاران  
در کمــک کــردن بــه یکدیگــر، لحــاظ شــدن مــدراک تجصیلــی 
جدیــد در دوران خدمــت ، شــرکت در دوره هــای بازآمــوزی و نقش 
بــه ســزای آن در ارتقــاء، امنیــت در محیــط کار و در دســترس بودن 
امکانــات،  پرداخــت اضافــه کاری و خصوصــا کارانــه شــغلی در این 
امــر تاثیــر بســزایی دارد. ایــن یافتــه هــا بــا یافتــه هــای ســوداگر و 
همــکاران )17(، کــه بــر روی )200 نفــر( از پرســتاران بخــش های 
داخلــی و جراحــی بیمارســتان هــای اســتان هرمــزگان انجــام شــده 
همســو نمــی باشــد، کــه مــی توانــد علــت آن را متفــاوت بــودن 
ــرکت  ــورد ش ــراد م ــن اف ــودن س ــاوت ب ــش و متف ــط پژوه محی

کننــده در پژوهــش دانســت. 
ــاد  ــام ابع ــغلی و تم ــت ش ــن رضای ــه بی ــان داد ک ــا نش ــه ه یافت
ــا  ــاط ب ــت، ارتب ــا سرپرس ــاط ب ــط کار، ارتب ــت کار، محی آن )ماهی
همــکاران، حقــوق و مزایــا و ترفیعــات( ارتبــاط و همبســتگی مثبت 
آمــاری وجــود دارد و در ایــن ارتبــاط خــرده مقیــاس ماهیت شــغلی 
بیشــتر و خــرده مقیــاس ترفیعــات در کمتریــن بعــد تاثیرگــذار در 
ــي  ــل درون ــت. در عوام ــوده اس ــغلی ب ــت ش ــی رضای ــاس کل مقی
ــي  ــل انگیزش ــزو عوام ــت کار ج ــل ماهی ــرگ عام ــوري هرزنب تئ
شــغلي مهــم اســت )11(. مطالعــه فرنانــدز و ویالگراســا نشــان می 
دهــد افــراد شــاغل از کارهایــي کــه ماهیــت آنهــا بیــش از کارهاي 
عــادي و معمولــي تحــرک دارد بیشــتر  لــذت مــي برنــد و رضایــت 
ــد کــه  ــر کار مــي کنن ــد و هنگامــي بهت خاطــر حاصــل مــي کنن

ماهیــت کار برایشــان جالــب باشــد )18( .
ــزی   ــتان مرک ــکاران )2009( دربیمارس ــزی و هم ــه ال ان در مطالع
کویــت نیــز اکثــر پرســتاران رضایــت شــغلی متوســطی داشــتند. و 
ــا متغییــر ماهیــت کار و شــرایط رفاهــی و حقــوق  ایــن مطالعــه ب
و مزایــا همچــون مطالعــه حاضــر رابطــه معنــی داری داشــتند.ولی 
بــا متغییرهــای دموگرافــی جنــس، ســن، ســابقه کار و تحصیــالت 
رابطــه معنــی داری نداشــتند )8(. در مطالعــه اصغــری و همــکاران 
)2010( و مطالعــه بــر روی پرســنل مامایــی نیــز ســطح رضایــت 
اکثــر ماماهــا همچــون ایــن مطالعــه متوســط بــود )9(. همچنیــن 
در مطالعــه میرموالیــی و همــکاران )2005( بــه جــز 1/6 % ماماهــا 
ــور  ــه ط ــی ب ــتند، مابق ــی داش ــغلی باالی ــت ش ــا رضای ــه آنه ک

مســاوی رضایــت متوســط و پاییــن داشــتند )19(. 
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه رضایتمنــدي  در بعــد ماهیت 
کار و سرپرســتی بیشــترین عامــل تاثیــر گــذار در رضایــت شــغلی 
ــود.  ــی در زنجــان همســان ب ــه رضای ــا مطالع ــه ب ــن یافت ــود. ای ب
در آن مطالعــه نیــز بیشــتر پرســتاران از سرپرســت مســتقیم خــود 
اظهــار رضایــت کــرده بودنــد. ایــن مطلــب نشــان دهنــده آنســت 
کــه یکــی از عوامــل مهــم در رضایــت شــغلي، سرپرســتي مناســب 
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ــي از  ــوان یک ــي ت ــن م ــت؛ بنابرای ــتقیم اس ــئول مس ــط مس توس
ــارت  ــت و نظ ــي را مدیری ــاي درمان ــت سیســتم ه ــل موفقی عوام

صحیــح و مســتقیم مســئولین دانســت )20(. 
مطالعــه فرنانــدز نیــز مشــخص نمــود کــه بررســی مدیریتــی واحــد 
ــره  ــاس نم ــر اس ــتي ب ــره وری ، بایس ــب به ــر کس ــالوه ب ــا ع ه
ــر مــی دهنــد  ــه سرپرســت و مدی رضایــت شــغلي کــه پرســنل ب
بایــد اصــالح شــود و ایــن نقــش سرپرســتی در افزایــش رضایــت 
شــغلی و درطــول آن انگیــزه بــه فعالیــت را در کارکنــان می رســاند 
)18(. مطالعــه حاضــر نیــز نشــان دهنــده ایــن مطلــب اســت کــه 
ــاي  ــوق و مزای ــث حق ــادي و بح ــایل اقتص ــه مس ــه ب ــط توج فق
ــان  ــغلي در آن ــت ش ــاي رضای ــث ارتق ــد باع ــي توان ــان نم کارکن
گــردد و همــان گونــه کــه عنــوان شــد سرپرســتي و ماهیــت کار از 
عوامــل و همــکاران مؤثــر بــر رضایــت شــغلي بودنــد. ایــن یافتــه 
بــا مطالعــه واســق رحیمــی در تهــران هــم راســتا مــی باشــد )21(.
ــن  ــر بی ــه حاض ــده در مطالع ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ســن، جنســیت، ســنوات خدمــت و تحصیــالت و رضایــت شــغلی 
ــح  ــد. در توجی ــت نش ــاداری یاف ــاط معن ــس ارتب ــتاران اورژان پرس
ایــن یافتــه مــی تــوان نزدیــک بــودن ســن افــراد مــورد مطالعــه 
ــزان  ــودن می ــن ب ــد( و پایی ــال بودن ــر 30س ــراد ســن زی ــر اف )اکث
ــت.  ــش دانس ــورد پژوه ــه م ــنوات( در جامع ــغلی )س ــابقه ش س
ــت  ــن و رضای ــن س ــه بی ــز رابط ــکاران نی ــه Lu و هم در مطالع
شــغلی هماننــد ایــن پژوهــش معنــی دار نبــود )22(.  ایــن یافتــه 
ــکاران  ــدی و هم ــکاران )9(، زاه ــری و هم ــای اصغ ــه ه ــا یافت ب
)23( پژوهــش شــهبازی و همــکاران )24( در پرســتاران شــاغل در 
بیمارســتان هــای اســتان یــزد، پژوهــش مقــرب و همــکاران )25( 
در بیمارســتان هــای آموزشــی شــهر بیرجنــد همســو مــی باشــد. 

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه یافتــه هــاي ایــن مطالعــه، مدیــران پرســتاری بایــد 
بــه اهمیــت عوامــل مؤثــر در ارتقــاي رضایــت شــغلي بین پرســنل 
پرســتاری خــود، خصوصــا پرســتاران بخــش اورژانــس کــه خــط 
اول ورود بیمــار بــه محیــط درمانــی اســت، تامــل بیشــتري نماینــد 
ــا پــرورش اســتعدادهاي خــالق، فراهــم نمــودن  و امیــد اســت  ب
محیــط مناســب، مدیریــت شایســته، ارتباطــات مناســب و شــناخت 
ــاد  ــث ایج ــوش باع ــخت ک ــتاران س ــت پرس ــي از فعالی و قدردان
انگیــزه شــغلی شــده و موجبــات افزایــش رضایتمنــدی پرســتاران 
فراهــم شــود و از ایجــاد رکــود و سســتي در انجــام امــور درمانــی 

پیشــگیري شــود.
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ــی  ــد م ــی ارش ــه دوره کارشناس ــان نام ــل  پای ــه حاص ــن مقال ای
باشــد کــه در معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی 
ــالق  ــد اخ ــماره96036 و ک ــوب ش ــد مص ــا ک ــواز ب ــاپور اه ش
ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب IR.AJUMS.REC.1396.160 ب
ــس  ــس )اورژان ــران، سرپرســتان و پرســتاران اورژان ــی مدی از تمام
پیــش بیمارســتانی و اورژانــس بیمارســتانی( دانشــگاه علــوم 
پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز کــه در انجــام ایــن پژوهــش کمــال 
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