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Abstract
Introduction: Men's health is more dependent to social issues and job problems than women. 
Normative expectations of masculinity can also put men at greater risk for health. One of the threats 
to occupational health is the resulting stress and job dissatisfaction. Job satisfaction is one of the most 
important factors in job success that increases efficiency, creativity and improves health in people. 
Considering the need for male nurses in the field of health care all over the world, paying attention 
to all aspects of male nurses' health leads to staying in the workplace and providing safe and quality 
services by them to clients. It seems that male nurses do not pay much attention to their occupational 
health due to many professional concerns such as shift stress and longer presence in the workplace, 
which leads to reduced quality of working life, reduced job satisfaction, Stress and depression in 
them. Therefore, the present study was conducted to determine job satisfaction and related factors in 
male nurses.
Methods: The present study was a descriptive-analytical study and the study population included 
all male nurses working and studying in Ahvaz. Finally, 108 people were included in the study by 
convenience sampling method. Data were collected through a two-part questionnaire, demographic 
characteristics and Minnesota job satisfaction questionnaire and at two levels of descriptive (mean 
and standard deviation) and inferential (independent t-test, Pearson correlation coefficient and one-
way analysis of variance) with Using SPSS software version 22 was analyzed.
Results: The highest age group was in the ages of 35 to 26 years (28.71± 6.68) and the lowest age 
group was over 45 years (3.7%). Job satisfaction score of male nurses (56.43) at the average level and 
the lowest score related to this area was opportunities for advancement (8.28) and the highest was the 
content of the job (13.04). There was a significant relationship between nurses' job satisfaction and 
body mass index (p = 0.020). The prevalence of exposure to occupational hazards in male nurses was: 
psychological (47.2%), ergonomic (21.7%), physical (20.8%) and physical (10.4%), respectively.
Conclusions:: Implementation of strategies to create positive environmental changes such as 
satisfaction with pay compared to workload, balance between shifts and career advancement 
opportunities by nursing managers, leads to increased job satisfaction and reduced disability in 
male nurses. The workplace is a high-risk environment in which gender issues and organizational 
structures can affect occupational safety and health practices and expose men to significant health 
and damping risks (especially the Covid disease epidemic). Therefore, it is important for male nurses 
to pay attention to gender issues when formulating policies, designing and evaluating workplace 
health and safety.     
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چکیده
مقدمــه: ســالمت مــردان بیــش از زنــان تابــع مســائل اجتماعــی و مشــکالت شــغلی اســت. همچنیــن انتظــارات هنجــاری مربــوط بــه 
مردانگــی مــی توانــد مــردان را بیشــتر در معــرض خطــر ســالمتی قــرار دهــد. یکــی از تهدیدکننــده هــای ســالمت شــغلی، اســترس و 
نارضایتــی شــغلی متعاقــب آن اســت. رضایــت شــغلی یکــي از عوامــل مهــم در موفقیــت شــغلی اســت کــه باعــث افزایــش کارآیــي، بــروز 
خالقیــت و بهبــود ســالمت در افــراد مــي گــردد. بــا توجــه بــه اینکــه در سراســر دنیــا نیــاز بــه پرســتاران مــرد در زمینــه مراقبــت هــای 
بهداشــتی و درمانــی احســاس مــی گــردد، توجــه بــه تمامــی ابعــاد ســالمتی پرســتاران مــرد منجــر بــه مانــدگاری در محیــط کار و ارائــه 
ــان بــه مددجویــان مــی گــردد. بــه نظــر مــی رســد کــه پرســتاران مــرد بــه دلیــل بســیاری  ــا کیفیــت از ســوی آن خدمــات ایمــن و ب
از دغدغــه هــای حرفــه ای ماننــد تنــش هــای نوبــت کاری و حضــور طوالنــی تــر در محیــط کار، توجــه زیــادی بــه ســالمت شــغلی 
خــود نداشــته باشــند کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی کاری، کاهــش رضایــت شــغلی، اســترس و افســردگی در آنــان                    

مــی گــردد. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن رضایــت شــغلی و عوامــل مرتبــط بــا آن در پرســتاران مــرد انجــام گرفــت.
روش کار: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی تحلیلــی و جامعــه پژوهــش شــامل تمامــی پرســتاران مــرد مشــغول بــه کار و تحصیــل در 
شــهر اهــواز بــود. در نهایــت 108 نفــر از اردیبهشــت 1398 تــا شــهریور 1398 بــه روش نمونــه گیــری در دســترس وارد مطالعــه شــدند.                     
داده هــا از طریــق پرسشــنامه ای متشــکل از دو قســمت، مشــخصات جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه رضایــت شــغلی مینــه ســوتا جمــع 
ــل  ــب همبســتگی پیرســون و تحلی ــون t مســتقل، ضری ــار( و اســتنباطی )آزم ــن و انحــراف معی ــی )میانگی آوری و در دو ســطح توصیف

واریانــس یــک طرفــه( بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 22 تجزیــه و تحلیــل شــد
یافتــه هــا: بیشــترین گــروه ســنی در ســنین 35 تــا-26 ســال )میانگیــن ســن 28/71 بــا انحــراف معیــار 6/68( و کمتریــن گــروه ســنی  
بــاالی 45 ســال )3/7درصــد( بودنــد. نمــره رضایــت شــغلی پرســتاران مــرد )56/43( در ســطح متوســط و کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه ایــن 
حیطــه، فرصــت هــای پیشــرفت )8/28( و بیشــترین آن، محتــوی شــغل )13/04( بــود. میــان رضایــت شــغلی پرســتاران و شــاخص تــوده 
بدنــی افــراد ارتبــاط معنــاداری یافــت شــد )p=0/020(. میــزان شــیوع تمــاس بــا مخاطــرات شــغلی در پرســتاران مــرد بــه ترتیــب: روانــی 

)47/2 درصــد(، ارگونومیکــی )21/7 درصــد(، فیزیکــی )20/8 درصــد( و جســمی )10/4 درصــد( بــود. 
بحــث: اجــرای راهکارهایــی بــرای  ایجــاد تغییــرات مثبــت محیطــی ماننــد رضایــت از حقوق و دســتمزد در مقایســه بــا حجــم کار، تعادل 
بیــن نوبــت کاری و فرصــت هــای پیشــرفت شــغلی، از ســوی مدیــران پرســتاری،  منجــر بــه افزایــش رضایــت شــغلی و کاهــش ناتوانــی 
در پرســتاران مــرد مــی گــردد. محــل کار، محیــط پــر خطــری اســت کــه در آن مســائل جنســیتی و ســاختارهای ســازمانی مــی توانــد 
روی شــیوه هــای ایمنــی و بهداشــت شــغلی تأثیــر بگــذارد و مــردان را در معــرض خطــرات قابــل توجــه ســالمتی و میرایــی )بویــژه  همــه 
گیــری بیمــاری کوویــد 19( قــرار دهــد. بنابرایــن توجــه بــه مســائل جنســیتی هنــگام تدویــن سیاســت هــا، طراحــی و ارزیابــی ســالمت و  

ایمنــی محــل کار بــرای مــردان پرســتار پــر اهمیــت اســت.
کلید واژه ها: رضایت شغلی، سالمت شغلی، پرستاران. 
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مقدمه
بــر طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، ســالمتی عبارتســت 
از یــک آســودگی جســمی، روحــی، روانــی، اجتماعــی، عاطفــی و 
شــغلی و نــه تنهــا فقــدان بیمــاری، کــه ایــن تعریــف در ســالهای 
ــی و  ــرد اجتماع ــی عملک ــدی و پویای ــورت توانمن ــه ص ــر ب اخی
ــه  ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــاز بین ــورد ب ــراد، م ــادی در اف اقتص
عبــارت دیگــر، ســالمتی یــک وضعیــت، نســبی، مطلــوب و قابــل 
دســتیابی اســت کــه در آن فــرد مــی توانــد از نظــر جســمی، روانی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، روحــی، عاطفی و شــغلی، طیف گســترده ای 
از توانایــی هــای منحصــر بــه فــرد خــود را در تعامــل بــا محیطــی 
کــه در آن زندگــی مــی کنــد بــه اجــرا بگــذارد )1(. دســتیابی، حفظ 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــواده و جامع ــراد، خان ــالمتی در اف ــا س و ارتق
ارزش همــواره هــدف اصلــی ســازمان بهداشــت جهانــی اســت )2(.
ــن  ــدان، یکــی از مهمتری ــرد، زن و فرزن ــی از م ــا ترکیب ــواده ب خان
نهادهــای جامعــه محســوب مــی شــود و نقــش خانــواده در تمامــی 
ــواده،  ــای خان ــخصیت اعض ــری ش ــکل گی ــالمتی و ش ــاد س ابع
محــوری و پراهمیــت مــی باشــد بگونــه ای کــه وضعیــت ســالمت 
افــراد، بــر ســالمت خانــواده و جامعــه اثــر مــی گــذارد )3(. امــروزه  
آشــکار اســت کــه مزایــای ســالمت مــردان، منجــر بــه افزایــش 
ــه خواهــد  ــت جامع ــان و در نهای ــت ســالمت کــودکان و زن ظرفی
ــردان، آســیب ســالمت  ــد ســالمت م شــد. از ســوی دیگــر تهدی
ــردان  ــن ســالمت م ــال دارد. بنابرای ــز بدنب ــودکان را نی ــان و ک زن
ــودن  ــوب ب ــدار و مطل یکــی از نشــانگرهای محــوری، توســعه پای
ــه ای  ــر جامع ــی، اقتصــادی و سیاســی ه ــای اجتماع شــاخص ه
اســت. در واقــع مــردان بــه عنــوان نیــروی انســانی مولــد و ســالم، 

ــد )4(.  مهمتریــن ســرمایه هــر جامعــه محســوب مــی گردن
تامیــن ســالمت شــغلی در مــردان در دوره هــای مختلــف زندگی و 
پیشــگیری از  بیماریهای ناشــی از کار، از اهداف ســازمان بهداشــت 
ــای ســالمت  ــده ه ــد کنن ــی از تهدی ــد )5(. یک ــی باش ــی م جهان
ــال آن  ــغلی و بدنب ــترس ش ــرد اس ــتاران م ــژه در پرس ــغلی بوی ش
عــدم رضایــت شــغلی اســت کــه دارای ابعــاد و عوامــل گوناگونــی 
مــی باشــد. رضایــت شــغلی، حالتــی عاطفــی و مثبــت حاصــل از 
ارزیابــی شــغل یــا تجــارب شــغلی توســط افــراد اســت. بــر ایــن 
اســاس اگــر افــراد از شغلشــان راضــی باشــند نــه تنهــا منجــر بــه 
افزایــش مهارتهــا و ترقــی و بهبــود کیفیــت زندگــی کاری در آنهــا 
مــی شــود، بلکــه ســطح ســالمتی افــراد نیــز افزایــش مــی یابــد 
ــدگاه ســازمانی اســت  ــت شــغلی عنصــری مهــم در دی )6(. رضای
کــه منجــر بــه افزایــش تعهــد ســازمانی کارمنــدان گشــته و تعهــد 
ــه موفقیــت، پیشــرفت و رشــد ســازمان مــی گــردد )7(.  منجــر ب

ــد احســاس  ــي مانن ــون درون ــل گوناگ ــب عوام خشــنودی از ترکی
لــذت از انجــام کار و بیرونــي ماننــد حقــوق و مزایــا و روابــط محیط 
کاري، منجــر بــه افزایــش ســالمت شــغلی کارکنــان و بطــور کلــی 

بهزیســتی آنهــا مــی شــود )8(.
ــذار  ــل تاثیرگ ــغلی عام ــترس ش ــه اس ــن آن اســت ک ــواهد مبی ش
بــر بهداشــت روان مــردان بــوده کــه منجــر بــه کاهــش توانایــی 
ــواده  ــر خان ــی آن ب ــر منف ــان و تاثی ــی در آن هــای جســمی و روان
هــای آنهــا مــی گــردد. حرفــه پرســتاری بدلیــل نیــاز بــه مهــارت 
ــا  ــت ب ــه مراقب ــد و ارائ ــاالدر انجــام کار تیمــی نیرومن ــز ب و تمرک
کیفیــت بــه مددجویــان، همــواره رضایــت شــغلی زیــادی را مــی 
ــژه  ــاد ســالمتی بوی ــی ابع ــه تمام ــد ب ــان دیگــر بای ــه بی ــد. ب طلب
ــه  ــتاران توج ــغلی پرس ــت ش ــال آن رضای ــغلی و بدنب ســالمت ش
نمــود تــا مراقبتــی بــا کیفیــت از ســوی پرســتاران بــه مددجویــان 
ــد  ــی ده ــان م ــران نش ــا در ای ــه ه ــج یافت ــردد )9(. نتای ــه گ ارائ
کــه بهبــود حقــوق و دســتمزد، افزایــش فرصــت هــای پیشــرفت 
ــد رضایــت شــغلی  ــه ســازی شــرایط محیــط کار مــی توان و بهین
کارکنــان را افزایــش دهــد )10(.  Halcomb و همــکاران )2016(

در یــک مطالعــه مــرورری، احتــرام از جانــب مددجویــان و مدیــران 
ــتقالل و  ــط کار، اس ــه محی ــتن ب ــق داش ــاس تعل ــتاری، احس پرس
ــغلی در  ــت ش ــی رضای ــل اصل ــی کاری را از عوام ــت زندگ کیفی
پرســتاران برشــمردند )11(. از ســوی دیگــر، عــدم رضایــت شــغلی 
در افــراد بــروز مشــکالت روانــی را ایجــاب مــی نمایــد، بــه گونــه 
ای کــه بســتر تجاربــی ماننــد، خســتگی عاطفــی، افزایــش ســطوح 
اضطــراب، اســترس و افســردگی را بــرای افــراد مهیــا مــی ســازد 

.)12(
در حالــی کــه پرســتاری از لحــاظ تاریخــی بــه عنــوان یــک حرفــه 
زنانــه شــناخته شــده اســت، واقعیــت ایــن اســت کــه گرایــش بــه 
ــاداش  ــغلی و پ ــت ش ــون،  امنی ــی چ ــه دالیل ــتاری ب ــه پرس حرف
ــه یــک جنــس محــدود نمــی شــود و  ــه مــردم فقــط ب کمــک ب
بســیاری پیــش بینــی مــی کننــد کــه تقاضــا بــرای تعــداد بیشــتر 
ــش  ــال افزای ــان در ح ــتاری همچن ــه پرس ــر در حرف ــس مذک جن
باشــد. نتایــج مطالعــات نیــز نشــان مــی دهــد کــه مــردان و زنــان 
ــان  ــتاده هایش ــا و س ــا داده ه ــه ب ــی در رابط ــای متفاوت ارزش ه
بــه ســازمان دارنــد. در حالــی کــه مــردان بیشــتر بــر چشــم انــداز 
ــه  ــان، بیشــتر ب ــد، زن ــد دارن ــت شــغلی تأکی ــوق و امنی ــا، حق ارتق
ایجــاد روابــط خــوب بــا مدیــران و همــکاران و ســاعات کار 
ــت  ــود در کیفی ــای موج ــاوت ه ــن، تف ــد )13(. همچنی ــه دارن توج
ــاوت شــغلی در  ــردان، انتظــارات و ارزش هــای متف ــان و م کار زن
ــت شــغلی  ــاوت رضای ــاداش هــای شــغلی باعــث تف ــا پ رابطــه ب
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بیــن مــردان و زنــان مــی شــود. بــه بیــان دیگــر زنــان بــه دلیــل 
کاهــش انتظــارات شــغلی در مقایســه بــا مــردان از رضایــت شــغلی 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــند. ای ــی باش ــوردار م ــری برخ باالت
اســاس نتایــج مطالعــات، اســترس شــغلی، حقــوق پاییــن و ســبک 
رهبــری مدیریــت پرســتاری از مهمتریــن داللیــل نارضایتی شــغلی 

ــرد شــناخته شــده اســت )14(. در پرســتاران م
ایفــای نقــش  پرســتاری در زمینــه مراقبــت ایمــن از مدجویــان، بــا 
عواملــی چــون شایســتگی، مهــارت و رضایــت شــغلی پرســتاران در 
ــا ایــن حــال، بــه نظــر مــی رســد کــه   هــم تنیــده اســت )15(. ب
ســطح رضایــت شــغلی و بدنبــال آن ســالمت شــغلی در پرســتاران 
ــه دلیــل دغدغــه هــای حرفــه ای و تنــش هــای کاری در حــد  ب
ــت  ــر رضای ــه متغی ــه اینک ــه ب ــا توج ــی نباشــد )13، 12(. ب مطلوب
شــغلی از مفاهیــم مهــم در ســالمتی و حرفــه پرســتاری بــوده و اثر 
متقابلــی بــر کیفیــت خدمــات پرســتاری و ســالمت افــراد جامعــه 
دارد، گمــان مــی رود کــه بــا بررســی و شناســایی عوامــل مرتبــط 
ــروز مشــکالت  ــا رضایــت شــغلی در پرســتاران مــرد بتــوان از ب ب
ــغلی  ــالمت ش ــه س ــالمتی از جمل ــاد س ــی ابع ــه تمام ــوط ب مرب
ایــن افــراد پیشــگیری نمــود.  لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن 
رضایــت شــغلی و عوامــل مرتبــط بــا آن در پرســتاران مــرد انجــام 

گرفــت. 

روش کار
ــد  ــی باش ــتگی م ــی همبس ــه توصیف ــک مطالع ــش ی ــن پژوه ای
کــه در آن رضایــت شــغلی و عوامــل مرتبــط بــا آن در پرســتاران 
ــرار داده اســت. جامعــه پژوهــش حاضــر  مــرد را مــورد بررســی ق
ــی  ــت درمان ــز بهداش ــاغل در مراک ــرد ش ــتاران م ــی پرس را تمام
ــرم 5  ــتاری ت ــجویان پرس ــواز )دانش ــهر اه ــای ش ــکده ه و دانش
ــه بیمارســتانهای  ــن اســاس کلی ــر ای ــد. ب ــاال( تشــکیل دادن ــه ب ب
ــی و خصوصــی و دانشــکده هــای پرســتاری شــهر اهــواز را  دولت
در 4 منطقــه شــمالی، جنوبــی، غربــی و شــرقی انتخــاب کــرده و 
ازمیــان مراکــز فــوق نمونــه گیــری بــه صــورت در دســترس انجام 
ــتی  ــز بهداش ــگر در مراک ــور پژوهش ــه حض ــه ب ــا توج ــت. ب گرف
درمانــی و آموزشــی شــهر اهــواز و آگاهــی از تعــداد کــم پرســتاران 
مــرد شــاغل در مراکــز فــوق، ســعی بــر آن شــد کــه تمامــی افــراد 
دارای واجــد شــرایط در مطالعــه شــرکت داده شــوند. پــس از جمــع 
ــه هــای ناقــص و  ــا و حــذف پرســش نام ــه ه آوری پرســش نام
تکمیــل نشــده، در مجــوع 108 پرســش نامــه از اردیبهشــت 1398 
تــا شــهریور 1398 مــورد تحلیــل نهایــی قــرار گرفــت. تعــداد کــم 
پرســتاران مــرد شــاغل در مرکــز بهداشــتی درمانــی شــهر اهــواز از 

دالیــل افــت حجــم نمونــه در ایــن مطالعــه بــود. روش گــردآوری 
داده هــا بــه صــورت خودگــزارش دهــی و نــوع ابــزار، پرسشــنامه 
ــخصات  ــنامه، مش ــا از دو  پرسش ــع آوری داده ه ــرای جم ــود. ب ب
ــه ســوتا اســتفاده شــد.  ــت شــغلی مین ــت شــناختی و رضای جمعی
پرسشــنامه  مشــخصات جمعیــت شــناختی، شــامل: ســن، وضعیت 
تاهــل، بخــش محــل کار، ســابقه کار، مــدرک تحصیلــی، مصــرف 
ــای  ــیب ه ــا آس ــاس ب ــواده، تم ــالمت خان ــه س ــه ب ــیگار، توج س

ــود. ــدازه گیــری BMI ب شــغلی و ان
ــرد از  ــتاران م ــغلی در پرس ــت ش ــت رضای ــنجش وضعی ــرای س ب
ــد  ــتفاده ش ــوتا )MSQ(  اس ــه س ــغلی مین ــت ش پرسشــنامه رضای

.)16(
ایــن پرســش نامــه از 19 گویــه و 6 خــرده مقیــاس نظــام پرداخــت 
)3 ســوال، رضایــت از عدالــت درحقــوق و امکانــات رفاهــی، نمــره 
کل 15(،  محتــوی شــغل )4 ســوال، تناســب بــا شــغل، احســاس 
خشــنودی و لــذت از کار، احســاس اســتقالل و آزادی در کار، نمــره 
ــکان پیشــرفت و  ــوال، ام ــای پیشــرفت )3 س کل20(، فرصــت ه
ترقــی شــغلی بــر اســاس لیاقــت، فرصــت پیشــرفت برابــر، نمــره 
کل15(، جــو ســازمانی )2 ســوال، احســاس روحیــه تعــاون و اعتماد 
ــوع  ــوال، ن ــری )4 س ــبک رهب ــره کل 10(، س ــکاری، نم و  هم
ارتبــاط مدیــر بــا کارمنــد، دخالــت کارکنــان در تصمیــم گیــری و 
همدلــی و اعتمــاد میــان مدیــر و کارمنــد، نمــره کل 20( و شــرایط 
فیزیکــی )3 ســوال، مناســب بــودن فضــای فیزیکــی، دکوراســیون 
و تجهیــزات و سیســتم گرمایــش و ســرمایش محــل کار، نمره کل 
15 ( در مجمــوع بــا 95 نمــره  تشــکیل شــده اســت. امتیــازات بین 
19 تــا 38 نمایانگــر رضایــت شــغلی ضعیــف، 38 تــا 57 متوســط و 

بــاالی 57 بســیار خــوب مــی باشــد.
پاســخگو بعــد از خوانــدن هــر ســوال بــر اســاس مقیــاس لیکــرت 
یکــی از  پنــج گزینــه کامــال مخالفــم 1 امتیــاز، مخالفــم 2 امتیــاز، 
نظــری نــدارم )نــه موافــق و نه مخالــف( 3 امتیــاز، موافقــم 4 امتیاز 
و کامــال موافقــم 5  امتیــاز را انتخــاب مــی کنــد. Lakatamitou و 
همــکاران روایــی و پایایــی پرسشــنامه رضایــت شــغلی مینــه ســوتا 
ــی  ــخه فارس ــی نس ــی و پایای ــد )17(. روای ــرآورد کردن را )81%( ب
ــران در  ــه ســوتا هــم درکشــور ای پرسشــنامه رضایــت شــغلی مین
ســطح باالیــی گــزارش شــد )18(. درمطالعــه حاضــر نیــز ضریــب 
الفــای کرونبــاخ پرسشــنامه رضایــت شــغلی مینــه ســوتا بــر روی 
ــت و 85 %  ــرار گرف ــی ق ــورد برس ــرد م ــتاران م ــر از پرس 25 نف

محاســبه گردیــد.
در ایــن مطالعــه نیــز روایــی پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت 
ــیوه  ــه ش ــی آن ب ــوی و پایای ــی محت ــیوه روای ــه ش ــناختی، ب ش
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ــوی،  ــی محت ــنجش روای ــور س ــه منظ ــد. ب ــذ ش ــی اخ ــاز آزمای ب
پرسشــنامه در اختیــار 7 نفــر از اعضــا  متخصــص و هیــات علمــی 
قــرار داده شــد و نظــرات اصالحیــه ایشــان در پرسشــنامه اعمــال 
ــل  ــی عم ــاز آزمای ــیوه ب ــه ش ــی، ب ــنجش پایای ــت س ــد. جه ش
ــه 10روز و در دو  ــه فاصل ــنامه ب ــور، پرسش ــن منظ ــه ای ــد. ب گردی
نوبــت در اختیــار 15نفــر از نمونــه هــای پژوهــش قــرار گرفــت و 
ضریــب همبســتگی اســپیرمن حاصــل از دو بــار آزمــون محاســبه 
گردیــد )86%(. بــرای تعییــن میــزان نمایــه تــوده بدنــی، قــد افــراد 
ــا  ــت پ ــن و پش ــف، باس ــر، کت ــت س ــاط پش ــه نق ــی ک در وضعیت
بــا دیــوار تمــاس داشــت، توســط متــر نــواری انــدازه گیــری شــد. 
ــت شــد.  ــان ثب ــه اســتاندارد، وزن آن ــا اســتفاده از وزن ــن ب همچنی
ــد  ــوان دوم ق ــه ت ــی از تقســیم وزن ب ــوده بدن ــه ت ــت نمای در نهای
ــدا رضایــت  ــه، در ابت ــا رضایــت آگاهان محاســبه شــد. در رابطــه ب
شــفاهی از پرســتاران مــرد بــرای شــرکت در پژوهــش گرفتــه شــد 
ــت  ــود، رضای ــه بخشــی از طــرح پژوهشــی ب ــن مطالع و چــون ای
ــد.  ــرح گردی ــه ط ــذ و ضمیم ــتاران اخ ــز از پرس ــی نی ــه کتب نام
ــه مطالعــه، داشــتن حداقــل 1 ســال ســابقه حضــور  معیــار ورود ب
ــرای شــرکت در  در بیمارســتان و عالقمنــدی افــراد مــورد نظــر ب

ــود.  مطالعــه ب
بــه منظــور رعایــت اخــالق در پژوهــش قبــل از توزیــع پرسشــنامه، 
توضیحــات الزم در بــاره چگونگــی انجــام مطالعــه و نحــوه 
پاســخگویی ســواالت بــه نمونــه هــا داده و تاکیــد شــد کــه از حــق 
کنــاره گیــری از انجــام تحقیــق و عــدم پاســخدهی بــه ســواالت 
برخــوردار هســتند. بــه تمامــی افــراد اطمینــان داده شــد کــه تمامی 

اطالعــات بــه صــورت محرمانــه و بــدون نــام خواهــد بــود. زمــان 
پرسشــنامه هــا بــه ازای هــر فــرد مــورد مطالعــه بطــور متوســط 15 
دقیقــه بطــول انجامیــد. پــس از جمــع آوری داده هــا و کدگــذاری 
پرسشــنامه هــا، داده هــا وارد نــرم افــزار spss بــا نســخه22 گردیــد 
و ســپس در دو ســطح آمــار توصیفــی و اســتنباطی تجزیــه تحلیــل 
ــرای توصیــف رضایــت شــغلی، و مشــخصات جمعیــت  شــدند.  ب
ــن  ــی همچنی ــع فراوان ــامل توزی ــی ش ــار توصیف ــناختی از آم ش
ــار  ــراف معی ــن و انح ــل میانگی ــی از قبی ــای پراکندگ ــاخص ه ش
ــغلی و  ــت ش ــن رضای ــاط بی ــی ارتب ــرای بررس ــد. ب ــتفاده ش اس
ــس  ــری واریان ــت براب ــدا جه ــناختی، ابت ــت ش ــخصات جمعی مش
هــا از آزمــون لویــن و ســپس از تــی دو نمونــه ای اســتفاده شــد. 
ــر از 0/05 در  ــاری کمت ــون هــای آم ــرای آزم ــاداری ب ســطح معن

نظــر گرفتــه شــد.  

یافته ها
ــده از  ــت آم ــای بدس ــل داده ه ــه و تحلی ــل از تجزی ــج حاص نتای
ــاغل  ــرد ش ــتاران م ــناختی پرس ــت ش ــنامه جمعی ــمت پرسش قس
ــا  ــق ب ــواز مطاب ــهر اه ــی ش ــتی و درمان در مراکزآموزشــی، بهداش
)جــدول1(،  نشــان داد کــه بیشــتر پرســتاران مــرد مجــرد )55/6 
درصــد(، بــا مــدرک کارشناســی )84/2 درصــد( و  دارای ســابقه کار 
5-1 ســال )68/5 درصــد( بودنــد. بیشــترین گــروه ســنی در ســنین 
35 تــا-26 ســال )46/2 درصــد( ســال )میانگیــن ســن 28/71 بــا 
انحــراف معیــار 6/68( و کمتریــن گــروه ســنی  بــاالی 45 ســال 

ــد.  )3/7درصــد( بودن

جدول1: میانگین و انحراف معیار متغیر رضایت شغلی و حیطه هایش

P؟SDمیانگیننمراتحیطه های رضایت شغلی

8/942/981/740/800نظام پرداخت )15 نمره(
13/043/262/320/000نوع شغل )20 نمره(

8/282/762/490/000فرصت های پیشرفت )15 نمره(
6/023/011/140/800جو سازمانی )10 نمره(

11/122/782/920/000سبک رهبری )20 نمره(
9/213/071/890/240شرایط فیزیکی )15نمره(

56/432/977/980/550رضایت شغلی کل )95 نمره(

ــرد  ــتاران م ــغلی پرس ــت ش ــره رضای ــدول 1( نم ــاس )ج ــر اس ب
ــن  ــت. میانگی ــط اس ــطح متوس ــن )2/97( در س ــا میانگی 56/43 ب
ــرفت )2/76( و  ــای پیش ــت ه ــه فرص ــوط ب ــه مرب ــن حیط کمتری
بیشــترین در رابطــه بــا نــوع شــغل )3/26( اســت. همچنیــن در این 

مطالعــه میــان حیطــه هــای نــوع شــغل، فرصت هــای پیشــرفت و 
ســبک رهبــری بــا متغیــر رضایــت شــغلی در ایــن مطالعــه ارتبــاط 

.)p=0/000( ــاداری وجــود داشــت معن
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جدول 2:  توزیع فراوانی مطلق و نسبی پرستاران مرد بر حسب رضایت شغلی و مشخصات جمعیت شناختی آنها

رضایت شغلی
درصد تعداد طبقه بندی متغیر

نتیجه آزمون

F=1/86
df=95

P=0/140

40/7 44 25-18

سن
46/2 50 35-26
9/26 10 45-36
2/70 4 45 به باال

میانگین و انحراف معیار     6/8_+28/71

t= - 0/066
df=93

P=0/940

55/6 60 مجرد
وضعیت تاهل

44/4 48 متاهل

F=2/37
P=0/090

84/2 91 کارشناسی

13تحصیالت 14 کارشناسی ارشد

2/8 2 دکتری

F=1/99
df=90

P=0/080

68/52 74 1-5

سابقه کار
15/74 17 6-10
11/11 12 11-20
4/63 5 باالی 20

   میانگین و انحراف معیار 1/2_+ 5

F= 1/96
df=91

P=0/820

51/3 56 خوب
42توجه به سالمت خانواده 44 متوسط

4/7 5 کم

p=/090
18/7 20 بلی

مصرف سیگار
81/3 88 خیر

r= 0/23
P=0/020

1/85 2 کاهش وزن
75شاخص توده بدنی 81 طبیعی

23/15 25 افزایش وزن
میانگین و انحراف معیار   3/46_+22/90

بــرای بررســی ارتبــاط میــان رضایــت شــغلی و مشــخصات 
ــه  ــس یکطرف ــل واریان ــون تحلی ــراد از آزم ــناختی اف ــت ش جمعی
 p ــدار ــه مق ــل اینک ــدول 2( بدلی ــاس )ج ــر اس ــد. ب ــتفاده ش اس
ــابقه کار،  ــالت، س ــل، تحصی ــت تاه ــن، وضعی ــای )س در متغیره
ــواده و مصــرف ســیگار( بیشــتر از 0/050   توجــه بــه ســالمت خان

بــود، بنابرایــن بیــن رضایــت شــغلی بــا متغیرهــای فــوق در بیــن 
پرســتاران مــرد ارتباطــی وجــود نداشــت. ایــن در حالــی بــود کــه 
مقــدار p در بررســی ارتبــاط بیــن رضایــت شــغلی و شــاخص تــوده 
ــغلی و  ــت ش ــن رضای ــه بی ــده در نتیج ــر ش ــی از 0/050 کمت بدن

ــت شــد. ــی داری یاف ــاط معن ــراد ارتب ــی اف ــوده بدن شــاخص ت
جدول 3: بررسی ارتباط بین حیطه های مختلف رضایت شغلی با شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی

pضریب همبستگی

نظام پرداخت
نوع شغل

فرصت های پیشرفت
جو سازمانی

 سبک رهبری
شرایط فیزیکی

0.075
0.079
*0.20
-0.13
*0.26
*0.21

0.000
0.430
0.030
0.160
0.000
0.020
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همانطــور کــه از جــدول بــاال مشــخص اســت بیــن شــاخص تــوده 
ــت شــغلی )فرصــت هــای  ــی و برخــی از حیطــه هــای رضای بدن
پیشــرفت، ســبک رهبــری و شــرایط فیزیکــی( * ارتباط معنــاداری 

ــت  ــان رضای ــاط می ــودن ارتب ــود دارد )p>0/050(. * )معنادارب وج
شــغلی بــا شــاخص تــوده بدنــی افــراد مــی باشــد(.

 جدول4: فراوانی، میانگین سن و انحراف معیار تماس با مخاطرات شغلی در افراد
میانگین و انحراف استاندارد سن افرادفراوانی و درصد انواع مخاطرات شغلی

4/35 ±27/90 51 )47/2(مخاطرات شغلی روانی
9/41±1131/73)10/4(مخاطرات شغلی جسمی

9/54±2431/57 )21/7(مخاطرات شغلی ارگونومیکی
4/79±2226/50 )20/8(مخاطرات شغلی فیزیکی

6/71±10828/80)100/0(کل

بــرای بررســی ارتبــاط بیــن ســن و تمــاس بــا مخاطــرات شــغلی از 
آنالیــز واریانــس یکطرفــه اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس جــدول 
بــاال در افــراد جــوان مخاطــرات شــغلی روانــی )47/2%( و در افــراد 

ســن باالتر بــه ترتیــب مخاطــرات جســمی و ارگونومیکــی )%10/4 
و 21/7%( بیشــتر دیــده مــی شــود.

 جدول 5: آزمون تعقیبی LSD برای تعیین تفاوت سنی و تماس با مخاطرات شغلی

pتفاوت سنگروه 2گروه 1

مخاطرات روانی
820/080 /3-مخاطرات جسمی

3/660/020*مخاطرات ارگونومیکی
1/40/040مخاطرات فیزیکی

مخاطرات جسمی
820/080 /3مخاطرات روانی

0/160/940مخاطرات ارگونومیکی
5/220/030*مخاطرات فیزیکی

مخاطرات ارگونومیکی
3/660/020*مخاطرات روانی
0/160/920-مخاطرات جسمی
5/060/010*مخاطرات فیزیکی

مخاطرات فیزیکی
1/40/10-مخاطرات روانی
5/220/030*-مخاطرات جسمی

5/060/010*-مخاطرات ارگونومیکی

بــر اســاس جــدول بــاال ســن افــرادی کــه بــا مخاطــرات  شــغلی 
روانــی در تمــاس بودنــد،  تقریبــا 3 ســال )3/3.8282 ســال( کمتــر 
از ســن افــرادی بــود کــه بــا مخاطــرات  شــغلی جســمی تمــاس 
 .)p<0/050(  ــود ــی دار نب ــن معن ــاوت س ــن تف ــا ای ــتند. ام داش
همچنیــن ســن افــرادی کــه بــا مخاطــرات  شــغلی روانــی تمــاس 
داشــتند، تقریبــا 3 ســال )3.66 ســال( کمتــر از ســن افــرادی بــود 
کــه بــا مخاطــرات  شــغلی ارگونومیکــی در تمــاس بودنــد. و ایــن 
تفــاوت ســن معنــی دار بــود.  در همیــن رابطــه ســن افــرادی کــه 
بــا مخاطراتشــغلی جســمی تمــاس داشــتند. تقریبــا 5 ســال )5.22 
ــی  ــرات فیزیک ــا مخاط ــه ب ــود ک ــرادی ب ــن اف ــتر س ــال( بیش س
ــرات  ــا مخاط ــه ب ــرادی ک ــن اف ــت س ــد. در نهای ــاس بودن در تم
ارگونومیکــی در تمــاس بودنــد تقریبــا 5 ســال )5.06 ســال( بیشــتر 

از افــرادی بــود کــه بــا مخاطــرات فیزیکــی تمــاس داشــتند.
ــراد  ــا ســن اف ــان مخاطــرات شــغلی ب ــاط می ــودن ارتب * )معنادارب

مــی باشــد(.
ــاد  ــی از ابع ــی )یک ــرایط فیزیک ــن ش ــاط بی ــی ارتب ــرای بررس ب
ــس  ــز واریان ــرات از آنالی ــا مخاط ــاس ب ــغلی( و تم ــت ش رضای
ــدار p از 0/05  ــه اینکــه مق ــا توجــه ب ــه اســتفاده شــد و ب یکطرف
ــا  ــاس ب ــی و تم ــرایط فیزیک ــن ش ــود )p=0/000(، بی ــر ب کمت
مخاطــرات شــغلی ارتبــاط معنــی داری وجــود داشــت. افــرادی کــه  
در تمــاس بــا مخاطــرات روانــی بودنــد از شــرایط فیزیکــی کمتــر 
رضایــت داشــتند و بیشــترین رضایــت از شــرایط فیزیکــی در گــروه 

ــده شــد. ــا مخاطــرات جســمی و ارگونومیکــی دی ــاس ب تم
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بحث
ــل  ــغلی و عوام ــت ش ــن رضای ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
مرتبــط بــا آن در پرســتاران مــرد شــهر اهــواز انجــام گردیــد. بــر 
اســاس )جــدول 1( نمــره متغیــر رضایــت شــغلی در پرســتاران مــرد 
ــرآورد شــد. همچنیــن  ایــن مطالعــه 56/43  در ســطح متوســط ب
ــراد  ــر رضایــت شــغلی در اف ســطوح میانگیــن حیطــه هــای متغی
بــه ترتیــب از بیشــترین تــا کمتریــن مقــدار شــامل نــوع و ماهیــت 
شــغل 3/26 )خــوب(، شــرایط فیزیکــی 3/07 )متوســط( جــو 
ســازمانی 3/01 )متوســط(، نظــام پرداخــت 2/98 )متوســط(، ســبک 
رهبــری 2/78 )ضعیــف( و فرصــت هــای پیشــرفت 2/76 )ضعیــف( 
بــود. همســو بــا یافتــه فــوق، نتایــج مطالعــه قلــی پــور و همــکاران 
ــد  ــتاران را در ح ــغلی در پرس ــت ش ــره رضای ــن نم )2018( میانگی
ــد )19(. عوامــل متعــدد و مختلفــی چــون  متوســط گــزارش کردن
ــورداری از  ــازمانی، برخ ــو س ــری، ج ــبک رهب ــوق، س ــزان حق می
خدمــات ســالیانه، فاصلــه محــل کار تــا بیمارســتان و فرصــت های 
پیشــرفت بــر رضایــت شــغلی پرســتاران موثــر مــی باشــد کــه در 
ــمندترین  ــن و ارزش ــت تری ــا اهمی ــری ب ــبک رهب ــان س ــن می ای
ــغلی  ــت ش ــق رضای ــزایی در تحق ــش بس ــه نق ــت ک ــی اس عامل
ــود  ــه نب ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد )20(. ب ــی نمای ــا م ــراد  ایف اف
ــوان  ــه عن ــتاران ب ــا پرس ــتاری ب ــران پرس ــش مدی ــل اثربخ تعام
ــوق  ــزان حق ــی از می ــری، نارضایت ــبک رهب ــف س ــت ضعی وضعی
ــرای پرســتاران توجیــه کننــده  و نبــود فرصــت هــای پیشــرفت ب
ــرای کاهــش رضایــت شــغلی در پرســتاران مــرد ایــن  مناســبی ب
مطالعــه باشــد. بنابرایــن بــا فراهــم نمــودن بســتر ســبک رهبــری 
مشــارکتی و فرصــت هــای شــغلی توســط مدیــران پرســتاری نــه 
تنهــا مشــارکت و رفــاه پرســتاران افزایــش مــی یابــد بلکــه حــس 

ــز ایجــاد مــی گــردد. ــان نی ــدگاری در آن رضایــت شــغلی و مان
یکــي از مباحــث مهــم پیرامــون موضــوع مدیریــت منابــع انســاني 
ــه  ــت در زمین ــوق و دســتمزد اســت. عــدم وجــود عدال بحــث حق
پرداخــت حقــوق زمینــه ســاز دلســردي، ضعــف انگیــزه و کاهــش 
ــا موجــب  ــي اینه ــه تمام ــي شــود ک ــراد م ــت شــغلی در اف رضای
ــر اســاس  افــت شــدید بهــره وري نیــروي کار مــي شــود )21(. ب
نتایــج مطالعــه حاضــر وضعیــت نظــام پرداخــت حقــوق پرســتاران 
مــرد در ســطح متوســط ارزیابــی شــد کــه بــا رضایــت شــغلی نیــز 
 )2014( Lee and Lin ارتبــاط داشــت کــه همخــوان بــا مطالعــه
اســت. بدیــن صــورت کــه میــزان عــدم رضایــت شــغلی، احســاس 
خســتگی، کاهــش عملکــرد و تــرک شــغل در افــرادی کــه حقــوق 
و دستمزدشــان پاییــن تــر از میانگیــن اســت، بیشــتر دیــده می شــود 

 .)21(

ــر  ــده زی ــه در برگیرن ــت ک ــری اس ــغل متغی ــت ش ــوع و ماهی ن
ــه  ــه ب ــا توج ــوق  ب ــزان حق ــت از می ــاس رضای ــای، احس گروهه
ــان،  ــان کارکن ــی می ــات رفاه ــه امکان ــع عادالن ــزان کار، توزی می
ــنودی از  ــاس خش ــردی، احس ــی ف ــغل و توانای ــان ش ــب می تناس
نتایــج کار توســط کارکنان، احســاس لذت بیشــتر از کار در مقایســه 
بــا اوقــات فراغــت و احســاس اســتقالل و آزادی عمــل در کارهــا 
مــی باشــد. نتایــج مطالعــه  Hee و همــکاران )2019( نیــز نشــان 
داد کــه سیاســت هــای ســازمان، رهبــری، شــرایط کاری، حقــوق، 
قــدر دانــی و رشــد و موفقیــت از عناصــر مهــم رضایــت شــغلی در 
کارکنــان اســت )22(. بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر، وضعیــت 
خــوب ماهیــت شــغل در پرســتاران مــرد مــی توانــد نمایانگــر ایــن 
تفســیر باشــد کــه وجــود عوامــل بهداشــتی تئــوری هرزبــرگ مانند 
حقــوق بــه تنهایــی نمــی توانــد منجــر بــه افزایــش رضایت شــغلی 
در پرســتاران گــردد. در همیــن راســتا نتایــج مطالعــه ای نشــان داد 
کــه نمــود هــای اجتماعــی شــغل، ویژگــی هــای شــغل و محیــط 
کار از مهمتریــن عوامــل هســتند کــه مــی تواننــد بطــور مثبــت بــر 
ــن  ــد )8(. در همی ــر بگذارن ــغلی تاثی ــت ش ــغل و رضای ــت ش ماهی
راســتا، یافتــه هــای مطالعــه دیگــری نشــان داد کــه میــان رضایت 
ــاداری  ــاط معن ــازمانی ارتب ــد س ــان و تعه ــرد کارکن ــغلی، عملک ش

ــود دارد )23(. وج
متغیــر فرصــت هــای پیشــرفت در برگیرنــده زیرگروههــای 
)پیشــرفت و ترقــی شــغلی براســاس لیاقــت و توانمنــدی فــردی، 
ــراد و ایجــاد  ــدی هــا و اســتعدادها توســط اف ــروز توانمن امــکان ب
ــران(  ــرای پیشــرفت کارکنــان توســط مدی ــر ب فرصــت هــای براب
مــی باشــد کــه بــا وضعیــت ضعیــف درایــن مطالعــه، بــا رضایــت 
ــاداری داشــت )p=0/000( در  ــاط معن ــرد ارتب شــغلی پرســتاران م
تبیــن یافتــه فــوق مــی تــوان اذعــان داشــت کــه نبــود فرصــت 
هــای شــغلی و غنــای شــغلی بــرای پرســتاران مــرد ایــن مطالعــه، 

ــراد اســت. ــن اف ــت شــغلی در ای ــل کاهــش رضای یکــی از دالی
ــاس  ــای )احس ــامل زیرگروهه ــه ش ــازمانی ک ــو س ــن ج میانگی
روحیــه تعــاون و همــکاری بیــن کارکنــان و احســاس رضایــت از 
صداقــت و اعتمــاد متقابــل میــان کارکنــان( بــود، در ایــن مطالعــه 
ــوان فضــای  ــه عن ــرآورد شــد. جــو ســازمانی ب در حــد متوســط ب
اجتماعــی حاکــم بــر آن واحــد، مــی توانــد بــر موفقیــت آن واحــد 
در زمینــه هــای مختلــف تاثیــر بگــذارد. جــو ســازمانی بــه عنــوان                          
مجموعــه ای از ادراک هــای توصیفــی از  ویژگــی هــای ســازمان 
ماننــد ســبک رهبــری، خــط مشــی هــای ســازمانی، خصوصیــات 
ــان                  ــه بی ــود. ب ــی ش ــوب م ــره محس ــه ای و غی ــغلی و وظیف ش
ــه در آن مشــغول  ــان از محیطــی اســت ک ــر درک کارکن ســاده ت
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بــکار هســتند )25-24(. بــه نظــر مــی رســد الگــوی زندگــی کاری 
و کیفیــت روابــط بیــن تیــم پرســتاران مــرد ایــن مطالعــه در حــد 
مطلوبــی نباشــد. ایجــاد رضایــت شــغلی، محیــط کاری مناســب و 
ــه  ــه ارائ حمایــت حرفــه ای از طــرف مدیــران پرســتاری منجــر ب
ــران  ــذا مدی ــود. ل ــی ش ــان م ــه مددجوی ــت ب ــا کیفی ــت ب مراقب
پرســتاری بایــد در خلــق و حمایــت رفتارهــای حرفه ای پرســتاران، 

بــه پیشــبرد جــو ســازمانی ســالم توجــه نماینــد.
ســبک رهبــری از دیگــر متغیرهــای مربــوط بــه رضایــت شــغلی 
ــت  ــان، دخال ــا کارکن ــران ب ــاط مدی ــوع ارتب ــای )ن ــا زیرگروهه ب
کارکنــان در تصمیــم گیــری، نــوع تصمیــم گیــری توســط مدیــران 
و وجــود همدلــی و اعتمــاد میــان مدیــران و کارکنــان( بــود کــه در 
ایــن مطالعــه در حــد ضعیــف بــرآورد شــد. ســبک رهبــری عامــل 
ــغلی   ــت ش ــش رضای ــان و افزای ــن گارکن ــرای برانگیخت ــی ب مهم
ــبک  ــج Samia and Isaiah )2018( س ــاس نتای ــر اس ــت. ب اس
رهبــری تعامــل گــرا بــا ویژگــی هــای خــاص بیشــترین اثــر مثبت 
ــی  ــر بخش ــع اث ــان دارد )26(. در واق ــغلی کارکن ــت ش ــر رضای ب
ــغلی  ــت ش ــر رضای ــر بســزایی ب ــتاری، تاثی ــت پرس ســبک مدیری
ــان  ــه خواه ــتاری چنانچ ــران پرس ــتاری دارد. مدی ــان پرس کارکن
توجــه بــه نیازهــای ســازمانی و فــردی کارکنــان خــود مــی باشــند، 
ــط کاری از  ــه در محی ــغلی عادالن ــت ش ــق رضای ــه خل بایســتی ب
ــه  طریــق اجــرای ســبک رهبــری مناســب توجــه نماینــد )27(. ب
نظــر مــی رســد کــه عــدم تعامــل مناســب مدیــران پرســتاری بــا 
ــوان وضعیــت ســبک رهبــری  ــه عن پرســتاران در ایــن مطالعــه ب
ضعیــف، توجیــه کننــده مناســبی بــرای کاهــش رضایــت شــغلی 

در پرســتاران باشــد. 
تحقیقــات و بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه شــرایط فیزیکــی 
محیــط کار بــر ســالمت کارکنــان ســازمانها اثــرات زیــادی دارد و 
شــرایط مناســب فیزیکــی در محیــط کار، ســبب بهبود بهــره وری و 
ارتقــا کیفــی عملکــرد کارکنــان مــی گــردد )28(. میانگیــن شــرایط 
فیزیکــی کــه دارای زیرگروههــای )فضــای فیزیکــی، دکوراســیون 
ــل کار(  ــش مح ــرمایش و گرمای ــزان س ــزات اداری و می و تجهی
ــرات  ــل تغیی ــه دلی ــد. ب ــز در حــد متوســط محاســبه گردی ــود نی ب
ــت  ــدم امنی ــی از ع ــان تجــارب عظیم ــروزه کارکن ــوژی، ام تکنول
ــد صــدا،  ــرات ناشــی از شــرایط محیــط فیزیکــی مانن شــغلی و اث
ــر  ــد. ب میــزان ســرمایش و گرمایــش و ســاعات کار طوالنــی دارن
اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر بیــن شــرایط فیزیکــی محیــط کار 
ــود  ــاداری وج ــاط معن ــرد ارتب ــتاران م ــی پرس ــوده بدن ــه ت و نمای
داشــت )p=0/020(. همخــوان بــا نتایــج مطالعــه حاضــر مجتهــد 
زاده و همــکاران )2017( ارتبــاط معنــاداری میــان شــیوع افزایــش 

وزن و شــرایط محیــط کاری ماننــد نوبــت کاری و ســبک زندگــی 
کارکنــان پیــدا کردنــد )29(.    

ــت  ــن )p=0/140( وضعی ــن س ــدول2(، بی ــج )ج ــاس نتای ــر اس ب
ــابقه کاری  ــالت )p=0/090( س ــزان تحصی ــل )p=0/940( می تاه
ــرف  ــواده )p=0/920( و مص ــالمت خان ــه باس )p=0/080( ، توج
ســیگار )p=0/310( در افــراد و رضایــت شــغلی ارتبــاط معنــاداری 
وجــود نداشــت. برخــالف نتایــج مطالعــه حاضــر در مطالعــه قلــی 
ــتخدام  ــوع اس ــس، ن ــن، جن ــان س ــکاران )2018(  می ــور و هم پ
پرســتاران  و رضایــت شــغلی ارتبــاط وجــود داشــت )19(. همچنین 
ــن  ــر جــالل و همــکاران )1394( بی ــه جعف ــه هــای مطالع در یافت
ــه ای و  ــد حرف ــش تعه ــمت، افزای ــس، س ــن، جن ــای س متغییره
ــا رضایــت شــغلی در پرســتاران ارتبــاط معنــاداری  بخــش کاری ب
مشــاهده شــد )30(. Kalisch و همــکاران )2010( در مطالعــه خود، 
ــوع  ــا ن ــزان رضایــت شــغلی در پرســتاران ب ــد کــه می نشــان دادن
ــن  ــم چنی ــت. ه ــاط داش ــان ارتب ــی آن ــازمانی و کارتیم ــت س پس
ــتاران و  ــغل پرس ــوان ش ــالت و عن ــت تحصی ــن، وضعی ــان س می

ــاط وجــود داشــت )31(. رضایــت شــغلی آنهــا ارتب
ــاال  ــا وزن ب ــراد ب ــغلی در اف ــت ش ــاالی رضای ــن ب ــزان میانگی می
ــن   ــن، میانگی ــود. همچنی ــه ب ــن مطالع ــه در ای ــل توج ــه قاب یافت
ــد  ــی از ح ــا وزن طبیع ــراد ب ــر و اف ــرد الغ ــغلی در اف ــت ش رضای
ــراد  ــه اف ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ــود. ش ــر ب ــط کمت متوس
چــاق از طریــق مهارتهــای ارتباطــی ماننــد، مهربانــی، گشــودگی، 
ــی  ــتراک م ــه اش ــا را ب ــودن در دنی ــری، ب ــت گ ــی و حمای همدل
گذارنــد. در واقــع برقــراری ارتبــاط اثربخــش توســط افــراد بــا وزن 
بــاال بــا دیگــران بــه عنــوان ارزش مهمــی بــرای آنــان محســوب                                
مــی شــود. مــرور بــر یافتــه هــای موجــود در ایــن زمینــه بیانگــر 
ــع  ــوخ طب ــامل، ش ــاق ش ــراد چ ــای اف ــی ه ــه ویژگ ــت ک آن اس
بــودن، نــوع دوســتی و اســتمرار مهــر ورزیــدن در حفــظ ارتباطــات 
ــه  ــه دیگــران مــی باشــد. ب ــر ب ــات بهت ــه خدم ــر بخــش و ارائ اث
بیــان دیگــر افــراد بــا وزن بــاال همــواره متعهــد بــه انجــام بهتریــن 
ــن  ــتند )32(. در تبیی ــود هس ــتان خ ــواده و دوس ــرای خان ــا ب کاره
یافتــه فــوق چنیــن مــی تــوان اظهــار نمــود کــه پرســتاران مــرد بــا 
وزن بــاال ســعی در برقــراری ارتبــاط اثــر بخــش مناســب بــا تیــم 
ســالمت داشــته کــه ایــن امــر منجــر بــه  احســاس خشــنودی و 

ــان مــی گــردد. افزایــش رضایــت شــغلی در آن
ــرات  ــا مخاط ــاس ب ــیوع تم ــزان ش ــدول4( می ــاس )ج ــر اس ب
ــد(،  ــی )2/47 درص ــب: روان ــه ترتی ــرد ب ــتاران م ــغلی در پرس ش
ــمی  ــد( و جس ــی )8/20 درص ــد(، فیزیک ــی )7/21 درص ارگونومیک
)4/10 درصــد( بــود. ایــن در حالــی اســت کــه آقاخانــی و همــکاران 
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)2017( در مطالعــه خــود، شــیوع مخاطــرات شــغلی درپرســتاران را 
ــوان  ــه ترتیــب جســمی، شــیمیایی، فیزیکــی و ارگونومیکــی عن ب
ــت دادن کار،  ــه از دس ــر ب ــغلی منج ــرات ش ــد )33(. مخاط کردن
ــغل و  ــر ش ــا تغیی ــودگی و ی ــتگی و فرس ــت کاری، خس محدودی
نیــز ســبب تغییــر در کیفیــت زندگــی افــراد و خانــواده آنهــا شــوند 
و اثــرات منفــی جبران ناپذیــری را بــر جــای گذارنــد. بطــور کلــی 
پرســتاران بــه عنــوان درصــد فراوانــی از نیــروی کار ارائــه دهنــده 
ــن  ــرض ای ــغلی در مع ــت ش ــل ماهی ــه دلی ــالمتی ب ــات س خدم
ــه حاضــر  ــج مطالع ــر نتای ــد )34(. بناب ــرار مــی گیرن آســیب هــا ق
ــتاران  ــد اســترس توســط پرس ــی مانن ــا مخاطــرات روان ــاس ب تم
بیشــترین درصــد را بــه خــود اختصــاص داد. اســترس در پرســتاران 
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــی و کیفی ــای مراقبت ــر رفتاره ــد ب ــی توان م
ــر  ــذارد. ب ــی بگ ــر منف ــان تاثی ــه مددجوی ــی ب ــتی و درمان بهداش
اســاس نتایــج مطالعــه ای اســترس منجــر بــه بــروز خســتگی در 
ــه حاضــر تمــاس  ــان پرســتاری مــی گــردد )35(. در مطالع کارکن
ــا ســن افــراد  ــه میــزان قابــل توجهــی ب ــا مخاطــرات  شــغلی ب ب
 Hsu کــه همخــوان بــا نتایــج مطالعــه .)p=0/021( ارتبــاط داشــت
)2019( اســت. بدیــن صــورت کــه میــزان شــیوع  اســترس شــغلی 
ــوان  ــردان ج ــت و م ــاوت اس ــردان متف ــن در م ــه س ــه ب ــا توج ب
ــغلی  ــترس ش ــر اس ــرض خط ــتر در مع ــا 35 بیش ــنین 20 ت در س
ــان داشــت  ــوان اذع ــی ت ــوق م ــه ف ــن یافت هســتند )36(. در تبیی
کــه تــاب آوری پرســتاران جــوان در برابــر مخاطــرات روانــی کمتــر 
از پرســتاران مســن تــر بــود. همچنیــن پرســتاران مســن تــر بــه 
دلیــل افزایــش ســن، بیشــتر از مخاطــرات جســمی و ارگونومیکــی 
ــراد  ــران پرســتاری در اف ــت مدی ــن جمای ــد. بنابرای ــج مــی بردن رن
جــوان بــرای مداخلــه بــا مخاطــرات روانــی و افــراد مســن بــرای 
ــد در  ــی توان ــی م ــمی و ارگونومیک ــرات جس ــا مخاط ــه ب مداخل
ســازمان بیمارســتان ســودمند باشــد. مدیــران پرســتاری بایســتی 
ــتاری و  ــان پرس ــر کارکن ــغلی ب ــرات ش ــر مخاط ــی تاثی از چگونگ
ــن               ــا ای ــی ب ــای رویاروی ــوده و راهبرده ــاران اگاه ب ــت بیم در نهای
ــوزش  ــان آم ــه کارکن ــی را ب ــرات روان ــژه مخاط ــا بوی ــش ه چال

دهنــد. 

نتیجه گیری 
ــل  ــغلی و عوام ــت ش ــن رضای ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
مرتبــط بــا آن در پرســتاران مــرد شــهر اهــواز انجــام گردیــد. بــر 
اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر، ارتبــاط معنــادارای میــان برخــی از 
حیطــه هــای رضایــت شــغلی بــا مشــخصات جمعیــت شــناختی در 
پرســتاران وجــود داشــت )شــاخص تــوده بدنــی، ســن و مخاطــرات 
ــه حاضــر  ــرد در مطالع شــغلی(. حــدود 25 درصــد از پرســتاران م
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد. ب ــاق بودن ــا چ ــش وزن و ی دارای افزای

متوســط رضایــت شــغلی در افــراد مــورد پژوهــش، مدیــران 
پرســتاری بایســتی فرصتــی بــرای ایجــاد جــو ســازمانی مناســب 
بــه منظــور افزایــش انگیــزه و رضایــت شــغلی در پرســتاران، فراهم 
ــت از  ــی و تشــویقی )رضای ــد. برخــورداری از سیســتم حمایت نماین
ــت  ــن نوب ــادل بی ــا حجــم کار، تع ــه ب ــتمزد در مقایس ــوق دس حق
ــه  ــغلی( ب ــرفت ش ــا و پیش ــای ارتق ــت ه ــی، فرص کاری و زندگ
عنــوان بخشــی از فعالیــت هــای حرفــه ای در ســازمان هــا، مــی 
توانــد منجــر بــه افزایــش رضایــت شــغلی در کارکنــان پرســتاری 
ــل  ــغلی و عوام ــت ش ــن رضای ــورد تعیی ــه در م ــن مطالع ــردد ای گ
مرتبــط بــا آن در پرســتاران مــرد بــود. بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر 
شــرکت کننــدگان تــازه اســتخدام و دارای مــدرک تحصیلــی 
ــا  ــرد ب ــتاران م ــداز پرس ــم ان ــن، چش ــد، بنابرای ــی بودن کارشناس
وضعیــت تحصیــالت و ســابقه کار باالتــر و مطلقــه مطالعــه نشــده 
اســت. مشــکالتی نیــز در حــال اجــرای طــرح بــرای پژوهشــگران 
ــه تکمیــل پرسشــنامه هــا و  وجــود داشــت نظیــر عــدم تمایــل ب
ــه هــا و شــلوغی بخــش و حجــم  ــد و وزن نمون ــری ق ــدازه گی ان
ــتراحت  ــت آزاد و اس ــگام وق ــد در هن ــالش ش ــه ت ــاال ک کاری ب
افــراد انجــام گیــرد.  همچنیــن کــم بــودن تعــداد پرســتاران مــرد 
در شــهر اهــواز، از محدودیــت هــای دیگــر ایــن مطالعــه بــود. بــا 
ایــن حــال، یافتــه هــای ایــن مطالعــه مــی توانــد پایــه ارزشــمندی 

ــرای ســالمت شــغلی پرســتاران مــرد باشــد. ب
بــه منظــور کاهش تأثیــر منفــی نارضایتی شــغلی و بهبــود وضعیت 
محیــط کار پرســتاران، تحقیقــات بیشــتری بایــد بــه بررســی روابط 
بیــن رضایــت شــغلی و مخاطــرات شــغلی در پرســتاران بپــردازد و 
اینکــه چگونــه بــار ناشــی از اســترس شــغلی بدنبــال شــیوع همــه 
گیــری بیمــاری کوویــد 19،  بــر پرســتاران جــوان، در صــورت عدم 
ــه مراقبــت  ــر توانایــی آنهــا در ارائ ــد ب ــران مــی توان حمایــت مدی
ایمــن و بــا کیفیــت تأثیــر منفــی بگــذارد، مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــاری  ــری بیم ــه گی ــیوع هم ــش از ش ــر، پی ــه حاض ــج مطالع نتای
کوویــد 19 اســت. لــذا ممکــن اســت تأثیــرات مخربــی بــر رضایت 
ــتاری  ــروی کار پرس ــران و نی ــتاران در ای ــالمتی پرس ــغلی و س ش

داشــته باشــد.

سپاسگزاری
تحــت  دانشــگاهی  درون  پژوهشــی  طــرح  از  مقالــه  ایــن 
عنوان”بررســی ســبک زندگــی ارتقــا دهنــده ســالمت بــا رضایــت 
ــه آن توســط  ــرد” اســتخراج شــده و هزین شــغلی در پرســتاران م
ــه  ــت ک ــده اس ــن گردی ــواز تامی ــد اه ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
بدیــن وســیله قدردانــی مــی گــردد. همچنین پژوهشــگران ســپاس 

ــد. ــی دارن ــالم م ــش را اع ــورد پژوه ــراد م ــی از اف و قدردان
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