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Abstract 

Background: Considering that nurses' job satisfaction improves the quality of nursing care, it 

is necessary to evaluate periodically the job satisfaction of this group, especially after any 

change in health care systems. Therefore, this study was designed to investigate job satisfaction 

of nurses in hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences and its related 

factors. 

Materials and Methods: In this cross-sectional analytical study, sampling was performed by 

census method in 2018 and 422 nurses working in teaching hospitals of Kashan University of 

Medical Sciences (Iran) were evaluated. Data collection tools were; possible factors related to 

job satisfaction, Oxford Happiness and Minnesota Job Satisfaction questionnaires. Data were 

analyzed using SPSS software version 16, independent t-test and Ordinal Regression.  

Result: Overall job satisfaction scores of nurses were 68.18 ± 9.27 (on a scale of 20-100), 

general dimension was 12.74 ± 2.40 (on a scale of 4-20), internal dimension was 35.83 ± 4.69 

(on the scale was 10-50), the external dimension of job satisfaction was 19.64 ± 3.86 (on the 

scale of 6-30). The variables of education, nativeness, unit of workplace, interest in the nursing 

profession, satisfaction with the received salary, satisfaction with the dealing and performance 

of the head nurse and officials of nursing office were predicting factors of job satisfaction and 

explained 47.3% of the variance of job satisfaction score.  

Conclusion: Nurses' job satisfaction was moderate and affected by various factors. Officials 

need to consider these factors in policy-making and planning. 
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 و عوامل مرتبط رضایت شغلی پرستاران

 *1، زهرا سوکی2، زهرا خسروجردی1، خدیجه شریفی1زهرا تقربی

 

 خالصه

ای شغلی این قشر به شکل دوره گردد، بررسی وضعیت رضایتهای پرستاری میکیفیت مراقبت یکه رضایت شغلی پرستاران موجب ارتقانظر به این :هدف و سابقه

های وابسته رضایت شغلی پرستاران بیمارستان میزاناین مطالعه با هدف بررسی  براینابنباشد. درمانی ضروری می – های بهداشتیخصوص پس از هر تغییر در سیستمهب

 طراحی شد.و عوامل مرتبط به دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

های آموزشی دانشگاه علوم پرستار شاغل در بیمارستان 422انجام شد و  1396 رشماری در سالسروش گیری به، نمونهتحلیلی - در این مطالعه مقطعی ها:روش و مواد

وتا سنهآکسفورد و رضایت شغلی می مرتبط با رضایت شغلی، شادکامی عوامل احتمالی هایپرسشنامه ،هاآوری دادهپزشکی کاشان، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع

 . ندوتحلیل شدتجزیه ایرتبه، آزمون تی مستقل و آنالیز رگرسیون 16نسخه  SPSSافزار نرم ها با استفاده ازبود. داده

 83/35±69/4عد درونی (، ب4ُ-20)در مقیاس  74/12±40/2عد عمومی (، رضایت شغلی ب20ُ-100)در مقیاس  18/68±27/9نمرات رضایت شغلی کلی پرستاران  :نتایج

کار، عالقه به حرفه پرستاری، رضایت از حقوق  بودن، بخش محلّ( بود. متغیرهای تحصیالت، بومی6-30مقیاس )در  64/19±86/3عد بیرونی (، ب10ُ-50)در مقیاس 

درصد از واریانس نمره رضایت  3/47 کننده رضایت شغلی بودند ووییگن دفتر پرستاری از عوامل پیشوالؤدریافتی، رضایت از برخورد و عملکرد سرپرستار و مس

 .  ندکردشغلی را تبیین می

 ها به این عوامل توجه نمایند.ریزیگذاری و برنامهن باید در سیاستوالؤثر از عوامل مختلف بود. مسأرضایت شغلی پرستاران در سطح متوسط و مت :گیرینتیجه

 شادکامیپرستاری،  رضایت شغلی، کلیدی: گانواژ

 1265-1274 ، صفحات1400 دی - آذر، 5پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                                      

 

 مقدمه

های مثبت و منفی فرد از ای از نگرشرضایت شغلی مجموعه

 تمایالت و نیازهایها، ، انگیزهتأثیر احساساتشغل خود است که تحت

ررسی رضایت شغلی ن در بامحقق. [1] گیردفرد در محیط کاری قرار می

اند. جزء بیرونی درونی و بیرونی رضایت اشاره کردهعمومی،  یبه اجزا

های خارج از شرح وظایف به چگونگی احساس افراد در رابطه با جنبه

درونی به چگونگی احساس فرد در رابطه با طبیعت شرح  ءجز و شغلی

عدالتی عمومی عواملی مثل بی ء. جز[3،2] وظایف شغلی اختصاص دارد

وضوح نقش یا  های شغلی،، ترفیع شغلی، موانع و محدودیتشغل در

های ولیتؤانتظارات مبهم شغلی و تداخل وظایف شغلی با مس

 . [4] شودخانوادگی را شامل می

مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم  .1

 پزشکی کاشان

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان مامایی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و  .2

مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و  :ولؤنشانی نویسنده مس

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

              03155546633 دورنویس:           03155540021 تلفن:

    z.sooki@yahoo.com پست الکترونیک:

 19/7/1400 تاریخ پذیرش نهایی:    16/1/1400    تاریخ دریافت: 

 

 

 

د شغلی، کوشی، بهبود عملکرافزایش کارآیی، سخت ؛رضایت شغلی

کار و ترک شغل، افزایش  از غیبت کاهش فرسودگی شغلی، کاهش

های اخیر در دهه .[6،5] گرددموجب میرا روان و شادکامی  سالمت

برانگیز در حوزه بهداشت و سالمت های مطرح و بحثیکی از چالش

یت شغلی ن پرستاری، رضامورد شاغالویژه درهدر محیط کار ب

بیماران، واسطه تماس مستقیم و دائم با درد و رنج است. پرستاران  بهبوده

 جم کار و شرایط کاری نامناسب،کمبود پرسنل، سنگینی، زیادی ح

که  [8،7] باشنده میهای روحی و جسمی مواجانواع تنش پیوسته با

های که یافتهطوریهدهد. بثیر قرار میأتها را تحترضایت شغلی آن

مطالعات پیشین وضعیت رضایت شغلی پرستاران را چندان مطلوب 

کم در پرستاران مصر  شده رضایت شغلیدهد. مطالعات انجامنشان نمی

یتالیایی ا پرستاران ، در[10] %37.14در پرستاران پاکستان ، [9] %61.8را  

 %62 یپرستاران تهران در ،[12] %33.5 ، در پرستاران اتیوپی[11] 18.7%

بودن متفاوت است.گزارش کرده [13] %4/24 یپرستاران همدان درو  [8]

اثرپذیری این  ،های مختلفمیزان رضایت شغلی پرستاران در محیط

ترین عوامل مهم یکی از دهد.نشان می گوناگونمقوله را از عوامل 

شده به آن اشاره دارند، عات انجامگذار بر رضایت شغلی که مطالاثر

که از رضایت بر اینافراد شادکام عالوه .[14] وضعیت شادکامی است
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نگرش مثبت نسبت به ، ییافزایش کارآ ؛شغلی باالتری برخوردار هستند

در . همچنین [15] شودبیشتر دیده میها در آنبردن از شغل شغل و لذت

ت، شده بین رضایت شغلی و جنس، سطح تحصیالمطالعات انجام

خانواده، تعداد فرزند، موقعیت و  کلّ ، درآمد[16]وضعیت استخدام 

اسب شغلی، وجود همکاری من، آزادی عمل، استرس [17]استقالل حرفه 

شغلی،  سمت، [9،5] فردی پرستارانمیان بین پزشک و پرستار، ارتباطات

امکانات  نظیر، شرایط کاری [18-20] کار نوع استخدام، نوع بخش محلّ

حرفه پرستاری، ط کار و حقوق و مزایا، عالقه به رفاهی، رضایت از محی

با همکاران سایر  مناسب در ساعات کاری، تعامل ریزیداشتن برنامه

 خدمت، رضایت ازهای ضمنکاری، آموزش ها، صالحیتبخش

، [16]نفس ، داشتن عزت[9]های مافوق حمایت ،[21] تسهیالت سازمانی

 یدارمعناآماری ارتباط  [7] های رهبری مدیران و تعهد عاطفیسبک

اما در برخی مطالعات بین رضایت شغلی با سن،  .استمشاهده شده

 حقوق، بیمارستان محلّ جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت، سابقه کاری، 

بودن و ، وضعیت تأهل، بومی[22]خدمت  ، بخش محلّ[19] خدمت

 با توجه به است.ابطه آماری معناداری مشاهده نشدهر [21] سطح درآمد

درمانی –ع انسانی در اکثر مراکز بهداشتیترین منابکه پرستاران بزرگاین

درصد خدمات مراکز مذکور  80تا  50ارائه که طوریهب ،باشندمی

ی در نیل رضایت شغلی این قشر نقش مهمّ ؛[23]باشد عهده آنان میبه

قبول کیفیت مطلوب و قابل به اهداف سازمانی و رسیدن به سطح

 .[24،23] مندی بیماران داردهای پرستاری و افزایش رضایتمراقبت

کلیه  این اطالع از وضعیت موجود برای مدیران نظام سالمت دربنابر

رابطه با م انجام مطالعه درنظر به عداست.  سطوح، الزم و ضروری

پوشش دانشگاه های تحترستانرضایت شغلی پرستاران شاغل در بیما

رابطه با عوامل مرتبط با این پزشکی کاشان، تناقضات متعدد درعلوم

سال اخیر در چند در شرایط کاری پرستارانو تغییرات ایجادشده  مقوله

اصالحاتی  موجب در کشور کهعلت اجرای برنامه تحول نظام سالمت به

علت همچنین به ؛ و[25] ها  گردیددر  نظام دستمزدها و پرداخت

های پرستاری نها و انجمهای مکرر و مداوم سازمانها و پیگیریفعالیت

شدن در پرستاری کشور برداشته ای که در جهت حرفههای مناسبی و گام

تغییراتی در وضعیت رود این تحوالت اساسی، انتظار می است؛شده

 حاضر با مطالعه بنابراین. [26] رضایت شغلی این قشر ایجاد کرده باشد

های ستانرضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارمیزان هدف بررسی 

 طراحی شد.و عوامل مرتبط پزشکی کاشان به دانشگاه علوم وابسته

 

 هاروش و مواد

است که در فاصله  تحلیلی – پژوهشی مقطعی ،مطالعه حاضر

کنندگان در انجام شد. شرکت 1396سال  آذر لغایتمهر های ماهزمانی 

اه علوم پوشش دانشگهای تحتاین مطالعه پرستاران شاغل در بیمارستان

بینی ریزش )با توجه به پیش روش سرشماریکاشان بودند که بهپزشکی 

زیاد نمونه به دالیلی چون حجم کاری زیاد، کمبود نیرو و...( وارد  نسبتاً

. معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت آگاهانه برای اندمطالعه شده

در پرستاری،  ترشرکت در مطالعه، داشتن تحصیالت لیسانس و باال

های بالینی، داشتن حداقل سه ماه فعالیت پرستاری در بخش اشتغال به

 ،مدیریتی در دفتر پرستاری )مترون سابقه کار بالینی و نداشتن پست

ها از ادامه سوپروایزر( بود. معیار خروج از مطالعه نیز انصراف نمونه

مطالعه با  هایداده ها بود.همکاری در حین پاسخگویی به پرسشنامه

شغلی،  عوامل احتمالی مرتبط با رضایت یپرسشنامه سهاستفاده از 

و پرسشنامه شادکامی آکسفورد  سوتاپرسشنامه رضایت شغلی مینه

آوری شد. پرسشنامه عوامل احتمالی مرتبط با رضایت شغلی جمع

ای طراحی شد. روایی صوری و محتوایی براساس مطالعات کتابخانه

علمی پرستاری از تأاز اعضای هینفر  9پرسشنامه با استفاده از نظرات 

گرفت. پایایی  ید قرارأیتپزشکی سبزوار و کاشان موردهای علومدانشگاه

گرفت.  قرار بررسیبازآزمون مورد -روش آزمون از ه ابزار با استفاد

فاصله دو هفته، شنامه در دو نوبت و بهمنظور نسخه نهایی پرسهمینبه

پرستار بالینی شاغل در بیمارستان فارابی مشهد تکمیل شد  10توسط 

 ید قرارأیتبود که مورد %4/95گویی درصد توافق بین دو نوبت پاسخکه 

 ال وؤس 14گرفت. این پرسشنامه از دو بخش مشخصات فردی با 

شامل  مشخصات فردیاست. شدهال تشکیل ؤس 26مشخصات شغلی با 

جنس، تعداد فرزندان، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، شغل سن، 

بودن، درآمد خانواده، انجام فعالیت همسر، وضعیت مسکن، بومی

های تفریحی و یا فرهنگی، استرس عمده ورزشی منظم، میزان فعالیت

ماه اخیر، رضایت از سالمت جسمی و رضایت از سالمت روحی در شش

شغلی، وضعیت استخدام، نام  و روانی و مشخصات شغلی شامل سمت

بخش، مدت اشتغال در بخش فعلی، میزان عالقه فعلی به حرفه پرستاری، 

میزان عالقه به حرفه پرستاری در بدو ورود به این رشته، میزان حقوق 

کار، میزان دریافتی، میزان رضایت از حقوق دریافتی، داشتن اضافه

ب، طول مدت سابقه کاری، شیفت کاری، نوبت کاری غالساعات اضافه

کار، اشتغال به فعالیت  الیت تفریحی محلّکار بالینی، شرکت در فع

عنوان فعالیت پرستاری به عنوان شغل دوم، اشتغال بهری بهپرستاغیر

ولیت، کیفیت زندگی کاری، رضایت ؤشغل دوم، برخورداری از بیمه مس

کفایت تعداد پرسنل، میزان استرس در محیط کار، میزان رضایت از  زا
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عملکرد  ده او، رضایت از نحوه برخورد وابازخورد بیمار و خانو

عملکرد همکاران، میزان  پزشکان، میزان رضایت از نحوه برخورد و

عملکرد سرپرستار، میزان رضایت از نحوه  رضایت از نحوه برخورد و

ز امکانات ن دفتر پرستاری و میزان رضایت االوؤعملکرد مس برخورد و

 «ر آنیو نظاکاری  یزندگ تیفیک»متغیرهای  بود. کار رفاهی محلّ

. شد یریگاندازه 0-10 در بازه یدهنمره و یاظهارصورت خودبه

بار در لیناست و اوّ سؤال 20سوتا دارای رضایت شغلی مینه نامهپرسش

کار توسط برافیلد و روث طراحی و بهسوتا در دانشگاه مینه 1951سال 

و  سنج بود. سؤاالت پرسشنامه مذکور از نوع نگرش[27] گرفته شد

 های خیلی ناراضی )نمرهای، شامل گزینهپنج گزینهصورت لیکرت به

خیلی راضی (، 4(، راضی )نمره 3تفاوت )نمره (، بی2(، ناراضی )نمره 1

شود. دامنه رضایت شغلی حاصل این پرسشنامه ( امتیازدهی می5)نمره 

و باالتر بیانگر درجه باالی رضایت،  75می باشد. نمره  100تا  20بین 

عنوان به 74تا  26دهنده سطح پایین و نمرات بین کمتر نشان و 25نمره 

درمجموع نمره باالتر . [18] اندسط رضایت شغلی معرفی شدهسطح متو

دهنده رضایت بیشتر است. رضایت شغلی در این پرسشنامه به سه نشان

 عد بیرونی(، ب20ُو  16، 14، 13، 10، 9، 7، 3، 2، 1عد درونی )سؤاالت بُ

 ،12، 4)سؤاالت  عد اختصاصی( و بُ 19و  17، 11، 8، 6، 5)سؤاالت 

( 2017جالل و همکاران ) جعفر. [18،1]ت اسبندی شده( طبقه18و  15

و ضریب پایایی  نداید نمودهأیروایی صوری و محتوایی آن را بررسی و ت

. در مطالعه [28]است گزارش شده %88یق آلفای کرونباخ، طرآن نیز از

پرسشنامه  بود. 82/0حاضر نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت شغلی 

 2002و آرجیل در سال  شادکامی آکسفورد نسخه اصالحی توسط هیل

نفس، عزت :عامل 6سؤال و  29منتشر شد. پرسشنامه مذکور دارای 

. باشدمیروان سالمتو  رضایت از زندگی، کارآمدی، خلق مثبت، کنترل

حدودی  مخالف، تا ای )شدیداًگزینهیاس این پرسشنامه لیکرت ششمق

افق و کامالً موافق( مخالف، کمی مخالف، کمی موافق، تاحدودی مو

ا ت 29ابزار از  کلّ است. محدوده نمره 6تا  1آن از  دهیاست که نمره

ل آرجیاست. هیل و  دهنده شادکامی بیشترباشد؛ نمره باالتر نشانمی 174

و  90/0رونباخ کآلفای کمک ضریب پایایی پرسشنامه آکسفورد را به

روایی  .[29] گزارش کردند 78/0هفته را طی هفتآزمایی آنپایایی باز

است. ید شدهأیو پایایی این پرسشنامه در مطالعات داخلی بررسی و ت

پایایی پرسشنامه مذکور را از طریق ( ضریب 1391نجفی و همکاران )

در مطالعه حاضر نیز آلفای . [30]گزارش کردند  90/0 آلفای کرونباخ

آوری برای جمع گردید. برآورد 91/0ی نامه شادکامکرونباخ پرسش

چهارم پس از حضور در دفتر پرستاری هر بیمارستان و  ا نویسندههداده

پس از کسب اجازه و توضیح کلی در مورد پژوهش، لیست تمامی 

دریافت  ،ها در حال انجام وظیفه بودندکه پرستاران در آنرا هایی بخش

جلب همکاری سرپرستار بخش نظر و بخش مورد نمود. پس از مراجعه به

برای هر  ،هش، لیست پرستاران را اخذ نمودهبا توضیح کلی درمورد پژو

دو نفر از دانشجویان  اختصاصی در نظر گرفت. پژوهشگر و فرد یک کد

زمینه آموزش دیده بودند، در ابتدای سه که در این 8و  7کارشناسی ترم 

پرستاران خستگی کاری شیفت صبح، عصر و شب به بیمارستان که 

مورد دادن توضیحات در مراجعه نمودند و پس از ،کمتری داشتند

پژوهش و جلب رضایت پرستاران واجد شرایط برای شرکت در پژوهش 

ها و توضیح کلی درباره نحوه و گرفتن رضایت شفاهی و کتبی از آن

 هایپرسشنامهکردن کلیه سؤاالت، کردن پرسشنامه و تأکید بر تکمیلپر

ها کردند. حریم خصوصی برای نمونهپرستاران توزیع نظر را بین مورد

ها صورت انفرادی پرسشنامههپرسشگر و ب رعایت شد تا بدون حضور

آوری گر برای جمعپژوهش ،انتهای شیفت را تکمیل نمایند و در

شده در اخالقی رعایتشده مراجعه نمود. مالحظات پرسشنامه تکمیل

مجوز انجام مطالعه از شورای پژوهشی )شماره مطالعه شامل کسب 

پزشکی کاشان ( و کمیته اخالق دانشگاه علوم7/2/95مورخ  9566

(IR.KAUMS.REC.1395.65)،  گرفتن رضایت آگاهانه شفاهی و

 مورد پژوهش و اهداف آن، دادن حقّ ها، دادن اطالعات درکتبی از نمونه

، دادن اطمینان به هابه نمونه هر مرحله از مطالعه انصراف از شرکت در

صورت انتشار نتایج به داشتن اطالعات وها در مورد محرمانه نگهنمونه

ها و رعایت صورت تمایل آنها از نتایج مطالعه درنمودن نمونهکلی، آگاه

با استفاده  آماریآنالیز  ها بود.حریم خصوصی در زمان تکمیل پرسشنامه

های ی با استفاده از شاخص، انجام شد. متغیرهای کم16ّنسخه  SPSSاز 

ی مطلق و نسبی توصیف پراکندگی و مرکزی و متغیرهای کیفی با فراوان

اسمیرنوف  –بودن نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف شدند. نرمال

ل از ها در دو مرحله آنالیز شدند؛ در مرحله اوّبررسی شد. داده

ه منظور بررسی رابطمتغیره استفاده شد؛ در این مرحله بهای تکهآزمون

جنس( با  نظیرحالته )شده دوبندییک از عوامل مرتبط دستهبین هر

و ( Independent t-test) تست مستقلرضایت شغلی از تی

پارامتریک آن آزمون ها از معادل غیرنبودن دادهصورت نرمالدر

مرتبط مورد عوامل شد. در استفاده (Mann Witney U) یوویتنیمن

حالته )مثل سطح تحصیالت و...( از آزمون شده چندبندیاحتمالی دسته

ها نبودن دادهصورت نرمالو در (ANOVA) طرفهآنالیز واریانس یک

( Kruskal-Wallis test پارامتریک آن )کروسکال والیساز معادل غیر

ی نیز از ضریب همبستگی کمّ  احتمالیمورد عوامل مرتبط استفاده شد. در
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ها از ضریب نبودن دادهصورت نرمالدرو ( Pearson) پیرسون

استفاده شد. در مرحله دوم ( Spearman) اونمن برپیرسهمبستگی ا

جهت ثیر متغیرهای مستقل بر رضایت شغلی، منظور بررسی تأبهآنالیز 

ا، کنندگی سایر متغیرهتر اثر متغیرها و حذف اثر مخدوشبررسی دقیق

متغیر وابسته رضایت شغلی شد.  استفاده ایرتبه رگرسیوناز مدل آماری 

(، 3(، متوسط )2(، کم )1دسته شامل رضایت بسیار کم ) 5در قالب 

ان عالوه، از میهگذاری و وارد مدل شد؛ ب( کد5( و خیلی زیاد )4زیاد )

بین وارد تحلیل عنوان متغیر پیشمتغیرهای مستقل، متغیرهایی به

ل آنالیز با متغیر وابسته ارتباط ای شدند که در مرحله اوّرگرسیون رتبه

البته در هر بخش از آنالیزهای  .(05/0کمتر از  P)دار داشتند آماری معنی

ها عات مربوط به آنهایی دخالت داده شدند که اطالشده، نمونهانجام

معناداری کمتر ها نیز سطح نظر کامل بود. در کلیه تحلیلدر حیطه مورد

 در نظر گرفته شد. 05/0از 

 نتایج

 128پرستار توزیع شد. از این تعداد  620بین  هاپرسشنامه

گویی ناقص پرسشنامه نیز به علت پاسخ 70ده نشد و پرسشنامه برگردان

تحلیل قرار وپرسشنامه مورد تجزیه 422شد و درنهایت  از آنالیز خارج

 %3/90متأهل و  %4/79ها مؤنث، از نمونه %1/75مجموع درگرفت. 

سال  2/33±19/6ها دارای تحصیالت کارشناسی بودند. میانگین سنی آن

شغلی کلی بود. نمره رضایتسال  5/9±67/5 کاریو سابقه

 شغلی عمومی(، رضایت20-100در مقیاس ) 27/9±18/68

 35 /83±69/4شغلی درونی (، رضایت4-20)در مقیاس  40/2±74/12

در ) 64/19±86/3شغلی بیرونی ( و رضایت10-50 )در مقیاس

که داد  نشان متغیرههای تکی تحلیلهایافتهت. بوده اس (6-30مقیاس

ماه گذشته، استرس عمده در شش بودن،بین متغیرهای تحصیالت، بومی

کار، عالقه به حرفه پرستاری در حال حاضر، نوع شیفت  بخش محلّ

کاری، میزان کیفیت زندگی، میزان فعالیت تفریحی در سال، رضایت از 

سالمت جسمی، رضایت از سالمت روحی و روانی، میزان رضایت از 

حقوق دریافتی، رضایت از تعداد کارکنان در هر شیفت، رضایت از 

ا، رضایت از نحوه برخورد و عملکرد هبازخورد بیماران و خانواده آن

پزشکان، رضایت از نحوه برخورد و عملکرد همکاران، رضایت از نحوه 

برخورد و عملکرد سرپرستار، رضایت از نحوه برخورد و عملکرد 

کار و  فاهی محلّن دفتر پرستاری، رضایت از امکانات روالؤمس

 های)جدولرابطه معنادار آماری وجود دارد  ،شغلی شادکامی با رضایت

 .(2و  1 هایشماره

 مرتبط احتمالی عواملشده بندیمتغیرهای دستهتفکیک شغلی پرستاران به وضعیت نمره رضایت -1شماره جدول 
 نوع آزمون نتیجه آزمون میانگین ±انحراف معیار )درصد( فراوانی متغیرها

 تحصیالت

 09/69±6/14 11( 6/2) کاردانی

 75/67±04/9 381( 5/90) کارشناسی والیسکروسکال 004/0*

 1/73±62/8 29( 9/6) ارشد

 بودنبومی
 56/67±3/9 344( 9/81) بله

 یوویتنیمن 002/0*
 8/70±82/8 76( 1/18) خیر

 ماه گذشتهاسترس عمده در شش
 08/67±91/9 233( 2/55) بله

 یوویتنیمن 012/0*
 57/69±24/8 189( 8/44) خیر

 کار بخش محلّ

 09/69±36/8 122( 8/29) ویژه

 والیسکروسکال 001/0*

 77/69±58/9 60( 6/14) جراحی

 57/67±19/13 70( 1/17) اورژانس

 49/72±98/5 23( 6/5) اطفال و نوزادان

 25/63±19/8 14( 4/3) اتاق عمل

 69/66±89/8 43( 5/10) روان

 54/67±38/10 73( 8/17) داخلی

 69±69/9 5( 2/1) سرپایی و کلینیک

 عالقه به حرفه پرستاری در حال حاضر

 55±16/18 6( 4/1) اصالً 

 والیسکروسکال 009/0*
 5/63±18/12 19( 5/4) کمخیلی

 55/67±01/10 42( 10) کم

 58/67±62/8 194( 46) متوسط
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 01/70±51/8 161( 1/38) زیاد

 کارینوع شیفت

 61/70±05/10 57( 5/13) ثابت صبح

 17/76±65/3 7( 7/1) یا ثابت شب ثابت عصر و والیسکروسکال 001/0*

 66/67±11/9 358( 8/84) در گردش

 کاری میزان کیفیت زندگی

 83/59±2/12 30( 2/7) نامطلوب

 99/67±55/8 289( 9/68) مطلوبنیمه والیسکروسکال 001/0*

 28/71±79/8 100( 9/23) مطلوب

      معنادار است. 05/0در سطح کمتر از *

 

 

 احتمالی مرتبط یمتغیرهای کم   تفکیک به پرستاران شغلی رضایت نمره وضعیت -2جدول شماره 

 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن براون متغیرها

 0001/0** 236/0 (0-10میزان فعالیت تفریحی در سال )در مقیاس 

 0001/0** 193/0 (0-10رضایت از سالمت جسمی )در مقیاس 

 0001/0** 289/0 (0-10رضایت از سالمت روحی و روانی )در مقیاس 

 0001/0** 344/0 (0-10)در مقیاس میزان رضایت از حقوق دریافتی 

 0001/0** 214/0 (0-10)در مقیاس میزان رضایت از تعداد کارکنان در هر شیفت 

 0001/0** 347/0 (0-10)در مقیاس  هامیزان رضایت از بازخورد بیماران و خانواده آن

 0001/0** 355/0 (0-10)در مقیاس میزان رضایت از نحوه برخورد و عملکرد پزشکان 

 0001/0** 268/0 (0-10)در مقیاس میزان رضایت از نحوه برخورد و عملکرد همکاران 

 0001/0** 331/0 (0-10)در مقیاس میزان رضایت از نحوه برخورد و عملکرد سرپرستار 

 0001/0** 486/0 (0-10)در مقیاس ن دفتر پرستاری والؤمیزان رضایت از نحوه برخورد و عملکرد مس

 0001/0** 376/0 (0-10)در مقیاس کار  امکانات رفاهی محلّ  میزان رضایت از

 0001/0** 343/0 (174-29)در مقیاس شادکامی 

 ، معنادار است.01/0همبستگی در سطح کمتر از ** 
 

بررسی  ،بودن مدل رگرسیون انتخابیمناسبدر مرحله دوم آنالیز، ابتدا 

جا که آن بودن مدل رگرسیون انتخابی( از)مناسب model fitشد. در 

معنادار شده است؛ مدل نهایی  0001/0دو در سطح خطای کمتر از کای

پذیرش است. آزمون نکویی برازش مدل رگرسیون انتخابی قابل

(Goodness of fitنشان داد که سطح معناداری آمار )انحراف و  یه

مدل رگرسیون برازش دارد و  براینابناست،  05/0تر از پیرسون بزرگ

بینی توانند تغییرپذیری متغیر وابسته را پیشخوبی میمتغیرهای مستقل به

 Cox andشاخص  یهشدکه تعدیل Nagelkerk نمایند. شاخص

Snell دهد که ای نشان میعنوان ضریب تعیین رگرسیون رتبهاست، به

لی( توسط یت شغدرصد از احتمال تغییرپذیری متغیر وابسته )رضا 3/47

کار، عالقه به حرفه  بودن، بخش محلّمتغیرهای تحصیالت، بومی

پرستاری، رضایت از حقوق دریافتی، رضایت از برخورد و عملکرد 

ن دفتر پرستاری و والؤسرپرستار، رضایت از برخورد و عملکرد مس

جدول تبیین است )رضایت از بازخورد و عملکرد سرپرستار؛ قابل

 (.3شماره 

 

 یشغل تیثر بر رضاؤعوامل م یبیترت ونیرگرس زیآنال هخالص -3شماره  جدول

 نسبت شانس

(CI) 

 (Confidence interval) فاصله اطمینان
 متغیر (Estimate)  ضریب خطای استاندارد نتیجه آزمون

 (Lower) پایین (Upper) باال

 ارشد 

 175/0 تحصیالت

(798/038-0/0) 
 کاردانی -743/1 774/0 024/0 -26/3 -226/0
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231/0 

(619/086-0/0) 
 کارشناسی -463/1 502/0 004/0 -448/2 -479/0

 خیر  

 467/0 بودنبومی

(849/257-0/0) 
 بله -76/0 305/0 013/0 -358/1 -163/0

 نیکیسرپایی و پاراکل 

 کار بخش محلّ

109/0 

(889/013-0/0) 
 ویژه -214/2 07/1 039/0 -312/4 -117/0

 جراحی -602/1 083/1 139/0 -742/3 521/0 -

088/0 

(746/010-0/0) 
 اورژانس -425/2 088/1 026/0 -558/4 -293/0

065/0 

(614/007-0/0) 
 اطفال و نوزادان -725/2 142/1 017/0 -964/4 -487/0

070/0 

(710/007-0/0) 
 اتاق عمل -65/2 178/1 024/0 -958/4 -342/0

 روان -859/1 127/1 099/0 -067/4 349/0 -

 داخلی -747/1 095/1 111/0 -893/3 399/0 -

 زیاد  

عالقه به حرفه 

پرستاری در حال 

 حاضر

497/0 

(844/293-0/0) 
 متوسط -699/0 129/1 01/0 -227/1 -17/0

 کم -528/0 668/0 187/0 -313/1 257/0 -

 خیلی کم -913/0 401/0 172/0 -22/3 397/0 -

 اصالً  -121/0 27/0 914/0 -334/2 091/2 -

240/1 

(426/077-1/1) 
 رضایت از حقوق دریافتی 215/0 072/0 003/0 074/0 355/0

161/1 

(335/010-1/1) 
 رضایت از برخورد و عملکرد سرپرستار 149/0 071/0 036/0 01/0 289/0

214/1 

(372/075-1/1) 
316/0 072/0 002/0 062/0 194/0 

ن دفتر والؤمس رضایت از برخورد و عملکرد

 پرستاری

بین متغیرهای رضایت از حقوق دریافتی، رضایت از برخورد و عملکرد سرپرستار و رضایت از برخورد و عملکرد که دهد آنالیز نشان می است.دول، متغیرهای معنادار گزارش شدهدر این ج *

 های بستری و با میزان عالقه در حد  تر، بومی، شاغل در بخشپرستاران دارای مدارک تحصیلی پایین شغلی رابطه مثبت وجود دارد.گرفتن در سطوح باالتر رضایتپرستاری با قرارن دفتر والؤمس

 .تر رضایت شغلی قرار دارندمتوسط به پایین به حرفه پرستاری، در سطوح پایین
 

 حثب

شغلی ا رضایتمنظور بررسی عوامل مرتبط بمطالعه حاضر به

شغلی پرستاران نشان داد که رضایتاست. نتایج پرستاران انجام شده

 18/68پزشکی کاشان های وابسته به دانشگاه علومستانشاغل در بیمار

درونی و بیرونی،  عد رضایت شغلی عمومی،بُ سهاست و در  100از 

)در  83/35(، 4-20)در مقیاس 74/12ترتیب شامل ها بهنمرات آن

 دهدنشان می( است که 6-30)در مقیاس 64/19( و 10-50مقیاس

شغلی در سطح متوسطی قرار دارند. مطالعه ازنظر رضایتپرستاران تحت

اند. الشبرنی زمینه نتایج متناقضی را گزارش کردهمطالعات متعدد در این

منظور بررسی ای که بهدر مطالعه (2018همکاران )و  مازریو الی

کم را در  شغلیرضایت ،شغلی پرستاران مصری انجام دادندرضایت

نی سومطالعه سانهای همچنین یافته .[9]گزارش کردند  %8/61پرستاران 

 %7/18رضایت شغلی کم را در پرستاران ( در ایتالیا 2011و همکاران )

ای که در اتیوپی ( در مطالعه2014. سماچو و همکاران  )[11]نشان داد 

غل خود ناراضی سوم پرستاران از شانجام دادند، گزارش کردند که یک

از  %80( نشان داد که بیش از 2013) های مطالعه ریدیافته .[12]هستند 

. جعفری و [20] شغلی باالیی دارندپرستاران استرالیایی، رضایت

گزارش  %62را  رضایت شغلی کم پرستاران تهرانی (1391همکاران )

  %35 که ( نشان داد1391ان )و همکارنتایج پژوهش بوکانی  .[8] کردند

با توجه به  .[19] راضی هستند پرستاران اصفهانی از شغل خود کامالً 
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رسد که رضایت شغلی علل نظر میتایج متناقض در مطالعات مختلف بهن

های کاری مختلف و در شرایط متفاوت، متعددی دارد که در محیط

رضایت گردد. در مطالعه حاضر پرستاران میزان  کاهشتواند سبب می

خستگی،  امراز نظر رضایت شغلی در سطح باالیی قرار ندارند؛ این 

های پرستاری و مراقبت زدگی، غیبت از کار و کاهش کیفیت فعالیتدل

کارگیری اقدامات منظور توجه و بههمین. به[31]دنبال دارد ایمن را به

کیفیت خدمات  یرضایت شغلی، گامی مؤثر در ارتقا یالزم جهت ارتقا

متغیره نشان نتایج آنالیز چند واهد بود.پرستاری و مراقبت از بیماران خ

از حقوق دریافتی، رضایت از برخورد و عملکرد رضایت داد که 

ن دفتر پرستاری، سطح والؤسرپرستار، رضایت از برخورد و عملکرد مس

تحصیالت باالتر، بومی نبودن، اشتغال در بخش اطفال و نوزادان و عالقه 

شغلی پرستاران در وضعیت فعلی، بر رضایت زیاد به حرفه پرستاری

است که هرکدام زمینه انجام شدهر اینت متعددی دمطالعا .مؤثر هستند

اند؛ سماچو شغلی منتسب نمودهها علل مختلفی را به رضایتاز آن

( در مطالعه خود گزارش کرد که عواملی نظیر فهم دوطرفه در 2014)

های اشتغال در بخش ،شغلی را افزایش دادهای رضایتکار و تعهد حرفه

. تارکن و همکاران [12]است  جم کاری باال از عوامل کاهنده آنبا ح

ای که با هدف بررسی ارتباط بین خصوصیات فردی ( در مطالعه2017)

دادند که شغلی پرستاران انجام داده بودند، نشان و شغلی بر رضایت

درآمد ساالنه و رفاه اقتصادی خانواده از عوامل تأثیرگذار و مثبت بر 

. همچنین نتایج مطالعه اصغری و همکاران [32]شغلی هستند رضایت

، تأهل، استخدام قراردادی و باالتر بودن سنکه ( نشان داد 1393)

شغلی پرستاران تأثیر مثبت دارد داشتن در سمت مترونی، بر رضایتقرار

عوامل  ،خوانی نداشتهزمینه باهم همشده در این. مطالعات انجام[33]

رسد دلیل این نظر میدانند؛ بهبر رضایت شغلی مؤثر میمختلفی را 

سازمان، ارتباطات و  های موجود بین محیط کار، جوّها، تفاوتاختالف

های بیمارستان باشد که این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری مشیخط

ل از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، عوامل اوّ گروه نماید.را طلب می

 مربوط به کار هستند که شامل رضایت از حقوق دریافتی و بخش محلّ 

فاه برای اند که حقوق مناسب، رکار است. مطالعات قبلی نشان داده

تواند بر رضایت این رضایت می ،و خانواده وی را به دنبال داشتهپرستار 

. باالترین رضایت شغلی مربوط به بخش [35،34]شغلی تأثیرگذار باشد 

نظر ضایت مربوط به اتاق عمل است. بهراطفال و نوزادان و کمترین 

بخش کاری، ارتباط با  ها، جوّرسد با توجه به ماهیت این بخشمی

صورت کودکان، محیط مناسب بخش و انجام کارهای تخصصی به

دوم  گروه تواند رضایت شغلی را در پرستاران افزایش دهد.مستقل می

است که شامل  رضایت شغلی مربوط به عوامل فردی از عوامل مرتبط بر

نبودن، عالقه به حرفه پرستاری و سطح تحصیالت است. مطالعات بومی

اند که تحصیالت باالتر، رضایت زمینه گزارش کردهشده در اینانجام

تواند افزایش مقبولیت، دهند. دلیل این امر نیز میشغلی را افزایش می

تبع افزایش تحصیالت باشد. نفس پرستاران بههجایگاه شغلی و اعتمادب

است.  ز دیگر عوامل مؤثر بر رضایت شغلیعالقه به حرفه پرستاری نیز ا

دیدگاه  ،عالقه وظایف خود را انجام داده پرستاری که عالقه دارد، با

ان دارد و این موارد همگی مثبتی به رشته پرستاری و مراقبت از بیمار

شغلی شغلی دارند. عامل مؤثر بعدی بر رضایتتسزایی بر رضایبتأثیر 

مورد ارتباط بین شده درنبودن پرستاران است. مطالعات انجامبومی

( 2016نبودن و رضایت شغلی، نتایج متناقضی دارند. کاسرگرو )بومی

منظور بررسی نارضایتی شغلی در پرستاران غیربومی ای که بهدر مطالعه

دلیل تفاوت اقلیم، که پرستاران غیربومی بهزارش کرد گ ،انجام داده بود

رسد نظر میبه .[36]فرهنگ و شرایط محیطی نارضایتی بیشتری دارند 

که شهرستان کاشان کوچک است و اکثر پرستاران توجه به اینکه با

درنتیجه روابط قبلی افراد بر نحوه  ،بومی، با همدیگر از قبل آشنا هستند

رضایت تواند بر می بنابراین ،تعارضات و مشکالت محیط مؤثر بوده حلّ

زمینه نیاز به مطالعات بیشتر شغلی افراد تأثیرگذار باشد؛ البته در این

سوم از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ارتباطات است  گروه وجود دارد.

ن دفتر والؤکه شامل رضایت از برخورد و عملکرد سرپرستار و مس

 و باسیار(  2018)  های مطالعات البشرنی و مازریپرستاری است. یافته

ای ها و ارتباط حرفهحمایت مافوقکه نیز نشان داد  (1397و همکاران ) 

ود روابط . وج[37،9] ها با پرستاران بر رضایت شغلی مؤثر استآن

یجاد کند که در آن شرایط تواند شرایطی را ان میوالؤمناسب با مس

فصل نماید؛ وراحتی مسائل و تعارضات را بیان و حلبتواند به پرستار

 است. تأملله بر رضایت شغلی قابلأبدیهی است که تأثیر مثبت این مس

بینی این ها بود. با توجه به پیشهای مطالعه ریزش نمونهاز محدودیت

 .روش سرشماری صورت گرفتگیری بهمشکل، نمونه

 گیرینتیجه

های ستانشغلی در پرستاران شاغل در بیمارنمره رضایت

پزشکی کاشان در سطح متوسط قرار دارد و وابسته به دانشگاه علوم

غلی توسط متغیرهای شدرصد از احتمال تغییرپذیری رضایت 3/47

کار، عالقه به حرفه پرستاری،  بودن، بخش محلّتحصیالت، بومی

رضایت از حقوق دریافتی، رضایت از برخورد و عملکرد سرپرستار و 

تبیین است. ن دفتر پرستاری قابلوالؤرضایت از برخورد و عملکرد مس

های شغلی پرستاران در بهبود کیفیت مراقبتبا توجه به اهمیت رضایت
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بیمار، کاهش فرسودگی پرستاری، رضایت بیمار، کاهش خطا، ایمنی 

 یجهت ارتقا مناسب شغلی و ترک خدمت در پرستاران انجام اقدامات

از اهمیت و ضرورت  ،شغلی در این گروه دارای اولویت بودهرضایت

ضر و مطالعات های مطالعه حازیادی برخوردار است. با توجه به یافته

اران از تواند در راستای افزایش رضایت پرستمی مشابه، این اقدامات

ن دفتر پرستاری و والؤحقوق دریافتی، بهبود عملکرد و روابط مس

سرپرستاران و ایجاد شرایطی جهت افزایش انگیزه و عالقه به حرفه 

 ریزی گردد.پرستاری برنامه

 قدردانی و تشکر

نامه دانشجو ارشد گرایش داخلی این مقاله حاصل نتایج پایان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  وریاست که در معاونت تحقیقات و فنا

ب و از نظر منابع مالی تصوی 9566عنوان طرح پژوهشی با شماره به

کننده در مطالعه، پژوهشگران از کلیه پرستاران شرکتاست. حمایت شده

پزشکی کاشان و مدیران ت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوممعاون

، کمال تشکر و پزشکی کاشانهای وابسته به دانشگاه علومستانبیمار

 .قدردانی را دارند
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