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مقدمه:

شدید این نیروها و ترك شغل توسط پرستاران به یک چالش

اندیشمندان و صاحبنظران ،نیروی انسانی را به عنوان

مهم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده

مهمترین سرمایه هر سازمانی قلمداد میکنند ( .)3در نظام

است ()0؛ به طوری که به نقل از عباسچیان ،یک سوم از

سالمت ،پرستاران اغلب عمدهترین بخش نیروی انسانی را

پرستاران انگلستان و بیش از یک پنجم از پرستاران آمریکا تمایل

تشکیل میدهند ( )2که نقش به سزایی در ارتقای سالمت جامعه

به ترك شغل خود دارند ( .)1همچنین ،لوو در مطالعه خود بیان

دارند و بدون وجود نیروهای کارآمد پرستاری ،نظام سالمت

کرد که چین نیز دچار کمبود شدید نیروی پرستاری شده؛ به

موفق به دستیابی به اهداف خود نخواهد شد ( .)1امروزه کمبود

طوری که بنا به گزارش وزارت بهداشت این کشور در فاصله
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هرمزگان1931 ،

بررسی رضایت شغلی پرستاران

زهرا مستانه و همکاران

سالهای  ،2112-3336تعداد پرستاران  31به  31111نفر جمعیت

در مطالعه حاضر ،رضایت شغلی پرستاران مورد بررسی قرار

بوده است ( .)5در بسیاری از کشورها توجه زیادی به درك

میگیرد.

عوامل مؤثر بر نگهداشت پرستاران صورت گرفته که بر اساس
نتایج آنها ،رضایت شغلی از مهمترین این عوامل شناخته شده

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است .جامعه

رضایت شغلی به حالت هیجانی لذتبخش ناشی از ارزیابی

پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بخشهای مختلف سه

و نگرش فرد به شغل و واکنش عاطفی نسبت به آن اشاره

بیمارستان آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

میکند ( .)9در واقع ،رضایت شغلی یک مفهوم پویا و پیچیده و

هرمزگان بود ( 192نفر) .از این تعداد 251 ،نفر پرستار از

دارای ابعاد روانشناختی ،فیزیکی و اجتماعی است و ترکیبی از

بخشهای اتاق عمل ( 10نفر) ،اورژانس ( 11نفر) ،جراحی (26

عوامل موجب ایجاد رضایت شغلی میشوند (.)3،31

نفر) ،بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ( 20نفر) ،بخش مراقبتهای

بر اساس نتایج تحقیقات ،عوامل متعددی از قبیل میزان

ویژه ( 21نفر) ،زنان ( 39نفر) ،بخش مراقبتهای قلبی ( 39نفر)،

حمایت مدیران ،حجم کار ،چگونگی ارتباط با همکاران و

داخلی عفونی ( 36نفر) ،آنژیوگرافی ( 30نفر) ،اعصاب و روان (30

پزشکان ،میزان قابل پیشبینی بودن ماهیتهای مربوط به شغل،

نفر) ،نوزادان ( 31نفر) ،فوریتها ( 3نفر) ،ارتوپدی ( 6نفر) ،و دفتر

نوبت کاری ،میزان دانش و مهارت ،حمایتهای روانی ،میزان

پرستاری ( 2نفر) با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه،

اختیار ،میزان قوانین و مقررات ،و میزان حقوق و مزایا بر

انتخاب گردیدند .پرستاران جهت ورود به مطالعه باید دارای

رضایت شغلی پرستاران تأثیر دارد ( .)1،6،6،33،32بیشترین

مدرك کارشناسی یا باالتر در رشته پرستاری با تجربه کاری

میزان رضایت شغلی پرستاران به ترتیب مربوط به آمریکا

حداقل  2سال بودند .نمونهگیری به صورت طبقهای تصادفی

( ،)%03اسکاتلند ( ،(%19انگلستان ( ،)%16کانادا ( )%11و آلمان

انجام گرفت .یعنی نمونهها در درون هر یک از خوشهها

( )%36است (.)31

(بخشها) به نسبت تعداد پرستاران هر یک از آنها به صورت

رضایت شغلی ،بخشی از رضایت زندگی را تشکیل میدهد

تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از

( .)33در سطح سازمانی ،بیتوجهی به رضایت شغلی در بلند

پرسشنامه استاندارد رضایتسنجی سازمان جهانی بهداشت

مدت ،نظام سازمان را مختل نموده و موجب بروز عصیان،

استفاده گردید که عالوه بر اطالعات دموگرافیک دارای  16سؤال

غیبت از کار و کاهش حس مسئولیت و تعهد پرستاران میشود

در زمینه ابعاد مختلف شغلی ( 33سؤال) ،ارتباطی و همکاری (3

( .)6،32تیلور در مطالعه خود در آمریکا نشان داد که رضایت

سؤال) ،مدیریتی ( 5سؤال) ،و حقوق و امکانات ( 1سؤال) بود.

شغلی با ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران و

پاسخگویی به سؤاالت بر مبنای طیف لیکرت از کامالً ناراضی

افزایش بهرهوری آنان همراه است ( .)9همچنین مطالعه انجام

(نمره  )3تا کامالً راضی (نمره  )5صورت گرفت .برای تعیین

گرفته توسط انجمن پرستاری آمریکا نشان داد که در طول دو

روایی با ترجمه متن اصلی پرسشـنامه از زبـان انگلیسی به

سال به ازای افزایش  25درصد رضایت شغلی پرستاران ،انگیزه

فارسی توسط سه نفر و سﭙس ترجمه مجـدد آن از فارسی به

آنها برای ادامه کار به میزان  23درصد افزایش یافته است.

انگلیسی ،اعتبار ﻇاهری پرسشنامه کسب گردید و به منظور

همچنین ،میزان عفونت به میزان  69درصد ،صدمات ناشی از

تعیین اعتبار محتـوا نیـز پرسشـنامه دراختیـار پـنج تـن از اساتید

افتادن از تخت به میزان  36درصد و زخم بستر به میزان 53

صاحبنظر در این حوزه قـرار گرفـت و پـس از کسـب نظرات

درصد کاهش یافته است (.)30

ایشان و اعمال اصالحات ،پرسشنامه نهـایی شـد .بـرای تعیین

حتی برخی تحقیقات نشانگر آن هستند که رضایت شغلی با

پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده گردیـد .به این

عملکرد کارکنان رابطه مستقیم دارد و عاملی مؤثر در بقاء ،رشد

ترتیب که پرسشـنامه حاضـر در اختیـار  11نفر از پرستاران

و افزایش کارایی شغلی پرستاران میباشد ( .)32بنابراین با در

قرار گرفت و جوابهـا دریافـت گردیـد .بعـد از  30روز ،دوباره

نظر گرفتن نقش رضایت شغلی در کیفیت خدمات ،ماندگاری و

همین پرسشنامه در اختیار مجموعه مذکور قرار گرفت و نتایج

رضایت فردی ،ارزیابی رضایت شغلی پرستاران به صورت

مـربوط اخذ شد .بین پاسﺦهای به دست آمـده از هـر دو مرحله،

دورهای جهت اتخاذ تدابیری برای افزایش آن ضروری است که
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است (.)0،6،6

روش کار:

زهرا مستانه و همکاران

ضریب همبستگی محاسـبه و پایـایی ابـزار بـا ضـریب

بررسی رضایت شغلی پرستاران

جدول شماره  -1میانگین و انحراف معیار ابعاد و شاخصهای
مورد بررسی در رضایت شغلی پرستاران

همبستگی  1/96تأیید گردید.
پس از دریافت رضایتنامه کتبی از افراد مورد مطالعه و

ابعاد

شاخصهای مربوط به هر یک از ابعاد

دادههای مورد نیاز با انجام مصاحبه به مدت  35دقیقه برای هر
پرسشنامه گردآوری گردید .تعیین رضایت کلی و رضایت از هر

1/10

معیار
1/35

توصیف از کار

1/05

3/13

میزان مسئولیت در محیط کار

1/13

3/19

میزان تنوع در کار

2/92

3/16

یک از ابعاد بر اساس جمع میانگین پاسﺦهای مربوط به سؤاالت

امنیت کاری

2/12

3/16

هر یک از ابعاد و در نهایت کل سؤاالت صورت گرفت؛ بدین

زمان در اختیار برای انجام کار

2/36

3/31

صورت که برای مجموع میانگین های بین 1– 2؛ رضایت شغلی

اطالعات دریافتی از کار

2/33

3/13

میزان حرکت یا سرعت در انجام کار

1/33

1/65

پرستاران ضعیف 2/3-1/5 ،به صورت متوسط و  1/6 -5به
صورت خوب در نظر گرفته شد .دادهها پس از وارد نمودن به
نرمافزار  SPSS.16با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ضریب

شغلی

همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.

لذت بردن از شغل

1/06

3/13

معنادار بودن شغل

1/92

3/10

عالقمندی به شغل و طرفداری از آن

1/51

3/31

ایجاد فرصتی برای ابراز ارزش ها

1/16

3/32

جذاب بودن شغل

2/3

3/25

دارا بودن ارزش کار و تالش

1/6

3/36

1/30

1/36

داشتن زمان کافی برای ارائه خدمات مناسب

نتایج:

به بیمار
داشتن عملکرد بهتر در صورت شلوغی کمتر

از  251نفر پرستار مورد مطالعه 221 ،نفر ( 99درصد) زن و

بخش

 11نفر ( 32درصد) مرد بودند که در مجموع  336نفر (69/0

امکان یادگیری در کار

درصد) متأهل بودند .از نظر مدرك تحصیلی 211 ،نفر (31/2

احساس اطمینان خاطر در زمینه کارایی
تخصصی

0/20

3/36

0/03

3/32

2/31

3/22

10/1

3/23
3/36
3/15

درصد) دارای مدرك کارشناسی و  36نفر ( 6/9درصد) دارای

پذیرش روش گردش کار در بخش

مدرك کارشناسی ارشد بودند .بیشترین سن پرستاران بین 21

نحوه مدیریت بخش

2/65

میزان توجه به پیشنهادات

2/56

پرستاری با  335نفر ( 69درصد) و بیشترین سابقه خدمت؛ کمتر

میزان توجه به مشاهدات و نظرات

2/95

3/11

روش توجه به شکایات کارکنان

2/05

3/33

از  31سال با  361نفر ( 65/2درصد) بود.

میزان دریافت بازخورد از عملکرد

2/63

3/31

راه و روش کمک پرستاران به یکدیگر

1/01

1/31

کار گروهی میان پرستاران و سایر کارکنان

1/25

1/36

2/30

3/35

تا  11سال با  336نفر ()06/9؛ پست سازمانی ،کارشناس

مدیریتی

رضایت کلی پرستاران از شغل خود در حد متوسط
( )1/39±1/50بود .جدول شماره  ،3میانگین و انحراف معیار
ابعاد و شاخصهای مورد بررسی در رضایت شغلی پرستاران
را نشان میدهد.

وجود همکاری در کار
داشتن فرصت کافی در زمینه بحث در مورد
همکاری

حمایت از جانب همکاران

1/19

انتخاب دوستان خوب از میان همکاران

0/10

3/12

وجود رابطه دوستی بین همکاران

0/25

3/12

احساس تعلق به تیم

0/16

3/10

احساس همگنی بین همکاران

1/66

3/32

میزان دریافتی

2/39

1/36

میزان مزایای شغلی

3/99

1/93

ملزومات مصرفی مورد استفاده در کار

2/36

3/11

شاخص رضایتمندی مربوط به امکان یادگیری در محیط کار
( )0/03±3/32و کمترین شاخص مربوط به جذاب بودن شغل
شاخص مربوط به میزان توجه به مشاهدات ( )2/95±3/11و
کمترین میزان مربوط به روش توجه به شکایات پرستاران

1/39

ارتباط و

مشکالت بیمار با همکاران

بر اساس یافتههای این جدول ،در بعد شغلی ،بیشترین

( )2/31±3/25بوده است .همچنین ،در بعد مدیریتی ،بیشترین

2/92

1/65

حقوق و
امکانات

رضایت کل

3/11±0/54

( )2/05±3/33بوده است.
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اطمینان دادن در زمینه منتشر نشدن اطالعات هویتی آنان،

موقعیت کاری در محیط کار

میانگین

انحراف

بررسی رضایت شغلی پرستاران

زهرا مستانه و همکاران

در بعد ارتباط و همکاری ،وجود رابطه دوستی بین همکاران

میزان رضایتمندی بعد شغلی 1/15±1/61 ،بود و باالترین

( ،)0/25±1/95بیشترین و وجود همکاری در کار ()2/30±3/35

شاخص در این بعد مربوط به امکان یادگیری در محیط کار

کمترین شاخص بوده است .در بعد حقوق و امکانات نیز،

( )0/03±3/32و کمترین رضایتمندی مربوط به امنیت محیط

بیشترین میزان مربوط به میزان دسترسی به ملزومات مصرفی

کار ( )2/12±3/16بود .بر اساس نتایج مطالعه مورلز ،ارتباط

شغلی ( )3/99±1/93بوده است .به طور کلی ،بیشترین میزان

همکاران ،شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشی و امکان

رضایت پرستاران از بعد ارتباط و همکاری ( )1/02±1/61و

مطالعه روزانه با رضایت پرستاران وجود دارد ( .)31در زمینه

کمترین میزان از بعد حقوق و امکانات ( )2/10±1/66بوده است

جنبههای مختلف شغلی ،بر اساس نتایج مطالعه میرزابیگی ،امنیت

(جدول شماره  .)2همچنین ،بر اساس دادههای این جدول ،رابطه

کاری باالترین رضایت ( 00/5درصد) را به خود اختصاص داده

معنیداری بین رضایت شغلی و چهار بعد مورد بررسی وجود

است ( .)6موحد نیز در مطالعه خود نشان داد که شرایط کاری از

دارد ( .)P<1/113با توجه به سطح همبستگی به دست آمده،

قبیل محیط بیمارستان ،گردش کاری و حجم کار در میزان

بین رضایت شغلی پرستاران و ابعاد چهارگانه رابطهای مثبت و

رضایت پرستاران تأثیر دارد که در این مطالعه حدود 65/6

مستقیم وجود دارد؛ یعنی با باال رفتن میزان این ابعاد ،میزان

درصد پرستاران از شرایط کاری خود ناراضی بودند ( .)32در

رضایت شغلی نیز بیشتر میشود.

مطالعه حاضر ،محیط کاری شرایط الزم را به صورت نسبی
برای عالقمندی ،احساس ارزشمندی ،مسئولیت پذیری،

جدول شماره  -2ارتباط بین رضایت شغلی پرستاران با
ابعاد چهارگانه
رضایت شغلی

وجود برخی شرایط مانند شلوغی بخشهای درمانی با توجه به

میانگین و انحراف

ضریب همبستگی

ابعاد

معیار

شغلی

1/15±1/61

)(r
1/30

مدیریتی

2/61±1/91

1/63

ارتباط و همکاری

1/02±1/61

1/69

حقوق و امکانات

2/10±1/66

1/61

P-value

>1/113

هدف مطالعه حاضر ،بررسی رضایت شغلی پرستاران از
جنبههای شغلی ،مدیریتی ،ارتباط و همکاری و حقوق و مزایا بود.
با توجه به نتایج به دست آمده ،میزان رضایت شغلی پرستاران
به صورت کلی ،متوسط ارزیابی شد که با نتایج مطالعات
جوالیی ( )35و اصغری ( )36همخوانی دارد .همچنین ،در دو
مطالعه انجام گرفته توسط لوربر در بیمارستانهای اسلوانی ()36
و گلباسی در بیمارستانهای ترکیه ( ،)39میزان رضایت شغلی
پرستاران ،متوسط ارزیابی شد.
مطالعه دیگری نیز در بیمارستانهای چین نشان داد که بیش
از  50درصد پرستاران از شغل خود ناراضی بودند ( .)33به
گفته لوو ،عوامل مختلفی به عنوان محرك یا مانع در ایجاد
رضایت شغلی در پرستاران نقش دارند ( )5که مدیران مجموعه
حاضر میتوانند با استفاده از نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه،
این عوامل را شناسایی کرده و آنها را مدیریت نمایند.

تعداد کم بیمارستانها و وجود نیروی انسانی با رابطه استخدامی
غیررسمی در بیشتر بخشها ،زمینههای رضایت را تا حدودی

بحث و نتیجهگیری:

261

معنیداری و به طور کلی لذت بردن از کار فراهم نموده؛ ولی

کم کرده است.
در مطالعه حاضر ،رضایت پرستاران از جنبههای مربوط به
بعد مدیریتی( 2/62±3/13 ،متوسط) به دست آمد .منجمد ،میزان
رضایت پرستاران از بعد مدیریتی را  51درصد بیان کرد (.)33
به بیان مورلز ،شیوههای مختلف مدیریتی تأثیر مستقیمی بر
رضایت پرستاران دارد ( .)31موحد نیز عوامل مدیریتی از قبیل
دخالت دادن افراد در تصمیمگیریها و توجه به نظرات و
پیشنهادات آنها را از نظر اهمیت در ایجاد رضایت شغلی در
سومین ردیف ( 69/3درصد) پس از عوامل اقتصادی و امنیتی
بیان نموده است ( .)32در مطالعه حاضر ،این بعد دارای امتیاز
پایینی است که از دالیل آن میتواند عدم دسترسی آسان به
مدیران و یا عدم دریافت بازخورد از نقطهنظرات ارائه شده باشد.
با توجه به جایگاه پرستاران در سیستم ارائه خدمات ،مدیران
مراکز درمانی و مدیران پرستاری باید از شیوههای موفق
مدیریتی مانند مدیریت مشارکتی در سیستم خود استفاده نمایند.
از نظر بعد ارتباطی و همکاری ،میزان رضایتمندی در حد
متوسط ( )1/02±1/6بود .مختاری وجود رابطه خوب بین
کارکنان را از مهمترین عوامل ایجادکننده رضایت قلمداد میکند؛
زیرا که افراد به طور کلی تمایل به کار در محیطی دارند که
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در محیط کار ( )2/36±3/11و کمترین مربوط به میزان مزایای

آشکاری بین وجود زمینههایی برای یادگیری از قبیل یادگیری از

بررسی رضایت شغلی پرستاران

زهرا مستانه و همکاران

نیز در مطالعه خود نشان داد که بین رابطه خوب مدیران

عوامل تنشزای شغلی ،بهبود شیوههای مدیریتی ،ایجاد محیط

پرستاری با کارکنان و میزان رضایت شغلی آنان ارتباط

مناسب برای همکاری و مشارکت در کار و بهبود و عادالنه

مستقیمی وجود دارد ( .)3با توجه به جوان بودن اغلب پرستاران

نمودن سیستمهای پرداخت کمک کند .البته رضایتسنجی باید به

جامعه پژوهش و نیاز به یک محیط تعاملی پویا و سازنده ،محیط

صورت دورهای انجام بگیرد تا عوامل مؤثر شناسایی شده و با

کار آن گونه که باید جو همکاری ایجاد کند ،نبود؛ در صورتی که

اعمال راهکارهایی ،مشکالت و نارضایتیهای موجود مرتفع

پرستاران زمانی احساس رضایت میکنند که به ابعاد عاطفی،

گردد.

انسانی ،و اجتماعی آنها توجه شود.
از نظر بعد حقوق و امکانات ،پرستاران جامعه مورد مطالعه
کمترین رضایت ( )2/10±1/36را داشتند .بر اساس مطالعه

یکی از مهمترین محدودیتهای این پژوهش ،مشکل در
گردآوری دادهها به دلیل مشغله زیاد پرستاران مورد مطالعه
بود.

منجمد ،حدود  66/1درصد افراد از حقوق و مزایای خود
نارضایتی داشتند .همچنین منجمد به نقل از گلچین ،بیشترین

سپاسگزاری:

نارضایتی پرستاران را ناشی از حقوق و مزایای آنها ذکر نموده

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت محترم

است ( .)33پرستاران بیشترین علل نارضایتی خود را در این

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با حمایت

زمینه ،میزان دریافتی پایین و ناعادالنه در مقابل حجم کار باال و

مالی آن میباشد .نویسندگان بر خود الزم میدانند از

پرداخت با تأخیر در کارانه و سایر مزایای رفاهی عنوان کردند.

مساعدتها و حمایتهای این معاونت محترم تشکر و قدردانی

مسئولین امر در این زمینه باید با توجه به سختی کار پرستاران

نمایند.

به تأمین نیازهای ضروری آنها توجه ویژهای نمایند.
به طور کلی ،بر اساس ابعاد و شاخصهای مورد بررسی،
میزان رضایت پرستاران در حد متوسط میباشد .نتایج این
مطالعه میتواند به مدیران این بیمارستانها در مدیریت یا تأمین
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Original Article

Abstract
Introduction: Today, health system is challenging with decreased or lack of nursing job
satisfaction. Lack of nursing satisfaction that are major human resources of health, can lead
to decrease quality of services, desertion, and work absence by nurses. Current study
reviewed the nursing job satisfaction in teaching hospitals affiliated to Hormozgan
University of Medical Sciences.
Methods: In descriptive-analytical study, 250 nurses selected from 14 clinical departments
of 3 university hospitals by simple random sampling. Data gathered by WHO’s standard
questionnaire of satisfaction that included demographic data and 36 questions about
professional, communication and cooperative, managerial, and financial benefits and
facilities dimensions. Data was analyzed by descriptive and inferential statistics, using SPSS
Software.
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Results: Nursing job satisfaction was 3.18±0.54 in moderate level. Average satisfaction of
nursing from studied dimensions were respectively communication and cooperation
3.42±0.6, professional 3.35±0.6, managerial 2.63±0.83, and financial benefits and
facilities 2.34±0.76. The relationship of individual dimensions with job satisfaction were
respectively professional (r=0.94), managerial (r=0.79), communication and cooperative
(r=0.78), and financial benefits and facilities (r=0.63).
Conclusion: Rate of nursing job satisfaction was moderate. The results of this study,
showed that explaining the related dimensions on job satisfaction, can help hospitals’
managers to manage better each of them by mechanisms such as reducing the professional
stressful factors, improving the managerial methods, and justifing the payment system.
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