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چکیده
وري شود کـه بهـره  رضایت شغلی سبب می. دهندرا تشکیل میترین بخش نیروي انسانی نظام بهداشتی و سالمت پرستاران عمده: زمینه و هدف

شناخت عوامل موثر در ایجاد رضایت . سازمان افزایش یافته و کارمند نسبت به سازمان متعهد گردیده و سالمت فیزیکی و ذهنی وي تضمین گردد
. ت انجام وظایف درمانی، آموزشی و پژوهشی مفید باشـد تواند در افزایش رضایت شغلی پرستاران و ایجاد انگیزه الزم در جهشغلی پرستاران می

.گرفتمورد بررسی قرار بر آن عوامـــل تاثیر گذارپژوهش میزان رضایت شغلی پرستاران ودر این 
دانشگاه هاي وابسته به مورد مطالعه آن را پرستاران شاغل در بیمارستانجامعه تحلیلی است که پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی:روش بررسی

ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل . پرستار در این مطالعــــه شرکت نمودند472. اندعلوم پزشکی شهر زنجان تشکیل داده
ـ   محیط کار و امکانات رفاهی،مدیریتی،هاي امنیت شغلی، سبکگویه در حیطه25 .ودحقوق و مزایا و خود پنداري از وجهه اجتمـاعی پرسـتار ب

.شده استاستفاده16spssمجذورکاي در محیط نرم افزار آماري آماريآزمونوتوصیفیآمارازهادادهتحلیلوتجزیهجهت

بیشترین میانگین نمره مربوط .بدست آمد) 2/51±87/1(صد نمره رضایت شغلی پرستاران ازمیانگین نمره ،پژوهشهايهافتیاساسبر:هایافته
ها مربوط به رضـایت از محـیط کـار و امکانـات رفـاهی      کمترین میانگین نمره.)39/62±69/2(جامعه بودتماعی حرفه پرستاري دربه وجهه اج

.بود) 76/45±63/2(و حقوق و مزایا ) 26/2±82/44(
. ط کار و بهبود حقوق و مزایا بودندرضایت از محیاز جمله عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی پرستاران اختصاص امکانات رفاهی،: نتیجه گیري

رضایت دو جانبه پرستار و بیمار امـري ضـروري   اضافه کار در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاري ولحاظ نمودن کاهش ساعات کار، نوبت کاري و
.رسدبه نظر می

گذار، عوامل تاثیررضایت شغلی، پرستار: کلیديگانواژ

مقدمه
کشورها و به یو اجتماعياقتصاديهاتوسعه بخش

کار آمد ی، جز با کمک منابع انسانیتوسعه ملیعبارت کل
تیشمندان بر اهمیامروزه صاحبنظران و اند.)1(ست یسر نیم

داشـته و آن را بعنـوان   يشـتر ید بیـ تاکیانسـان يرویو نقش ن
نیپرستاران بزرگتر.)2(دانند یمیه هر سازمانین سرمایترمهم

جهانيکشورهاتمام با یتقرینظام بهداشتیانسانيرویمنبع ن
سـالمت  يدر ارتقـا ییت بسـزا یل داده و نقش و اهمیرا تشک

خـدمات  يارائه دهنـده يهاکه سازمانيجامعه دارند به طور
توانند به ینميکار آمد پرستاريرویبدون نیو درمانیبهداشت

بحـران نیـروي کـار    سراسر دنیا با امروزه.ابندیت دست یموفق
روبرو است که یکی از بارزترین مصـادیق آن کمبـود پرسـتار    

کمبـود پرسـتار و خـروج بـاالي پرسـتاران از ایـن      .)3(است

موسوي... مرکز آموزشی درمانی حضرت آیت ا،کارشناس پرستاري-1
مربی دانشگاه علوم پزشکی زنجانکارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی، -2
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یک معضل جهانی است که هم در کشورهاي توسـعه  يحرفه
یـک سـوم از پرسـتاران    . یافته و هم در حال رشد وجـود دارد 

پرسـتاران آمریکـا   انگلستان و اسکاتلند و بیش از یـک پـنجم   
در مقالـه خـود   Roman. )4(رنـد تمایل به ترك این حرفه دا

بـه  2020تـا  2015هـاي  کمبـود پرسـتار در سـال   :سدینویم
دهـد  ها نشان مـی بررسی.)5(بیشترین حد خود خواهد رسید

عـدم رضـایت   یکی از عوامل مؤثر در تـرك حرفـه پرسـتاري   
اسـت  یجهـ ک سازه چند ویرضایت شغلی.)4(شغلی است

انـد از آن  از آن ارائـه کـرده  يف متعددیه پردازان تعاریکه نظر
ند کارمنـد  یا نـا خوشـا  یـ ند یدگاه خوشـا یـ توان به دیجمله م

و شـغل  نسـبت بـه   عـاطفی و مثبـت   ش ینسبت به کـار، گـرا  
اشاره يات کاریاز تجربیاحساسات و عواطف درك شده ناش

ت یرضـا يتاردهد که محققان پرسـ یمرور متون نشان م. نمود
ف کـرده انـد   یـ را به عنوان نگرش مثبت بـه شـغل تعر  یشغل

در خصوص ابعـاد آن وجـود ندارنـد    ینکه اجماع کلیضمن ا
ا یـ مثبـت  یک حالـت احساسـ  یـ یت شغلیدر واقع رضا.)6(

ن یـ اسـت کـه ا  يبا تجربه فردیشغلیابیجه ارزیمطبوع در نت
و یکـ یزیبـه سـالمت ف  يادیـ توانـد کمـک ز  یحالت مثبت م

، یت شـغل یرضـا يسطح باالیافراد کند، از نظر سازمانیروان
ار مطلوب است کـه منجـر بـه    یبسیمنعکس کننده جو سازمان

یت شـغل یاثـرات رضـا  .)3(شـود  یکارکنان مـ يجذب و بقا
ت یفیتواند برکیار گسترده و همه جانبه است و میپرستاران بس

، کــاهش تــنش و يکــاریپرســتار، کــاهش فرســودگیزنــدگ
ماران یبيت مندیت مراقبت و رضایفیش کی، افزايرس کاراست

،پرسـتار يسـبب ابقـا  یو در سـطح سـازمان  )7(شوديبستر
و بهبـود عملکـرد   يسطح بهره وريکار ارتقااز بت یکاهش غ

جـاد  یپرسـتاران باعـث ا  یشغلیتینارضا.)8(ر مثبت داردیتاث
کـه  یشـود بـه طور  یمـ یستم مراقبتـ یوب در سیک چرخه معی
ن یـ و اپرستار گردديرویتواند سبب ترك شغل و کمبود نیم

یو فرسـودگ یتیش عوامل مرتبط با نارضایامر خود باعث افزا
ند و ینا خوشـا يکاريهافتی، شيش بار کاریمانند افزایشغل

در بلند یت شغلیعدم توجه به مسئله رضا. )9(خواهد شد ... 
ن، کـاهش  اینظام سازمان را مختل و موجب بـروز عصـ  ،مدت

Hellrigel.شـود یت ترك خدمت میت و در نهایحس مسئول

یتیان بار نارضایاز عوارض زیکیو همکاران ترك خدمت را 
در ییذکر نموده و ترك خدمت پرسـتاران را رقـم بـاال   یشغل
از جملـه  يپرسـتار . )10(زننـد ین مـ یتخم% 70یال% 60حد 

ل یتحصمشاغل سخت و طاقت فرساست که از زمان شروع به 
يهـا نوبـت . دارديمتعـدد يهـا بیفراز و نشـ یتا بازنشستگ

سـاعت، اضـافه   24یفت در طـ یک شیش از ی، داشتن بيکار
یت شـغل یر گـذار بـر رضـا   یاز عوامـل تـاث  ياجباريهايکار

خود در مطالعه Salvatorسالواتوره . )11(شوندیمحسوب م
يات شـود مراقبـت هـ   یـ زه پرستاران تقویمعتقد است اگر انگ

درنیـز  و همکارانشـان June.)12(خواهـد داد ارائـه  يبهتـر 
ساختار وتیریسبک مددند که یجه رسین نتیق خود به ایتحق

ــ ــوب مراقبت ــار(یخ ــتگ يهمک ــتار و وابس ــک و پرس یپزش
ت یرضـا ير را روین تـأث یشـتر یبیامکانـات رفـاه  و) یگروه
ـ  یـ هـا اهم افتـه ین یا. گذاردیمیشغل زان یـ ن میت کنتـرل روت

جهـت  يهـا ياسـتراتژ یو اجرائـ یابیت پرستاران و ارزیضار
د بر یها تأکافتهین یژه ایبه و. کندیط را دو چندان میبهبود شرا

را بـه دنبـال   یت مشـارکت یریبا مـد يط کاریجاد و خلق محیا
یت شـغل یعوامل موثر بر رضـا ییشناسا.)13(خواهد داشت

يفـرد یزنـدگ یسازمان و حتـ يامد و بهره وریتواند در پیم
در يادیقات زین که تحقیبا وجود ا) 14(فا کند یاينقش بارز

یت شـغل یر گذار بر رضـا ین عوامل مرتبط و تاثییخصوص تع
ج نشــان داده کــه عوامــل ینتــا.پرســتاران انجــام گرفتــه اســت

را یت شغلیتمام ابعاد رضا،استخراج شده حاصل از مطالعات
یاز ابهام بـاق ياهالهاز عوامل دریپوشش نداده و هنوز بعض

یت شـغل یزان رضـا یـ ن میـی مانده، مقاله حاضـر بـا هـدف تع   
در یو اجرا شد تا گـام یپرستاران و عوامل موثر در آن طراح

، یو خـدمات سـالمت  يپرسـتار ارتقاي کیفیت مراقبـت  جهت 



رضا عباسچیان و همکاران 

90بهار و تابستان،1يارهـمـش،1يدورهیی،هاي پرستاري و ماماي مراقبتمجله

١٩

بــت از کــار و تــرك خــدمت و بــاالخره     یاز غيریشــگیپ
.بردارد مانی در،یبهداشتاز خدمات انضایتمندي بیمارر

روش بررسی 
است که جامعه یلیتحلیفیک مطالعه توصیمطالعه حاضر 

یدرمـان ویدر مراکز آموزشه پرستاران شاغل یآن را کليآمار
زنجـان  شـهر یوابسته به دانشـگاه علـوم پزشـک   يمارستانهایب

ياطبقـه یبه روش تصادفيریگروش نمونه. دهندیل میتشک
د یشـه یدرمـان یسه مرکز آموزشـ يان داراشهر زنج. باشدیم

ان یعصر است که از میو حضرت وليموسو.. ت ای، آیبهشت
ل یه و فرمول ذیست پرستاران هر مرکز با توجه به مطالعه اولیل

ع یـ ن آنـان توز یپرستار انتخاب و پرسشنامه ها در ب480تعداد 
کسال سـابقه  یورود به مطالعه داشتن حداقل يارهایمع. دیگرد

ل، یـ پرسشـنامه تکم 472مکـرر  يهـا يریـ گیپس از پ. کار بود
.ل قرار گرفت یه و تحلیو مورد تجزيجمع آور
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&P=0/05=0/05با در نظر گرفتن میزان رضایت شـغلی 

2d=0/0N=480اي دو پرسشنامه،مطالعهابزار. محاسبه شد
و و شغلی پرسـتاران  هاي فرديبخش اول ویژگی. ی بودبخش

در سـنجش رضـایت شـغلی   ه جهت یگو25بخش دوم شامل 
ت یری، سـبک مـد  )پنج سوال(یت شغلیراستاي متغییرهاي امن

، حقوق )چهار سوال(یط کار و خدمات رفاهیمح،)نه سوال(
، )سـوال چهـار (پرستار یو وجهه اجتماع،)سه سوال(ا یو مزا

ت یاز رضـا یکرتـ یاس لیـ بود که پاسخگو نظر خـود را در مق 
ـ امت(کـم  یلـ یت خیتا رضـا ) از چهاریامت(اد یزیلیخ ) کیـ از ی

ت یرضـا يدامنـه نمـرات بدسـت آمـده بـرا     . کردیمشخص م
عـدم  25ن صـفر تـا   ینمرات ب. ر بودیمتغ100تا 25از یشغل
تا 51ن ینمرات بوت کمیرضا50تا 26ن یت، نمرات بیرضا
ـ   یرضا75 بـه عنـوان   100یالـ 76ن یت متوسـط و نمـرات ب

ابـزار  اعتبـار  نیـی جهـت تع . اد در نظر گرفته شدندیت زیرضا
ـ از کتـب و نظر يریـ گبا بهـره پرسشنامهپژوهش ابتدا  يهـا هی

ه یتهیت شغلینه سنجش رضایمعتبر و مطالعات موجود در زم
شده و بـه منظـور اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان و صـاحب       

دانشـگاه  یعلمـ ئـت یهينظران پرسشنامه به ده نفر از اعضـا 
زنجان جهت ارائـه نظـر داده شـد و اصـالحات     یعلوم پزشک

ب یپرسشـنامه بـا اسـتفاده از ضـر    ییایپا. مورد نظر اعمال شد
نفـر از نمونـه   15ن نحو کـه  ید، بدین گردییکرونباخ تعيآلفا
انتخاب شدند و پرسشنامه توسط آنـان  یق به طور تصادفیتحق

ن همان افراد یسشنامه در بمجددا پس از ده روز پر.تکمیل شد
ــتوز ــاي کرونبــاخ ب یضــر.دیــع گردی بــا اســتفاده از  آلف
بدسـت آمـده از   يهـا داده. ست آمـد بدspss ،88/0افزارنرم

spps16يو سپس در برنامه نرم افزاريها کد گذارپرسشنامه

يآمـار يهـا آزمـون .رارگرفـت ل قیه و تحلیثبت و مورد تجز
ن یـی تعيها استفاده شد و براریف متغیبه منظور توصیفیتوص

بـه  .دو اسـتفاده شـد  يکـا يها از آزمون آماررین متغیرابطه ب
ــور رعا ــمنظ ــ ی ــات اخالق ــا یت مالحظ ــمت راهنم يدر قس

ت یل پرسشنامه به منزله رضـا یپرسشنامه ذکر شده بود که تکم
ها محرمانه یآزمودنيشرکت در مطالعه است و اطالعات فرد

هـاي آنهـا در پـژوهش    نـام و ویژگـی  و از ذکـر ده یگردیتلق
.خواهد شدخودداري 

یافته ها 
ت یمیـانگین نمـره رضـا   1با توجه به منـدرجات جـدول   

مــورد ) 2/51±87/1(پرســتاران در حــد متوســط  یشــغل
بـا توجـه بـه منـدرجات جـدول      . ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت   

اروجهه اجتماعی پرسـت میانگین نمره خود پنداري از 2شماره 
ــوده،بیشــتر) 39/62±69/2(جامعــهدر دراز بقیــه عوامــل ب

ــرین مصــورتی ــکــه کمت ــ ن نمــرهیانگی ــه مح ــوط ب طیهــا مرب
ــاه  ــات رف ــار و امکان ــا   یک ــب ب ــه ترتی ــاي ب ــوق و مزای ، حق

.باشدمی) 63/2±76/45(،)62/2±82/44(
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وابسته به دانشگاه علوم پزشکیزشیهاي آمومیانگین نمره رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان:1جدول 
1389-شهر زنجان 

انحراف معیار)100از (میانگین تعداد
%95فاصله اطمینان 

حد باالحد پایین
4722/5135/1026/5013/52یت شغلیرضا

علوم پزشکیوابسته به دانشگاه هاي آموزشیمیانگین نمره رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان:2جدول 
1389-شهر زنجان 

انحراف معیارمیانگینتعدادهاي رضایت شغلیزیر مجموعه
%95فاصله اطمینان 

حد باالحد پایین
47272/509/1345/4998/51امنیت شغلی

47229/526/1124/5134/53سبک مدیریتی
47282/445/1269/4395/45رفاهیوامکاناتکارمحیط
47276/455/1444/4407/47ق و مزایاحقو

47239/628/1404/6173/63وجهه اجتماعی پرستار در جامعهخود پنداري از 

میـانگین نمـره رضـایت    3باتوجه به مندرجات جدول شماره 
محل خدمت، جنس، (سازمانیشغلی برحسب عوامل فردي و

غلی میـانگین نمـره رضـایت شـ    :باشدبدین شرح می...) سن و
موســوي بــا ...برحســب محــل خــدمت در بیمارســتان آیــت ا

لحاظ آماري اختالف دو بیمارستان بوده و ازبیش از)72/51(
سـه بیمارسـتان وجـود    معناداري ما بـین پرسـتاران شـاغل در   

میانگین نمره رضایت شـغلی برحسـب جنسـیت افـراد     .ندارد
یـابی  بیش از زنان مورد ارز) 39/53(پاسخگو در بین مردان با 

ــا   ــاري ب ــه اســت و از لحــاظ آم ــادار ) p=03/0(قرارگرفت معن
میانگین نمره رضایت شغلی برحسب سـن در گـروه   .باشدمی

هاي سـنی دیگـر   گروهبیش از) 82/53(سال با 40سنی باالي 
میـانگین  .باشدمعنادار می) p=004/0(بوده واز لحاظ آماري با

افرادي کـه  نمره رضایت شغلی برحسب سابقه خدمت در بین 
بـیش از بقیـه   ) 01/55(سال و بیشتر داشتند با 20داراي سابقه 

معنـادار  ) p=001/0(از لحـاظ آمـاري بـا   پاسخگویان بـوده و 
نمـره رضـایت شـغلی برحسـب وضـعیت      میـانگین .باشـد می

ــه ــینحرف ــا  اي در ب ــاران ب ــترین و در) 73/53(بهی ــین بیش ب
از لحـاظ  ه وکمتـرین میـزان بـود   ) 66/49(پرستاران استف با
میانگین نمره رضایت شغلی برحسب .باشدآماري معنادار نمی

بیش از بقیـه  ) 03/53(وضعیت استخدام در بین افراد رسمی با
) p=01/0(از لحـــاظ آمـــاري بـــا  پاســـخگویان بـــوده و 

میانگین نمره رضایت شغلی برحسـب نوبـت   .باشدمعنادار می
)43/54(بودند با کارثابت صبحبطورکاري در بین افرادي که 

) p=04/0(بیش از بقیه پاسخگویان بوده واز لحـاظ آمـاري بـا   
میــانگین نمــره رضــایت شــغلی برحســب .باشــدمعنــادار مــی

بــین پاســخگویانی کــه داراي تحصــیالت   تحصــیالت در
بــیش از بقیــه پاســخگویان) 48/53(فــوق دیــپلم بــا دیــپلم و

.باشدبوده ولی از لحاظ آماري معنادار نمی
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به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان برحسبهاي آموزشی وابستهمیانگین نمره رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان:3جدول 
1389–سازمانی عوامل فردي و

P-valueمیانهانحراف معیارمیانگیندرصدتعدادعوامل فردي وسازمانی

>2866/6072/5143/1052/4919/0موسوي. آیت ا. بمحل خدمت

393/863/4853/991/46دکتر بهشتی.ب
1471/3186/5037/1003/49ولی عصر. ب

>3856/8171/5097/967/4803/0زنجنس

874/1839/5374/1127/51مرد
>1992/4259/499/984/47004/0سال20-30سن

1864/3969/5175/985/49سال40-31
874/1882/538/1128/51الس40باالي 

>2943/6297/498/909/48001/0سال10کمتر از سابقه خدمت

1153/2425/529/985/50سال20-10
634/1301/554/1202/52سال و بیشتر20

>202/472/5287/844/5108/0سوپروایزرايوضعیت حرفه

304/672/5227/1083/51سر پرستار
138/266/4985/886/47استف
32868/44/5003/1082/48پرستار

812/1773/5385/1172/50بهیار
>455/995/506/964/4801/0طرحیوضعیت استخدام

1344/2889/4935/1009/48قرار دادي
1077/2275/4969/909/47پیمانی
1864/3903/5369/1048/51رسمی

>417/843/5448/894/5304/0ثابت صبحنوبت کاري

36/003/419/46/40ثابت عصر
75/137/5413/1424/50ثابت شب
4212/899/5041/1047/48درگردش

>851848/5387/1172/502/0دیپلم و فوق دیپلمتحصیالت

3704/7877/5098/996/48لیسانس
176/308/485/858/46فوق لیسانس

>3564/7564/5121/1074/491/0متاهلتاهل

11624/693/4974/1061/47مجرد
>4173/8836/5155/1003/493/0بومیوضعیت بومی

557/1198/497/867/48غیر بومی
>1753709/507/928/4809/0هزار تومان300-400درآمد

2132/4537/5134/1073/49هزارتومان500-401
848/1706/5338/1121/50هزار تومان500باالتر از 

میانگین نمره رضایت شغلی برحسب تاهل در بین افراد متاهل 
بیش از مجردین بوده اما از لحـاظ آمـاري معنـادار    ) 64/51(با 

رحسـب  میـانگین نمـره رضـایت شـغلی ب    ن یهمچن.باشدنمی
بـیش  ) 36/51(وضعیت بومی در بین افرادي که بومی بودند با 
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.باشـد ازافراد غیر بومی بـوده واز لحـاظ آمـاري معنـادار نمـی     
میانگین نمره رضایت شغلی برحسـب میـزان در آمـد در بـین     

هزار تومـان بودنـد بـا    500داراي درآمدي باالتر از که افرادي 
از لحـاظ آمــاري  وبـیش از بقیــه پاسـخگویان بــوده   ) 06/53(

.باشدمعنادار نمی

بحث و نتیجه گیري
ـ ایـن مطالعـه، م  يهـا افتهیبراساس  ن نمـره رضـایت   یانگی

دانشـگاه  بـه  شغلی پرستاران شـاغل در بیمارسـتانهاي وابسـته    
د کـه  یعلوم پزشکی شهر زنجان در سطح متوسط محاسبه گرد

. دادجنسیت، ارتباط معنـاداري را نشـان   سطح تحصیالت وبا
دسـت  یج مشـابه یتحریري و همکاران در مطالعه خود به نتـا 

ان یب که نمره رضایت شغلی پرستاران را در مین ترتیافت بدی
ــا  ــه ه ــتحقينمون ــا 43/ 17ق، ی ــه ب ــت آورد ک ــطح بدس س
جنسیت افراد مورد مطالعـه داراي ارتبـاط   تاهل و،تحصیالت

گـی در  ست کـه میرزابی ین در حالیا. )15(معناداري بوده است
ـ   ين نمونـه هـا  یمطالعه خود رضایت شغلی پرسـتاران را در ب

و منجمـد و همکـاران بـه    ) 16(درصد اعالم نمـود  3/34خود 
کـه  یافتنـد بطور یق حاضـر دسـت   یج تحقیبا نتایج متفاوتینتا

درصـد  2/78آنان ينمره رضایت شغلی پرستاران در نمونه ها
ت یـ ولفـه امن پـنج م ير گـذار یبا توجه به تاث.)17(بدست آمد 

حقـوق و  ،یط کار و امکانات رفاهیمح،یتیریمد، سبکیشغل
پرســتار در نمــره یاز وجهــه اجتمــاعيا و خــود پنــداریــمزا

مختلف متفاوتند يمارستانهای، که در شهرها و بیت شغلیرضا
ک مسئله یز ینیت شغلیلذا وجود تفاوت فاحش در نمره رضا

بـه عنـوان یکـی از    امنیت شـغلی .رسدیبه نظر میهیکامال بد
72/50در پژوهش حاضر با میانگین نمره متغیرهاي مورد نظر

درصـد بـوده   8/69در مطالعه یاقوتی ایـن میـزان   . بدست آمد
درحالیکه در مطالعه میرزا بیگـی و همکـاران ایـن    .)18(است 

از کـه کمتـر  درصد مـورد ارزیـابی قرارگرفتـه،   5/44میزان با 

ت شـغلی در مطالعـه حاضـر    میزان احسـاس رضـایت از امنیـ   
در یافته هاي این مطالعه میانگین نمره رضـایت  . )16(باشدمی

ــدیریت   ــبک م ــد و   29/52از س ــه منجم ــه در مطالع ــوده ک ب
در صـورتیکه  .)17(باشـد درصد می50همکارانشان این میزان

در مطالعه شهبازي سیاستهاي مدیریتی در حـد متوسـط مـورد    
ــه اســت  ــرار گرفت ــابی ق ــه میرزابیگــی و . )19(ارزی در مطالع

این یافته هـا  .)16(درصد می باشد70همکارانشان این میزان 
با نظریه هرزبرگ نیز مطابقت داشته بدین معنی که اگر مدیران 
می خواهند کارآیی و بازده کارکنان خود را افزایش دهند، باید 

مثل نـوع سرپرسـتی و سـبک    (برعوامل انگیزشی اثر بگذارند، 
يوه رهبریکه به شیرانین مدیهمچن...) فیع و ارتقاءرهبري، تر

کارکنان قدم بـر مـی   یاساسيازهایفه گرا در جهت رفع نیوظ
کارکنان خود را فراهم خواهنـد  یت شغلیدارند موجبات رضا

رضایت از محیط کـار و امکانـات رفـاهی بـا     .)20و 21(آورد
ین بین متغییرهاي مورد سنجش کمتـر در82/44میانگین نمره 

بطوریکـه در مطالعـه   .میزان ارزیابی را به خود اختصـاص داد 
مطالعه میـرزا  در) 17(باشدیدرصد م9/62منجمد این میزان 

بیگی و همکارانشان رضایت از محیط کار و امکانات رفاهی با 
مطالعـه  در. )16(درصد مورد ارزیابی قرار گرفته است26/44

در بـود، 76/44زایـا  حاضرمیانگین نمره رضایت از حقوق و م
درصـد مـی   3/77حالیکه این میزان رضایت در مطالعه منجمد 

درصـد ازحقـوق و   29در مطالعـه محمـودي تنهـا    ) 17(باشد
طوریکه این میزان در ه ب.)22(مزایاي دریافتی رضایت داشتند

درصـد ارزیـابی   89یمطالعه یاقوتی با بیشترین میزان نارضایت
).18(شده است 

از وجهه اجتماعی حرفـه پرسـتاري درجامعـه در   خود پنداري
مـورد ارزیـابی قـرار    39/62میـانگین نمـره   بـا ،مطالعه حاضر

گرفتــه اســت کــه بــاالترین میــزان احســاس رضــایت شــغلی 
.پاسخگویان در بین دیگر متغییرهاي مورد پرسش بـوده اسـت  

درصد ارزیـابی شـده   3/70که این میزان در مطالعه میرزابیگی 
کـار  يده پژوهشگر پرستاران به جنبه معنـو یبه عق.)16(است
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ران بـه  یـ م و قـدردان ا یت قائلنـد و مـردم فهـ   یشتر اهمیخود ب
زان یـ ن دو عامل توانسته اسـت م یزحمات پرستاران واقفند و ا

با توجـه بـه   . ش دهدین جنبه افزایرا در ایت شغلینمره رضا
و حقـوق و  یط کار، امکانات رفـاه یط محیمطالعه حاضر شرا

یت شــغلیر گــذار در رضــایر عوامــل تــاثیش از ســایا بــیــمزا
نقـش  يفـا یزنجان ایدرمانیپرستاران شاغل در مراکز آموزش

و اختصـاص يط کاریرسد با بهبود شرایند به نظر مینمایم
ه پرسـتاران  یـ طرح کارانـه بـه کل  واضافه کاري و نوبت کاري

حفـظ کیفیـت خـدمات    بدون توجه به نـوع اسـتخدام باعـث    
همچنـین  . ان خواهـد شـد  در نهایت رضایت بیماروستاريپر

توجه به سختی کار حرفه پرستاري که بعد از کار در معـدن از 
باشد داراي فرسودگی شغلی باال میترین مشاغل بوده وسخت

تدارك امکانات رفـاهی بیشـتري در  بهتر است برنامه ریزي و
ق روابـط  مـدیران از طریـ  ضمنا . اختیار این گروه گذاشته شود

ایجاد باعث کارکنان و مبادله مناسب پیام وپرستاران درست با
روحیـه  ،استفاده از مهـارت ارتبـاطی  (هاي ارتباطی قويشبکه

ان با توجـه  یدر پا.شوندرضایت شغلی بهبود و)گروهی افراد
و تـالش  یت شـغل یر گذار بـر رضـا  یر بودن عوامل تاثیبه متغ

گـردد  مـی شنهادیپ،يکارطیران وقت در جهت بهبود شرایمد
رضایت شغلی پرستاران به عنوان یـک نظـر سـنجی بصـورت     

تمام واحـدهاي اشـتغال پرسـتاران درسـطح اسـتان      سالیانه در
ت یش رضـا یو افـزا یتیکـاهش نارضـا  يبراانجام شده، ضمنا 

کـار  یر دسـتمزد و سـخت  ییـ ن طـرح جـامع تغ  یتدو: پرستاران
یستگیفیع  براساس شافرصت هاي ارتقا و ترایجادپرستاران، 
ت و ارزش یـ نـه اهم یجامعـه در زم يفرهنـگ سـاز  و مهارت،

، فراهم سازي امکانـات جهـت بـه روز کـردن     حرفه پرستاران
دانش پرسـتاران، ایجـاد تغییـر در سیسـتم مـدیریت و روابـط       
انسانی و دخالت دادن نیروها در تصمیم گیري ها، بهره گیـري  

تجارب آنهـا در محـیط   از کمک مشاوران مجرب و استفاده از
.اشتغال صورت پذیرد

تشکر و قدردانی
کـه در  ین و پرسـتاران ید، مسئولیه اساتیله از کلین وسیبد
یر و قـدردان یانـد تقـد  نمـوده ياریـ ن پژوهش مـا را  یانجام ا

.شودیم
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Background and Objectives: Nurses are among the most influential human resources in health systems. Job

satisfaction can increase efficiency of systems and commitment of employees to organizations. Identifying

the effective factors on job satisfaction can help to increase job satisfaction and motivation of nurses to

perform their tasks appropriately. This study was conducted to determine job satisfaction and its related

factors among nurses working in the public hospitals of Zanjan.

Material and Methods: In this cross-sectional study, we recruited 472 nurses from public hospitals at Zanjan

University of Medical Sciences using stratified random sampling. Data gathering tools included a

researcher–made questionnaire including 25 items in the areas of job security, management style, work

environment, facilities, salary and benefits, self-concept and social image of nurses. Data were analyzed

using descriptive statistics and chi-square test in the SPSS.

Results: The job satisfaction among nurses was moderate (51.2±1.87). The highest mean score (62.2 ± 2.39)

was related to the social prestige of the nursing profession in society. The lowest average scores were related

to satisfaction with work and welfare (44.82 ±2.62), and rights and benefits (45.76±2.63), respectively.

Conclusion: Facilities, working conditions, and salary and benefits were the most important factors affecting

job satisfaction. It seems to be necessary to adjust the work hours, and shifts to enhance the quality of

nursing care and nurse satisfaction.

Keywords: job satisfaction, nurse, affecting factors


