بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی و دولتی شهر تهران در
سال 1392
سید یاسر موسوی تبار ، 1دکتر رمضان رحمانی، 2دکتر مسعود سیرتی نیر ، 3زینب عباس زاده

4

چکیده:
مقدمه :یکی از عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی کشور را پرستاران تشکیل می دهند .رضایت شغلی پرستاران رابطه مستقیم
با کیفیت خدمات پرس��تاری و بدنبال آن س�لامت افراد جامعه دارد .این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای رضایت شغلی پرستاران شاغل در
بیمارستانهای دولتی و نظامی شهر تهران انجام شد.
روش :این پژوهش در قالب يك طرح توصيفي -تحليلي از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه سال 1392در 6بیمارستان جنرال نظامی و غیر
نظام��ی (دولتی) تهران با روش نمونه گيري تصادفي بر روي  162نفر از پرس��تاران انجام گرف��ت .در اين تحقيق برای جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه رضایت شغلی " "JDIاستفاده گرديد.
نتايج :یافته ها در اين مطالعه نشان داد كه در مجموع ،رضایت شغلی کلی پرستاران (بیمارستانهای دولتی و نظامی) اكثريت با  %59/4فراوانی
در حد متوسط قرار دارد .تحلیل آماری بر اساس آزمون  Tنشان داد که بین میانگین رضایت پرستاران شاغل در بیمارستانهای نظامی با دولتی
اختالف معنادار وجود دارد بطوريكه رضايت پرستاران نظامي كمتر از دولتي بود (.)P=0.001
بحث :نبود رضايت شغلی خوب در پرستاران باالخص در پرستاران نظامی ،موجب افت كيفيت ارايه خدمات پرستاری میشود .اين مسئله جاي
تامل داشته و توجه بيشتر متوليان بهداشت و درمان سازمانهاي مربوطه را طلب مي كند.
کلمات کلیدی :پرستار نظامی ،پرستار غيرنظامی ،رضایت شغلی
مقدمه :
در سراس��ر جهان پرس��تاران بزرگترين گروه كاركنان تيم بهداشتی را
تش��كيل مي دهند .نگاهی به وضعيت بهداشت و درمان جهان ،گويای
آن است كه حداقل  %50خدمات سالمتی به عهده پرستاران است .حتی
در برخی كش��ورها  %80امور بهداشتی توسط پرستاران انجام میشود.
بنابراين كيفيت مراقبتهای بهداشتی به ميزان زيادی بستگی به نحوه
ارايه خدمات پرستاران خواهد داشت.
همچنين پرستاران نقش مهمی را در تغيير نظام مراقبت های بهداشتی و
سياست گذاری ،برنامه ريزی و اجرای خدمات بهداشتی دارند .اما متأسفانه
جايگاه پرستاری در كشور ايران به خوبی واضح نيست ( .)1میزان رضایت
شغلی بصورت عام معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از شغل خود است .و
متأثر از عوامل متعددی میباشد ( .)2تحقیقات نشان داده که کارکنان با
رضایت شغلی باالتر از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری
قرار دارند (.)3
رضایت شغلی زائیده عواملی نظیر شرایط محیط کار ،نظام سازمانی شغل،
روابط حاکم بر محیط کار ،عوامل اجتماعی و فرهنگی است (.)4
از نظر سازمانی ،سطح باالی رضايت شغلی منعكس كننده جو سازمانی
بسيار مطلوب است كه منجر به جذب و ماندگاری كاركنان ميشود (.)5
مفهوم رضایت شغلی پدیدهای حائز اهمیت در حرفه پرستاری است.
اسپکتور نیز رضایت ش��غلی را مجموعه احساساتی میداند که هر فرد
درباره شغل خود دارد ( .)6رضایت شغلی و تعویض شغل به طور معنی
داری با یکدیگر در ارتباط هس��تند .اصوالً افراد در شغلی که باطناً از آن
ناراضی هستند برای مدت طوالنی باقی نمیمانند و یا در صورت باقیماندن
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در آن شغل بازده و کیفیت مناسبی را ارائه نمی دهند( .)7کورتز رضایت
شغلی را یک حالت عاطفی مثبت یا خوشایندی میداند که حاصل ارزیابی
فرد از شغل یا تجارب شغلی خود میباشد (.)8
عدم توجه به مسأله رضایت شغلی ،در بلندمدت نظام سازمان را مختل
نموده و موجب بروز عصیان ،کاهش حس مس��ئولیت و در نهایت ترک
خدمت میشود ( .)9کشورهای مختلفی به بررسی وضعیت رضایت شغلی
در نظام کاری خود پرداختهاند و از دیدگاههای مختلف ،رضایت ش��غلی
مورد بررسی قرار گرفته است.
بیشترین میزان رضایت شغلی در کشور امریکا ( )%41و کمترین رضایت
شغلی به آلمان ( )%17اختصاص دارد ( .)10مسأله رضایت شغلی همواره
به عنوان یک مش��کل در همه سازمانها مطرح بوده به طوری که تا قبل
از س��ال  1980حدود  4000مقاله پیرامون آن انتشار یافته است (.)11
تقریباً در اکثر کشورها ،عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی را
پرستاران تشکیل میدهند.
اکنون سراس��ر دنیا با بحران نیروی کار روبرو است که یکی از بارزترین
مصادیق آن کمبود پرستار است ( .)12گسترش کمبود پرستار و خروج
باالی پرستاران از این حرفه یک معضل جهانی است که هم در کشورهای
توس��عه یافته و هم در حال رش��د وجود دارد .مش��کالت عدیده ای که
پرس��تاران با آن دس��ت و پنجه نرم میکنند و میتواند بر رضایت آنان
 -1ایران ،تهران ،اداره بهداشت و درمان نزاجا ،کارشناس ارشد پرستاری و نویسنده مسئول
 -2ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا PhD ، ...برنامه ریزی درسی و استادیار دانشکده
پرستاری
 -3ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا PhD ، ...پرستاری و استادیار دانشکده پرستاری
 -4ایران ،تهران ،بیمارستان چمران ،کارشناس پرستاری
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تاثیرگذار باشد عبارتند از:
.1ع��دم رضایت کافی از درآمد و حقوق با توج��ه به زمان ،نوع خدمت،
استرس و سختی کاری که عرضه میدارند.
.2تفاوت فاحش و غیر قابل انکار موقعیت اجتماعی آنان با دیگر گروه
های بهداشت و درمان اعم از پزشک ،کارشناسان فیزیوتراپی ،مامایی،
تغذیه و...
.3عدم استقالل شغلی حتی برای پرستاران دارای مدارج باالی علمی
.4چالشهای نس��خه نویسی برای پرس��تاران که علیرغم پیشرفتهای
زیادی که در اکثر کشورهای جهان در این خصوص به عمل آمده هنوز در
ایران تغییر و تحولی در این رابطه دیده نمی شود.
بررسیها نشان می دهد عدم رضایت شغلی یکی از عوامل مؤثر در ترک
حرفه پرستاری است.
یک سوم از پرستاران انگلستان و اسکاتلند و بیش از یک پنجم پرستاران
آمریکا تمایل به ترک این حرفه را داشته اند ( .)13با توجه به نقش پرستار
در مراقبت از بیماران ،افزایش رضایت ش��غلی این گروه از تیم مراقبتی
میتواند باعث ارتقاء کیفیت مراقبت دریافت شده توسط بیماران شود و
رضایت مندی بیماران از خدمات درمانی را بهبود بخشد.
اهمیت کار مراقبت های بهداش��تی درمانی در این اس��ت که پرستاران
باید جهت کسب بیشترین کارآیی و اثربخشی ،عالوه بر کسب تخصص و
مهارت الزم با عشق و عالقه به کار خود ادامه دهند ( .)3به عقیده رومان
تأثیر کمبود پرستار در سال های  2015تا  2020به بیشترین حد خود
خواهد رسید.
این کمبود نیرو موجب بازماندن از دستیابی به اهداف جهانی نظام های
بهداشتی و نارضایتی حرفه ای پرستاران خواهد شد( .)11عارضه زیانبار
نارضایتی شغلی ترک خدمت است .هل ریگل و همکاران ترک خدمت
پرستاران را بین  60تا 70درصد تخمین زده اند .آنها معتقدند که علت
اصلی ترک خدمت عدم رضایت کاری اس��ت که مشکل اساسی مدیران
پرستاری را تشکیل میدهد(.)14
تحقیقات نش��ان میدهد نوع ش��یفت کاری ،محل خدمت و جنسیت
میتواند در رضایت ش��غلی پرستاران مؤثر باشد طوبایی و همکاران طی
بررس��ی بر روی پرس��تاران ش��اغل در بخش ها و شیفت های مختلف
بیمارستان ها به این نتیجه رسیدند که پرسنل شب کار ،مرد و شاغل در
بخش های سوختگی و روانپزشکی از رضایت کمتری در مورد شغل خود
برخوردارهستند(.)15
در مطالع��ه ای دیگر که در خصوص عوامل تنش زای ش��غلی پرس��نل
پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان های زاهدان توسط نویدیان
و همکاران انجام شد یکی از مهم ترین دالیل نارضایتی پرستاران ،ساختار
استرس زای مدیریتی برآورد شد( .)16نظر به اينكه یکی از عمده ترین
بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی کشور را پرستاران تشکیل میدهند،
رضایت شغلی پرس��تاران رابطه مستقیم با کیفیت خدمات پرستاری و
بدنبال آن سالمت افراد جامعه دارد.
این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای رضایت شغلی پرستاران شاغل در
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بیمارستان های دولتی و نظامی شهر تهران انجام شد.
روش کار:
این پژوه��ش در قالب يك طرح توصيفي -تحليلي در س��ال 1392در
بيمارستان هاي عمومي نظامي و دولتي تهران انجام گرفت.
در اين مطالعه ابتدا به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تعداد سه
بيمارستان دولتي و سه بيمارستان نظامي انتخاب شدند .در مرحله دوم
در هر كدام از بيمارستان هاي انتخابي ،ليست پرستاران تهيه و به روش
نمونهگيري تصادفي ساده و براساس اطالعات موجود از مطالعات قبلي در
زمينه رضايت ش��غلي پرستاران ،تعداد  162نفر در شش بيمارستان به
صورت نمونه گيري تصادفي طبقهاي انتخاب و وارد مطالعه شدند.
در اين تحقيق برای جمع آوری اطالعات از پرسش��نامه هاي اطالعات
دموگرافيك محقق ساخته و رضایت شغلی " "JDIاستفاده گرديد .این
پرسش��نامه که توسط اس��میت و هیولین ( )1969ساخته شده است و
یکی از رایج ترین و دقیق ترین ابزارهای سنجش خشنودی شغلی است.
عبارات و گويه هاي آن جنبه توصیفی داش��ته و شش نوع خشنودی را
ارزیابی می کند که عبارتند از:
.1ماهیت کار (22سؤال)
 ..2سرپرستی (14سؤال)
.3حقوق (9سؤال)
.4ارتقاء (7سؤال)
.5همکاران (11سؤال)
.6محیط کار (7سؤال).
نحوه پاسخ دهی در پرسشنامه ها از نمره  1تا  5بود که نمره  1بهمعنای
""رضایت خیلی کم" و نمره  5بهمعن��ای "رضایت عالی" بود .در مجموع
داده ها در  5س��طح خیلی کم ( ،)<1کم ( ،)1-2متوسط ( ،)2-3خوب
( )3-4و عالی ( )4-5طبقه بندی ش��د و س��پس داده ها برای تجزیه و
تحلیل آماری وارد نرم افزار  SPSSورژن  20گرديد.
این مطالعه با رعایت ضوابط اخالقی و هماهنگی با مسئولین ذیربط انجام
یافت .هيچگونه اجباري در مش��اركت افراد در مطالعه نبود .ضمن بينام
بودن پرسشنامهها در حفاظت از اطالعات آن نهايت دقت و امانت داري
بعمل آمد .عدم همكاري مناسب بعضي بيمارستانها و بيانگيزگی بعضي
از ش��رکت کنندگان در پاس��خ دادن به پرسشنامه و نداشتن دقت الزم
ازجمله مشكالت اجرايي اين تحقيق بود.
یافته ها:
نتایج این تحقیق نشان داد اکثر نمونه های مورد پژوهش ( )%64/8مؤنث
بودند .میانگین سنی افراد مطالعه شده  29/18±12/7سال بود 114 .نفر
( )%70/4دارای س��ابقه كاری کمتر از  10سال بودند 72 .نفر ()%44/4
از افراد مورد مطالعه دارای مدرک کاردانی پرستاری بودند كه عمدتاً در
بيمارس��تان های نظامی شاغل بودند .بیشترین گروه شرکت کننده در
طرح پرستاران مؤنث از بیمارس��تانهای دولتی بودند (جدول شماره.)1
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یافته ها در اين مطالعه نش��ان داد كه در مجموع ،رضایت ش��غلی کلی
پرستاران (بیمارستان های دولتی و نظامی) اكثريت با  %59/3فراوانی در
حد متوسط (ميانگين رضايت  2/97و انحراف معيار  )0/52بدست آمد.
میانگین رضایت ش��غلی در پرستاران بیمارس��تان های نظامی در حد
متوسط و در پرستاران بیمارستان های دولتی در حد خوب بود .تحلیل
آماری بر اساس آزمون  T-Testنشان داد که بین میانگین رضایت کلی
پرستاران شاغل در بیمارستان های نظامی با دولتی اختالف معنادار وجود
دارد ،بطوریکه میانگین رضایت کلی در پرس��تاران نظامی2/81±0/64
و در پرس��تاران بیمارس��تانهای دولت��ی  3/12±0/74میباش��د
( .)P=0.001همچني��ن اين مطالعه نش��ان داد كه بين "جنس��يت" و
رضايت شغلی رابطه معنادار بر اساس آزمون پيرسون وجود دارد بطوری
كه رضايت ش��غلی زنان بيشتر از مردان بود(  )P≤0.001همچنین این
مطالعه نشان داد که بیشترین و کمترین میزان رضایت شغلی پرستاران
به ترتیب مربوط به "سرپرستی" و "حقوق" بود (جدول شماره  .)2رضایت
از "سرپرست" و "همکاران" در پرستاران باسابقه ،بیشتر از پرستارانی است
که سالهای اول خدمت خود را تجربه میکنند .و برعکس رضایت از "ارتقاء
شغلی" در پرستاران باسابقه ،کمتر بود .یافتهها حاکی از آن بود که هر چه
مدرک تحصیلی پرستاران بیشتر باشد رضایت از "سرپرست" و "همکار"
کمتر است.
جدول شماره  :1توزیع فراوانی پرستاران بر حسب نوع بیمارستان و جنسیت

بحث و نتیجه گیری:
یافتهها در اين مطالعه نش��ان داد كه در مجموع ،رضایت ش��غلی کلی
پرستاران در حد متوسط است که نشانه پائین بودن کلی رضایت شغلی

اس��ت .این یافته با نتایج تحقیق میرزا بیگ��ی و منجمد همخوانی دارد.
تحقیق میرزابیگی نشان میدهد که فقط یک سوم ( )%34/3پرستاران از
شغل خود راضی بودند (.)12
همچنین اصغری نیز رضایت شغلی پرستاران را "متوسط" ارزیابی میکند
( .)3با این وجود میتوان گفت علیرغم اقدامات انجام ش��ده برای ارتقاء
رضایت شغلی پرستاران ،متاسفانه سطح رضایت آنان هنوز در حد قابل
قبولی نیست و این یک مسئله عمده و تاثیر گذار در عملکرد و کیفیت کار
آنان میباشد که نیازمند تامل و توجه بیشتر مسئولین می باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان رضایت شغلی پرستاران نظامی کمتر
از پرس��تاران غیر نظامی است .تعهدات نظامیان در قسمتهای مختلف
ارگانهای خدمتی از جمله بیمارستانهای نظامی متوجه وظایف سازمانی
و مقدم بر دیگر امور اس��ت .در واقع ش��اید توجه به امور نظامی و شرح
وظایف افراد و کاستیهای معیشتی این گروه از پرستاران میتواند دلیلی
بر افت رضایت شغلی باشد .وجود تفاوت در رضايت پرستاران نظامی با
غيرنظامی توجه بیشتر مسئولين را میطلبد .نبود رضايت شغلی خوب در
پرستاران باالخص در پرستاران نظامی ،موجبات افت كيفيت ارائه خدمات
پرستاری آنان به بیماران میشود .تداخل خدمات و مراقبتهای پرستاری
با درگیریهای ش��غلی و محدودیتهای نظامی می تواند از دالیل افت
رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای نظامی باشد.
مطالعات جوالیی و همکاران نیز نشان میدهد که ارتباط معنی داری بین
فضایل اخالقی و رضایت شغلی پرستاران وجود دارد .به عقیده وی در بین
متغیرهای دموگرافیک ،سه متغیر شیفت کاری ،سطح درآمد و نوع تقسیم
کار در پرستاران ،ارتباط معنی داری با رضایت شغلی دارند در واقع رابطه
معکوسی بین رضایت شغلی پرستاران و سوء اخالق حرفهای وجود دارد.
عوامل متعددی که در ایجاد تنشهای شغلی تأثیرگذار هستند میتوانند
باعث افت رضایت ش��غلی و بدنب��ال آن افزایش س��وء اخالق حرفهای
ش��وند( .)18مدیران با رفتارهای اثربخ��ش خود و به کارگیری مدیریت
مشارکتی می توانند سبب توانمندسازی پرسنل شوند و بر رضایت شغلی
آنان و کیفی��ت ارایه خدمات تأثیر مثبت بگذارن��د .روشهای حمایتی
مدیران بویژه سرپرستاران و روشهای تشویق و پاداش دهی آنان میتواند
منجر به افزایش انگیزش و رضایت شغلی شود( .)19البته نتایج تحقیق
کفعمی نش��ان داد که تفویض اختیار ،ابزار مدیریتی مؤثری در افزایش
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Influence factors in job satisfaction of nurses in the selected military and civil
hospital in Tehran; 2013
.Moosavi tabar SY, Rahmani R, Sirati Nayyer M, Abbas Zadeh Z

Abstract
Introduction:
Nurses are the largest proportion of health care system. Job satisfaction is directly related to the quality of nursing
services and individual's health. This study evaluate the job satisfaction of nurses in in both military and civil
hospital in Tehran.
Methods:
The research was a cross-sectional study conducted on 162 nurses from 6 military and civil hospital in Tehran
during May to July 2013 which has been selected by random sampling. "JDI" questionnaire was used to evaluate
job satisfaction.
Result:
Results showed that overall job satisfaction of nurses (military and civil hospital) was 59.4% (mean of satisfaction:
2.97, SD: 0.52). Statistical analysis based on T-Test showed that there was a significant difference between the
JDI score in military and public hospital nurses. Military nurses were less satisfied than public nurses (P=0.001).
Discussion:
Low job satisfaction among nurses especially in military hospital result the low quality of nursing care. This
implies greater health authorities.
Keywords:
military nurse, public nurse, job satisfaction
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