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مقدمه
منابع انسانی، مهمترین عامل براي اثربخشي و کارآمدي در سازمان ها هستند. 
رضایت ش��غلی کارکنان و تعهد نسبت به سازمانشان به عنوان تعیین کننده 
هاي عمده اثر بخش��ي در سازمان ها می باشند. رضایت شغلی، بر بسیاری از 
متغیرهای سازمانی، تاثیر می گذارد. مطالعات متعدد نشان داده است، رضایت 
ش��غلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، 
تعلّق و دلبس��تگی آنان به محیط کار و افزایش کمّیت و کیفّیت کار، برقراری 
روابط خوب و انس��انی در محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، باال بردن روحیه، 
عش��ق و عالقه به کار اس��ت )2و1(. در زمینه عوامل موثر بر رضایت شغلی و 
انگی��زش افراد تئوری های مختلفی وجود دارد ک��ه در دو گروه کلی قرار می 
گیرند. تئوری محتوایی که به محتوای رضایت ش��غلی و انگیزش می پردازد؛ 
مثل تئوری مازلو1 و هرزبرگ2 و تئوری فرایندی که فرایند رضایت را مورد نظر 
قرار می دهد؛ مثل تئوری آدامز3 و ویکتور4)4و3(. رایج ترین و کاربردی ترین 
تئوری مورد استناد در بررسی رضایت شغلی تئوری هرزبرگ است. بر اساس 
این تئوری رضایت شغلی داراي دو بعد می باشد؛  عوامل بهداشتی که شامل 
ویژگی هاي محیطی شغل و جنبه هاي بیرونی مثل حقوق، سرپرستی، روابط 
بین فردي، ش��رایط و موقعیت هاي کاري است و عوامل انگیزشی که وابسته 
به وظایف و محتواي ش��غلی نظیراهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد 

می باشد )5(. 
 س��ازمان هاي بهداش��تی و درمانی به علت اهمیت وظیف��ه اي که در زمینه 
پیشگیري مراقبت و درمان بر عهده دارند از جایگاه ویژه اي در جامعه برخوردار 

می باشند و نارضایتی شغلی کارکنان مراکز درمانی موجب پایین آمدن کیفیت 
خدمات ارایه شده و در نهایت نارضایتی بیماران خواهد شد و توجه به نظرات 
و خواس��ته هاي آنان در واقع توجه به بهداش��ت و سالمت است )6(. از طرفی 
بزرگترین گروه کارکنان تیم بهداشتی و درمانی را پرستاران تشکیل مي دهند 
.نگاهی به وضعیت بهداش��ت و درمان جهان، گویای آن است که حداقل %50 
خدمات س��المتی به عهده پرستاران است .حتی در برخی کشورها 80% امور 
بهداشتی و درمانی توسط پرستاران انجام می شود. بنابراین کیفیت  مراقبتهای 
بهداشتی به میزان زیادی بستگی به نحوه ارایه خدمات پرستاران خواهد داشت 

 .)7(
رضایت ش��غلی پرس��تاران در مطالعات مختلفی بررسی شده است. منجمد و 
همکاران در بررس��ی خود ساعات کار زیاد، شرایط نامساعد محیط کار، ضعف 
شیوه ارزشیابی و ضعف در شیوه تشویق و تنبیه را علت نارضایتی پرستاران ذکر 
نمود )8(. کوهستانی و همکاران در مطالعه خود به این نکته اشاره نمودند که با 
توجه به این که پرستاران قسمت مهمی از زندگی خود را در محیط کار و تحت 
شرایط متفاوتی می گذرانند بیشتر در معرض تنیدگی شغلی می باشند و این 
مسئله اثر عمیقی بر سالمتی و کیفیت ارائه مراقبت هاي پرستاري دارد )9(.  
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مقدمه: رضایت شغلی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر افزایش میزان بهره وری سازمان ها است. این مطالعه با هدف 
تعیین میزان رضایت ش��غلی و عوامل موثر بر آن در پرس��تاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران 

انجام شد. 
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به صورت مقطعی روی پرستاران شاغل در بیمارستان های 
منتخب نظامی شهر تهران انجام شده است. انتخاب این بیمارستان ها به روش غیر تصادفی و روش نمونه گیری بصورت 
تصادفی ساده بوده که مجموعا 100 نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گرد آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه 

اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانت بود.
یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که در مجموع رضایت شغلی پرستاران با میانگین 154/19در حد خوب قرار 
دارد. میانگین عوامل انگیزشی 78/55 و میانگین عوامل بهداشتی 75/64 می باشد. همچنین بیشترین رضایتمندی از 

احساس مسئولیت در کار و کمترین رضایتمندی مر بوط به حقوق و دستمزد ها بود.
بحث و نتیجه گیری: در مجموع رضایت شغلی افراد در حد خوب بود. افزایش و پرداخت به موقع کارانه ها و مزایای 

سختی کار و ایجاد امکانات رفاهی می تواند در بهبود عملکرد کارکنان موثر باشد. 
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با عنایت به اینکه  در بیمارستانهای نظامی پرستاران در مراکز درمانی تهران و 
سایر شهرستان های تابعه، مطابق با آیین نامه نقل و انتقاالت نیرو های مسلح 
در حال جابجایی، ماموریت و نقل و انتقال هستنند و از طرفی با توجه به اجرایی 
نشدن قانون ارتقاء بهره وری، عدم پرداخت کارانه و سختی کار به نظر می رسد 
که نیازمند اس��ت که رضایت شغلی پرس��تاران در بیمارستان های نظامی در 

مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 چرا که افزایش رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان ها باعث افزایش و ارتقاء 
خدم��ات درمانی می گردد و در نهایت رضایت بیم��اران را از خدمات درمانی 
بهبود می بخش��د. از طرفی در پژوه��ش هاي مختلفي که در زمینه انگیزش 
کارکنان بیمارستان انجام شده است، کمتر از پرسشنامه رضایت شغلی دانت 
استفاده شده است، این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل 
موثر بر آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران 

اجرا شد.
روش کار

پژوه��ش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باش��د و ب��ه صورت مقطعی در 
س��ال 1393  بر روي  100 نفر از پرس��تاران شاغل در بیمارستان های نزاجا  
در ش��هر تهران  صورت گرفت. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بود. 
از معیارهاي ورود به مطالعه اش��تغال به کار بیش از یک س��ال بود و نیروهاي 
طرحی و قراردادی از مطالعه خارج شدند. کلیه قوانین اخالق در پژوهش رعایت 
گردید و به واحدهاي پژوهش اعالم گردید که کلیه اطالعات محرمانه خواهد 
ماند و شرکت در این تحقیق کامالً آگاهانه و اختیاري است. پرسشنامه ها در 
شیفت های مختلف کاری و در محل کار پرسنل بیمارستان ها توزیع و جمع 

آوری شد. 
 ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک افراد شامل سن، 
جنس، میزان تحصیالت و سابقه کار و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانت 
بود. روایی و پایایی پرسش��نامه در تحقیقات قبلی انجام شده به اثبات رسیده 

بود )10(. 
در این پژوهش نیز اعتبار این پرسشنامه 95% بدست آمد. پرسشنامه رضایت 
ش��غلی دانت در غالب تئوری دو عاملی هرزبرگ تهیه شده است و شامل 36 
عبارت است. که دربرگیرنده دو گروه از عوامل انگیزشی )عوامل درونی( و عوامل 
بهداشتی )عوامل بیرونی( می باشد. عبارات 1 تا 17 مربوط به عوامل انگیزشی 
اس��ت که ایجاد رضایت ش��غلی می کند و عوامل 18 تا 36 مربوط به عوامل 

بهداشتی است که از نارضایتی شغلی جلوگیری می کند.
 بیشترین نمره کسب شده در این مقیاس 252 و کمترین نمره 36 می باشد. 
امتیاز دهی به این صورت بود که تمامی س��واالت در مقیاس لیکرت در نظر 
گرفته ش��د و نمرات از 1 تا 7 تقس��یم بندی شده )درجه 1 کمترین موافقت، 
درجه 7 بیشترین موافقت(. در مجموع داده ها در 4 سطح رضایت پایین )63 
– 36(، رضایت متوسط )126 – 63(،رضایت خوب )189 – 126(، رضایت باال 
)252 – 189(  طبقه بندی شد و سپس داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری 

وارد نرم افزار spss18 گردید.  
 یافته ها

یافت��ه ه��اي حاصل از پژوهش نش��ان مي ده��د که اکثر نمونه ه��ای مورد 
 پژوه��ش)67%( زن بودند. بیش��تر افراد مورد مطالعه )50% ( در گروه س��نی 
39 – 30 سال قرار داشتند. از نظر سابق کاری بیشترین کارکنان مورد مطالعه 
) 34%( س��ابقه کاری کمتر از 10 سال داش��تند. 28% پرستاران دارای مدرک 
تحصیل��ی لیس��انس و مابقی دارای دیپلم بهیاری و ف��وق دیپلم  اتاق عمل و 

بیهوشی بودند)جدول شماره 1(. 

جدول شماره 1: مشخصات دموگرافیک

فراوانی نسبیفراوانی مطلق       نوع متغیر

67%67زنجنس
33%33مرد

سن

20 - 2927%27
30 - 3950%50
40 - 4523%23

تحصیالت

28%28لیسانس
68%68فوق دیپلم

4%4دیپلم

سابقه کاری

34%34کمتر از 10
10 - 1518%18
15 - 2027%27
21%2021 به باال

میانگین رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان های نظامی در حد خوب بود 
)41/00 ± 154/19(. میانگی��ن عوامل انگیزش��ی 78/55 و میانگین عوامل 

بهداشتی 75/64 بود )جدول شماره 2(
جدول شماره 2: میانگین رضایت شغلی، عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی

انحراف معیارمیانگین
154/1941/00رضایت شغلی

78/5515/51عوامل انگیزشی
75/642/76عوامل بهداشتی

در جدول 3 تصویري از وضعیت عوامل بهداشتي موثر بر عملکرد کارکنان مورد 
مطالعه ارائه شده است. براي کارکنان مورد مطالعه دو عامل حقوق و دستمزد 
مناسب و فراهم بودن مزایاي جانبي، جزء با اهمیت ترین عوامل بهداشتي موثر 
بر عملکرد و رضایت ش��غلي بودند. همچنین یافته ها در جدول 4 نش��ان داد 
که دو عامل احساس مسئولیت در کار و مورد عالقه بودن کار جزء با اهمیت 
ترین عوامل انگیزشي موثر بر عملکرد بودند. از نظر کیفی نیز 13% از پرستاران 
رضایت ش��غلی باال، 57% رضایت ش��غلی خوب و 30% رضایت ش��غلی پایین 

داشتند. )نمودار شماره 1(

نمودار 1 - میزان رضایت مندی از شغل
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میانگین نمرات                      رتبه    عوامل بهداشتی                                                                  

عوامل انگیزشی                                                                               میانگین نمرات                                   رتبه                    

به همکارانم عالقه مند می باشم                                                         5/63                               1
همکارانم با من همکاری قابل مالحظه ای دارند                                          5/08                                2
مدیرم خود را فردی شایسته نشان می دهد                                                   5/02                                3
مدیر من فوق العاده است                                                                            4/72                                4
مدیرم مدیر خوبی است                                                                           4/62                                5
مدیرم با عالقه به پیشنهاداتم گوش می دهد                                                 4/62                                 6
احساس می کنم من و مدیرم با هم تفاهم داریم                                             4/48                                 7
خوب است در این سازمان افراد را به طور دائم استخدام می کند                         4/31                                8
مدیرم از من حمایت می کند                                                                      4/22                               9
در محیط کار خط مشی های اداری به خوبی تفهیم می شوند                            4/10                             10
خط مشی های پرسنلی این سازمان روشن است                                             4/05                              11
مقررات و روند امور پرسنلی سازمان خوب است                                              3/99                              12
محیط فیزیکی کارم خیلی دلپذیر است                                                        3/55                              13
در شغلم همواره احساس امنیت می کنم                                                       3/40                          14
از شرایط فیزیکی محیط کاری ام راضی هستم                                                3/40                            15
شرایط کاری شغلم در مقابل مشاغل دیگر رضایت بخش است                             3/31                            16
از حقوقم راضی هستم                                                                        2/54                      17
حقوقم خوب است                                                                              2/44                        18
مدیرم از من حمایت می کند                                                               2/15                          19

                 1 در قبال کار و تالش خود مسئولم                                                            6/70                                 
2 از این که کارم را به خوبی انجام می دهم راضی هستم                                6/31                                 
3 در قبال شغل خود مسئولیت زیادی بر عهده دارم                                        5/87                               
4 از احساس مسئولیت در برابر شغلم لذت می برم                                           5/70                               
5 همکارانم می گویند کارم را خوب انجام می دهم                                           5/63                                
 6 احساس می کنم کارم را با موفقیت انجام می دهم                                        5/43                               
7 وظایف مشکل را با موفقیت انجام می دهم                                                   5/39                                
وظایفم طوری است که مرا به تالش برمی انگیزد                                      5/30                                 8
9 از نوع کارم لذت می برم                                                                       4/88                                 

10 در کارم از قدرت تصمیم گیری قابل مالحظه ای برخوردار هستم                      4/48                                
11 شغلم بسیار جالب و جذاب است                                                              4/39                               
12 در کارم احساس موفقیت و پیشرفت می کنم                                               4/16                               

در شغلم فرصت ترقی بسیار است                                                           3/35                               13 
احساس می کنم که در این سازمان پیشرفت می کنم                                  3/13                                14
15 پیشرفتم از لحاظ ترفیع رضایت بخش است                                               2/98                                
در قبال انجان دادن مطلوب کار تشویق می شوم                           2/64                                16

  17 در کارم از من قدردانی می شود                                                            2/21                                 

جدول شماره 3: میانگین و رتبه هر یک از عوامل بهداشتی

جدول شماره 4: میانگین و رتبه هر یک از عوامل انگیزشی

•  محدوده نمرات از 1 تا 7 بوده و تمامی میانگین ها از حداکثر 7 ذکر شده است

•  محدوده نمرات از 1 تا 7 بوده و تمامی میانگین ها از حداکثر 7 ذکر شده است
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نتایج حاصل از بررس��ی همبستگی پیرسون نش��ان داد که بین سن و سابقه 
کاری با رضایت ش��غلی رابطه معناداری وجود ندارد  p<0/05. همچنین بین 
عوامل انگیزشی و رضایت شغلی کارکنان یک رابطه معنا دار و مستقیم وجود 
دارد)P  0/001>و r =0/87( که در این بین عامل احساس مسئولیت در کار 

بیشترین ارتباط را با رضایت شغلی دارد.
 بی��ن عوام��ل بهداش��تی و نارضایت��ی کارکنان ارتب��اط معنادار وج��ود دارد

 )P  0/001> و r = -0/96(. از طرفی چون این رابطه به صورت معکوس )منفی( 
می باش��د، به این معنی است که با باال رفتن سطح عوامل بهداشتی نارضایتی 
کارکنان کاهش می یابد. در این بین عامل حقوق و دستمزد بیشترین ارتباط 

را با نارضایتی شغلی دارد.
بحث ونتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد که در مجموع رضایت شغلی پرستاران در حد 
خوب می باشد که علت آن می تواند وجود امنیت شغلی مناسب و عدم ترس 
از دس��ت دادن شغل نسبت به پرستاران شاغل در بیمارستان های خصوصی 
و دیگر س��ازمان ها باشد. این یافته ها با نتایج تحقیق عسکری در سال 1390 
همخوانی دارد )11(. یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش موسوی تبار 
که در س��ال 1392 انجام شد همسو نمی باشد که علت آن می تواند متفاوت 
بودن ابزار سنجش رضایت شغلی پژوهش باشد )12(. در این مطالعه دو عامل 
حمایت مدیران و مسئولین و حقوق و دستمزد مهمترین عوامل بهداشتی موثر 
بر نارضایتی شغلی و دو عامل احساس مسئولیت در کار و احساس رضایت و 
موفقیت در کار مهمترین عوامل انگیزشی موثر بر رضایت شغلی بودند. روش 
های حمایتی مدیران بویژه سرپرس��تاران و رو ش��های تشویق و پاداش دهی 
آنان میتواند منجر به افزایش انگیزش و رضایت شغلی شود )13(. رشد دادن 
افراد، ارزش نهادن به افراد، اجتماع سازی، نمایش اعتماد و اعتبار، فراهم کردن 
رهبری و شریک ساختن افراد در فرایند رهبری، همگی ویژگی هایی هستند 
که بس��تر بسیار مناسبی برای رضایت شغلی کارکنان فراهم می کند. آرچ1 و 
گریتز2 معتقدند چنانچه کارکنان مورد حمایت مدیر قرار گیرند کار خود را با 
تنیدگی کمتري انجام می دهند و موجب بهبود روابط کاری و رضایت شغلی 
شده و هم چنین موجب افزایش اعتماد به نفس و کیفیت کار خواهد شد )14(. 
نتایج سواالت حیطه حقوق و مزایا نشان گر آن است که کارکنان از حقوق و 
مزایاي خود ناراضی بودند. رنجبر در تحقیقات خود به عوامل بیرونی نظیرحقوق 
و دس��تمزد و ش��رایط محیط کار به عنوان موثرترین عوامل بر رضایت شغلی 
اشاره نمود )15( .شادپور و جمشید بیگی در مطالعه خود بیشترین نارضایتی 

کارکنان پرستاری را به ترتیب از حقوق دریافتی، ساعات کار و حجم کار بیان 
نمودند )16(. 

 نتایج بسیاری از مطالعات داخل و خارج از کشور در زمینه انگیزه های شغلی 
در س��ازمان ها تا حدودی همس��و با نتایج این پژوهش است. به عنوان نمونه، 
یافته های حاصل از پژوهش یزدان پناه در سال 1384 نشان داد که پرداخت 
حقوق و دستمزد، تامین امکانات رفاهی، تفویض اختیار، تامین امنیت شغلی 
در افزایش کارایی موثر است )17(. در مطالعه دیگری که توسط بخشی علی 
آباد، نوروزی و حسینی انجام شد، عامل حقوق و دستمزد در بین عوامل بیرونی 
و درونی به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی معرفی شده است 
)18(. مطالعه رئیسی و محبی فر در سال 1386 در قزوین سه عامل حقوق و 
مزایای کافی، امنیت شغلی و شرایط مناسب برای کار کردن را از عوامل بسیار 
مهم در انگیزش کارکن��ان گزارش کرد )19(. همچنین در مطالعه ای در نروژ 
توسط ویلم 3انجام ش��د، عامل دستمزد را به عنوان مهم ترین بعد در رضایت 
شغلی پرس��تاران عنوان کرده اس��ت )20(. همچنین در این پژوهش ارتباط 
معناداری بین متغیرهای دموگرافیکی چون سن، جنسیت، میزان تحصیالت و 

 .)P  <0/50( سابق کاری با میزان رضایت شغلی مشاهده نشد
در نهایت این مطالعه دارای محدودیت هایی بود که عبارت اس��ت از محافظه 
کاری برخی از پاسخ دهندگان جهت ارائه اطالعات، متفاوت بودن توجه، دقت 
و حوصله کارکنان مورد مطالعه در پاسخ به سواالت و کم توجهی به پژوهش 
و اثرات آن بر عملکرد کارکنان توسط مدیران بیمارستان ها. با توجه به اینکه 
در این مطالعه دو عامل حمایت مدیران و مسئولین و حقوق و مزایا مهمترین 
عوامل بهداشتی موثر بر نارضایتی شغلی در پرستاران بودند. مسئولین بایستی 
عواملی که باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می شوند را بیشتر مورد توجه 
ق��رار دهند. تا در نهایت به ارتقاء خدمات مراقبت از بیماران منجر ش��ود.  در 
همین راستا پرداخت کارانه و سختی کار، مزایای ناشی از اجرای قانون ارتقاء 
بهره وری، حق کارشناسی پرستاری، ایجاد استانداردهاي شغلی مناسب، اعمال 
سیستم های مناسب تشویق و تنبیه، ایجاد امکانات و تسهیالت رفاهی برای 
کارکنان می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد آن ها شود. 

تشکر و قدردانی 
بدین وسیله از حمایت های رئیس محترم دایره پرستاری اداره بهداشت، امداد 
و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سایر همکاران در این 
دایره، همچنین از همکاری سوپروایزران آموزشی و سایر همکاران که در تکمیل 

فرم ها ما را یاری کردند سپاسگزاری می شود.

1-Arch . 

2-Greatz .  

3-Willem
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The study of job satisfaction among nurses in Tehran military hospitals in 2014
Saeideh Sadat Mousavi (MSc), Saeid Movahedi Rad (MSc)*

Abstract

Introduction: Job satisfaction and its effective factors is an important issue in productivity organization. The main purpose of this study is 
evaluation of Job satisfaction and its effective factors In Tehran selected military hospitals.
Methods: This study was cross sectional, and nurses in selected hospitals of Tehran’s military. The hospitals are selected by non-random 
and sampling method was simple random. The total of100 patients were studied. In this study, Dunnett job satisfaction and demographic 
questionnaire was used to evaluate.
Results: The findings showed that overall job satisfaction of nurses with an average of 154/ 19 is good. Motivational factors mean78/55 and 
hygiene factors mean was 75/64.The greatest level of satisfaction was responsibility in work with relationship with co-workers and the lowest 
level of satisfaction was related to salary.
Conclusion: Overall, Job satisfaction was good. Increasing salaries, job difficulty benefits, on time payment and providing welfare facilities 
can be effective in improving employee performance.
Keywords: Job satisfaction, Motivationalfactors, Hygienefactors, Military nurse
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