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هاي دانشگاه علوم وري در پرستاران شاغل در بیمارستانرضایت شغلی و بهرههمبستگی
پزشکی کرمان

3تکتم کیانیان،2سامان صابر*،1علی نویدیان

چکیده
عوامل . بخشدآن چیزي را که در حال حاضر موجوداست بهبودوري، یک دیدگاه فکري است که همواره سعی دارد بهره: مقدمه

همبستگی این مطالعه با هدف تعیین. گذاردتاثیر میدهندوري پرستاران که قشر بزرگی از جامعه بیمارستانی را تشکیل میر بهرهمختلفی ب
.هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده استوري در پرستاران شاغل در بیمارستانرضایت شغلی و بهره

هاي دانشگاه علوم بیمارستاننفر از پرستاران266که با شرکتاست همبستگی-این پژوهش یک مطالعه توصیفی: هاو روشمواد
- بهره"و ”Job Satisfaction “"رضایت شغلی"هاي پرسشنامه.نجام گرفتااي تصادفیطبقهگیري نمونهپزشکی کرمان به روش

Productivity of“"انوري پرستار Nurses” آوري اطالعات  به روش بازآزمایی به منظور جمع، پس از تایید روایی محتوا و پایایی
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت16نسخهSPSSافزار اطالعات حاصل به کمک نرم. مورد استفاده قرار گرفتند

همچنین، )=001/0P= ،94/0r(دار وجود داشتمثبت و معنیهمبستگیوري پرستارانبهرهبین رضایت شغلی پرستاران و : هایافته
.پرستاران از نظام پرداخت، ساعات کاري باال و کمبود پرستار اظهار نارضایتی داشتنددرصد72

افزایش و بهبود رضایت شغلی کمک مدیران در جهت وري پرستاران، بین رضایت شغلی و بهرههمبستگیبا توجه به : گیرينتیجه
شغلیرضایتافزایش جهت گردد مدیران بیمارستانی با تالش درد میذا پیشنهال.وري منتج شودبه افزایش بهرهتواندیمپرستاران 

.بردارندکیفیت خدمات پرستاريء وري و به دنبال آن ارتقاهت بهرهپرستاران گامی مثبت در ج
.وري، رضایت شغلی، پرستاربهره: هادواژهیکل

25/9/1393: تاریخ پذیرش24/1/1393: تاریخ دریافت
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مقدمه
اي بس انتخاب شغل در زندگی آدمی سابقهتوجه به شغل و

اشتغال براي ادامه زندگی و بقاي پایداري ). 1(طوالنی دارد
نیتأمکار کردن لهیوسبهفردي حیات هر . جامعه ضروري است

شود و میزان خودکفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد می
الزم است که فرد به شغلی مبادرت ). 2(شاغلین آن بستگی دارد

، سازگار باشدطبیعی او و نیازهاي جامعه اتیبا خصوصورزد که 
شودمیحداکثر کارایی افراد استفادهدر این صورت است که از

بخش آن مربوط نیتربزرگکه نظام بهداشت و درماندر ). 3(
اهمیت جذب و ابقاي کارکنان پرستاري ،هستبه پرستاران 

ضروري و حیاتی است و اخیرا وضعیت پرستاران براي افزایش 
از .)4(است قرارگرفتهمدیران مدنظربه بیماران یرسانخدمت

از یکیآنبررسی عمیق وري نیروي انسانی وبهره،طرف دیگر
شود که هاي پیشرفت و توسعه هر سازمانی محسوب میاولویت

).5(از این قضیه مستثنی نیستندعنوانچیهبهها بیمارستان
ها وري پرستاران موضوع بسیار مهمی است زیرا بیمارستانبهره

مکانی براي مراقبت از بیمارانی هستند که نیازهاي پیچیده 
که پرستاران منبع کاري شدهشناختهیخوببهو متعددي دارند 
). 6(دهندمراقبت بهداشتی تشکیل میظامنبزرگی را در 

هاي پرستاري تا ها هزینهدر بسیاري از بیمارستان،کهيطوربه
).7(دهدبودجه عملیاتی را به خود اختصاص میدرصد60

نشغلشااي که کارمندان سطح یا درجهعنوانبهرضایت شغلی 
عنوانبهرضایت شغلی ). 8(استشدهفیتعررا دوست دارند 

دارد و باعث افزایش کارایی و تأثیرعاملی که در موفقیت شغلی 
از ). 9(جمعی قرار گیردموردتوجهباید شود،ردي میرضایت ف

، غیبت و يکارکمعدم رضایت نیز باعث ،طرف دیگر
اند اثراتتوشده و حتی در درجات باالتر میيانگارسهل

با ها راآنداشته باشد و هايزیربرنامهنامطلوب و مخربی بر 
متقابلی روي تأثیررضایت شغلی . )10(سازدمواجه شکست 

ها و همراه با خواستهیک پرستار). 1(پرستار و بیمارستان دارد
یهمسوئو هماهنگی و شودیموارد به بیمارستان آرزوها

ید و این نماایجاد رضایت میدر اوهااین آرمانابیمارستان ب
، افزایش ي، خالقیت در کارآوررضایت شغلی خود باعث نو

شود و از این میبهتر به مددجویرسانخدمتمیزان تولید و یا 
).11(شوداز سالمت و پویایی برخوردار می، بیمارستانرهیافت

& CartwrightBradlyاي بر روي در مطالعه
میان ،رضایت شغلی و سالمتنش شغلی، حمایت اجتماعی، ت

ارتباط که حمایت اجتماعی در ندپرستاران در انگلیس نشان داد
حمایت سازمانی ). 12(هستبا رضایت شغلی و سالمت مستقیم

ارتباطات مناسب، ،کردن منابع کافیفراهمممکن است شامل 
).13(آموزش، توسعه و نظارت حمایتی مناسب باشد

سطح شغل هرچقدرموضوع که ایناري باپژوهشگران پرست
دارد و حقوق به دنبالرا تر باشد، رضایت کمتري  در کار پایین

.تواند دلیل اولیه نارضایتی باشد موافق هستندناکافی می
وامل دیگري وجود دارد معتقدند که عپژوهشگرانهمچنین این 

با عدم تناسب شغلازجمله،باشدکه باعث رضایت پایین شغلی 
، ثابت نبودن شغلموردعالقهتصوري که فرد از خویشتن دارد، 
لزوم توجه هاپژوهش).11(نبودن و عدم امکان پیشرفت در آن

قرار داده و یموردبررسبه رضایت شغلی در سطح کارکنان را 
افراد ایت شغلی اند توجه به مسائل مهم براي رضنشان داده

هاآنو عملکرد روزانه تواند روي رفتار، میسطح میانیییاجرا
).14(مثبت بگذاردتأثیر

هاي در شرایط و زمانشدهانجامهاي به پژوهشبا توجه
وري و رضایت بر بهرهپرستاران عوامل گوناگونی را متفاوت، 

تعیین باهدفپژوهش نیلذا ا).15(دانندمیمؤثرشان شغلی
هاي و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانوريبهرههمبستگی

.انجام شد1391دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 

هاروشمواد و 
است همبستگی-یک مطالعه از نوع توصیفیاین پژوهش، 

هاي بخشو جامعه پژوهش آن را کلیه پرستاران شاغل در 
شکی وابسته به دانشگاه علوم پزآموزشی بیمارستان 5مختلف 

طبق آمار عمجمود که نتشکیل داد1391کرمان در سال 
با توجه به لذا . نفر برآورد گردید789حدود هاآنتعداد اخذشده

گیري از فرمول مطالعه آزمایشی که صورت گرفت، و با بهره
يریگنمونهپرسشنامه بین پرستاران به روش 266تعداد کوکران 
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کردن شماره پرستاران با فهرست تصادفی پس از ايطبقه
تناسببهساده و منظم صورتبهصادفیتاستفاده از جدول اعداد

از کلیه واحدهاي . توزیع شدجمعیت پرستاران هر بیمارستان
همچنین به ورضایت کتبی و آگاهانه اخذ گردیدموردپژوهش

هاآنکلیه پرستاران اطمینان خاطر داده شد که اطالعات 
نیز یادآور شد که هر یک از و این نکتهمحرمانه خواهد ماند

در هر زمان قادر به ترك مطالعه خواهند موردپژوهشاي هواحد
.بود

با توجه به هدف و ماهیت پژوهش، از سه پرسشنامه براي 
استفاده گردید که شامل پرسشنامه ازیموردنهاي گردآوري داده

، میزان تا هلاطالعات عمومی مانند سن، جنس، وضعیت 
ضایت ر"پرسشنامه. تحصیالت، سابقه خدمت و ترك خدمت بود

سالدرPaulتوسط ”Job Satisfaction “"شغلی
این . گردیدطراحیدانشگاه فلوریداي جنوبی در 1985

عالوه بر کهبود عبارت مثبت و منفی 36شاملپرسشنامه
رضایت ، ارتباط)8(نگرش فرد نسبت به حرفه خودسنجش

هاي هاي درآمد، امکان پیشرفت در کار، ردهشغلی را با شاخص
احتمالی، شرایط محیط کار، يهاپاداشتر، تسهیالت جانبی، باال

محیط کار همکاران، ماهیت کار و ارتباطات موجود در
ها با چهار عبارت خصهر یک از شا.دادقرار مییموردبررس

پاسخ هر آزمودنی به هر عبارت در دامنه لیکرت . سنجیده شدند
. مشخص شد"مموافقکامالً"تا "الفممخ"کامالً"ايطبقه6

، که نمره گرفتقرار 216تا 36در دامنه نمره رضایت هر آزمون 
کمترین رضایت شغلی 216براي باالترین رضایت شغلی و 36

60/0ضریب آلفاي کرونباخ آن در نسخه اصلی از .دادرا نشان 
براي کل مقیاس متغیر 91/0تا "همکاران"براي خرده مقیاس 

ماه از 18نفري به فاصله 43ي نمونه روییباز آزمابود و پایایی 
در ایران ضریب آلفاي ). 8(متغیر بوده است 74/0تا 37/0

88/0تا 58/0از ییباز آزماو پایایی 92/0تا 68/0کرونباخ از 
"رضایت شغلی"روایی محتواي پرسشنامه ). 16(متغیر بود 

“Job Satisfaction” نفر از 10اریدر اختپس از ترجمه
صان و مدرسین داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی متخص

. اصالحی در آن اعمال شدهاشنهادیپکرمان قرار گرفت و 

تا 62/0پایایی آن در مطالعه حاضر با ضریب آلفاي کرونباخ 
. متغیر بود85/0تا 71/0و پایایی باز آزمایی بین 88/0

Productivity of“"وري پرستارانبهره"پرسشنامه

Nurses” وري پرستاران گویه که میزان بهره25، مشتمل بر
ايگونهبهقراردادمورد ارزیابی اي را در طیف لیکرت پنج طبقه

هاي همسوموافقم در گویهکامالًي برا5که به هر گویه از نمره 
نمره .مخالف در نظر گرفته شدکامالًبراي 1وري و نمره با بهره

وري بهره100- 90وري کم، نمره بهرههدهندنشان90کمتر از 
120- 110وري نسبتا باال و نمره بهره110-100متوسط، نمره 

همچنین این پرسشنامه که روایی .باالبودوري بهرهدهندهنشان
) 17(بال توسط دهقان نیري و همکاران محتوایی آن ق

نفر از متخصصان و مدرسین 10اریدر اختبود مجدد دشدهییتأ
و خارج از دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار گرفت و داخل

در این پرسشنامهپایایی .پیشنهادات اصالحی در آن اعمال شد
و پایایی 89/0تا 79/0مطالعه حاضر با ضریب آلفاي کرونباخ 

.قرار گرفتدییتأمورد 89/0تا 80/0باز آزمایی بین 
یف هاي خام براي توصپس از گردآوري و استخراج داده

مرکزي و پراکندگی و براي يهاشاخصکمی از يهاداده
، از تیدرنهاو . متغیرهاي کیفی از فراوانی و درصد استفاده شد

-متغیرلیوتحلهیتجزبراي ) ضریب همبستگی(آمار استنباطی 

.هاي پژوهش استفاده گردید

هاافتهی
هاي حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد کلیه یافته

هاي کمی این پژوهش از توزیع نرمال برخوردار بودندداده
)05/0>P .( در موردبررسیافراد یشناستیجمعمشخصات

:آمده است1مطالعه به تفکیک در جدول 
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موردبررسینمونه شناسیجمعیتمشخصات :1جدول 
درصد تعداد متغیر

6/31 84 30کمتر از 

2/49سن 131 30-40
2/19 51 40بیشتر از 

100 266 جمع
4/27 73 مرد

6/72جنس 193 زن
100 266 جمع

9/69 186 متأهل
1/27تأهل 72 مجرد

3 8 مطلقه
100 266 جمع

9/54 146 دارد
1/45فرزند 120 ندارد

100 266 جمع
91 242 کارشناسی

9تحصیالت 24 کارشناسی ارشد
100 266 جمع

1/64 171 عمومی

3/20خشب 54 ویژه
6/15 41 پزشکیروان

100 266 جمع
3/76 203 پرستار

12سمت 32 مسئول شیفت
7/11 31 سرپرستار

100 266 جمع
2/75 200 چرخشی

شیفت
4/12 33 ثابت صبح
9/7 21 ثابت عصر
5/4 12 ثابت شب

100 266 جمع
7/26 71 سال5کمتر از 

سابقه خدمت

2/25 67 سال10تا 6
1/21 56 سال15تا 11
9/16 45 سال20تا 16
2/10 27 سال و بیشتر21

100 266 جمع
7/11 31 دارد شغل دوم پرستاري
3/88 235 ندارد

100 266 جمع
9/4 13 دارد شغل دوم غیر پرستاري
1/95 253 ندارد

100 266 جمع
5/7 30 دارد

5/92سابقه ترك خدمت 236 ندارد
100 266 جمع
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هاي دیگر این پژوهش داللت بر آن داشت که یافته
با انحراف معیار 56/106میانگین نمره رضایت شغلی پرستاران 

درصد سطح متوسطی از 5/85حدود درواقعوبود 00/21
هاي دیگر داللت بر یافتههمچنین . رضایت شغلی را دارا هستند
با 66/62وري پرستاران نمره بهرهآن داشت که میانگین 

طبق نمره دهی دهقان نیريدرواقعبود و 00/22انحراف معیار 
وري را دارا سطح پایینی از بهره% 5/89حدود ) 17(و همکاران 

وريبهرههاي آماري مربوط به رضایت شغلی و شاخص. هستند
.آمده است2در جدول 

وريبهرهرضایت شغلی و آمارهاي توصیفی مربوط به نمرات:2جدول 
حداکثر نمرهانحراف معیار+میانگینها                 متغیرشاخص

21/00216+106/56رضایت شغلی
22/00125+62/66وريبهره

به ، )=001/0P= ،94/0r(وري پرستاران نشان داد رضایت شغلی و بهرهرابینداري ارتباط مستقیم و معنیپیرسون آزمون همبستگی 
.نیز به همان میزان افزایش پیدا خواهد کردوريبهرهعبارتی هر چه رضایت شغلی افزایش پیدا کند به دنبال آن 

همچنین اکثر پرستاران از نظام پرداخت، ساعات باالي کاري و نیز کمبود پرستار اظهار نارضایتی داشتند، آزمون آماري آنالیز واریانس 
.)P<05/0(مذکور با رضایت شغلی پرستاران نشان دادمتغیرهاينرابیداريمعنیکامالًارتباط 

بحث
هاي پژوهش حاضر نشان داد که میانگین و انحراف یافته

و 56/106معیار رضایت شغلی پرستاران به ترتیب برابر با 
نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که . بود00/21

در سطح متوسط سطح رضایت شغلی پرستاران تحت بررسی
موردبررسیدرصد نمونه 80این است که توجهقابلنکته . است

با نتیجهاینکه تر هستندداراي رضایت شغلی متوسط و پایین
هماهنگی ) 22وHamamoto)21زاده و سلمانهاي پژوهش

شهبازي و سلیمی در میان پرستاران یزدي رضایت شغلی . دارد
که از نتایج پژوهش حاضرکنندمیرا در حد متوسط گزارش 

تایج این پژوهش نشان نهرحالبه). 18(فاصله چندانی ندارد
دهد که باید تدابیري جهت افزایش رضایت شغلی پرستاران می

البته رضایت از شغل بسته به شرایط اجتماعی و .اندیشه شود
امکانات و محیطی مانند جایگاه شغل پرستاري در جامعه،

یا حقوق و درآمد و حتی هاپرداخت، مزایا و تجهیزات بیمارستان
Brewerبراي مثال. پرستاران متفاوت خواهد بودهاينگرش

میزان رضایت شغلی پرستاران هلندي را در حد همکارانو
و همکاران Lu، درصورتیکه )19(کنندمیمتوسط گزارش 

رضایت از شغل پرستاران چینی را در حد باالیی گزارش 
براي این اختالف و همکاران Luاز دالیلی که، که کنندمی

باال بودن تعداد پرستاران و وجود امکانات باالي ،برشمرده بود

وجود پرستار کافی عدم ).20(رفاهی براي پرستاران چینی بود
بود که بر موردپژوهشیک مورد بارز از نارضایتی واحدهاي 

.بودتأثیرگذارمیزان رضایت شغلی پرستاران نیز 
هاي این پژوهش نشان داد که میانگین و همچنین یافته
و 66/62وري پرستاران به ترتیب برابر با انحراف معیار بهره

از سوي دیگر، نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از . بود00/22
وري پرستاران تحت بررسی در سطح ن بود که سطح بهرهآ

از درصد91ست که این اتوجهقابلنکته . پایین قرار داشته است
نتایج . بودندوري متوسط و پایینداراي بهرهموردبررسینمونه 

همکاران مطابقت داشت کهنیري و دهقانبامطالعهاین پژوهش 
هاآنوري مناسب را ندارند و انرژي نشان داد که پرستاران بهره

اکثراًهمچنینشود گري میصرف امور اداري و منشیعمدتاً
انددهیدآموزشبراي ان آنچهاین باور بودند که پرستاران بر

و همکاران نیز با سالم زادهنتایج مطالعه). 17(متفاوت است
).21(مطابقت داشتمطالعهوري حاصل از این نتایج بهره

Hamamoto وري اي با عنوان بهرهدر مطالعهو همکاران
ي صنعت به این نکته اشاره کردند که دو پدیده زندگی کار

بر روي یکدیگر ايتشدیدکنندهشخصی اثرات متقابل و وزندگی
داشته و فردي که در این دو قسمت داراي مشکالت متعددي 

اي، رضایت این مشکالت بر روي تمرکز حرفهطورقطعبهباشد 
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تأثیرگذاروري سازمانی او از کار، شادابی در محیط کار و بهره
نیز نشان دادند که دیگريمطالعاتنتایج .)22(بود خواهد 

پرستاران و حمایتعدمهاي نامناسب مدیریت، شیوهکارگیريبه
وري اهمیت ندادن به نظرات آنان از علل پایین بودن بهره

روابط خوب و حمایت مدیران از کهدرحالی. هستپرستاران 
،عالوه بر این). 23(شودوري میپرستاران باعث افزایش بهره

عملکرد و نظارت مستمر و ارزیابی بر اساسپاداشنظاماستقرار 
).2(وري را ارتقا و بهبود دهدتواند بهرهصحیح پرستاران نیز می

وري کارکنان در جوامع به بررسی بهرهذکرشدهدر مطالعات 
وري و به بهرهیکهیچبود و شدهپرداختهطورکلیبهمختلف و 

لی خدمات اصدهندگانارائهعنوانبهرضایت شغلی پرستاران 
.سالمت نپرداخته بودند

این پژوهش این بود که اگرچه از هايمحدودیتاز 
ن استراحت به تکمیل این پرستاران خواسته شد در زما

کنندگانمراجعهو تعداد باال بارکاريها بپردازند، اما پرسشنامه
تأثیرگذاردهی رفتند که بر روند پاسخزیاد از عواملی به شمار می

.وهشگر خارج بودکنترل این عامل از توان پژوبودند

نهاییگیرينتیجه

وري پرستاران نیز به همان با افزایش رضایت شغلی بهره
شناخت هر چه بیشتر این امر جهت لذا .نسبت افزایش پیدا کرد

عوامل بررسی◌ٔ درزمینهارتقا  سالمت جامعه و انجام مطالعاتی 
اران امري ضروري بشمار وري پرستبر کیفیت بهرهتأثیرگذار

. رودمی

و قدردانیتشکر

کارشناسی ارشد به راهنمایی نامهاین مقاله حاصل پایان
است که در و دانشجو سامان صابر دکتر علی نویدیانآقاي

از وسیلهبدین. دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تصویب رسید
رستار کش پتمام مسئولین مربوطه و همکاران محترم و زحمت

هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمان که در انجام این بیمارستان
.شودیاري دادند، تشکر میمطالعه
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Correlation of job satisfaction and productivity of nurses working in
hospitals in Kerman University of Medical Sciences

Navidian A1, *Saber S2, Kianian T3

Abstract
Introduction: Productivity is an intellectual point of view it always trying to improve

something that already exists. Different factors affect the productivity of hospital nurses

constitute the major part of the population. The aim of this study was to determine the

correlation of job satisfaction and productivity of nurses working in hospitals in Kerman

University of Medical Sciences.

Material & Methods: This study was descriptive-correctional one. This study was

conducted on 266 nurses of Kerman University of Medical Sciences through classified

random sampling. The participants of the study were all of nurses who working in different

wards of hospitals of Kerman University of Medical Sciences in 2012. For data collection the

“Job Satisfaction” and “Productivity of Nurses” questionnaires were used after content
validity and test retest reliability were measured. For analyzing data the SPSS/16 was used.

Findings: There was a significant positive correlation between job satisfaction of nurses

and productivity (P=0.0001, r=0.94). Also, over 72% of the nurses' had complained about

pay, working hours and the shortage of nurses.

Conclusion: Considering the relationship between job satisfaction and nurse’s
productivity, promoting and improving of job satisfaction by nursing and hospitals managers

can increase productivity. It is suggested that hospital managers constantly trying to improve

productivity.

Keywords: Efficiency, Job Satisfaction, Nurse.
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