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Abstract
Introduction: Job satisfaction of employees is critical for every type of organizations, 
including health systems. There are several reports indicating lack of job satisfaction amongst 
nurses could impact their work quality and commitment. Thus, the present study aimed to 
investigate the job satisfaction status among a group of nurses who work at Ava Salamat 
Entrepreneurs Institute, in Iran. 
Methods: This study is a descriptive-cross-sectional survey was conducted in 2019. The 
participants were 533 randomly selected nurses of Ava Salamat Entrepreneurs Institute, in 
Iran. The data on job satisfaction was collected by using well designed questionaries. Spss 
v22 software and descriptive statistical tests were used to analyze the data. 
Results: According to the results, 62% of the nurses were satisfied of their job security after 
being employed in the institute. 77% of nurses were satisfied in terms of the general conditions 
of their job compared to the past years. 63% were satisfied with the timely payment of their 
salaries and over 72% of nurses had satisfaction about the payment of insurance premiums 
by the institute. However, 64% of nurses had complains about the lack of proportionality 
between their salaries and workload. Furthermore, 54 of the participants were complained of 
the biases in the salaries.  
Conclusions: Based on the findings, the main complain of the nurses was about the 
disproportionality between their workload and salaries. Therefore increasing the salaries or 
improving welfare facilities of employees could enhance their satisfaction and commitment. 
Keywords: Job Satisfaction, Ava Salamat Entrepreneurs Institute, Nurses, Nursing Group.
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چکیده
ــای اقتصــادی  ــتی و محدودیت ه ــای بهداش ــا، گســترش نیازه ــزون چالش ه ــش روز اف ــا افزای ــان ب ــر جه ــتی در سراس ــای بهداش ــه: نظام ه مقدم
 روبــرو هســتند، تقریبــا در تمام کشــورها عمده تریــن بخــش نیروی انســانی شــاغل در نظــام بهداشــتی پرســتاران مــی باشــند. عــدم رضایــت شــغلی 
یکــی از عوامــل موثــر در تــرک حرفــه ی  پرســتاری اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران موسســه کارآفرینــان آوا 

ســالمت انجــام گرفتــه اســت.
روش کار: ایــن تحقیــق بــه صــورت توصیفــی- مقطعــی درســال 98 انجــام گرفــت. روش نمونــه گیــری بــه صــورت تصادفــی ســاده بــوده و 533 
پرســتار در ایــن مطالعــه شــرکت داشــته انــد. ابــزار گــردآوری اطالعــات، پرسشــنامه بــود و اطالعــات طــی 3 مــاه جمــع آوری شــد. در تجزیــه و تحلیل 

داده هــا از نــرم افــزار  Spss v22 و آزمــون هــای آمــاری توصیفــی اســتفاده گردیــد.
یافتــه هــا: 62% پرســتاران از امنیــت شــغلی خــود بعــد از اشــتغال در موسســه رضایــت دارنــد. 77% پرســتاران از وضعیــت کلــی خــود نســبت بــه 
گذشــته رضایــت داشــته انــد. 63% از پرداخــت بــه موقــع حقــوق خــود رضایــت دارنــد و بالــغ بــر 72% پرســتاران از پرداخــت حــق بیمه توســط موسســه 
نیــز راضــی بــوده انــد. 64% از پرســتاران از تناســب بیــن کار و پرداخــت خــود ناراضــی بودنــد و 54% پرســتاران از یکســان نبــودن شــرایط خــود بــا 

ســایر پرســنل قــراردادی و رســمی گلــه منــد بودنــد.
نتیجــه گیــری: بهبــود مزایــا بــه خصــوص اســتفاده از امکانــات رفاهــی بــرای نیروهــای موسســه بــه عنــوان بزرگتریــن تامیــن کننــده نیروهــای 
شــرکتی وزارت بهداشــت و رعایــت عدالــت در پرداخــت بیــن نیروهــای شــرکتی دانشــگاه هــای مختلــف بــه ویــژه پرســتاران در مقایســه بــا ســایر 
کارکنــان و ایجــاد فضــای آموزشــی مناســب باعــث افزایــش رضایــت پرســتاران خواهــد شــد و در نهایــت رضایــت بیمــاران را بــه همــراه خواهــد داشــت. 

کلیدواژه ها: رضایت شغلی، موسسه کارآفرینان آوا سالمت، پرستاری، گروه پرستاری.

مقدمه
اخیــر بســیار مــورد  رضایــت شــغلی پرســتاران در دهــه هــای 
ــان  ــغلی در می ــت ش ــت )1،2(. رضای ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــه محققی توج
ــت  ــالمت اس ــت س ــای مراقب ــازمان ه ــرای س ــی ب ــتاران چالش پرس
ــه  ــودمندی، روحی ــرد و س ــاران، عملک ــت بیم ــر امنی ــد ب ــی توان ــه م ک
تعهــد  و  جایــی  جابــه  کیفیــت،  زودرس،  بازنشســتگی  کارکنــان، 
ــذارد                                                                                               ــر بگ ــاران تاثی ــدی بیم ــه رضایتمن ــش از هم ــازمان و بی ــه س ب
)3،4(. کمبــود پرســتاران و تــرک کار از ایــن حرفــه، یــک معضــل جهانی 
ــه و هــم در کشــورهای در  اســت کــه هــم در کشــورهای توســعه یافت
ــای بهداشــتی  ــت ه ــت کار مراقب ــال توســعه وجــود دارد )4،5(. اهمی ح
– درمانــی در ایــن اســت کــه پرســتاران بایــد جهــت کســب بیشــترین 
ــارت الزم  ــص و مه ــب تخص ــر کس ــالوه ب ــی، ع ــر بخش ــی و اث کارای
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــد. ب ــه دهن ــود ادام ــه کار خ ــه ب ــا عشــق و عالق ب
ــروه  ــن گ ــغلی ای ــت ش ــش رضای ــاران، افزای ــت از بیم ــتار در مراقب پرس
ــد باعــث ارتقــای کیفیــت مراقبــت دریافــت  ــی مــی توان ــم مراقبت از تی
شــده توســط بیمــاران شــود و رضایتمنــدی بیمــاران از خدمــات درمانــی 

را بهبــود بخشــد )6-8(. رضایــت شــغلی حالتــی عاطفــی و مثبــت حاصل 
ــا تجــارب شــغلی اســت کــه دارای ابعــاد و عوامــل  ــی شــغل ی از ارزیاب
ــت شــغلی  ــه رضای ــه ب ــای ســنتی ک ــدل ه ــب م ــون اســت. اغل گوناگ
ــا آن  ــز دارد، ام ــورد شــغلش تمرک ــرد در م ــر احســاس ف ــردازد ب ــی پ م
چــه رضایــت شــغلی را شــکل میدهــد ماهیــت آن حرفــه نیســت بلکــه 
ــه  ــان در مقال ــرد از آن شــغل دارد )9-11(. روم ــه ف ــی اســت ک انتظارات
ــود پرســتار در ســال  ــه کمب ــد ک ــی کن ــوان م ــود در ســال 2008 عن خ
ــید )12(.  ــد رس ــود خواه ــد خ ــترین ح ــه بیش ــا 2020 ب ــای 2015 ت ه
ایــن کمبــود نیــرو موجــب بــاز مانــدن از دســتیابی بــه اهــداف جهانــی 
ــه ای پرســتاران خواهــد شــد  ــی حرف ــای بهداشــتی و نارضایت نظــام ه
)11،13،14(. باقــری و همــکاران در پژوهــش خــود گــزارش کــرده انــد 
ــه  ــل برگشــت ب ــرده، تمای ــرک کار ک ــتاران ت ــه 3.72 درصــد از پرس ک
کار را نداشــته انــد )4(. میرزابیگــی و همــکاران در پژوهشــی بــا عنــوان 
ــن  ــه ای ــال 1388 ب ــران در س ــتاران ای ــغلی پرس ــت ش ــی رضای بررس
نتیجــه رســیدند کــه بهبــود حقــوق و مزایــا و رعایــت عدالــت در حقــوق 
ــا ســایر  ــه ویــژه پرســتاران در مقایســه ب کارکنــان بهداشــتی درمانــی ب
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کارکنــان دولــت، تعدیــل ســاعت کار، اضافــه کاری و نوبــت کاری جهــت 
حفــظ کیفیــت خدمــات پرســتاری، رضایــت پرســتار و در نهایــت رضایــت 
بیمــار ضــروری اســت. همچنیــن همــوار کــردن مســیر ارتقــای شــغلی، 
ــگ  ــداوم و فرهن ــوزش م ــل و آم ــه تحصی ــکان ادام ــودن ام ــم نم فراه
ســازی در زمینــه حرفــه پرســتاری از اقدامــات مهــم در جهــت رضایــت 
شــغلی پرســتاران اســت )11(.  مســاله رضایــت شــغلی یکــی از چالــش 
برانگیــز تریــن مفاهیــم ســازمانی و پایــه بســیاری از سیاســت هــا و خــط 
ــازمان  ــی س ــره وری و کارای ــش به ــرای افزای ــت ب ــای مدیری مشــی ه
ــف  ــای مختل ــا در ســازمان ه ــد باره ــه بع ــه از ســال 1920 ب اســت. ک
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. رضایــت شــغلی حــدی از احساســات 
ــد  ــود دارن ــغل خ ــه ش ــراد نســبت ب ــه اف ــت اســت ک ــهای مثب و نگرش
)1،4،13(.  تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه علــل نگــرش مثبــت و منفی 
افــراد نســبت بــه شــغل و کارشــان متفــاوت اســت ایــن عوامــل شــامل: 
عوامــل مرتبــط بــه شــرایط کار، عوامــل مرتبــط بــه سیاســت هــا و رویــه 
ــردی  ــا شــخصیت هــای ف ــاط ب ــه در ارتب ــی ک هــای ســازمان و عوامل
ــی در  ــکاران در تحقیق ــل و هم ــد )15-17(. اینگرس ــی باش ــان م کارکن
ســال 2002 بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــزان رضایــت شــغلی بنابــر 
موقعیــت اســتخدامی، ناحیــه تخصصــی و نقــش پرســتار متفــاوت اســت 
)18(. بویــل و همــکاران در مطالعــه ای در ســال 2006  بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه پرســتاران بخــش اطفــال، بیشــترین رضایــت را داشــتند و 
کمتریــن رضایــت شــغلی در مــورد کســانی بــود کــه در واحــد جراحــی و 
اورژانــس کار مــی کردنــد )19(. آدامــز و همــکاران نیــز در مطالعــه خــود 

بــه ایــن نتیجــه رســیدند عوامــل ســازمانی نســبت بــه عوامــل فــردی 
ــتند )13،15،20(.  ــر هس ــم ت ــتاران مه ــغلی پرس ــت ش ــزان رضای در می
لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران 
موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت و مقایســه آن بــا ســایر مطالعــات انجام 
شــده در ایــن زمینــه مــی باشــد تــا از ایــن راه گامــی در جهــت افزایــش 
عوامــل رضایــت و کاهــش عوامــل عــدم رضایــت پرســتاران برداشــته 

شــود.

روش کار 
ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی – مقطعــی مــی باشــد کــه در ســال 98 
در مــورد پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای سراســر ایــران )دانشــگاه 
هــای طــرف قــرارداد بــا موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت( انجــام گرفتــه 
اســت. جامعــه پژوهــش شــامل پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای 
دولتــی کل کشــور و شــرایط ورود بــه مطالعــه داشــتن یــک ســال ســابقه 
کار و ملیــت ایرانــی بــود. حجــم نمونــه بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی 10 
درصــد کل جامعــه  بــرآورد شــد )11(. ایــن مطالعــه بــا رعایــت ضوابــط 
اخالقــی انجــام یافــت. ابــزار مطالعــه پرسشــنامه ای شــامل دو بخــش 
اســت. بخــش اول در مــورد ویژگــی هــای فــردی و شــغلی پرســتاران 
نظیــر جنســیت، ســن، مــدرک تحصیلــی، وضعیــت تاهــل، نــوع محــل 
کار، و موقعیــت حرفــه ای و قســمت دوم ابــزار ســنجش رضایــت شــغلی 
کــه بــا اســتفاده از مطالعــات قبلــی و نظــرات مدیــران اجرایــی معاونــت 

پرســتاری و ســازمان نظــام پرســتاری تهیــه شــده بــود.

 

شکل 1: منطقه مورد مطالعه
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یافته ها
7.68 درصــد شــرکت کننــدگان زن بودنــد. میانگیــن ســن نمونــه هــا 
6.31 )انحــراف معیــار 8.2( ســال و فــراوان تریــن گــروه ســنی بــا 58 
ــن4.63  ــود. همچنی ــال ب ــا 30 س ــنی 25 ت ــه رده س ــوط ب ــد مرب درص
درصــد شــرکت کننــدگان متاهــل بودنــد )جــدول 1(. 4.78 درصــد آنهــا 

ــد  ــل کار 1.62 درص ــد. مح ــتاری بودن ــی پرس ــدرک کارشناس دارای م
ــود. 5.83 درصــد بــه صــورت  پرســتاران بیمارســتان هــای آموزشــی ب
ــد دارای  ــد.6.54 درص ــه کار بودن ــغول ب ــردش مش ــت کاری در گ نوب
ســابقه کار بیــن 3 تــا 5 ســال داشــتند. 3.62 درصــد شــرکت کننــدگان 

ــد )جــدول2(.  ــی بودن پرســتار معمول

 جدول 1: ویژگی های فردی530 پرستار شاغل در دانشگاه های طرف قرار داد با موسسه کارآفرینان آوا سالمت

تعداد )درصد(مشخصات فردی

سن
30-25
39-30
50-40

309 )%58(
202 )%37.9(
22 )%4.1(

زنجنس
مرد

366 )%68.7(
167 )%31.3(

متاهلتاهل
مجرد

338 )%63.4(
195 )%36.6(

جدول2: ویژگی های شغلی530 پرستار در دانشگاه های طرف قرار داد با موسسه کارآفرینان آوا سالمت

تعداد )درصد(مشخصات حرفه ایتعداد )درصد(مشخصات حرفه ای

تحصیالت

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

30)5.6%(
61 )11.4%(
418 )78.4%(
24 )4.5%(

سابقه کار

1-2
3-5
6-8
9-11
12-15

باالتر از 15

46 )8.6%(
291 )54.6%(
144 )27%(
32 )6%(

18 )3.4%(
2 )0.4%(

محل کار
بیمارستان های عمومی
بیمارستان های آموزشی

غیره

190 )35.6%(
331 )62.1%(
12 )2.3%(

بخش

اطفال
زنان

جراحی
داخلی

اورژانس
اتاق عمل

غیره

41 )7.7%(
111 )20.8%(
76 )14.3%(
65 )12.2%(
65 )12.2%(
133 )25%(
42 )7.9%(

شغل

پرستار
اتاق عمل
بیهوشی

کمک پرستار
غیره

332 )62.3%(
60 )11.3%(
61 )11.4%(
76 )14.3%(
نوبت کاری)0.8%( 4

ثابت صبح
ثابت عصر
ثابت شب
در گردش

23 )4.3%(
21 )3.9%(
44 )8.3%(

445 )83.5%(
وضعیت حرفه ای

استف
پرستار

کمک پرستار
غیره

31 )5.8%(
388 )72.8%(
89 )16.7%(
25 )4.7%(

قســمت دوم ابــزار ســنجش رضایــت شــغلی کــه بــا اســتفاده از مطالعات 
قبلــی و نظــرات مدیــران اجرایــی معاونــت پرســتاری و ســازمان نظــام 
ــه  ــه نکت ــت ک ــرار گرف ــورد پرســش ق ــود م ــه شــده ب ــتاری  تهی پرس
ــاز جــواب ایــن ســواالت  قابــل توجــه چنــد ســوال بــود کــه از دیــر ب
همــواره یکــی از نگرانــی هــای مشــترک مدیــران اجرایــی مرتبــط بــا 
پرســتاری در وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمانهای 

صنفــی مرتبــط بــا پرســتاری و از همــه مهــم تــر خــود پرســتاران عزیــز 
ــان  ــغلی، یکس ــت ش ــتمزد، امنی ــع دس ــه موق ــت ب ــد )پرداخ ــی باش م
بــودن شــرایط بــا ســایر پرســتاران رســمی و پیمانــی، پرداخــت کامــل 
ــه  حــق بیمــه ســهم کارفرمــا، مناســب بــودن ســاعت کاری نســبت ب
ســایر پرســتاران و...( کــه نتایــج ســنجش رضایــت شــغلی در )جــدول 

3( بــه صــورت کامــل ذکــر شــده اســت.
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 جدول 3: میزان رضایت شغلی530 پرستار شاغل در دانشگاه های طرف قرار داد با موسسه کارآفرینان آوا سالمت

راضی و بسیار راضیسواالت رضایت شغلی
تعداد )درصد(

ناراضی و بسیار ناراضی
تعداد )درصد(

آیا از امکانات پیشرفت حرفه ای خود رضایت دارید؟
آیا از برخورداری از آموزش های ضمن خدمت رضایت دارید؟

آیا از تناسب بین پرداخت کارکرد و سختی کار خود رضایت دارید؟
آیا از پرداخت به موقع دستمزد خود رضایت دارید؟

آیا از دریافتی کافی حقوق و مزایای خود رضایت دارید؟
آیا نسبت به سایر پرسنل از امنیت شغلی خود رضایت دارید؟

میزان امنیت شغلی شما نسبت به قبل از اشتغال در موسسه را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا از یکسان بودن شرایط خود با سایر پرسنل رسمی و پیمانی رضایت دارید؟

آیا از شرایط فیزیکی محیط کار خود رضایت دارید؟
آیا از پوشش بیمه ای خود رضایت دارید؟

آیا از فرصت استفاده از توانایی مهارتی خود رضایت دارید؟
آیا از مناسب بودن ساعت کاری خود رضایت دارید؟
آیا از متناسب بودن حجم کاری خود رضایت دارید؟

آیا از ارتباط درون حرفهای با سایر همکاران خود رضایت دارید؟
آیا از توجه به پیشنهادات ارائه شده از سوی خود رضایت دارید؟

آیا از حمایت حرفه ای مدیران پرستاری رضایت دارید؟
وجهه اجتماعی حرفه پرستاری در جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا از متناسب بودن شرح وظایف با نوع وظایف محوله رضایت دارید؟

آیا به طور کلی از وضعیت خود در این موسسه نسبت به گذشته رضایت دارید؟
آیا از تداوم همکاری با موسسه در شرایط فعلی خود رضایت دارید؟

310 )58.1%(
272 )51%(

147 )27.5%(
294 )62.3%(
196 )36.8%(
139 )26.1%(
330 )61.9%(
190 )35.7%(
254 )47.7%(
389 )72.8%(
361 )67.7%(
253 )47.4%(
168 )31.5%(
339 )63.6%(
281 )52.7%(
296 )55.6%(
274 )51.4%(
307 )57.6%(
411 )77.1%(
402 )75.4%(

140 )26.3%(
167 )31.3%(
341 )64%(

198 )31.1%(
292 )54.8%(
302 )56.7%(
90 )16.9%(
289 )54.2%(
179 )33.6%(
69 )12.9%(
84 )15.7%(
212 )39.7%(
273 )51.2%(
84 )15.8%(
119 )22.3%(
114 )21.4%(
129 )24.2%(
109 )20.5%(
53 )9.9%(
50 )9.4%(

بحث و نتیجه گیری
ــه  ــورد توج ــیار م ــر بس ــای اخی ــه ه ــتاران در ده ــغلی پرس ــت ش رضای
محققیــن قــرار گرفتــه اســت. رضایت شــغلی در میان پرســتاران چالشــی 
بــرای ســازمان هــای مراقبــت ســالمت اســت کــه مــی توانــد بــر امنیــت 
بیمــاران، عملکــرد و ســودمندی، روحیــه کارکنــان، بازنشســتگی زودرس، 
کیفیــت، جابــه جایــی و تعهــد بــه ســازمان و بیــش از همــه رضایتمنــدی 
ــه،  ــن حرف ــرک کار از ای ــتاران و ت ــود پرس ــذارد. کمب ــر بگ ــاران تاثی بیم
ــه و  ــی اســت کــه هــم در کشــورهای توســعه یافت ــک معضــل جهان ی
هــم در کشــور هــای در حــال توســعه وجــود دارد )15،21(. اهمیــت کار 
ــد  ــی در ایــن اســت کــه پرســتاران بای مراقبــت هــای بهداشــتی  درمان
ــب  ــر کس ــالوه ب ــی، ع ــر بخش ــی و اث ــترین کارای ــب بیش ــت کس جه
تخصــص و مهــارت الزم بــا عشــق و عالقــه بــه کار خــود ادامــه دهنــد. 
ــه نقــش پرســتار در مراقبــت از بیمــاران، افزایــش رضایــت  ــا توجــه ب ب
شــغلی ایــن گــروه از تیــم مراقبتــی مــی توانــد باعــث ارتقــای کیفیــت 
مراقبــت دریافــت شــده توســط بیمــاران شــود و رضایتمنــدی بیمــاران 
ــود بخشــد. رضایــت شــغلی حالتــی عاطفــی  ــی را بهب از خدمــات درمان
و مثبــت حاصــل از ارزیابــی شــغل یــا تجــارب شــغلی اســت کــه دارای 
ــه  ــه ب ــنتی ک ــای س ــدل ه ــب م ــون اســت. اغل ــل گوناگ ــاد و عوام ابع
ــر احســاس فــرد در مــورد شــغلش تمرکــز  ــردازد ب رضایــت شــغلی میپ
دارد، امــا آن چــه رضایــت شــغلی را شــکل میدهــد ماهیــت آن حرفــه 
نیســت بلکــه انتظاراتــی اســت کــه فــرد از آن شــغل دارد. بــا توجــه بــه 
ــش  ــا افزای ــان، ب ــر جه ــتی در سراس ــای بهداش ــوع  نظام    ه ــن موض ای
ــزون چالش هــا، گســترش نیازهــای بهداشــتی و محدودیت هــای  روز اف

اقتصــادی  روبــرو هســتند. تقریبــا در تمــام کشــورها عمده تریــن بخــش 
نیــروی انســانی نظــام بهداشــتی را پرســتاران تشــکیل می دهنــد.  کمبــود 
پرســتار و خــروج بــاالی پرســتاران از ایــن حرفــه، یــک معضــل جهانــی 
ــر در  ــل موث ــت شــغلی یکــی از عوام ــن، عــدم رضای ــن بی  اســت. در ای
ــا  ــش ب ــن پژوه ــد )5، 6، 8، 9، 22(. ای ــتاری می باش ــه پرس ــرک حرف ت
هــدف بررســی رضایــت شــغلی پرســتاران و گــروه پرســتاری موسســه 

کارآفرینــان آوا ســالمت انجــام گرفتــه اســت.
عوامل فردی و سازمانی موثر بر رضایت شغلی:

ــردان و  ــان و م ــن زن ــا دار بی ــه ای معن ــه رابط ــن مطالع ــیت: در ای جنس
ــده آن اســت  ــه نشــان دهن ــده می شــود ک ــت شــغلی دی ــل رضای عوام
ــد. در  ــتری می دهن ــت بیش ــی اهمی ــای اجتماع ــه فاکتوره ــان ب ــه زن ک
حالــی کــه مــردان ارزش بیشــتری را بــه موضوعــات مالــی، پیشــرفت و 

ــد.  ــغل می دهن ــی ش ــای خارج ــه ه ــر جنب دیگ
ســابقه کار: در مطالعــه ی حاضــر ارتباطــی U شــکل بیــن ســابقه کار بــا 
رضایــت شــغلی برقــرار می باشــد. بدیــن معنــا کــه رضایــت پرســنل در 
ــا  ــد از آن و ب ــا بع ــوده ام ــی ب ســال های اول اســتخدامی در ســطح نازل

ــد. ــدا می کن ــز افزایــش پی افزایــش ســابقه ی کار، رضایــت شــغلی نی
ــه ی حاضــر  ــل داده هــای مطالع ــه و تحلی ــج حاصــل از تجزی ســن: نتای
ــان  ــر بیشــتر از کارکن ــان مســن ت ــوال کارکن ــه معم ــد ک نشــان می ده
جــوان از شغلشــان رضایــت دارنــد. تاهــل: در ایــن مطالعــه ارتبــاط معنــا 
ــه ایــن معنــا  داری بیــن تاهــل و رضایــت شــغلی مالحظــه می شــود. ب
ــد.  ــراد متاهــل بیــش از پرســتاران مجــرد از شغلشــان راضــی ان کــه اف
بخــش محــل کار: ایــن مطالعــه بیان گــر آن اســت کــه پرســتارانی کــه 
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ــه ســایر پرســتاران رضایــت  ــد نســبت ب در بخــش اطفــال کار می کردن
بیشــتری از شــغل خــود دارنــد. 

ــکار و  ــتقالل، ابت ــی از اس ــای میزان ــه معن ــل ب ــل: آزادی عم آزادی عم
ــد  ــه الزم باش ــای کاری روزان ــت ه ــه در فعالی ــا کار ک ــط ب آزادی مرتب
تعریــف شــده اســت و در ایــن مطالعــه  نیــز ارتباطی مســتقیم بیــن آزادی 

عمــل و رضایــت شــغلی وجــود داشــت.
ــی از  ــتمزد یک ــع دس ــه موق ــت ب ــتمزد: پرداخ ــع دس ــه موق ــت ب  پرداخ
عوامــل بســیار تاثیــر گــذار در رضایــت شــغلی اســت کــه در مطالعــات 
ــا  ــه ب ــوع در رابط ــن موض ــت.  ای ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــز ب ــدد نی متع
پرســتاران شــرکتی مصــداق بیشــتری دارد. شــرکت های پیمانــکاری ای 
کــه قبــل از موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت، امــور پرســتاران شــرکتی 
ــای  ــم و گاه تاخیره ــای نامنظ ــت پرداخت ه ــه عل ــد، ب ــل بوده ان را متقب
چنــد ماهــه باعــث بــه وجــود آمــدن چنیــن دیدگاهــی شــده اند. امــا ایــن 
مطالعــه نشــان می دهــد کــه موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت  توانســته 
ــش  ــت، افزای ــت در پرداخ ــه عدال ــود ک ــداف خ ــتای اه ــت در راس اس
میــزان امنیــت شــغلی و تامیــن نیــروی انســانی توانمنــد، موثــر و کارآمــد 
و مســلط بــه علــم، مهــارت، اخــالق حرفــه ای و ارتباطــات فــردی، تیمی 
و ســازمانی می باشــد گام بــردارد. ایــن اقدامــات باعــث برقــراری رابطــه 
ــدی  ــش رضایتمن ــع دســتمزد و افزای ــه موق ــن پرداخــت ب ــاداری بی معن

شــغلی پرســتاران شــده اســت.
ــا Job Security ، در واقــع  میــزان امنیــت شــغلی: امنیــت شــغلي ی
حاکــی از ایــن اســت کــه فــرد شــاغل، توانایــی حفــظ شــغل خــود را دارد 
و احتمــال بیــکار شــدن او بســیار پاییــن اســت. امنیــت شــغلی یکــی از 
بزرگتریــن دغدغــه هــای کارکنــان، ســازمان ها و نهادهــای مســئول، در 
ــز  ــا نیروهــای شــرکتی اســت )4، 16، 23(. در ایــن مطالعــه نی رابطــه ب
ــت  ــی پرســتاران، امنی ــه یکــی از دغدغــه هــای اصل مشــخص شــد ک
ــه،  ــن مطالع ــه در ای ــل توج ــه قاب ــا نکت ــت. ام ــوده اس ــود ب ــغلی خ ش
ــد از اشــتغال  ــت شــغلی بع ــت پرســنل از امنی افزایــش چشــمگیر رضای
در موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت می باشــد )در جــدول 3( کــه یکــی 
ــوده اســت. رضایــت کلــی و  دیگــر از اهــداف تاســیس ایــن موسســه ب
ــالمت:  در  ــان آوا س ــه کارآفرین ــا موسس ــتاران ب ــکاری پرس ــداوم هم ت
ــود  ــی خ ــت کل ــتاران از وضعی ــت پرس ــزان رضای ــان پرسشــنامه، می پای
)امنیــت شــغلی، پرداخــت حقــوق، کارانــه، پوشــش بیمــه ای و ...( نســبت 
بــه قبــل از اشــتغال در موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت )بــه دلیــل آن 
کــه اکثــر پرســتاران شــرکتی تجربــه کارکــردن بــا ســایر شــرکت های 
ــج آن  ــه نتای ــت ک ــرار گرف ــوال ق ــورد س ــته اند( م ــز داش ــکار را نی پیمان
قابــل توجــه مــی باشــد. همچنیــن چنانچــه پرســتاران در تعییــن شــرکت 
پیمانــکار حــق انتخــاب داشــته باشــند، اکثــر پرســنل تمایل بــه همکاری 
بــا موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت را دارنــد. ایــن امــر بیانگــر آن اســت 
ــم  ــداف و چش ــتای اه ــت و در راس ــه درس ــت موسس ــیر حرک ــه مس ک
ــود  ــه بهب ــت، کمــک ب ــوده اســت. و در نهای ــف شــده ب اندازهــای تعری

نظــام ســالمت در ســطح وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
گام برمــی دارد. بــه طــور کلــی بــه نظــر مــی رســد کــه رضایــت شــغلی 
پرســتاران قویــا بــر مبنــای عوامــل درونــی و جنبــه هــای میــان فــردی 
کار پرســتاری باشــد. فرایندهــا و عملکردهــای متفــاوت کــه ارتباطــات 
میــان فــردی را تســهیل و حمایــت مــی کننــد و نیــز تجربــه حمایــت از 
طــرف هــم تــرازان، اثــر معنــا داری روی رضایــت شــغلی پرســتاران دارد. 
ــاط کار-  ــد ارتب ــی مانن ــامل موضوعات ــتاری ش ــی کار پرس ــازمان ده س
خانــواده، سیســتم کار پرســتاری، منابــع، رهبــری و تخصــص گرایــی از 
عوامــل بــر رضایــت شــغلی پرســتاران موثــر اســت. شــرایط اجتماعــی 
جامعــه نیــز روی رضایــت شــغلی پرســتاران موثــر اســت. در مطالعــات 
ــل اقتصــادی  ــر عوام ــادی ب ــد زی ــف در کشــور هــای دیگــر تاکی مختل
ــوق و  ــران، حق ــا در ای ــت شــغلی نشــده اســت. ام ــش آن در رضای و نق
امنیــت شــغلی مهمتریــن عوامــل مرتبــط بــا نارضایتــی شــغلی ذکر شــده 
اســت. طبــق مطالعــات اخیــر، بیشــترین نارضایتــی شــغلی بــه ترتیــب 
ــکاتلند )%38(،  ــکا )48%(، اس ــده آمری ــاالت متح ــتاران ای ــان پرس در می
ــزارش شــده اســت.  ــان )17%( گ ــادا )33%( و آلم انگلســتان )36%(، کان
ــادا  در ارتبــاط بــا شــرایط کاری، در حــدود یــک ســوم پرســتاران در کان
و اســکاتلند احســاس مــی کردنــد کــه در پیشــبرد برنامــه زمانــی کاری 
طبــق روش خــود در مقایســه بــا ســه کشــور دیگــر مشــارکت بیشــتری 
ــی )%61(  ــتاران آلمان ــر، پرس ــا یکدیگ ــورها ب ــه کش ــتند. در مقایس داش
ــت  ــی کــه پرســتاران ایال ــد، در حال ــا راضــی بودن ــرای ارتق از فرصــت ب
متحــده امریــکا )57%( و کانــادا )69%(، از حقوقشــان بیشــترین رضایت را 
داشــتند. همچنیــن پرســتاران انگلیســی نســبت بــه پرســتاران اســترالیایی 
احســاس نارضایتــی بیشــتری داشــتند. پرســتاران انگلیســی احســاس می 
ــترالیایی  ــتاران اس ــه پرس ــبت ب ــان، نس ــگاه حرفه ای ش ــه جای ــد ک کردن
ــرایط  ــر و ش ــف ت ــتان ضعی ــران بیمارس ــا مدی ــر، روابطشــان ب ــن ت پایی
کاریشــان نامناســب تــر اســت. پرســتاران انگلیســی در ارتبــاط بــا نبــود 
ارتباطــات بیــن پرســتاران و پزشــکان نگــران بودنــد و احتــرام کمــی از 
جانــب مدیــران بیمارســتان و پزشــکان گــزارش کردنــد )4، 11، 13،24(. 
ــی نشــان داده اســت کــه شــرایط  ــا پرســتاران ایران مطالعــات مرتبــط ب
ــودن  ــخص نب ــاد، مش ــار کاری زی ــنل، ب ــود پرس ــب )کمب کاری نامناس
شــرح شــغل، کمبــود تجهیــزات، آزادی عمــل بالینــی محــدود، تعــارض 
بــا پزشــکان، مســایل مدیریتــی و فقــدان شــرایط کاری حمایــت کننــده( 
در میــان پرســتاران ایرانــی منجــر بــه نارضایتــی شــغلی مــی شــود. کــه 
ســهم پرســتاران شــرکتی در ایــن میــان نیــاز  بــه دلیــل نبــود امنیــت 
شــغلی نســبت بــه ســایر پرســنل رســمی و پیمانــی، دریافــت ناکافــی و 
نامنظــم حقــوق ومزایــا بیشــترین ســهم را در بــه وجــود آوردن نارضایتــی 
ــن  ــه در ای ــل توج ــم و قاب ــه مه ــا نکت ــا دارد. ام ــرو ه ــن نی ــن ای در بی
ــان نیروهــای شــرکتی موسســه  ــت شــغلی در می ــش رضای ــان افزای می
ــن  ــه ای ــت ک ــر آن اس ــود بیانگ ــه خ ــالمت دارد ک ــان آوا س کارآفرین
موسســه توانســته در راســتای کاهــش تفــاوت هــا میــان پرســنل رســمی 
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و پیمانــی بــا نیــرو هــای شــرکتی گام برداشــته اســت. و باعــث ایجــاد 
امنیــت شــغلی بــاال در نیروهــای شــرکتی شــده اســت کــه شــاید آرزوی 
دیرینــه پرســنل و مســئولین ایــن حــوزه بــوده اســت کــه اکنــون میتــوان 
ــل توجــه دیگــر کــه در تمامــی  ــه قاب ــه اســت. نکت گفــت تحقــق یافت
مطالعــات داخلــی بــه آن توجــه ویــژه شــده اســت و یکــی از مهمتریــن 
عوامــل تاثیــر گــذار در افزایــش رضایــت شــغلی در میــان کارکنــان مــی 
ــرا وزارت  ــی باشــد. زی ــوق و دســتمزد م ــع حق ــه موق باشــد پرداخــت ب
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در راســتای خصوصــی ســازی و 
ــه  ــش ب ــی گرای ــرای جــذب پرســنل رســمی و پیمان نداشــتن مجــوز ب
ســمت جــذب نیروهــای شــرکتی پیــدا کــرده انــد ولــی یکــی از عوامــل 
بســیار مهــم در ایــن راســتا جلوگیــری از ســوء اســتفاده هایــی بــود کــه 
ــتاری  ــال پرســنل پرس ــود آوری بیشــتر در قب ــل س ــه دلی ــکاران ب پیمان
داشــتند آن هــم تاخیــر در پرداخــت هــای پرســنل و بلوکــه کــردن پــول 
ــود آوری  ــا آن س ــود و ب ــکار ب ــت پیمان ــه در دس ــود ک ــابهایی ب در حس
ــم  ــن مه ــودی کالن در ای ــث س ــک روزه باع ــی ی ــر حت داشــت و تاخی
بــود. خوشــبختانه موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت مفتخــر اســت کــه در 
ایــن بــاب توانســته رضایــت کارکنــان خــود را نیــز داشــته باشــد. و بیــن 
واریــز حقــوق کارکنــان بــه حســاب مشــترک بیــن موسســه و دانشــگاه 
کــه هیــچ ســودی بــه آن تعلــق نمــی گیــرد تــا پرداخــت حقــوق چنــد 
ســاعت هــم فاصلــه نــدارد. کــه دلیــل ایــن امــر بســیار مهــم ایــن اســت 

کــه موسســه کارآفرینــان آوا ســالمت در راســتای سیاســت هــای کلــی 
نظــام مبنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت هــای کلــی تعریــف شــده 
موسســه توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه هیــچ 
وجــه دنبــال افزایــش ســودآوری نبــوده و فقــط بــه دنبــال ارائــه خدمــات 
ــن پرســنل در تمامــی  ــاوت هــای بی ــان، و کاهــش تف ــه کارکن ــر ب بهت

ابعــاد مــی باشــد.
پیشــنهادات: بعضــی راهکارهــا، جهــت کمــک بــه مدیــران پرســتاری 
در جهــت بهبــود رضایــت شــغلی پرســتاران از ایــن بررســی منتــج شــده 
اســت. کــه مدیــران بایــد از عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی پرســتاران 
ــا  ــاوت ه ــش تف ــت کاه ــای الزم در جه ــزی ه ــند. و برنامه ری آگاه باش
در تمامــی ابعــاد )آموزشــی، رفاهــی، ســاعت کاری، اضافــه کاری هــای 
اجبــاری و ....( بیــن پرســنل رســمی و پیمانــی بــا نیروهــای شــرکتی را 
داشــته باشــند. انتظــار بــرای رفــع ایــن موانــع شــاید بــه نظــر غیــر قابــل 
دسترســی باشــد امــا گام برداشــتن در راســتای کاهــش ایــن تفــاوت هــا 

هــر چنــد کوچــک امــا بــه شــدت موثــر خواهــد بــود.

تشکر و قدردانی
برخــود الزم مــی دانــم از تمامــی همــکاران ســتادی و نماینــدگان عزیــز 
در سراســر کشــور کــه در انجــام ایــن طــرح یــاری رســاندند قدردانــی و 

تشــکر کنــم.
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