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Abstract
Introduction: The present study is a meta-analytical study conducted in the area of job satisfaction
of nurses in the country through ten years ago. In this research, a comprehensive picture of this area
is presented at the national level, which can be viewed by the neglected sides, and help to develop
the concept in country.
Methods: The research method is qualitative, a kind of meta-analysis. The statistical population
includes 3950 articles that 3853 articles were removed in the process of reviewing and finally 97
articles were selected to study the first question of the research and 20 articles were selected as
relevant sources as a statistical sample.
Results: The most researches in about job satisfaction of nurses were done in 2912, 2014 and 2018
in the region. The most commonly questionnaire used is the JDI questionnaire. Investigation and
measurement of nurses' job satisfaction, factors affecting job satisfaction, individual and organizational
ethics, leadership method of nurses and managers and intelligence have been paid more attention in
researches.In the 20 articles reviewed, the mean and standard deviation of job satisfaction were
obtained 2.833±0.008 A large heterogeneity was observed in the results of the studies, which after
examining the suspected factors, it was found that job satisfaction is inversely related to the sample
size, research year and average service history and is directly related to the average age.
Conclusions: The results of the present study showed that despite the many researches that have
been done in the field of nursing job satisfaction in the last decade, appropriate policies have not
been adopted to increase their job satisfaction. Therefore, it is necessary for managers and relevant
officials in this field to identify the main reason of job dissatisfaction of nurses in their centers and
take appropriate measuements in order to eliminate and empower them.
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چکیده
مقدمــه :مطالعــه حاضــر فراتحلیلــی بــر پژوهشهــای انجــام شــده در حــوزه رضایــت شــغلی پرســتاران در کشــور طــی ده ســال گذشــته
میباشــد .در ایــن پژوهــش تــاش شــده ،تصویــر جامعــی از مطالعــات ایــن حــوزه در ســطح ملــی ارائــه شــود تــا توجــه پژوهشــگران بــه
حوزههــای مغفــول مانــده جلــب کــرده و بــه توســعهایــن مفهــوم در کشــور کمــک نمایــد.
روش کار :روش پژوهــش ،کیفــی و از نــوع فراتحلیــل بــوده اســت .جامعــه آمــاری شــامل  3950مقالــه بــوده کــه در رونــد بررســی 3853
مقالــه حــذف و در نهایــت  97مقالــه جهــت بررســی ســوال اول پژوهــش و  20مقالــه بــه عنــوان منابــع مرتبــط بــه عنــوان نمونــه آمــاری
انتخاب شــده اســت.
یافتههــا :در ســالهای  94 ،91و  97بیشــترین مطالعــات در حــوزه رضایــت شــغلی پرســتاران انجــام شــده اســت .بیشــترین کاربــرد
ابــزار ،پرسشــنامه  JDIمیباشــد .بیشــترین فراوانــی در انجــام پژوهــش مربــوط بــه شــهر تهــران میباشــد .بررســی و ســنجش میــزان
رضایــت شــغلی پرســتاران ،عوامــل مؤثــر بــر رضایــت شــغلی ،اخــاق فــردی و ســازمانی ،ســبکهای رهبــری سرپرســتاران و مدیــران و
هــوش در پژوهشهــا بیشــتر مــورد توجــه بــوده اســت .در  20مقالــه مــورد بررســی ،میانگیــن و انحــراف معیــار رضایــت شــغلی ± 0/008
 2/833بــه دســت آمــد .ناهمگونــی زیــادی در نتایــج مطالعــات مشــاهده شــد کــه پــس از بررســی عوامــل مظنــون مشــخص شــد رضایت
شــغلی بــا حجــم نمونــه ،ســال انجــام پژوهــش و میانگیــن ســابقه خدمــت رابطــه معکــوس و بــا میانگیــن ســنی رابطــه مســتقیم دارد.
نتیجهگیــری :نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد عالرغــم پژوهشهــای فراوانــی کــه در دهــه اخیــر در حــوزه رضایــت شــغلی
پرســتاران انجــام شــده اســت ،سیاسـتهای مناســبی جهــت افزایــش رضایــت شــغلی آنــان اتخــاذ نگردیــده اســت .بــر ایــن اســاس الزم
اســت مدیــران و مســئوالن ذیربــط در ایــن حــوزه عوامــل اساســی عــدم رضایــت شــغلی پرســتاران مراکــز خــود را شناســایی کــرده و در
راســتای رفــع نیازهــا و توانمندســازی بیشــتر پرســتاران تدابیــر الزم را اتخــاذ نماینــد.
کلید واژه ها :رضایت شغلی ،پرستاران ،فرا تحلیل.
مقدمه
نیــروی انســانی بــه عنــوان داراییهــای مهــم یــک ســازمان
موفــق در نظــر گرفتــه میشــوند ( .)1از ایــن رو بــه منظــور
افزایــش بهــرهوری و کارایــی ســازمانها توجــه بــه نیازهــای
کارکنــان و تأمیــن ســامت روانــی و جســمانی و جلــب رضایــت
آنهــا ،اهمیــت ویــژهای مییابــد .رضایــت شــغلی یکــی از
چالــش برانگیزتریــن مفاهیــم ســازمانی اســت کــه پایــه بســیاری
از سیاســتها و خــط مشــیهای مدیریــت بــرای افزایــش
بهــرهوری و کارایــی ســازمان اســت (.)2
رضایــت شــغلی موضــوع مهمــی در مبحــث حفــظ و نگهــداری

منابــع انســانی یــک ســازمان بــه شــمار مـیرود و بیتوجهــی بــه
آن ،در بلندمــدت ،سیســتم اجتماعــی ســازمان را مختــل نمــوده
و موجــب بــروز عصیــان ،کاهــش حــس مســئولیت و در نهایــت
تــرک خدمــت میشــود (.)3
دو رویکــرد نظــری بــرای مفهومســازی رضایــت شــغلی وجــود
دارد .۱ :تئوریهــای محتوایــی (هرزبــرگ 1959 ،؛ هرزبــرگ،
1966؛ مازلــو 1943 ،؛ مــک کللنــد 1961 ،؛ مــک گرگــور 1960 ،؛
ســیف و همــکاران )2012 ،و  .۲تئــوری فرآینــد (آدامــز۱۹۶۳ ،؛
دورانــت و همــکاران۲۰۰۶ ،؛ هاکمــن و اولدهــام ۱۹۷۶ ،؛ الک
۱۹۶۹ ،؛ پورتــر و الولــر ۱۹۶۸ ،؛ ورووم  .)۱۹۶۴ ،نظریههــای
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 -1استادیار ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
ایمیلfnarenji@ut.ac.ir :
 -2کارشناسی ارشد ،مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.

فاطمه نارنجی ثانی و همکاران

محتــوا بــر شناســایی و اولویتبنــدی نیازهــای افــراد ،انگیزههــا و
اهــداف تأکیــد دارنــد .وقتــی ایــن نیازهــا بــرآورده میشــوند ،افــراد
رضایــت را تجربــه میکننــد ( .)4نظریههــای فرآینــد رضایــت
شــغلی بــر روی چگونگــی تحقــق انگیــزش ،نیازهــا و اهــداف
تأکیــد دارنــد (.)5
اصطــاح رضایت شــغلی توســط هاپــاك در ســال  1935پیشــنهاد
شــد او اظهــار میکــرد کــه رضایــت شــغلی بــه معنــی احساســات
کارکنــان ،نگــرش و واکنشهــاي ذهنــی کارکنــان نســبت بــه
شغلشــان اســت ( .)6در واقــع هاپــاک رضایــت شــغلی را مفهومــی
چندبعــدی میدانــد کــه در نتیجــه آن صرف ـ ًا وجــود یــک عامــل
موجــب رضایــت شــغلی فــرد نخواهــد شــد ،بلکــه وجــود ترکیبــی
از عوامــل مختلــف موجــب خواهــد شــد کــه فــرد در لحظــه معینی
از شــغل خــود احســاس رضایــت کنــد ( .)7از زمــان هرزبــرگ
( ،)1959مفهــوم رضایــت شــغلی بــه صــورت چشــمگیری مــورد
چالــش و تجدیــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال بــه نظــر
میرســد ایــن مفهــوم مبهــم باقیمانــده اســت .تعاریــف مرتبــط
بــا رضایــت شــغلی نشــان میدهــد کــه ایــن مفهــوم ،ســه ســازه
مجــزا ولــی مرتبــط بــا هــم را در بــر میگیــرد کــه عبارتانــد
از ارزشــیابی شــغل ،بــاور داشــتن شــغل و تجربیــات عاطفــی در
مــورد شــغل .کرانــی رضایــت شــغلی را بــه عنــوان یــک واکنــش
عاطفــی (هیجانــی) یــک فــرد نســبت بــه شــغل خــود تعریــف
میکنــد .ایــن واکنــش عاطفــی ناشــی از مقایســه پیامدهــای
واقعــی یــا تمایــات (انتظــارات ،خواســتههای) کارمنــد میباشــد.
لوکــه بیــان میکنــد رضایــت شــغلی یــک حالــت هیجانــی مثبــت
یــا خوشــایند اســت کــه ناشــی از ارزیابــی شــاغل از شــغل یــا
تجربیــات شــغلی خــود میباشــد .بریــف نیــز معتقــد اســت کــه
رضایــت شــغلی متأثــر از احساســات افــراد در مــورد شغلشــان
میباشــد (.)8
رضایــت شــغلی یکــی از پیچیدهتریــن موضوعــات پژوهــش
رفتــار ســازمانی اســت کــه علیرغــم مطالعــات و پژوهشهــای
فــراوان در ایــن زمینــه ،همچنــان مــورد بحــث و مناقشــه در بیــن
صاحبنظــران میباشــد .دلیــل اصلــی ایــن اختالفنظرهــا
عمــق و دامنــه و دربرگیرندگــی رضایــت شــغلی میباشــد کــه
گویــی بــا همــه ابعــاد و جوانــب فــردی ،گروهــی ،ســازمانی و فــرا
ســازمانی مرتبــط اســت .در یــک عبــارت کوتــاه ،رضایــت شــغلی
موضوعــی خــاص و پراهمیــت اســت کــه بــا همــه ابعــاد زندگــی
فــردی ،اجتماعــی و ســازمانی رابطــه دارد و بایــد هــم چنــان روی
آن کار کــرد)9( .
در نظــام ســامت ،پرســتاران اغلــب عمدهتريــن بخــش نيــروي
21
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انســاني را تشــكيل ميدهنــد ( )10كــه نقــش بســزایی در ارتقــاي
ســامت جامعــه دارنــد و بــدون وجــود نيروهــاي كارآمد پرســتاري،
نظــام ســامت موفــق بــه دســتيابي بــه اهــداف خــود نخواهد شــد
( .)11امــروزه كمبــود شــديد ايــن نيروهــا و تــرك شــغل توســط
پرســتاران بــه يــك چالــش مهــم در كشــورهاي توســعه يافتــه و در
حــال توســعه تبديــل شــده اســت ( .)12مطالعــات نشــان دادهانــد
کــه کمبــود پرســتاران لزوم ـ ًا کمبــود افــراد بــا شــرایط پرســتاری
نیســت ،بلکــه کمبــود پرســتاران مایــل بــه کار در شــرایط فعلــی
اســت ( 14و  .)13رومــن در مقالــه خــود عنــوان ميكنــد كــه
تأثیــر كمبــود پرســتار در ســالهاي  2015تــا  2020بــه بيشــترين
حــد خــود خواهــد رســيد .ايــن كمبــود نيــرو موجــب بــاز مانــدن از
دســتيابي بــه اهــداف جهانــي نظامهــاي بهداشــتي و نارضايتــي
حرف ـهاي پرســتاران خواهــد شــد ( .)15شــناخت دقیــق و روشــن
رضایــت شــغلی پرســتاران و مؤلفههــای مؤثــر بــر آن میتوانــد
بــه توســعه اســتراتژیهای مؤثــر در جهــت رفــع کمبــود پرســتار و
افزایــش کیفیــت مراقبــت از بیمــار کمــک کنــد (.)16
رضایتمنــدی شــغلی پرســتاران توســط چندیــن نویســنده تعریــف
شدهاســت .بیشــتر تعاریــف رضایــت شــغلی پرســتاران مبتنــی
بــر سلســلهمراتب نیازهــای مازلــو و تئــوری دو عاملــی هرزبــرگ
اســت .بــه عنــوان مثــال ،اتــوود و هینشــو ( )1977رضایــت شــغلی
پرســتاران را بــه عنــوان درک پرســتار از احساســات ذهنــی دربــاره
شــغل و شــرایط کار خــود تعریــف میکننــد .اســپکتور (،)1985
رضایــت شــغلی پرســتاران را بــه عنــوان یــک احســاس یــا واکنش
احساســی پرســتاران نســبت بــه وضعیت شــغلی و محیــط کار آنها
تعریــف میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،مولــر و مــک کلوزکــی (،)1990
رضایــت شــغلی پرســتاران را "درجــه گرایــش عاطفــی مثبــت بــه
کار" تعریــف میکننــد (.)17
در بررســیهایی کــه توســط پژوهشــگران پژوهــش حاضــر
صــورت گرفــت مشــاهده شــد مقولــه رضایــت شــغلی پرســتاران
در بیمارســتانهای کشــور در حیطههــای مختلــف بــا حجــم
نمونــه متفــاوت در مطالعــات گوناگونــی بررسیشــدهاند .از
جملــه اصفهانــی و حیــدری ( ،)1398در پژوهشــی فــرا تحلیــل،
بــه بررســی ارتبــاط بیــن رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی در
بیمارســتانهای ایــران تــا ســال  96پرداختنــد .نتایــج نشــان داد
میانگیــن انــدازه اثــر رضایــت شــغلی بــر تعهــد ســازمانی در نمونــه
مــورد مطالعــه برابــر  0/442بــود کــه بــر مبنــای نظــام تفســیری
کوهــن ایــن میــزان تأثیــر در حــد متوســط ارزیابــی شــد .عــاوه بر
ایــن ،بــا در نظــر گرفتــن متغیرهایــی نظیــر گروههــای نمونـهای و
مــکان مطالعــه بــه عنــوان متغیرهــای تعدیلکننــده ،انــدازه اثــر در
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بیــن کارکنــان  0/511و در گــروه پرســتاران  0/399بــوده اســت.
از طرفــی دیگــر ،انــدازه اثــر در تهــران  0/513و در ســایر مراکــز
 0/398محاســبه شــد کــه در هــر دو ســطح ارتبــاط معنــادار بــود.
آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا توجــه بــه اینکــه رضایــت
شــغلی میتوانــد بــر افزایــش میــزان تعهــد ســازمانی کارکنــان
تأثیــر بگــذارد ،مدیــران و سیاســتگذاران ســامت بایــد توجــه
بیشــتری بــه عوامــل مؤثــر بــر رضایــت شــغلی نماینــد (.)18
اصفهانــی و ســرزهی ( )1398بــا مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز
میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران در بیمارســتانهای ایــران را
مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد
میانگیــن رضایــت شــغلی پرســتاران در حــد متوســط میباشــد؛

اطالعــات ارزشــمندی در جهــت افزایــش رضایــت شــغلی ایــن
قشــر در اختیــار طــرح ریــزان و مدیــران قــرار خواهــد گرفــت .ایــن
مطالعــه بــر آن اســت تصویــر جامعــی از پژوهشهــای داخلــی بــا
محوریــت رضایــت شــغلی پرســتاران در ایــران ارائــه دهــد تا ضمن
دســتهبندی مناســبی از ایــن مطالعــات ،بــه نکاتــی کــه در ایــن
حــوزه مطالعاتــی کمتــر توجــه شــده نیــز ،اشــاره کــرده و تغییــرات
رضایــت شــغلی در طــی ده ســال گذشــته و همچنیــن عواملــی
کــه از دیــدگاه پژوهشــگران بــر ایــن مولفــه اثرگــذار هســتند را
شناســایی نمایــد .بــر ایــن اســاس بــا کمــک روش مــرور نظاممنــد
و فــرا تحلیــل ،مطالعــه حاضــر بــه بررســی دو ســوال زیــر خواهــد
پرداخــت:
 .1در پژوهشهــای انجــام شــده طــی ده ســال گذشــته عوامــل
موثــر بــر رضایــت شــغلی پرســتاران کدامنــد؟
 .2در پژوهشهــای انجــام شــده طــی ده ســال گذشــته میــزان
رضایــت شــغلی پرســتاران چگونــه اســت؟

بنابرایــن پیشــنهاد آنهــا بــر ایــن بــود کــه سیاســتگذاران و
مدیــران نظــام ســامت بایــد اقدامــات جــدی بــه منظــور افزایــش
رضایــت شــغلی پرســتاران در بیمارســتانها بــکار گیرنــد (.)19
حمیــدی و همــکاران ( ،)1398در پژوهــش خــود بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بیــن رضایــت شــغلی و کیفیــت زندگــی
کاری پرســتاران ،ارتبــاط معنــادار و مثبتــی وجــود دارد؛ بنابرایــن
توجــه سیاس ـتگذاران ،برنامــه ریــزان نظــام ســامت و مدیــران
بیمارســتانها بــه نیازهــای کلیــدی پرســتاران ماننــد افزایــش
حقــوق و مزایــا ،امنیــت شــغلی ،ترفیــع و ارزشــیابی عادالنــه
میتوانــد در افزایــش رضایــت شــغلی و کیفیــت زندگــی کاری
پرســتاران نقشــی بســیار مهــم ایفــا کنــد (.)20
بــر اســاس نتايــج پژوهــش صادقــی و همــکاران ( ،)1397هرچنــد
رضايــت شــغلی پرســتاران شــاغل در مراکــز آموزشــی درمانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در ســطح متوســط بــود ولــی در
جنبههــای اقتصــادی و رویههــا و مقــررات از رضايــت پايینــی
برخــوردار بودنــد (.)21
صفــوی و همــکاران ( ،)1396در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بیــن رضایــت شــغلی بــا عملکــرد پرســتاران و
مؤلفههــای مســؤولیت پذیــری ،تــداوم در تبحــر ،کاربــرد دانــش
و مهــارت ،اخالقیــات حرفـهای و کیفیــت مراقبــت رابطــه مثبــت و
معنــیداری وجــود دارد (.)22
فشــارکی و همــکاران ( )1394در پژوهشــی بــه مقایســه
رضایــت شــغلی پرســتاران بــا رضایــت شــغلی کارکنــان خدمــات
درمانــی پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد بــا افزایــش
تحصیــات ،ســن و ســابقه کار ،رضایــت شــغلی افزایــش مییابــد.
نتايــج ايــن مطالعــه همچنيــن نشــان داد کــه کاردانهــای اتــاق
عمــل و بيهوشــي داراي رضايــت کمتــر از پرســتاران و پزشــکان
و متخصصــان و همچنيــن شــغلهای پاراکلينــک داراي رضايــت

روش کار
ایــن پژوهــش بــا روش مــرور نظاممنــد و فراتحلیــل انجــام شــده
اســت .تحقیــق حاضــر از جنب ـهی هــدف ،در زمــرهی تحقیقــات
توســعهای و کاربــردی قــرار دارد و از لحــاظ ماهیــت و روش
تحقیــق ،از نــوع تحلیــل همبســتگی اســت .بــرای دســتیابی بــه
مقــاالت مرتبــط بــا رضایــت شــغلی پرســتاران در بیمارســتانهای
کشــور از مقــاالت چــاپ شــده در پایگاههــای داخلــی نظیــر
 ،SIDمــگ ایــران ،نورمگــز و موتورهــای جســتجوگر Google
و  Google Scholarاســتفاده شــد .جســتجوی مقــاالت بــا
کلیــد واژه هــای رضایــت شــغلی ،پرســتار ،بیمارســتان انجــام شــد.
معیــار ورود مطالعــات بــه ایــن پژوهــش در بررســی هــر دو ســوال
عبــارت بــود از مقــاالت فارســی و انگلیســی کــه رضایــت شــغلی
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بيشــتر و ماماهــا ،شــغلهای اداري و عملــي داراي رضايــت شــغلي
مشــابه بــا پرســتاران میباشــند (.)23
میرفرهــادی و همــکاران ( ،)1392رضایــت شــغلی پرســتاران را در
حــد متوســط دانســته و بیشــترین میــزان رضایــت را مربــوط بــه
شــرح وظایــف و اســتقالل حرفـهای و کمتریــن میــزان در رابطــه
بــا خــرده مقیــاس درآمــد و تعامــل معرفــی کردهانــد (.)24
بــا مطالعــات و جســتجوهایی کــه در حــوزه رضایــت شــغلی
پرســتاران صــورت گرفــت پژوهشــگران ایــن مطالعــه دریافتنــد
مقــاالت متعــددی بــا حجــم نمونــه و جامعــه متفــاوت بــه بررســی
رضایــت شــغلی پرســتاران در کشــور پرداختنــد کــه در صورتیکــه
بــه طــور جامعــه نگــر بــه نتایــج ایــن پژوهــش هــا پرداختــه شــود

فاطمه نارنجی ثانی و همکاران

پرســتاران در داخــل کشــور را بررســی کــرده باشــند ،و بــرای
ســوال دوم پژوهــش ،عــاوه بــر معیــار قبــل مطالعاتــی وارد
پژوهــش میشــوند کــه میانگیــن و انحــراف معیــار رضایــت
شــغلی پرســتاران (دامنــه نمــرات کمتــر از 1تــا )5را نیــز تــا پایــان
29اســفند  1398بررســی کــرده باشــند .معیارهــای خــروج از
مطالعــه شــامل مقــاالت منتشــر شــده قبــل از ســال  1389و بعــد
از 29اســفند  ،1398مطالعــات مــروری و کتــب ،نبــود متــن کامــل
مقالــه ،پژوهشهــای کیفــی ،مطالعــات فاقــد میانگیــن و انحــراف
معیــار رضایــت شــغلی بــوده اســت.
جهــت اســتخراج دادههــا از یــک فــرم اســتخراج بــر اســاس
هــدف پژوهــش اســتفاده شــد .ایــن فــرم شــامل بخشهــای نــام
نویســنده ،عنــوان مقالــه ،ســال انجــام ،شــهر مــورد مطالعــه در
پژوهــش ،عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی ،ابــزار مــورد اســتفاده،
نــام نشــریه و میانگیــن و انحــراف معیــار رضایت شــغلی پرســتاران
بــود .دادههــا در ســوال دوم پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 CMAو  SPSSتحلیــل شــدند.
یافتهها
همانطــور کــه در بخــش قبــل توضیــح داده شــد ،ایــن پژوهــش
بــا دو هــدف بررســی عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی پرســتاران

شکل  :1نمودار خطی بازه زمانی انتشار مقالههای مرتبط با رضایت شغلی پرستاران

در نمــودار زیــر فراوانــی مقــاالت در قالــب اســتانی بیانشــده
کــه بیشــترین فراوانــی در اســتان تهــران بــا تعــداد  15مقالــه
بــوده اســت (شــکل.)2

ج) مطالعــه مــوردی و انضمامــی :مطالعــات و پژوهشهــای
انجــام شــده در شــهرهای مختلــف ایــران و برخــی بــه صــورت
اســتانی انجامشــدهاند کــه بــه علــت پراکندگــی زیــاد شــهرها
23
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و همچنیــن میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران انجــام شــده انــد که
در ادامــه بــه بررســی هــر یــک از اهــداف پرداختــه شــده اســت:
ســوال :1در پژوهــش هــای انجــام شــده طــی ده ســال گذشــته
عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی پرســتاران کدامنــد؟
در پاســخ ســوال اول بــه بررســی  97مقالــه منتشــر شــده در
مجلههــای علمــی و پژوهشــی کشــور طــی ده ســال گذشــته
( )1389_1398بــا موضــوع رضایــت شــغلی پرســتاران پرداختــه
شــد کــه در بخــش دادههــای توصیفــی شــاخصهایی نظیــر
بــازه زمانــی انجــام پژوهــش ،مطالعــه مــوردی و انضمامــی ،ابــزار
مــورد اســتفاده جهــت ســنجش رضایــت شــغلی در پژوهشهــا و
در نهایــت عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه کــه توضیحــات آن در ادامــه مطــرح شــده اســت.
الــف) بــازه زمانــی تحقیقــات انجــام شــده در خصــوص رضایــت
شــغلی پرســتاران :معیــار بــازه زمانــی تاریــخ انتشــار (و نــه تاریــخ
انجــام پژوهــش) بــوده اســت .توزیــع مقالههــا منتشــر شــده بــا
مضمــون رضایــت شــغلی پرســتاران نشــان میدهــد در ســالهای
 1394 ،1391و  1397رضایــت شــغلی پرســتاران مــورد توجــه
بیشــتری بــرای پژوهشــگران بــوده و در ســال  1398پژوهــش در
ایــن حــوزه بــه کمتریــن مقــدار خــود رســیده اســت( .شــکل.)1

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،9شماره  ،3پاییز 1399

کاربــرد پرسشــنامه مربــوط بــه پرسشــنامه  JDIبــا فراوانــی 22
میباشــد (شــکل.)3

د) ابــزار مــورد اســتفاده جهــت ســنجش رضایــت شــغلی :بــر
اســاس ابــزار مــورد اســتفاده در مطالعــات مــورد بررســی ،بیشــترین

شکل  :3نمودار فراوانی ابزار مورد استفاده جهت سنجش رضایت شغلی
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شکل  :2نمودار فراوانی پژوهشهای انجام شده ازنظر محل انجام پژوهش

فاطمه نارنجی ثانی و همکاران

بعــد از آن عوامــل مؤثــر بــر رضایــت شــغلی ،اخــاق فــردی و
ســازمانی ،ســبکهای رهبــری سرپرســتان و مدیــران و هــوش
بــه ترتیــب چهــار موضــوع مــورد توجــه از لحــاظ فراوانــی
پژوهشهــای انجــام شــده میباشــند (شــکل.)4

هـــ) بررســی موضوعــی :در  97مقالــه مــورد بررســی 44 ،موضــوع
مــورد بررســی قرارگرفتهانــد .بیشــترین مطالعــات در حــوزه رضایت
شــغلی پرســتاران در کشــور طــی ده ســال گذشــته بــا محوریــت
بررســی وضعیــت رضایــت شــغلی بــا فراوانــی  14مقالــه میباشــد.

پرســتاران در کشــور طــی ده ســاله گذشــته مــی باشــد ،مطالعاتــی
کــه بــا توجــه بــه معیــار ورود در ایــن بخــش بررســی خواهنــد شــد
در (جــدول  )1آورده شــده انــد.

ســوال :2در پژوهشهــای انجــام شــده طــی ده ســال گذشــته
میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران چگونــه بــوده اســت؟ در
راســتای هــدف دوم پژوهــش کــه بررســی میــزان رضایــت شــغلی

جدول  :1خالصه مطالعات مورد بررسی در پژوهش

ردیف

نویسنده

سال

حجم نمونه
پرستاران

میانگین سنی
پرستاران

میانگین سابقه خدمت
پرستاران

میانگین رضایت
شغلی پرستاران

انحراف معیار
رضایت شغلی

1

سعید مرتضوی ()25

1389

292

-

-

3/24

0/77

2

زهرا مستانه ()12

1391

250

32/4

8/79

3/18

0/54

3

محمدجواد کبیر ()26

1391

1141

37/28

17/25

2/41

0/62

4

محمد دهقانی ()27

1392

382

32/2

9/2

2/20

0/8

5

مطهره فرامرزپور ()28

1392

110

33

-

2/7

0/5

6

یاسر موسوی تبار ()29

1392

162

29/18

-

2/97

0/59

7

سودابه جوالیی ()30

1392

210

30/8

-

3/17

0/63

8

عزت جعفر جالل ()31

1392

610

-

-

2/96

0/48

9

رامین مهرداد ()32

1392

424

34/01

10/25

3/03

0/67

10

زهره قمری زارع ()33

1393

202

-

-

2/79

0/39

11

منیژه اسماعیلی ()34

1393

93

29/76

-

2/76

0/72
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شکل  :4فراوانی موضوعی مقاالت بررسی شده در فرا تحلیل در خصوص رضایت شغلی پرستاران در کشور
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13

امیر صادقی ()21

1394

304

31/6

7/66

3/03

0/6

14

یوسف دهقانی ()36

1394

240

-

-

2/36

0/77

15

حسین درگاهی ()37

1394

375

32

8/87

2/52

0/55

16

مریم اوشک سرائی()38

1395

322

-

-

3/59

0/68

17

میثم غالمپور ()39

1395

165

-

-

2/73

0/53

18

علیرضا فتحی زاده ()40

1395

195

-

-

2/96

0/48

19

سمیه موسی زاده ()41

1396

124

-

-

2/5

0/51

20

مرتضی اکبری ()42

1398

146

38/35

9/87

2/96

0/64

نهايــي حاصــل از آن داراي تــورش و خطــا خواهــد بــود .پــس
الزم اســت ســوگيري انتشــار در گامهــاي اوليــه يــك فراتحليــل
شناســايي و تصحيــح شــود تــا اعتبــار نتايــج افزايــش يابــد.
از لحــاظ تفســيري در نمودارهــاي فانــل يــا قيفي شــكل ،مطالعاتي
كــه خطــاي اســتاندارد پاييــن دارنــد و در بــاالي قيــف جمــع مــي
شــوند ،داراي ســوگيري انتشــار نيســتند .امــا هــر چــه مطالعــات
بــه ســمت پاييــن قيــف كشــيده ميشــوند ،خطــاي اســتاندارد
آنهــا بــاال مـيرود و ســوگيري انتشارشــان افزايــش مييابــد (.)43
بنابرايــن بــا توجــه بــه (شــكل  )5از آنجــا كــه متغيرهــاي مطالعات
در بــاالي نمــودار جمــع شــده اســت بــر عــدم وجــود ســوگيري
انتشــار در مطالعــه حاضــر صحــه ميگــذارد.

بــر اســاس (جــدول  20 ،)1مقالــه در زمینــه رضایــت شــغلی
پرســتاران در بیمارســتانهای کشــور طــی ده ســال گذشــته مــورد
بررســی قــرار گرفــت .بیشــتر مطالعــات در ســال  1392انجام شــده
اســت.
يكــي از موضوعــات مــورد توجــه در هــر فراتحليــل ،ارزيابــي
ســوگيري انتشــار اســت .منظــور از ســوگيري انتشــار ايــن اســت
كــه يــك فراتحليــل شــامل تمــام مطالعــات انجــام شــده در مــورد
موضــوع مــورد بررســي نيســت؛ ممكــن اســت برخــي از مطالعــات
بــه داليــل مختلــف منتشــر نشــده باشــد يــا حداقــل در مجــات
نمايــه ســازي نشــده باشــد .زمانــي كــه ســوگيري انتشــار وجــود
دارد ،نتايــج فراتحليــل تحــت تأثيــر قــرار گرفتــه و برآوردهــاي

شکل  :5نمودار قیفی
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12

فریبا برهانی ()35

1393

79

35/7

11/2

2/92

0/63

فاطمه نارنجی ثانی و همکاران

(جدول )2نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی را نشان میدهد.
جدول :2اصالح و برازش دوال و توئیدی

اثر ثابت

مقدار Q

اثر تصادفی

تخمین
نقطه ای

حد
پایین

حد باال

تخمین
نقطه ای

حد
پایین

حد باال

تعداد مطالعات مورد نیاز5 :

ارزش مشاهدات

3/83323

2/81816

2/84830

2/88364

2/71532

3/05196

2271/0144

ارزش تعدیل شده

2/70537

2/69156

2/71917

2/71562

2/68638

2/89957

4137/5023

طبــق خروجیهــای بــه دســت آمــده از (جــدول  ،)2میتــوان
دریافــت کــه تعــداد  5مطالعــه دیگـــر بایــد انجــام گیــرد تــا ایــن
فراتحلیــل بــه صــورت کامــل و عــاری از نقــص درآیــد .ایــن 5
مطالعــه مــا را قــادر میســازد کــه ارزش مشــاهده شــده 3/83323
را بــه ارزش تعدیــل شــده  2/70537در مــدل اثــر ثابــت و ارزش
مشــاهده شــده  2/88364را بــه ارزش تعدیــل شــده  2/71562در
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مــدل اثــرات تصادفــی کاهــش دهیــم.
آزمــون  Nایمــن از خطــای روزنتــال تعــداد تحقیقــات گمشـــده
(بـــا اثـــر میـــانگین صـــفر) را محاســـبه میکند که الزم است به
تحلیلهــا اضافــه شــود تــا عــدم معنــی داری آمــاری اثــر کلــی
بـه دســـت آید (.)44

جدول  :3آزمون  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بی خطر) کالسیک

مقدار  Zبرای مطالعات مشاهده شده

348/59623

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهده شده

0/00000

آلفا

0/05000

باقیمانده (دنباله)

2/00000

 Zبرای آلفا

1/95996

تعداد مطالعات مشاهده شده

20/00000

تعداد مطالعات گم شده ای که مقدار  Pرا به آلفا می رساند

2653/00000

آمــده در ایــن مطالعــه را نشــان میدهــد.
در ادامــه پــس از انجــام آزمــون همگنــی بــر اســاس
شــاخص هــای  )99/163( I2و همچنیــن مقــدار ســطح
()P>0/001
احتمــال
مشــخص شــد کــه مطالعــات از همگنــی کافــی برخــوردار
نبودهانــد بــه طــوری کــه میــزان ناهمگنــی بــه دســت آمــده

بــا توجــه بــه داده هــای (جــدول ،)3بایــد تعــداد 2653
مطالعــه دیگــر بــه مطالعــات اضافــه و بررســی شــود تــا
مقــدار  Pدو دامنــه از  0/05تجــاوز نکنــد .ایــن بدیــن
معناســت کــه بایــد  2653مطالعــه دیگــر انجــام گیــرد تــا در
نتایــج نهایــی محاســبات و تحلیلهــا خطایــی رخ دهــد و ایــن
نتیجــه دقــت و صحــت بــاالی اطالعــات و نتایــج بــه دســت

( )Tau2=0/146بــوده اســت (جــدول .)4لــذا از روش مــدل بــا اثــرات تصادفــی اســتفاده گردیــد.
جدول  :4بررسی همگنی داده ها
squared-Tau

Test of null
()Tail-2

Heterogeneity

Model

confidence interval Effect size and 95%

Tau

Variance

Standard Error

Tau Squared

squared-I

value-P

)Q(Df

value-Q

value-P

value-Z

Upper Limit

Lower Limit

Variance

Standard Error

Point estimate

Number Studies

Model

0/382

0/004

0/061

0/146

99/136

0/000

19

2271/014

0/000

368/567

2/848

2/818

0/000

0/008

2/833

20

Fixed

0/000

33/579

3/052

2/715

0/007

0/086

2/884

20

Random
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گذشــته بــر اســاس مــدل اثــرات تصادفــی  :2/833±0/008فاصلــه
اطمینــان  95درصــد) بــرآورد شــد.

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از (شــکل  )6میانگیــن و
انحــراف معیــار رضایــت شــغلی پرســتاران در کشــور طــی ده ســال

ســنی پرســتاران و میانگیــن ســابقه خدمــت متغیرهــای مظنــون
ایجــاد ناهمگونــی در پژوهــش در نظــر گرفتــه شــدهاند.
جهــت بررســی عوامــل ایجــاد کننــده ناهمگونــی ،متغیرهــای
مظنــون در متارگرســیون وارد شــدند .نتایــج بررســی در (جــدول)5
ارائه شده است.

ناهمگونــی یافتههــا (جــدول )4نشــان از وجــود متغیــري تعدیــل
کننــده دارد کــه نتایــج بررســی روي متغیرهــاي بــه دســت آمــده را
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .در چنیــن شــرایطی فراتحلیلگــران
متغیــر یــا متغیرهــاي مداخلهگــري را بررســی مینماینــد کــه
ممکــن اســت ایــن ناهمگونــی بــه علــت تأثیــر احتمالــی آنهــا رخ
داده باشــد .در پژوهــش حاضــر ســال انجــام پژوهــش ،میانگیــن
عوامل مظنون

Coefficient

SE

t

value-P

حجم نمونه

-0/281

0/001

-0/448

0/677

سال انجام پژوهش

-0/490

0/090

-0/887

0/425

میانگین سنی

0/873

0/107

1/072

0/344

میانگین سابقه کار

-1/004

0/091

-1/068

0/346

پژوهشهــای انجــام شــده بــا موضــوع رضایــت شــغلی
پرســتاران ،تصویــر روشــن و جامعــی از رونــد تحقیقــات صــورت
گرفتــه در ایــن حــوزه مطالعاتــی در ســطح ملــی ،فراهــم کنــد.
بررســی ســوال اول پژوهــش بــه شــیوه مــرور نظاممنــد نشــان
میدهــد کــه در ســالهای  1394 ،1391و  1397رضایــت شــغلی
پرســتاران مــورد توجــه بیشــتری بــرای پژوهشــگران بــوده و در
ســال  1398پژوهــش در ایــن حــوزه بــه کمتریــن مقــدار خــود

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده در (جــدول  ،)5هــر یــک از
متغیرهــای حجــم نمونــه ،ســال انجــام پژوهــش ،میانگین ســنی و
میانگیــن ســابقه کار در عــدم تجانــس بیــن یافتههــای مطالعــات
نقــش داشــته و منبــع ناهمگونــی بودهانــد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا فــرا تحلیلــی بــر
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شکل :6متاآنالیز میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانها بر اساس مدل تصادفی

فاطمه نارنجی ثانی و همکاران

رســیده اســت .در خصــوص ســنجش رضایــت شــغلی بیشــترین
کاربــرد ابــزار مربــوط بــه پرسشــنامه ( JDIاســمیت ،کنــدال و
هیولیــن) میباشــد کــه در شــش جنبــه کار ،سرپرســتی ،ترفیــع
و ارتقــا ،حقــوق ،همــکاران و شــرایط محیــط کار رضایــت شــغلی
را مــورد ســنجش قــرار میدهــد .همچنیــن نتایــج گویــای آن
اســت کــه بررســی و ســنجش میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران
بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده و پــس از آن عوامــل مؤثــر
بــر رضایــت شــغلی ،اخــاق فــردی و ســازمانی ،ســبک هــای
رهبــری سرپرســتان و مدیــران و متغیرهــای هــوش (هــوش
هیجانــی ،هــوش معنــوی ،هــوش فرهنگــی ،هــوش چندگانــه) ،از
جملــه عوامــل مهمــی هســتند کــه در ارتبــاط بــا رضایــت شــغلی
پرســتاران در پژوهشهــا مــورد بررســی قرارگرفتهانــد.
طبــق یافتههــای پژوهــش ،در تحقیقــات انجــام شــده طــی ده
ســال اخیــر در حــوزه رضایــت شــغلی پرســتاران ،بیشــترین تمرکــز
بــر روی بررســی و ســنجش رضایــت شــغلی پرســتاران صــورت
گرفتــه اســت .بررســی عوامــل تشــکیلدهنده رضایــت شــغلی
پرســتاران و ســنجش ســطح رضایــت شــغلی آنــان عــاوه بــر
تعییــن عواملــی کــه ســبب ایجــاد رضایــت شــغلی در پرســتاران
میشــود و درنتیجــه ارتقــا ســطح کیفیــت خدمــات ارائــه شــده
از طــرف پرســتاران ،همچنیــن تصویــری روشــن از ســطح موجــود
رضایــت شــغلی آنــان ارائــه مینمایــد .بــا نمایــان شــدن نقــاط
قــوت و ضعــف در ایــن زمینــه میتــوان اقدامــات الزم جهــت
افزایــش ســطح رضایــت شــغلی پرســتاران و رفــع خألهــای موجود
را برنامهریــزی و پیادهســازی کــرد .بــا توجــه بــه نقــش حیاتــی
پرســتاران در وصــول اهــداف نظــام بهداشــت و ســامت جامعــه،
عــدم توجــه بــه ایــن حــوزه از پژوهــش ســبب مغفــول مانــدن از
ســطح رضایــت شــغلی پرســتاران شــده و نارضایتــی شــغلی آنــان
و در نتیجــه تبعاتــی همچــون کاهــش بهــرهوری ،کاهــش ســطح
مســئولیتپذیری ،کاهــش ســطح کیفیــت عملکــرد آنــان و  ...را
ممکــن اســت بــه همــراه داشــته باشــد.
فراتحلیــل حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن کلــی رضایتمنــدی
پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای ایــران طــی ده ســال
گذشــته  2/833و در حــد متوســط گــزارش شــد .بــر اســاس
آنچــه گفتــه شــد میــزان رضایــت شــغلی بــه عوامــل مختلفــی
بســتگی دارد .پرســتاران بخــش قابــل توجهــی از زمــان خــود را در
محیــط درمانــی و بیمارســتانها ســپری میکننــد و در صورتیکــه
رضایــت شــغلی آنــان در حــد مطلــوب نباشــد ،در تمــام ســاعات
کاری بــا بیمیلــی و عــدم رغبــت کار خواهنــد کــرد کــه ایــن
خــود تاثیــرات منفــی دیگــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت .در
29

Downloaded from ijnv.ir at 8:27 +0330 on Tuesday January 19th 2021

ایــن راســتا نیــاز اســت مدیــران و سرپرســتاران رضایــت پرســتاران
را در اولویتهــای کاری خــود قــرار دهنــد و شــرایط زمینــهای
الزم را جهــت افزایــش حداکثــری رضایــت شــغلی آنــان فراهــم
کننــد .آنچــه از بررســی پژوهشهــای صــورت گرفتــه در حــوزه
رضایــت شــغلی پرســتاران در ســطح ملــی بــه دســت آمــد نشــان
داد در غالــب پژوهشهــای صــورت گرفتــه پرســتاران از حقــوق و
مزایــای کاری خــود ناراضــی هســتند و ایــن امــر یکــی از دالیــل
اصلــی نارضایتــی شــغلی آنــان میباشــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد بــا افزایــش هــر واحــد انــدازه
نمونــه ،میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران  0/281درصــد کاهــش
پیــدا میکنــد .شــاید ایــن بــه ایــن علــت باشــد کــه نمونههــای
بزرگتــر معــرف مناسـبتری از جامعــه هســتند و همچنیــن شــاید
در نمونههــای کوچــک پرســتاران جــوان کــه شــادابی و انگیــزه
بیشــتری داشــته انــد شــرکت کردهانــد.
همچنیــن مالحظــه میشــود بــا افزایــش هــر ســال میــزان
رضایــت شــغلی پرســتاران  0/490درصــد کاهــش پیــدا میکنــد.
بــر اســاس آنچــه پیشــتر گفتــه شــد بیشــترین عاملــی کــه ســبب
افزایــش نارضایتــی پرســتاران بــوده ،حقــوق و مزایــای کاری آنــان
میباشــد .شــاید علــت ایــن کاهــش بــه ازای هــر ســال ،افزایــش
شــرایط بــد اقتصــادی بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و تحریمهــا و
کمبــود بودجــه کافــی باشــد.
نتایــج نشــان دهنــده ایــن اســت کــه بــه ازای هــر یــک ســال
افزایــش در ســابقه کاری رضایــت شــغلی بــه صــورت چشــمگیری
( 1/004درصــد) کاهــش مییابــد .ایــن در حالــی اســت کــه
عباســچیان و همــکاران ( )11در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه پرســتاران بــا ســابقه کاری بیــش از  20ســال بــه
طــور معنــا داری رضایــت شــغلی باالتــری دارنــد .امــا مســتانه
و همــکاران ( )12در نتایــج پژوهــش خــود بیــان کردنــد کــه بــا
افزایــش ســنوات خدمــت پرســتاران میــزان رضایــت شــغلی آنــان
کاهــش یافتــه اســت .لــودی ( )45علــت ایــن کاهــش را در ایــن
دیــده اســت کــه کارکنــان تــازه اســتخدام شــده (کمتــر از 2ســال
ســابقه) بــرای ارتقــا و بــا امیــد بــه بــرآورده شــدن انتظــارات انگیزه
بیشــتری دارنــد ولــی بــا گذشــت زمــان کــه متوجــه بــرآورده
نشــدن ایــن انتظــارات میشــوند ،بــه تدریــج رضایتشــان کاهــش
پیــدا میکنــد.
نتایــج نیــز نشــان داد بــه ازای هــر ســال افزایــش ســن پرســتاران،
رضایــت شــغلی  0/879درصــد افزایــش مییابــد .اصغــری ( )46و
عباســچیان ( )11نیــز در پژوهشهــای خــود بــه نتایــج مشــابه بــا
پژوهــش حاضــر رســیدند .نــادم و همــکاران ( )47بیــان داشــتهاند
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 سیاســتهای مناســبی جهــت افزایــش رضایــت،شــده اســت
 ایــن در حالــی اســت کــه در.شــغلی آنــان اتخــاذ نگردیــده اســت
 حجــم کار و دغدغه،عصــر حاضــر به علــت شــیوع بیمــاری کرونــا
 نتایــج پژوهــش حاضــر خبــر بــدی.پرســتاران بیشــتر شــده اســت
را بــرای مدیــران و مســئوالن درمانــی دارد کــه مــا بــا گذشــت
زمــان شــاهد کاهــش رضایــت شــغلی پرســتاران هســتیم کــه ایــن
امــر بــه خــودی خــود اثــرات نامطلــوب زیــادی را در پــی خواهــد
 بــر ایــن اســاس الزم اســت مدیــران و مســئوالن ذیربط در.داشــت
ایــن حــوزه عوامــل اساســی عــدم رضایــت شــغلی پرســتاران مراکز
خــود را شناســایی کــرده و در راســتای رفــع نیازهــا و توانمندســازی
.بیشــتر پرســتاران تدابیــر الزم را اتخــاذ نماینــد

ســال از رضایــت شــغلی بیشــتری40 کــه پرســتاران بــاالی
 آنهــا بــا اشــاره بــه منابــع مختلــف بیــان کردنــد.برخــوردار بودهانــد
 ســپس، رضایتمنــدی بــاال بــوده،کــه در ســالهای اولیــه کار
کاهــش یافتــه و بعــد در ســالهای پایانــی مجــددا افزایــش
 ایــن امــر ممکــن اســت بــه علــت انطبــاق دیرتــر.مییابــد
 امــا مســتانه و همــکاران.جوانــان بــا شــرایط محیــط کاری باشــد
) بیــان کردهانــد پرســتاران جامعــه مــورد مطالعــه آنــان بــه12(
 فرســودگی شــغلی و،دلیــل امکانــات کــم رفاهــی در محیــط کار
تکــراری بــودن فعالیتهــا بــا گذشــت زمــان دچــار خســتگی شــده
.و رضایــت آنهــا از شــغل کاهــش یافتــه اســت
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد عالرغــم پژوهشهــای فراوانــی
کــه در دهــه اخیــر در حــوزه رضایــت شــغلی پرســتاران انجــام
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