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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 پژوهش هــای انجــام شــده در حــوزه رضایــت شــغلی پرســتاران در کشــور طــی ده ســال گذشــته 
می باشــد. در ایــن پژوهــش تــاش شــده، تصویــر جامعــی از مطالعــات ایــن حــوزه در ســطح ملــی ارائــه شــود تــا توجــه پژوهشــگران بــه 

حوزه هــای مغفــول مانــده جلــب کــرده و بــه توســعه  ایــن مفهــوم در کشــور کمــک نمایــد. 
روش کار: روش پژوهــش، کیفــی و از نــوع فراتحلیــل بــوده اســت. جامعــه آمــاری شــامل 3950 مقالــه بــوده کــه در رونــد بررســی 3853 
مقالــه حــذف و در نهایــت 97 مقالــه جهــت بررســی ســوال اول پژوهــش و 20 مقالــه بــه عنــوان منابــع مرتبــط بــه عنــوان نمونــه آمــاری 

انتخاب شــده اســت.
ــرد  یافته هــا: در ســال های 91، 94 و 97 بیشــترین مطالعــات در حــوزه رضایــت شــغلی پرســتاران انجــام شــده اســت. بیشــترین کارب
ابــزار، پرسشــنامه JDI می باشــد. بیشــترین فراوانــی در انجــام پژوهــش مربــوط بــه شــهر تهــران می باشــد. بررســی و ســنجش میــزان 
رضایــت شــغلی پرســتاران، عوامــل مؤثــر بــر رضایــت شــغلی، اخــاق فــردی و ســازمانی، ســبک های رهبــری سرپرســتاران و مدیــران و 
هــوش در پژوهش هــا بیشــتر مــورد توجــه بــوده اســت. در 20 مقالــه مــورد بررســی، میانگیــن و انحــراف معیــار رضایــت شــغلی 0/008 ± 
2/833 بــه 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.
ــغلی  ــت ش ــوزه رضای ــر در ح ــه اخی ــه در ده ــی ک ــای فراوان ــم پژوهش ه ــان داد عارغ ــر نش ــش حاض ــج پژوه ــری: نتای نتیجه گی
پرســتاران انجــام شــده اســت، سیاســت های 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
ــازمان  ــک س ــم ی ــای مه ــوان دارایی ه ــه عن ــانی ب ــروی انس نی
موفــق در نظــر گرفتــه می شــوند )1(. از ایــن رو بــه منظــور 
ــای  ــه نیازه ــه ب ــازمان ها توج ــی س ــره وری و کارای ــش به افزای
کارکنــان و تأمیــن ســامت روانــی و جســمانی و جلــب رضایــت 
آن هــا، اهمیــت ویــژه ای می یابــد. رضایــت شــغلی یکــی از 
چالــش برانگیزتریــن مفاهیــم ســازمانی اســت کــه پایــه بســیاری 
افزایــش  بــرای  از سیاســت ها و خــط مشــی های مدیریــت 

ــت )2(. ــازمان اس ــی س ــره وری و کارای به
رضایــت شــغلی  موضــوع مهمــی در مبحــث حفــظ و نگهــداری 

منابــع انســانی یــک ســازمان بــه شــمار مــی رود و بی توجهــی بــه 
ــوده  ــل نم ــازمان را مخت ــی س ــتم اجتماع ــدت، سیس آن، در بلندم
ــت  ــان، کاهــش حــس مســئولیت و در نهای ــروز عصی و موجــب ب

ــود )3(. ــت می ش ــرک خدم ت
ــود  ــغلی وج ــت ش ــازی رضای ــرای مفهوم س ــری ب ــرد نظ دو رویک
دارد: 1. تئوری هــای محتوایــی )هرزبــرگ ، 1959؛ هرزبــرگ، 
1966؛ مازلــو ، 1943؛ مــک کللنــد ، 1961؛ مــک گرگــور ، 1960؛ 
ــز، 1963؛  ــد )آدام ــوری فرآین ــکاران، 2012( و 2. تئ ــیف و هم س
ــام ، 1976؛ الک  ــن و اولده ــکاران، 2006؛ هاکم ــت  و هم دوران
، 1969؛ پورتــر و الولــر ، 1968؛ ورووم ، 1964(. نظریه هــای 
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محتــوا بــر شناســایی و اولویت بنــدی نیازهــای افــراد، انگیزه هــا و 
اهــداف تأکیــد دارنــد. وقتــی ایــن نیازهــا بــرآورده می شــوند، افــراد 
ــت  ــد رضای ــای فرآین ــد )4(. نظریه ه ــه می کنن ــت را تجرب رضای
ــداف  ــا و اه ــزش، نیازه ــق انگی ــی تحق ــر روی چگونگ ــغلی ب ش

ــد )5(. ــد دارن تأکی
اصطــاح رضایت شــغلی توســط هاپــاک  در ســال 1935 پیشــنهاد 
شــد او اظهــار می کــرد کــه رضایــت شــغلی بــه معنــی احساســات 
ــه  ــبت ب ــان نس ــی کارکن ــاي ذهن ــرش و واکنش ه ــان، نگ کارکن
شغلشــان اســت )6(. در واقــع هاپــاک رضایــت شــغلی را مفهومــی 
ــد کــه در نتیجــه آن صرفــاً وجــود یــک عامــل  چندبعــدی می دان
موجــب رضایــت شــغلی فــرد نخواهــد شــد، بلکــه وجــود ترکیبــی 
از عوامــل مختلــف موجــب خواهــد شــد کــه فــرد در لحظــه معینی 
ــرگ  ــان هرزب ــد )7(. از زم ــت کن ــاس رضای ــود احس ــغل خ از ش
ــه صــورت چشــمگیری مــورد  )1959(، مفهــوم رضایــت شــغلی ب
چالــش و تجدیــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال بــه نظــر 
ــده اســت. تعاریــف مرتبــط  ــن مفهــوم مبهــم باقی مان می رســد ای
بــا رضایــت شــغلی نشــان می دهــد کــه ایــن مفهــوم، ســه ســازه 
ــد  ــه عبارت ان ــرد ک ــر می گی ــم را در ب ــا ه ــط ب ــی مرتب ــزا ول مج
ــی در  ــات عاطف ــاور داشــتن شــغل و تجربی ــیابی شــغل، ب از ارزش
مــورد شــغل. کرانــی رضایــت شــغلی را بــه عنــوان یــک واکنــش 
ــف  ــود تعری ــه شــغل خ ــرد نســبت ب ــک ف ــی( ی ــی )هیجان عاطف
ــای  ــه پیامده ــی از مقایس ــی ناش ــش عاطف ــن واکن ــد. ای می کن
واقعــی یــا تمایــات )انتظــارات، خواســته های( کارمنــد می باشــد. 
لوکــه بیــان می کنــد رضایــت شــغلی یــک حالــت هیجانــی مثبــت 
ــا  ــغل ی ــاغل از ش ــی ش ــی از ارزیاب ــه ناش ــت ک ــایند اس ــا خوش ی
ــه  ــد اســت ک ــز معتق ــف نی ــات شــغلی خــود می باشــد. بری تجربی
ــان  ــورد شغلش ــراد در م ــات اف ــر از احساس ــغلی متأث ــت ش رضای

.)8( می باشــد 
رضایــت شــغلی یکــی از پیچیده تریــن موضوعــات پژوهــش 
ــای  ــات و پژوهش ه ــم مطالع ــه علی رغ ــازمانی اســت ک ــار س رفت
فــراوان در ایــن زمینــه، همچنــان مــورد بحــث و مناقشــه در بیــن 
صاحب نظــران می باشــد. دلیــل اصلــی ایــن اختاف نظرهــا 
ــه  ــد ک ــغلی می باش ــت ش ــی رضای ــه و دربرگیرندگ ــق و دامن عم
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 

ــرد. )9( آن کار ک
ــروي  ــن بخــش نی ــب عمده تری در نظــام ســامت، پرســتاران اغل

انســاني را تشــکیل مي دهنــد )10( کــه نقــش بســزایی در ارتقــاي 
ســامت جامعــه دارنــد و بــدون وجــود نیروهــاي کارآمد پرســتاري، 
نظــام ســامت موفــق بــه دســتیابي بــه اهــداف خــود نخواهد شــد 
)11(. امــروزه کمبــود شــدید ایــن نیروهــا و تــرک شــغل توســط 
پرســتاران بــه یــک چالــش مهــم در کشــورهاي توســعه یافتــه و در 
حــال توســعه تبدیــل شــده اســت  )12(. مطالعــات نشــان داده انــد 
کــه کمبــود پرســتاران لزومــاً کمبــود افــراد بــا شــرایط پرســتاری 
نیســت، بلکــه کمبــود پرســتاران مایــل بــه کار در شــرایط فعلــی 
ــه  ــد ک ــوان مي کن ــود عن ــه خ ــن  در مقال ــت )14 و 13(. روم اس
تأثیــر کمبــود پرســتار در ســال هاي 2015 تــا 2020 بــه بیشــترین 
حــد خــود خواهــد رســید. ایــن کمبــود نیــرو موجــب بــاز مانــدن از 
ــي  ــاي بهداشــتي و نارضایت ــي نظام ه ــداف جهان ــه اه ــتیابي ب دس
حرفــه اي پرســتاران خواهــد شــد )15(. شــناخت دقیــق و روشــن 
ــد  ــر آن می توان ــر ب ــای مؤث ــتاران و مؤلفه ه ــغلی پرس ــت ش رضای
بــه توســعه اســتراتژی های مؤثــر در جهــت رفــع کمبــود پرســتار و 

افزایــش کیفیــت مراقبــت از بیمــار کمــک کنــد )16(. 
رضایتمنــدی شــغلی پرســتاران توســط چندیــن نویســنده تعریــف 
ــی  ــتاران مبتن ــغلی پرس ــت ش ــف رضای ــتر تعاری ــت. بیش شده اس
ــو و تئــوری دو عاملــی هرزبــرگ  بــر سلســله مراتب نیازهــای مازل
اســت. بــه عنــوان مثــال، اتــوود و هینشــو  )1977( رضایــت شــغلی 
پرســتاران را بــه عنــوان درک پرســتار از احساســات ذهنــی دربــاره 
ــپکتور  )1985(،  ــد. اس ــف می کنن ــود تعری ــرایط کار خ ــغل و ش ش
رضایــت شــغلی پرســتاران را بــه عنــوان یــک احســاس یــا واکنش 
احساســی پرســتاران نســبت بــه وضعیت شــغلی و محیــط کار آن ها 
تعریــف می کنــد. عــاوه بــر ایــن، مولــر و مــک کلوزکــی  )1990(، 
رضایــت شــغلی پرســتاران را "درجــه گرایــش عاطفــی مثبــت بــه 

ــد )17(. ــف می کنن کار" تعری
در بررســی هایی کــه توســط پژوهشــگران پژوهــش حاضــر 
صــورت گرفــت مشــاهده شــد مقولــه رضایــت شــغلی پرســتاران 
در بیمارســتان های کشــور در حیطه هــای مختلــف بــا حجــم 
از  بررسی شــده اند.  گوناگونــی  مطالعــات  در  متفــاوت  نمونــه 
ــل،  ــرا تحلی ــی ف ــدری )1398(، در پژوهش ــی و حی ــه اصفهان جمل
ــازمانی در  ــد س ــغلی و تعه ــت ش ــن رضای ــاط بی ــی ارتب ــه بررس ب
ــج نشــان داد  ــد. نتای ــا ســال 96 پرداختن ــران ت بیمارســتان های ای
میانگیــن انــدازه اثــر رضایــت شــغلی بــر تعهــد ســازمانی در نمونــه 
مــورد مطالعــه برابــر 0/442 بــود کــه بــر مبنــای نظــام تفســیری 
کوهــن ایــن میــزان تأثیــر در حــد متوســط ارزیابــی شــد. عــاوه بر 
ایــن، بــا در نظــر گرفتــن متغیرهایــی نظیــر گروه هــای نمونــه ای و 
مــکان مطالعــه بــه عنــوان متغیرهــای تعدیل کننــده، انــدازه اثــر در 
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بیــن کارکنــان  0/511 و در گــروه پرســتاران 0/399 بــوده اســت. 
از طرفــی دیگــر، انــدازه اثــر در تهــران 0/513 و در ســایر مراکــز 
0/398 محاســبه شــد کــه در هــر دو ســطح ارتبــاط معنــادار بــود. 
آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا توجــه بــه اینکــه رضایــت 
ــان  ــازمانی کارکن ــد س ــزان تعه ــش می ــر افزای ــد ب ــغلی می توان ش
ــه  ــد توج ــامت بای ــت گذاران س ــران و سیاس ــذارد، مدی ــر بگ تأثی

بیشــتری بــه عوامــل مؤثــر بــر رضایــت شــغلی نماینــد )18(.
اصفهانــی و ســرزهی )1398( بــا مــرور نظام منــد و متاآنالیــز 
ــران را  ــتان های ای ــتاران در بیمارس ــغلی پرس ــت ش ــزان رضای می
مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه نتایــج پژوهــش آن هــا نشــان داد 
ــد؛  ــط می باش ــد متوس ــتاران در ح ــغلی پرس ــت ش ــن رضای میانگی
ــت گذاران و  ــه  سیاس ــود ک ــن ب ــر ای ــا ب ــنهاد آن ه ــن پیش بنابرای
مدیــران نظــام ســامت بایــد اقدامــات جــدی بــه منظــور افزایــش 
ــد )19(.  ــکار گیرن ــتان ها ب ــتاران در بیمارس ــغلی پرس ــت ش رضای
حمیــدی و همــکاران )1398(، در پژوهــش خــود بــه ایــن 
ــی  ــت زندگ ــغلی و کیفی ــت ش ــن رضای ــه بی ــیدند ک ــه رس نتیج
ــن  ــود دارد؛ بنابرای ــی وج ــادار و مثبت ــاط معن ــتاران، ارتب کاری پرس
ــران  ــزان نظــام ســامت و مدی ــه ری توجــه سیاســت گذاران، برنام
ــش  ــد افزای ــتاران مانن ــدی پرس ــای کلی ــه نیازه ــتان ها ب بیمارس
ــه  ــیابی عادالن ــع و ارزش ــغلی، ترفی ــت ش ــا، امنی ــوق و مزای حق
ــی کاری  ــت زندگ ــغلی و کیفی ــت ش ــش رضای ــد در افزای می توان

ــد )20(. ــا کن ــم ایف ــیار مه ــی بس ــتاران نقش پرس
بــر اســاس نتایــج پژوهــش صادقــی و همــکاران )1397(، هرچنــد 
ــی  ــی درمان ــز آموزش ــاغل در مراک ــتاران ش ــغلی پرس ــت ش رضای
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در ســطح متوســط بــود ولــی در 
ــی  ــت پایین ــررات از رضای ــا و مق ــادی و رویه ه ــای اقتص جنبه ه

ــد )21(. برخــوردار بودن
ــه ایــن نتیجــه  صفــوی و همــکاران )1396(، در پژوهــش خــود ب
ــتاران و  ــرد پرس ــا عملک ــغلی ب ــت ش ــن رضای ــه بی ــیدند ک رس
ــش  ــرد دان ــداوم در تبحــر، کارب ــری، ت مؤلفه هــای مســؤولیت پذی
و مهــارت، اخاقیــات حرفــه ای و کیفیــت مراقبــت رابطــه مثبــت و 

ــود دارد )22(. ــی داری وج معن
مقایســه  بــه  پژوهشــی  در   )1394( همــکاران  و  فشــارکی 
رضایــت شــغلی پرســتاران بــا رضایــت شــغلی کارکنــان خدمــات 
ــا افزایــش  درمانــی پرداختنــد. نتایــج پژوهــش آن هــا نشــان داد ب
تحصیــات، ســن و ســابقه کار، رضایــت شــغلی افزایــش می یابــد. 
نتایــج ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه کاردان هــای اتــاق 
ــر از پرســتاران و پزشــکان  ــت کمت عمــل و بیهوشــي داراي رضای
و متخصصــان و همچنیــن شــغل های پاراکلینــک داراي رضایــت 

بیشــتر و ماماهــا، شــغل های اداري و عملــي داراي رضایــت شــغلي 
ــند )23(. ــتاران می باش ــا پرس ــابه ب مش

میرفرهــادی و همــکاران )1392(، رضایــت شــغلی پرســتاران را در 
ــه  حــد متوســط دانســته و بیشــترین میــزان رضایــت را مربــوط ب
شــرح وظایــف و اســتقال حرفــه ای و کمتریــن میــزان در رابطــه 

ــد )24(. ــاس درآمــد و تعامــل معرفــی کرده ان ــا خــرده مقی ب
ــغلی  ــت ش ــوزه رضای ــه در ح ــتجوهایی ک ــات و جس ــا مطالع ب
ــد  ــه دریافتن ــن مطالع ــگران ای ــت پژوهش ــورت گرف ــتاران ص پرس
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 
ــن  ــغلی ای ــت ش ــش رضای ــت افزای ــمندی در جه ــات ارزش اطاع
قشــر در اختیــار طــرح ریــزان و مدیــران قــرار خواهــد گرفــت. ایــن 
مطالعــه بــر آن اســت تصویــر جامعــی از پژوهش هــای داخلــی بــا 
محوریــت رضایــت شــغلی پرســتاران در ایــران ارائــه دهــد تا ضمن 
ــن  ــه در ای ــی ک ــه نکات ــات، ب ــن مطالع دســته بندی مناســبی از ای
حــوزه مطالعاتــی کمتــر توجــه شــده نیــز، اشــاره کــرده و تغییــرات 
ــی  ــن عوامل ــته و همچنی ــال گذش ــغلی در طــی ده س ــت ش رضای
ــذار هســتند را  ــه اثرگ ــن مولف ــر ای ــدگاه پژوهشــگران ب ــه از دی ک
شناســایی نمایــد. بــر ایــن اســاس بــا کمــک روش مــرور نظام منــد 
و فــرا تحلیــل، مطالعــه حاضــر بــه بررســی دو ســوال زیــر خواهــد 

پرداخــت:
ــل  1. در پژوهش هــای انجــام شــده طــی ده ســال گذشــته عوام

موثــر بــر رضایــت شــغلی پرســتاران کدامنــد؟
ــزان  ــته می ــال گذش ــی ده س ــده ط ــام ش ــای انج 2. در پژوهش ه

ــه اســت؟  رضایــت شــغلی پرســتاران چگون

روشکار
ایــن پژوهــش بــا روش مــرور نظام منــد و فراتحلیــل انجــام شــده 
ــات  ــره ی تحقیق ــه ی هــدف، در زم ــق حاضــر از جنب اســت. تحقی
توســعه ای و کاربــردی قــرار دارد و از لحــاظ ماهیــت و روش 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــوع تحلیــل همبســتگی اســت. ب تحقیــق، از ن
مقــاالت مرتبــط بــا رضایــت شــغلی پرســتاران در بیمارســتان های 
ــر  ــی نظی ــای داخل ــده در پایگاه ه ــاپ ش ــاالت چ ــور از مق کش
 Google مــگ ایــران، نورمگــز و موتورهــای جســتجوگر ،SID
ــا  ــاالت ب ــتجوی مق ــد. جس ــتفاده ش و Google Scholar اس
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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ــرای  ــند، و ب ــرده باش ــی ک ــور را بررس ــل کش ــتاران در داخ پرس
ــی وارد  ــل مطالعات ــار قب ــر معی ــاوه ب ــش، ع ــوال دوم پژوه س
ــت  ــار رضای ــراف معی ــن و انح ــه میانگی ــوند ک ــش می ش پژوه
شــغلی پرســتاران )دامنــه نمــرات کمتــر از 1تــا5( را نیــز تــا پایــان 
29اســفند 1398 بررســی کــرده باشــند. معیارهــای خــروج از 
مطالعــه شــامل مقــاالت منتشــر شــده قبــل از ســال 1389 و بعــد 
از 29اســفند 1398، مطالعــات مــروری و کتــب، نبــود متــن کامــل 
مقالــه، پژوهش هــای کیفــی، مطالعــات فاقــد میانگیــن و انحــراف 

ــوده اســت.  ــار رضایــت شــغلی ب معی
ــاس  ــر اس ــتخراج ب ــرم اس ــک ف ــا از ی ــتخراج داده ه ــت اس جه
هــدف پژوهــش اســتفاده شــد. ایــن فــرم شــامل بخش هــای نــام 
ــه در  ــورد مطالع ــهر م ــام، ش ــال انج ــه، س ــوان مقال ــنده، عن نویس
پژوهــش، عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی، ابــزار مــورد اســتفاده، 
نــام نشــریه و میانگیــن و انحــراف معیــار رضایت شــغلی پرســتاران 
ــزار  ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــش ب ــوال دوم پژوه ــا در س ــود. داده ه ب

ــدند. ــل ش CMA و SPSS تحلی

یافتهها
همان طــور کــه در بخــش قبــل توضیــح داده شــد، ایــن پژوهــش 
بــا دو هــدف بررســی عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی پرســتاران 

و همچنیــن میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران انجــام شــده انــد که 
در ادامــه بــه بررســی هــر یــک از اهــداف پرداختــه شــده اســت:

ســوال1: در پژوهــش هــای انجــام شــده طــی ده ســال گذشــته 
ــر رضایــت شــغلی پرســتاران کدامنــد؟ ــر ب عوامــل موث

ــده در  ــر ش ــه منتش ــی 97 مقال ــه بررس ــوال اول ب ــخ س در پاس
ــته  ــال گذش ــی ده س ــور ط ــی کش ــی و پژوهش ــای علم مجله ه
ــه  ــتاران پرداخت ــغلی پرس ــت ش ــا موضــوع رضای )1398_1389( ب
ــر  ــاخص هایی نظی ــی ش ــای توصیف ــش داده ه ــه در بخ ــد ک ش
بــازه زمانــی انجــام پژوهــش، مطالعــه مــوردی و انضمامــی، ابــزار 
مــورد اســتفاده جهــت ســنجش رضایــت شــغلی در پژوهش هــا و 
در نهایــت عوامــل موثــر بــر رضایــت شــغلی مــورد بررســی قــرار 

ــه مطــرح شــده اســت. ــه توضیحــات آن در ادام ــه ک گرفت
ــازه زمانــی تحقیقــات انجــام شــده در خصــوص رضایــت  الــف( ب
شــغلی پرســتاران: معیــار بــازه زمانــی تاریــخ انتشــار )و نــه تاریــخ 
ــا  ــا منتشــر شــده ب ــع مقاله ه ــوده اســت. توزی انجــام پژوهــش( ب
مضمــون رضایــت شــغلی پرســتاران نشــان می دهــد در ســالهای 
ــه  ــورد توج ــتاران م ــغلی پرس ــت ش 1391، 1394 و 1397 رضای
بیشــتری بــرای پژوهشــگران بــوده و در ســال 1398 پژوهــش در 

ایــن حــوزه بــه کمتریــن مقــدار خــود رســیده اســت. )شــکل1(.

 

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

 ج( مطالعــه مــوردی و انضمامــی: مطالعــات و پژوهش هــای 
انجــام شــده در شــهرهای مختلــف ایــران و برخــی بــه صــورت 
ــهرها  ــاد ش ــی زی ــت پراکندگ ــه عل ــه ب ــده اند ک ــتانی انجام ش اس

ــده  ــتانی بیان ش ــب اس ــاالت در قال ــی مق ــر فراوان ــودار زی در نم
ــه  ــداد 15 مقال ــا تع ــران ب ــتان ته ــی در اس ــترین فراوان ــه بیش ک

ــوده اســت )شــکل2(. ب
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شکل 2: نمودار فراوانی پژوهش های انجام شده ازنظر محل انجام پژوهش

ــر  ــغلی: ب ــت ش ــنجش رضای ــت س ــتفاده جه ــورد اس ــزار م د( اب
اســاس ابــزار مــورد اســتفاده در مطالعــات مــورد بررســی، بیشــترین 

کاربــرد پرسشــنامه مربــوط بــه پرسشــنامه JDI  بــا فراوانــی 22 
ــکل3(. ــد )ش می باش

شکل 3: نمودار فراوانی  ابزار مورد استفاده جهت سنجش رضایت شغلی
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هـــ( بررســی موضوعــی: در 97 مقالــه مــورد بررســی، 44 موضــوع 
مــورد بررســی قرارگرفته انــد. بیشــترین مطالعــات در حــوزه رضایت 
شــغلی پرســتاران در کشــور طــی ده ســال گذشــته بــا محوریــت 
بررســی وضعیــت رضایــت شــغلی بــا فراوانــی 14 مقالــه می باشــد. 

ــردی و  ــاق ف ــغلی، اخ ــت ش ــر رضای ــر ب ــل مؤث ــد از آن عوام بع
ــوش  ــران و ه ــتان و مدی ــری سرپرس ــبک های رهب ــازمانی، س س
بــه ترتیــب چهــار موضــوع مــورد توجــه از لحــاظ فراوانــی 

ــکل4(. ــند )ش ــده می باش ــام ش ــای انج پژوهش ه

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

ــته  ــال گذش ــی ده س ــده ط ــام ش ــای انج ــوال2: در پژوهش ه س
میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران چگونــه بــوده اســت؟ در 
راســتای هــدف دوم پژوهــش کــه بررســی میــزان رضایــت شــغلی 

پرســتاران در کشــور طــی ده ســاله گذشــته مــی باشــد، مطالعاتــی 
کــه بــا توجــه بــه معیــار ورود در ایــن بخــش بررســی خواهنــد شــد 

ــد. در )جــدول 1( آورده شــده ان

 جدول 1: خاصه مطالعات مورد بررسی در پژوهش

حجم نمونه سالنویسندهردیف
پرستاران

میانگین سنی 
پرستاران

میانگین سابقه خدمت 
پرستاران

میانگین رضایت 
شغلی پرستاران

انحراف معیار 
رضایت شغلی

3/240/77--1389292سعید مرتضوی )25(1
139125032/48/793/180/54زهرا مستانه )12(2
1391114137/2817/252/410/62محمدجواد کبیر )26(3
139238232/29/22/200/8محمد دهقانی )27(4
2/70/5-139211033مطهره فرامرزپور )28(5
2/970/59-139216229/18یاسر موسوی تبار )29(6
3/170/63-139221030/8سودابه جوالیی )30(7
2/960/48--1392610عزت جعفر جال )31(8
139242434/0110/253/030/67رامین مهرداد )32(9
2/790/39--1393202زهره قمری زارع )33(10

2/760/72-13939329/76منیژه اسماعیلی )34(11
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13937935/711/22/920/63فریبا برهانی )35(12
139430431/67/663/030/6امیر صادقی )21(13
2/360/77--1394240یوسف دهقانی )36(14
1394375328/872/520/55حسین درگاهی )37(15
3/590/68--1395322مریم اوشک سرائی)38(16
2/730/53--1395165میثم غامپور )39(17
2/960/48--1395195علیرضا فتحی زاده )40(18
2/50/51--1396124سمیه موسی زاده )41(19
139814638/359/872/960/64مرتضی اکبری )42(20

ــغلی  ــت ش ــه رضای ــه در زمین ــدول 1(، 20 مقال ــاس )ج ــر اس ب
پرســتاران در بیمارســتان های کشــور طــی ده ســال گذشــته مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. بیشــتر مطالعــات در ســال 1392 انجام شــده 

اســت.
ــي  ــل، ارزیاب ــر فراتحلی ــه در ه ــورد توج ــات م ــي از موضوع یک
ســوگیري انتشــار اســت. منظــور از ســوگیري انتشــار ایــن اســت 
کــه یــک فراتحلیــل شــامل تمــام مطالعــات انجــام شــده در مــورد 
موضــوع مــورد بررســي نیســت؛ ممکــن اســت برخــي از مطالعــات 
بــه دالیــل مختلــف منتشــر نشــده باشــد یــا حداقــل در مجــات 
نمایــه ســازي نشــده باشــد. زمانــي کــه ســوگیري انتشــار وجــود 
ــاي  ــه و برآورده ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی ــل تح ــج فراتحلی دارد، نتای

ــس  ــود. پ ــد ب ــا خواه ــورش و خط ــل از آن داراي ت ــي حاص نهای
الزم اســت ســوگیري انتشــار در گام هــاي اولیــه یــک فراتحلیــل 

ــا اعتبــار نتایــج افزایــش یابــد. شناســایي و تصحیــح شــود ت
از لحــاظ تفســیري در نمودارهــاي فانــل یــا قیفي شــکل، مطالعاتي 
کــه خطــاي اســتاندارد پاییــن دارنــد و در بــاالي قیــف جمــع مــي 
ــات  ــا هــر چــه مطالع شــوند، داراي ســوگیري انتشــار نیســتند. ام
ــتاندارد  ــاي اس ــوند، خط ــیده مي ش ــف کش ــن قی ــمت پایی ــه س ب
آنهــا بــاال مــي رود و ســوگیري انتشارشــان افزایــش مي یابــد )43(. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه )شــکل 5( از آنجــا کــه متغیرهــاي مطالعات 
ــر عــدم وجــود ســوگیري  ــاالي نمــودار جمــع شــده اســت ب در ب

ــذارد. ــه حاضــر صحــه مي گ انتشــار در مطالع

 

شکل 5: نمودار قیفی
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)جدول2( نتایج روش اصاح و برازش دوال و توئیدی را نشان می دهد.
جدول2: اصاح و برازش دوال و توئیدی

مقدار Qاثر تصادفیاثر ثابت
تخمین 
نقطه ای

حد 
تخمین حد باالپایین

نقطه ای
حد 
تعداد مطالعات مورد نیاز: 5حد باالپایین

3/833232/818162/848302/883642/715323/051962271/0144ارزش مشاهدات
2/705372/691562/719172/715622/686382/899574137/5023ارزش تعدیل شده

ــوان  ــدول 2(، می ت ــده از )ج ــت آم ــه دس ــای ب ــق خروجی ه طب
دریافــت کــه تعــداد 5 مطالعــه دیگـــر بایــد انجــام گیــرد تــا ایــن 
ــن 5  ــد. ای ــاری از نقــص درآی ــل و ع ــه صــورت کام ــل ب فراتحلی
مطالعــه مــا را قــادر می ســازد کــه ارزش مشــاهده شــده 3/83323 
را بــه  ارزش تعدیــل  شــده 2/70537 در مــدل اثــر ثابــت و ارزش 
مشــاهده شــده 2/88364 را بــه ارزش تعدیــل شــده 2/71562 در 

مــدل اثــرات تصادفــی کاهــش دهیــم.
ــال تعــداد تحقیقــات گمشـــده  آزمــون N ایمــن از خطــای روزنت
)بـــا اثـــر میـــانگین صـــفر( را محاســـبه می کند که الزم است به 
ــی  ــر کل ــاری اث ــی داری آم ــا عــدم معن ــه شــود ت تحلیل هــا اضاف

ــت آید )44(. بـه دسـ

جدول 3: آزمون N ایمن از خطا )تعداد ناکامل بی خطر( کاسیک
348/59623مقدار Z برای مطالعات مشاهده شده
0/00000مقدار P برای مطالعات مشاهده شده

0/05000آلفا
2/00000باقیمانده )دنباله(

Z1/95996 برای آلفا
20/00000تعداد مطالعات مشاهده شده

2653/00000تعداد مطالعات گم شده ای که مقدار P را به آلفا می رساند

بــا توجــه بــه داده هــای )جــدول3(، بایــد تعــداد 2653 
ــا  ــه و بررســی شــود ت ــه مطالعــات اضاف مطالعــه دیگــر ب
مقــدار P دو دامنــه از 0/05 تجــاوز نکنــد. ایــن بدیــن 
معناســت کــه بایــد 2653 مطالعــه دیگــر انجــام گیــرد تــا در 
نتایــج نهایــی محاســبات و تحلیل هــا خطایــی رخ دهــد و ایــن 
نتیجــه دقــت و صحــت بــاالی اطالعــات و نتایــج بــه دســت 

ــد.  ــان می ده ــه را نش ــن مطالع ــده در ای آم
بــر اســاس  در ادامــه پــس از انجــام آزمــون همگنــی 
شــاخص هــای I2 )99/163( و همچنیــن مقــدار ســطح 
 )P>0/001(                                       احتمــال
مشــخص شــد کــه مطالعــات از همگنــی کافــی برخــوردار 
نبوده انــد بــه طــوری کــه میــزان ناهمگنــی بــه دســت آمــده 

)Tau2=0/146( بــوده اســت )جــدول4(. لــذا از روش مــدل بــا اثــرات تصادفــی اســتفاده گردیــد.
جدول 4: بررسی همگنی داده ها

squared-TauHeterogeneityTest of null                                
)Tail-2(confidence interval Effect size and 95%Model

Ta
u

Va
ria

nc
e

St
an

da
rd

 E
rr

or

Ta
u 

Sq
ua

re
d

sq
ua

re
d-

I

va
lu

e-
P

)Q
(D

f

va
lu

e-
Q

va
lu

e-
P

va
lu

e-
Z

U
pp

er
 L

im
it

Lo
w

er
  L

im
it

Va
ria

nc
e

St
an

da
rd

 E
rr

or

Po
in

t e
st

im
at

e

N
um

be
r S

tu
di

es

M
od

el

0/3820/0040/0610/14699/1360/000192271/0140/000368/5672/8482/8180/0000/0082/83320Fixed

0/00033/5793/0522/7150/0070/0862/88420Random

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 14

http://ijnv.ir/article-1-714-fa.html


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

28

ــن و  ــکل 6( میانگی ــده از )ش ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای ــر اس ب
انحــراف معیــار رضایــت شــغلی پرســتاران در کشــور طــی ده ســال 

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

شکل6: متاآنالیز میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانها بر اساس مدل تصادفی

ــل  ــري تعدی ــی یافته هــا )جــدول4( نشــان از وجــود متغی ناهمگون
کننــده دارد کــه نتایــج بررســی روي متغیرهــاي بــه دســت آمــده را 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در چنیــن شــرایطی فراتحلیل گــران 
ــه  ــد ک ــی می نماین ــري را بررس ــاي مداخله گ ــا متغیره ــر ی متغی
ممکــن اســت ایــن ناهمگونــی بــه علــت تأثیــر احتمالــی آنهــا رخ 
داده باشــد. در پژوهــش حاضــر ســال انجــام پژوهــش، میانگیــن 

ــون  ســنی پرســتاران و میانگیــن ســابقه خدمــت متغیرهــای مظن
ــه شــده اند. ــی در پژوهــش در نظــر گرفت ایجــاد ناهمگون

ــای  ــی، متغیره ــده ناهمگون ــاد کنن ــل ایج ــی عوام ــت بررس جه
مظنــون در متارگرســیون وارد شــدند. نتایــج بررســی در )جــدول5( 

ارائه شده است. 

 

CoefficientSEtvalue-Pعوامل مظنون

0/4480/677-0/2810/001-حجم نمونه
0/8870/425-0/4900/090-سال انجام پژوهش

0/8730/1071/0720/344میانگین سنی
1/0680/346-1/0040/091-میانگین سابقه کار

ــک از  ــر ی ــده در )جــدول 5(، ه ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای ب
متغیرهــای حجــم نمونــه، ســال انجــام پژوهــش، میانگین ســنی و 
میانگیــن ســابقه کار در عــدم تجانــس بیــن یافته هــای مطالعــات 

ــد. ــی بوده ان ــع ناهمگون نقــش داشــته و منب

بحثونتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا فــرا تحلیلــی بــر 

شــغلی  رضایــت  موضــوع  بــا  شــده  انجــام  پژوهش هــای 
ــد تحقیقــات صــورت  ــر روشــن و جامعــی از رون پرســتاران، تصوی
ــد.  ــم کن ــی، فراه ــی در ســطح مل ــوزه مطالعات ــن ح ــه در ای گرفت
ــان  ــد نش ــرور نظام من ــیوه م ــه ش ــش ب ــوال اول پژوه ــی س بررس
می دهــد کــه در ســال های 1391، 1394 و 1397 رضایــت شــغلی 
ــوده و در  ــرای پژوهشــگران ب ــه بیشــتری ب ــورد توج پرســتاران م
ــود  ــدار خ ــن مق ــه کمتری ــوزه ب ــن ح ــال 1398 پژوهــش در ای س
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رســیده اســت.  در خصــوص ســنجش رضایــت شــغلی بیشــترین 
ــدال و  ــمیت، کن ــنامه JDI )اس ــه پرسش ــوط ب ــزار مرب ــرد اب کارب
ــع  ــتی، ترفی ــه کار، سرپرس ــه در شــش جنب ــد ک ــن( می باش هیولی
و ارتقــا، حقــوق، همــکاران و شــرایط محیــط کار رضایــت شــغلی 
ــای آن  ــج گوی ــن نتای ــد. همچنی ــرار می ده ــنجش ق ــورد س را م
اســت کــه بررســی و ســنجش میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران 
بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده و پــس از آن عوامــل مؤثــر 
ــای  ــبک ه ــازمانی، س ــردی و س ــاق ف ــغلی، اخ ــت ش ــر رضای ب
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 پژوهش هــا مــورد بررســی قرارگرفته انــد.
ــی ده  ــده ط ــام ش ــات انج ــش، در تحقیق ــای پژوه ــق یافته ه طب
ســال اخیــر در حــوزه رضایــت شــغلی پرســتاران، بیشــترین تمرکــز 
ــت شــغلی پرســتاران صــورت  ــر روی بررســی و ســنجش رضای ب
ــغلی  ــت ش ــکیل دهنده رضای ــل تش ــی عوام ــت. بررس ــه اس گرفت
ــر  ــاوه ب ــان ع ــغلی آن ــت ش ــطح رضای ــنجش س ــتاران و س پرس
تعییــن عواملــی کــه ســبب ایجــاد رضایــت شــغلی در پرســتاران 
ــده  ــه ش ــات ارائ ــت خدم ــطح کیفی ــا س ــه ارتق ــود و درنتیج می ش
از طــرف پرســتاران، همچنیــن تصویــری روشــن از ســطح موجــود 
ــاط  ــان شــدن نق ــا نمای ــد. ب ــه می نمای ــان ارائ ــغلی آن ــت ش رضای
ــت  ــات الزم جه ــوان اقدام ــه می ت ــن زمین ــف در ای ــوت و ضع ق
افزایــش ســطح رضایــت شــغلی پرســتاران و رفــع خألهــای موجود 
ــی  ــه نقــش حیات ــه ب ــا توج ــرد. ب ــزی و پیاده ســازی ک را برنامه ری
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 بهــره وری، کاهــش ســطح 
ــان و ... را  ــرد آن ــت عملک مســئولیت پذیری، کاهــش ســطح کیفی

ممکــن اســت بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــدی  ــی رضایتمن ــن کل ــه میانگی ــان داد ک ــر نش ــل حاض فراتحلی
پرســتاران شــاغل در بیمارســتان های ایــران طــی ده ســال 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــزارش ش ــط گ ــد متوس ــته 2/833 و در ح گذش
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــت شــغلی ب ــزان رضای ــه شــد می آنچــه گفت
بســتگی دارد. پرســتاران بخــش قابــل توجهــی از زمــان خــود را در 
محیــط درمانــی و بیمارســتان ها ســپری می کننــد و در صورتیکــه 
ــان در حــد مطلــوب نباشــد، در تمــام ســاعات  رضایــت شــغلی آن
ــن  ــه ای ــرد ک ــد ک ــت کار خواهن ــدم رغب ــی و ع ــا بی میل کاری ب
ــت. در  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــری را ب ــی دیگ ــرات منف ــود تاثی خ

ایــن راســتا نیــاز اســت مدیــران و سرپرســتاران رضایــت پرســتاران 
ــه ای  ــرایط زمین ــد و ش ــرار دهن ــود ق ــای کاری خ را در اولویت ه
ــان فراهــم  ــری رضایــت شــغلی آن الزم را جهــت افزایــش حداکث
ــوزه  ــه در ح ــای صــورت گرفت ــد. آنچــه از بررســی پژوهش ه کنن
رضایــت شــغلی پرســتاران در ســطح ملــی بــه دســت آمــد نشــان 
داد در غالــب پژوهش هــای صــورت گرفتــه پرســتاران از حقــوق و 
مزایــای کاری خــود ناراضــی هســتند و ایــن امــر یکــی از دالیــل 

ــد.  ــان می باش ــغلی آن ــی ش ــی نارضایت اصل
ــدازه  ــد ان ــر واح ــش ه ــا افزای ــان داد ب ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
نمونــه، میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران 0/281 درصــد کاهــش 
ــه ایــن علــت باشــد کــه نمونه هــای  پیــدا می کنــد. شــاید ایــن ب
بزرگتــر معــرف مناســب تری از جامعــه هســتند و همچنیــن شــاید 
ــزه  ــادابی و انگی ــه ش ــوان ک ــتاران ج ــای کوچــک پرس در نمونه ه

ــد. ــد شــرکت کرده ان ــته ان بیشــتری داش
ــزان  ــال می ــر س ــش ه ــا افزای ــود ب ــه می ش ــن ماحظ همچنی
رضایــت شــغلی پرســتاران 0/490 درصــد کاهــش پیــدا می کنــد. 
بــر اســاس آنچــه پیشــتر گفتــه شــد بیشــترین عاملــی کــه ســبب 
افزایــش نارضایتــی پرســتاران بــوده، حقــوق و مزایــای کاری آنــان 
می باشــد. شــاید علــت ایــن کاهــش بــه ازای هــر ســال، افزایــش 
شــرایط بــد اقتصــادی بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و تحریم هــا و 

کمبــود بودجــه کافــی باشــد.
ــک ســال  ــه ازای هــر ی ــه ب ــن اســت ک ــده ای ــج نشــان دهن نتای
افزایــش در ســابقه کاری رضایــت شــغلی بــه صــورت چشــمگیری 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــش می یاب ــد( کاه )1/004 درص
ــن نتیجــه  ــه ای عباســچیان و همــکاران )11( در پژوهــش خــود ب
ــه  ــال ب ــش از 20 س ــابقه کاری بی ــا س ــتاران ب ــه پرس ــیدند ک رس
ــتانه  ــا مس ــد. ام ــری دارن ــغلی باالت ــت ش ــا داری رضای ــور معن ط
ــا  ــد کــه ب ــان کردن ــج پژوهــش خــود بی و همــکاران )12( در نتای
افزایــش ســنوات خدمــت پرســتاران میــزان رضایــت شــغلی آنــان 
کاهــش یافتــه اســت. لــودی  )45( علــت 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 
ــرآورده  ــه ب ــه متوج ــان ک ــت زم ــا گذش ــی ب ــد ول ــتری دارن بیش
نشــدن ایــن انتظــارات می شــوند، بــه تدریــج رضایتشــان کاهــش 

ــد.  ــدا می کن پی
نتایــج نیــز نشــان داد بــه ازای هــر ســال افزایــش ســن پرســتاران، 
رضایــت شــغلی 0/879 درصــد افزایــش می یابــد. اصغــری )46( و 
عباســچیان )11( نیــز در پژوهش هــای خــود بــه نتایــج مشــابه بــا 
پژوهــش حاضــر رســیدند. نــادم و همــکاران )47( بیــان داشــته اند 
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کــه پرســتاران بــاالی 40ســال از رضایــت شــغلی بیشــتری 
برخــوردار بوده انــد. آنهــا بــا اشــاره بــه منابــع مختلــف بیــان کردنــد 
ــپس  ــوده، س ــاال ب ــدی ب ــه کار، رضایتمن ــال های اولی ــه در س ک
کاهــش یافتــه و بعــد در ســال های پایانــی مجــددا افزایــش 
ــر  ــاق دیرت ــت انطب ــه عل ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام ــد. ای می یاب
جوانــان بــا شــرایط محیــط کاری باشــد. امــا مســتانه و همــکاران 
ــه  ــان ب ــه آن ــورد مطالع ــه م ــتاران جامع ــد پرس ــان کرده ان )12( بی
دلیــل امکانــات کــم رفاهــی در محیــط کار، فرســودگی شــغلی و 
تکــراری بــودن فعالیت هــا بــا گذشــت زمــان دچــار خســتگی شــده 

و رضایــت آنهــا از شــغل کاهــش یافتــه اســت.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد عارغــم پژوهش هــای فراوانــی 
ــام  ــتاران انج ــغلی پرس ــت ش ــوزه رضای ــر در ح ــه اخی ــه در ده ک

ــت  ــش رضای ــت افزای ــبی جه ــت های مناس ــت، سیاس ــده اس ش
شــغلی آنــان اتخــاذ نگردیــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
عصــر حاضــر به علــت شــیوع بیمــاری کرونــا، حجــم کار و دغدغه 
پرســتاران بیشــتر شــده اســت. نتایــج پژوهــش حاضــر خبــر بــدی 
ــا گذشــت  ــا ب ــه م ــی دارد ک ــران و مســئوالن درمان ــرای مدی را ب
زمــان شــاهد کاهــش رضایــت شــغلی پرســتاران هســتیم کــه ایــن 
امــر بــه خــودی خــود اثــرات نامطلــوب زیــادی را در پــی خواهــد 
داشــت. بــر ایــن اســاس الزم اســت مدیــران و مســئوالن ذیربط در 
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.
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