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چکیده
مقدمه :اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان خدمات درماني و مقايسه آن با رضايت شغلي
پرستاران انجام پذيرفته است.
مواد و روش ها :اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي بر روي  103نفر شاغل در بيمارستان فوق تخصصي نجميه در سال 3131
و بصورت نمونه گيري طبقه اي انجام پذيرفت .ابزار اندازه گيري اين مطالعه عبارت از پرسشنامه رضايت شغلي  JSSو فرم
مشخصات دموگرافيک بود .در اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين ،نسبت) و استنباطي (آزمون  tو ،ANOVA
همبستگي) و براي تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه  31استفاده گرديد.
نتايج :نمونه حاصله ،متشکل از  103نفر که  72نفر( )%3کاردان اتاق عمل و بيهوشي 13 ،نفر( )%71/3پرستار 31 ،نفر( )%1ماما،
 31نفر( )%33/1پزشک و متخصص 11 ،نفر ( )%73/3در شغل هاي اداري 11 ،نفر ( )%33در کار هاي پاراکلينک و باالخره 11
نفر ( )%33در شغل هاي عملي نظير تاسيسات بودند .از بين عوامل دموگرافيک شاغلين ،سن( ،)p<0/003سابقه(،)p<0/003
سمت کاري( )p=0/031و تحصيالت( )p=0/003رابطه معني دار و متغيرهاي ،جنست( ،)p=0/371تاهل ( )p=0/170و نوع
عضويت ( ) p= 0/02با رضايت شغلي رابطه معني دار آماري از خود نشان ندادند .در اين مطالعه کاردان اتاق عمل و بيهوشي
داراي رضايت کمتر از پرستارن و پزشکان و متخصصان و شغل هاي پاراکلينک داراي رضايت بيشتر و ماماها ،شغل هاي اداري
و عملي داراي رضايت شغلي مشابه با پرستاران بودند.
نتیجه گیري :با اهميت بيشتر به شخصيت پرسنل و افزايش حقوق و مزايا مي توان رضايت شغلي را افزايش داد .همچنين با
توجه به نتايج اين مطالعه مي توان به لزوم انجام اقدامات کاربردي جهت يکسان سازي رضايت شغلي کارکنان اشغال مختلف
درماني اشاره نمود
کلید واژه ها  :حرفه پرستاري ،رضايت شغلي ،پرستار.
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to study of factors influencing job satisfaction of
healthcare personnel and comparison with the Job Satisfaction (JS) of nurses
Methods: This descriptive analytical cross sectional study was carried out on 301 workers who
work in NSH in year 2014 and with use of stratified random sampling. The tools used in this
study were standardize JSS job satisfaction questioner and, Questioner including
demographical, preference and poll from worker. In this study we used descriptive statistics
(mean, percent) and inferential statistics (t test, ANOVA, Correlation) and for analysis of data
we used SPSS programmer version 16.
Results: Samples consist of 301 subjects were 27 (9%) Technician operating room and
anesthesia (TOA), 81(26.9%) nurse, 18(6%) midwife, 43(14.3%) Doctor and Specialist (DS),
66(21.9%) work in Administrative Jobs (AJ), 33(11%) work in Para clinical Jobs (PJ) and
finally 33(11%) work in Practical Jobs (PRJ). Among staff variables, Age (P<0.001),
Experience (P<0.001), Work position (P=0.018) and Education (P=0.001) have statistical
relationship and sex (P=0.125), Marital (P=0.320) and type membership (P=0.07) had shown
statistical relationship. In this study TOA had less, DS and PJ had more and PRJ and AJ had
same JS rather than nurses.
Conclusion: We can improve JS with increasing importance of worker personality and salary
and fringe benefit. The results of this study propose a necessity applied actions to equal JS
among different medical working group
Keywords: Nursing profession, job satisfaction, nurse.
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آمريکا ،ميزان جابه جايي کار پرستاران  17درصد و ميزان

مقدمه
بي ترديد مهم ترين عنصر هر سازماني ،نيروي انساني
عالقمند به شغل خود است ( .)3از آنجا که بهره وري و
کارآيي کارکنان يک سازمان در بهره وري و کارآيي کل
سازمان موثر است ،به همين دليل بررسي و معرفي راه هايي
براي ايجاد رضايت شغلي بيشتر و افزايش کارآيي از
اولويت هاي اساسي در سازمانهاي مختلف به حساب مي
آيد ( .)7اين توجه در سازمان هاي بهداشتي بيشتر بوده از
اين رو اساسي ترين تالش در سازمان هاي بهداشتي–
درماني اين است که سالمت نيروي فعال و کارآمد خود و
بخصوص پرستاران را به عنوان بدنه اصلي ارائه خدمات به
بيماران افزايش دهند ( .)1رضايت شغلي به مجموع
تمايالت يا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود
دارند اطالق مي گردد .به عبارتي رضايت شغلي متأثر از
عوامل متعددي مانند حقوق و دستمزد ،ارتباطات ،سياست
ها ،رويه ها ،ابعاد شغلي ،نظم کار و ويژگي هاي شخصيتي
کارکنان مي باشد (.)3
مطالعه انجام شده در نروژ و آلمان نشان داد که
پزشکان بيمارستان هاي نروژ رضايت شغلي باالتري نسبت
به پزشکان بيمارستان هاي آلمان داشتند ،دليل اين تفاوت
ساعات کاري مناسب و حقوق و مزاياي کافي در نروژ
اعالم شد ( .)1در مطالعه حبيب و شيرازي  13درصد از
کارکنان بيمارستان راضي و  13درصد ناراضي بودند (.)1
نتايج پژوهش در استان يزد بيانگر اين است که بيشتر
پرستاران از رضايت متوسط برخوردار بودند ( .)2مطالعه

ترک خدمت  30درصد (هرساله به ازاي هر 30پرستار ،يک
پرستار شغل خود را تکر مي کند) است ( .)30محيط هاي
درماني ايران نيز شاهد عدم تمايل پرستاران به ادامه کار،
انجام شغل دوم غير مرتبط با پرستاري ،تمايل به ترک کار،
نارضايتي از مقررات اداري ،گرفتن مرخصي هاي ساعتي
مکرر ،شکايت از حجم کار زياد و کمبود نيروي انساني
هستند ( .)33بنابراين پرستاراني که از رضايت شغلي
مطلوبي برخوردارند ،کارآيي بيشتري داشته و کم تر حاضر
به ترک شغل خويش هستند ( .)37يک مطالعه در بررسي
خود ساعات کار زياد ،شرايط نامساعد محيط کار ،ضعف
شيوه ارزشيابي و ضعف در شيوه تشويق و تنبيه را علت
نارضايتي پرستاران ذکر نمود ( .)31با توجه به اين که
پرستاران قسمت مهمي از زندگي خود را در محيط کار و
تحت شرايط متفاوتي مي گذرانند بيشتر در معرض تنيدگي
شغلي مي باشند و اين مسئله اثر عميقي بر سالمتي و کيفيت
ارائه مراقبت هاي پرستاري دارد ( .)33از آنجا که افزايش
رضايت شغلي کارکنان بيمارستان ها باعث افزايش و ارتقاء
خدمات درماني مي گردد ( )31و در نهايت رضايت بيماران
را از خدمات درماني بهبود مي بخشد و با توجه به نقش
کليدي کارکنان بيمارستان ها در ارائه خدمات بهداشتي به
بيماران  ،اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان رضايت شغلي
با گروههاي مختلف درماني طراحي گرديده است.

مواد و روش ها

زاهدي و همکاران نشان داد که بيشتر کارکنان در مقياس

اين پژوهش از نوع مطالعات مقطعي توصيفي تحليلي

سرپرستي  ،همکارن و ماهيت کار از رضايت شغلي خوبي

بوده که جامعه مطالعه شوندگان آن را کليه پرسنل خدمات

برخوردار هستند اما در مقياس هاي ترفيعات و حقوق

درماني تشکيل مي داد .مالک ورود به اين مطالعه عبارت

ماهيانه نارضايتي شغلي در بيشتر کارکنان وجود داشت (.)1

بود از استخدام رسمي و يا پيماني و داشتن حداقل  3سال

رضايت شغلي پايين موجب رفتارهاي ضد اجتماعي

سابقه و عدم بازنشستگي و مالک خرو از مطالعه ،عدم

نظير توليدات معيوب ،خدمات ضعيف ،توليد و پخش

تمايل و فرصت مشاهده شدگان جهت پر نمودن پرسشنامه

شايعه مخرب ،غيبت ،جابجايي و ترک کار کارکنان مي

در نظر گرفته شد .اين مطالعه در شهريور  3131و در

گردد (.)3به طوري که طبق گزارش انجمن استخدام

بيمارستان فوق تخصصي نجميه و بصورت نمونه گيري
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طبقه اي از واحدهاي بيمارستاني انجام گرديد .جهت

مطالعات گذشته ضريب پايايي حيطه هاي پرسشنامه را از

انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول = n0

 0/10تا  0/33گزارش نموده اند ( .)32روايي اين پرسشنامه

) ( rα × μکه در آن در  : μميانگين جامعه و  : σانحراف

نيز با استفاده از روش روايي همزمان و با استفاده از

σ 2

Z

معيار جامعه : r ،ميزان خطاي نسبي
α

̅−μ
y
(|
μ

| =  ) rو Zα
2

 ،طول نقطه متناظر با صدک (  )1 − 2ام توزيع نرمال
استاندارد و

σ
μ

در واقع همان ضريب تغييرات ( )CVمي

باشد .با استفاده از مطالعه اوليه با حجم نمونه  10و به دست
آمدن ضريب تغييرات  0/11و در نظر گرفتن خطاي 0/03
و جايگذاري در فرمول باال مقدار  731نمونه محاسبه که با
احتساب  %1ريزش نمونه حجم نمونه کلي برابر با 170
محاسبه که سرانجام  103پرسشنامه از طرف پرسش
شوندگان پاسخ داده شد .افراد شرکت کننده در اين طرح
تحقيقاتي پس از دريافت اطالعات مربوطه به انگيزه اجراي
طرح و سواالت مربوط به آن در صورت رضايت وارد
مطالعه شده و به سواالت پرسشنامه پاسخ ميدادند .اين
پرسشنامه بدون نام بوده و اطالعات بطور کلي تجزيه و
تحليل گردد .همچنين به شرکت کنندگان شماره تماس داده
شد تا در صورت تمايل نتايج مطالعه براي آنان ارسال گردد.
ابزار اندازه گيري در اين مطالعه عبارت از پرسشنامه
رضايت شغلي  JSSو فرم اطالعات دموگرافيک بود.
پرسشنامه رضايت شغلي  JSSيک پرسشنامه  11سئوالي با
 3زير حيطه  3سئوالي با عنواين "حقوق"" ،ارتقاء مقام"،
"مديريت"" ،مزايا"" ،پاداش"" ،ضوابط و شرايط کار"،
"همکاران"" ،طبيعت کار"" ،ارتباطات (آگاهي از جريان
امور)"مي باشد ( .)31پاسخ هاي اين پرسشنامه با يک
مقياس  1گزينه اي (خيلي مخالفم ،مخالفم ،کمي مخالفم،
کمي موافقم ،موافقم ،خيلي موافقم) اندازه گيري مي گردد.
در اين پرسشنامه با مجموع گيري از  3زيرحيطه پرسشنامه
 JSSمي توان ميزان رضايت کلي را اندازه گيري نمود.

پرسشنامه  JDIمورد بررسي قرار گرفته و همبستگي 0/13
تا  0/10براي هر يک از زير حيطه هاي اين پرسشنامه با
پرسشنامه  JDIکه نشان دهنده روايي خوب اين پرسشنامه
مي باشد مورد محاسبه قرار گرفته است ( .)31غالمي و
همکاران فرم  1حيطه اي اين پرسشنامه (همه حيطه ها بجز
حيطه پاداش) را در جامعه ايراني استاندارد نموده و پس
انجام تحليل عاملي به  2زير حيطه با عنواين " حقوق و
مزايا"  " ،مديريت"  " ،طبيعت کار"  " ،ارتباطات" " ،
ارتقاء مقام"  " ،ضوابط و شرايط کار" " ،همکاران" دست
يافتند .ايشان همچنين پايايي اين پرسشنامه را توسط روش
آلفاي کرونباخ مورد بررسي و ضرايب  0/12تا 0/11را براي
تک تک زير حيطه ها و ضريب  0/11را جهت پايايي کلي
پرسشنامه گزارش نمودند .ايشان همچنين روايي اين
پرسشنامه را توسط روش هاي ،پيشگو و ساختار مورد
بررسي قرار داده و از روايي خوب اين پرسشنامه اطمينان
حاصل نمودند ( .)31پس از جمع آوري و ورود داده در
کامپيوتر با استفاده از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين،
انحراف معيار) و استنباطي (آناليز واريانس و آزمون تعقيبي
دانکن t ،تست و همبستگي) و براي تحليل داده ها از نرم
افزار  SPSSنسخه  31استفاده گرديد.

نتايج
نمونههههه حاصههههله ،متشههههکل از  103نفههههر731 ،
نفههر( )٪13/2زن و  11نفههر( )٪31/1مههرد بههود .از بههين
افههراد شههرکت کننههده  13نفههر ( )٪32/3مجههرد و 732
نفهههر( )٪173/3متاههههل بودنهههد .از نظهههر متغيهههر سهههن

اطالعات کافي از جمله نسخه اصلي و ساير اطالعات در

( 33)%3/2نفههر زيههر  71سههال 333)%11/1( ،نفههر بههين

مورد اين پرسشنامه را مي توانيد در وب سايت شخصي

 71تها  30سههال و ( 31)%13/3نفههر بههاالي  30سههال سههن

اسپکتور

داشهتند .از نظهر وضهعيت سهابقه کهاري ( 23)%71/1نفههر

( )http://shell.cas.usf.edu/~pspectorمطالعه نمائيد.

زيهههر  1سهههال 12)%31/3( ،نفهههر  1تههها  30سهههال( ،

پرفسور
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 13)%71/3نفههر بههين  33تهها  31سههال و ( 73)%10/1نفههر

نفههر( )%33/1پزشههک و متخصههص و  11نفههر ()%73/3

بهههيش از  31سهههال سهههابقه کهههار داشهههتند .تحصهههيالت

در شههغل هههاي اداري 11 ،نفههر ( )%33در کههار ههههاي

شههرکت کننههده گههان در مطالعههه عبههارت بههود از  13نفههر

پاراکلينههک و بههاالخره  11نفههر ( )%33در شههغل هههاي

( )٪70/1زيههر ديههپلم تهها ديههپلم 13 ،نفههر( )٪33/1فههوق

عملههي نظيههر تاسيسههات بودنههد .رابطههه بههين متغيههر هههاي

ديهههپلم 373 ،نفهههر( )٪33/7ليسهههانس 12 ،نفهههر()%31/3

دموگرافيههک افههراد شههرکت کننههدگان در مطالعههه بهها

داراي تحصيالت فهوق ليسهانس بهه بهاال بودنهد .از نظهر

رضههايت شههغلي را در جههدول 3و  7نمههايش داده شههده

نوع شهغل 72 ،نفهر( )%3کهاردان اتهاق عمهل و بيهوشهي،

است.

 13نفههههر( )%71/3پرسههههتار 31 ،نفههههر( )%1مامهههها31 ،
جدول  : 3رابطه نوع استخدام ،جنسيت ،تاهل و تحصيالت کارکنان با رضايت شغلي آنان
ميانگين

سمت

ميانگين

جنسيت

ميانگين

تاهل

ميانگين

تحصيالت

ميانگين

نوع استخدام

37/3

غير مسئول

31/33

مرد

32/11

مجرد

37/13

زير ديپلم تا ديپلم

31/11

37/32

مسئول

33/11

زن

31/13

متاهل

33/13

فوق ديپلم

30/11

رسمي

31/11

مدير

301/1

P*value

0/371

**P-value

0/17

ليسانس

37/31

**P-value

0/02

**P-value

0/031

فوق ليسانس و باالتر

300/3

**P-value

0/003

شرکتي
خريد خدمت و
قراردادي

مستقل tبراساس آزمون * P-value
 ANOVAبراساس آزمون** P-value

براساس نتهايج جهدول  3مهي تهوان مشهاهده نمهود

گروهههها و آزمههون تعقيبههي دانکههن ارائههه شههده اسههت.

که تنهها سهمت و تحصهيالت بها رضهايت شهغلي رابطهه

براساس نتايج اين جهدول مهي تهوان مشهاهده نمهود کهه

نشههان داد .افههراد مسههئول و مههدير رضههايت شههغلي

ماماههههها ،شههههغلهاي اداري ،شههههغلهاي عملههههي داراي

بيشتري نسبت بهه افهراد مسهئول نشهان دادنهد .همچنهين

رضههايت شههغلي يکسههان بهها پرسههتاران بودنههد .پزشههک و

نتههاليج بيشههتر نشههان دهنههده ايههن بههود کههه از تحصههيالت

متخصهههص و شهههغلهاي پاراکلينيهههک داراي رضهههايت

فوق ديپلم به بهاالتر بها افهزايش درجهه تحصهيلي ميهزان

شههغلي بيشههتري نسههبت بههه پرسههتاران بودنههد .ايههن در

رضههايت شههغلي افههزايش مههي يافههت .همچنههين بههين

حههالي بههود کههه کههاردان اتههاق عمههل و بيهوشههي داراي

جنسههيت و نههوع اسههتخدام بهها رضههايت شههغلي رابطههه

رضايت شغلي کمتري نسبت به پرستاران بودند.

مشاهده نگرديد.
براسههاس نتيجههه جههدول دوم مههي تههوان مشههاهده

جدول  .7رابطه سن ،سابقه کارکنان با رضايت شغلي آنان

گرديههد کههه بههين سههن و سههابقه بهها رضههايت شههغلي يههک

رضايت شغلي

سن

سابقه

همبستگي

0/732

0/731

رابطهه مثبههت معنههي دار مشههاهده گرديههد .ايههن بههه معنههي

Pvalue+

P<0/003

P<0/003

اين است کهه بها افهزايش سهن و سهابقه رضهايت شهغلي

 Pvalue +براساس آزمون همبستگي

افههزايش مههي يابههد .همچنههين در جههدول  1ميههانگين
جدول  .1ميانگين گروهها و آزمون تعقيبي دانکن
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تفاضل ميانگين خطاي معيار

فاصله اطمينان %31

نوع شغل

ميانگين

کاردان اتاق عمل و بيهوشي

17/10

-1/21

ماما

33/71

-0/03

1/22

پزشک و متخصص

303/03

3/21

7/21

0/001

اداري

31/13

1/31

7/30

0/313

-3/31

شغل عملي

31/37

3/11

7/33

0/331

-1/70

37/13

شغل پاراکلينيک

300/31

1/11

7/33

0/033

3/07

31/23

پرستار

33/72

Pvalue

حد پايين

حد باال

1/77

0/011

-32/77

-0/13

0/333

-3/31

3/11

7/11

31/37
33/31

 Pvalueآزمون ANOVA

P<0/003

داري بين جنسيت و رضايت شغلي مشاهده نگرديد .در

بحث
سازمانهاي بهداشتي درماني به علت اهميت وظيفه اي
که در زمينه پيشگيري ،مراقبت و درمان بر عهده آنان قرار
داده شده از جايگاه ويژه اي در جامعه برخوردار بوده و
نارضايتي شغلي کارکنان اين مراکز موجب پايين آمدن
کيفيت خدمات ارائه شده و در نهايت منجر به نارضايتي
بيماران استفاده کننده از خدمات آنان خواهد گرديد ()33
 .حرفه پرستاري از جمله مشاغلي است که به سبب ماهيت
خاص اين حرفه داراي چرخش و تنوع در زمان کار است
و يک پرستار ممکن است در طول روزهاي هفته و در
ساعات مختلف از شبانه روز به کار بپردازد و يا در نوبت
هاي طوالني کاري در بيمارستان و محل کار خود به سر
ببرد وجود اين شرايط کاري مانند کار در شيفت شب و
شيفتهاي اضافه کاري مي تواند منجر به نارضايتي شغلي
پرستاران گردد ( .)70از اين رو و با توجه به اهميت
رضايت شغلي و علي الخصوص رضايت شغلي پرستاران
در مطالعه اي به بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي
کارکنان خدمات درماني و مقايسه آن با رضايت شغلي
پرستاران طي يک مطالعه مقطعي پرداختيم .در اين بررسي
مانند مطالعه اسماعيلي و رناني ( )73و مطالعه گسلين ()77
بين تأهل و رضايت شغلي رابطه اي مشاهده نگرديد.
هرچند در برخي مطالعات متاهل ها داراي رضايت شغلي
بيشتري نسبت به مجردها بودند ( .)71همچنين در اين
بررسي مانند مطالعه کرامتي و همکاران ( )73رابطه معني

اين مطالعه با افزايش تحصيالت رضايت شغلي پرسنل
افزايش مي يافت .از اين نظر نتايج اين مطالعه همخوان با
مطالعه مهرابيان و همکاران ( )71و همچنين مطالعه اي
سرپرستاران انگليسي ( )71بود .افزايش رضايت شغلي با
تحصيالت در مطالعات ديگري نيز مشاهده شده است
( .)71 ,71در اين مطالعه همانند مطالعات گذشته بين سن
و رضايت شغلي ( )72-71و سابقه کار و رضايت شغلي
( )71 ,71رابطه مثبت مشاهده گرديد که البته اين رابطه
مثبت را مي توان با افزايش حقوق ،جايگاه شغلي و تثبت
شغلي توجيه نمود.
نتايج اين مطالعه همچنين نشان داد که کاردان هاي
اتاق عمل و بيهوشي داراي رضايت کمتر از پرستارن و
پزشکان و متخصصان و همچنين شغل هاي پاراکلينک
داراي رضايت بيشتر و ماماها ،شغل هاي اداري و عملي
داراي رضايت شغلي مشابه با پرستاران مي باشند .از
عواملي که باعث کاهش رضايت شغلي کاردان هاي اتاق
عمل و بيهوشي نسبت به پرستارن مي گردد مي توان به
عواملي چون شرايط نامطلوب محيطي مانند سر و صدا ،
نور  ،اشعه  ،حرارت  ،رطوبت و کار زياد  ،تعداد کم
کارکنان و مسؤوليت سنگين و همچنين کمي حقوق و مزايا
نسبت به نوع فعاليت انجام شده اشاره نمود ( .)10-73يکي
ديگر از عواملي که در کاهش اين رضايت شغلي موثر است
نوبتکاري مي باشد ( .)31در مطالعه اي نشان داده شده
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باالترين ميزان شيوع مربوط به مشکالت روحي– رواني،

مقايسه رضايت شغلي پرستاران ،اجراي مطالعه تنها در

گوارشي و اثرات نامطلوب بر زندگي اجتماعي مربوط به

يک بيمارستان نه در چند بيمارستان را به عنوان

نوبت کاران تکنسينهاي اتاق عمل مي باشد ( .)13در اين

محدوديت هاي اين مطالعه اشاره نمود.

مطالعه همچنين پزشکان و متخصصان داراي رضايت
بيشتري نسبت به پرستاران بودند که از علل مهم آن مي
توان به درآمد بيشتر ،زمانبندي بهتر شغلي ،جايگاه باالتر
اجتماعي اشاره نمود ( .)17در اين مطالعه رضايت شغلي
پرستاران همانند رضايت شغلي ماماها ،کارکنان شغلهاي
عملي و شغلهاي اداري بود .اين يکسان بودن مي تواند
ناشي از عواملي متعددي باشد که از آن جمله مي توان به
سبک تر بودن بار کاري و همچنين نبود نوبتکاري در
کارهاي اداري و وجود کارانه هاي زياد در بخش هاي
اداراي اين بيمارستان اشاره نمود .در پايان مي توان از نقاط

با توجه به نتايج اين مطالعه و تعيين اولويت براساس
ميزان رضايت شغلي و از آنجايي که بر اساس مطالعات
انجام شده بهبود و اصالح شرايط و روابط کاري از افت
رضايت شغلي کارکنان جلوگيري نموده و سبب افزايش
رضايت شغلي آنان مي گردد ( )11با مطالعه عوامل موثر بر
رضايت شغلي که منحصرا با توجه به شغل و براساس
متغيرهايي چون نظام حقوقي ،زمانبندي کار ،نوع فشار هاي
محيطي ،نوع خدمات رفاهي ارائه شده و  ...تعريف شده
است مي توان به انجام اقداماتي در جهت بهبود شرايط
کاري و افزايش رضايت شغلي کارکنان خدمات درماني

قوت اين مطالعه به حجم نمونه مناسب ،نحوه دقيق جمع

دست يافت.

رضايت شغلي پرستاران با گروههاي مختلف درماني،

تشکر و قدردانی

آوري اطالعات ،از جمله معدود مطالعات در زمينه مقايسه
استفاده از يک پرسشنامه استاندارد شده در زمينه رضايت

در اينجا الزم است از کارمندان ،کادر درمان و کادر

شغلي کارکنان خدمات درماني ( )31اشاره نمود .در پايان

آموزش بيمارستان فوق تخصصي نجميه بخاطر زحمات

مي توان به عدم همکاري در پاسخ دهي برخي پرسش

بي دريغشان کمال تشکر و قدرداني را نمائيم.

شوندگان ،عدم يا وجود اندک مطالعات مشابه در زمينه
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