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  دهیچک

رضایت شغلی معرف نگرش فرد از شغل . برمی شمارندافزایش کفایت خدمات و تامین رضایت شاغلین را  دو هدف اساسی مدیریت

به عنوان  نظام بهداشتیدر ه ترین بخش نیروي انسانی عمدنیز با دارابودن حرفه پرستاري . ز عوامل متعددي می باشداخود و متاثر 

در جهت ارائه سازمان تامین اجتماعی لذا .خدمات را تضمین نمایدکیفیت مناسب یکی از مشاغل کلیدي در نظام سالمت می تواند 

است با شدهسعیپژوهشاینرد. ر دهدرا مورد توجه قرارضایت شغلی کارکنان پرستاري می بایست خدمات درمانی با کیفیت 

براساس مدل هرزبرگ، عوامل  1390بررسی رضایت شغلی پرستاران بیمارستان هاي تامین اجتماعی استان قزوین در سال  

بهداشتی و انگیزشی رضایت شغلی در گروه پرستاران شناسایی و نتایج تحقیق بمنظور افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت 

با  اربرديکتحقیقنوع . استرضایت شغلی پرستاران این تحقیق توصیف وضعیت از هدف . ته شودمراقبت از مددجویان به کار گرف

تامین اجتماعی بیمارستانهاي پرستاري کارشناسان جامعه تحقیق . استتوصیفی و نحوه گردآوري داده ها استراتژي پیمایشی 

گویه مبتنی بر  35مشتمل بر ،پرسشنامه 190روش سرشماري و با نرخ برگشت  هباشد که بینفر م 209با تعداد استان قزوین

مورد مطالعه، جامعه دهد درمیتحقیق نشانیافته هاي . نظرسنجی شده انددر سنجش میزان رضایت، ) 5تا  1(طیف لیکرت 

باالتر  55/3با میانگین ) درونی(گیزشی و عوامل ان 49/3با میانگین ) بیرونی(رضایت شغلی پرستاران در هر دو بعد عوامل بهداشتی

بوده است که در مقایسه با تحقیقات پیشین میزان رضایتمندي از بعد عوامل درونی نسبتا باالتر از عوامل بیرونی از سطح متوسط، و 

.کل باالتر ولی درون عوامل سازگار با آن نتایج می باشد
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