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 چکیده پصوهش:

 زمینه:
ًقص هْوی در بْبَد ٍ  کِ دٌّذ یه لیٍ سالهت را تطک یًظام بْذاضت یاًساً یزٍیبخص ً يیستاراى عوذُ تزپز

خاًَادگی ٍ هسائل  فطارّای هَجَد در حزفِ پزستاری هی تَاًذ بز سًذگیبطَریکِ  ارتقا سالهت افزاد جاهعِ دارًذ

هسائل هطتزک اجتواعی ٍ افشایص تعارض کار ٍ ٍ باعث هطکالت جٌسی ٍ اس ّن گسیختگی گذار باضذ سًاضَیی تاثیز

 .گزددآًاى  عوَهیخاًَادُ ٍ بِ خطز افتادى سالهت 

 

 هدف:
رضایت سًاضَیی ٍ سالهت عوَهی در پزستاراى ضْز قشٍیي استزس ضغلی ٍ حاضز با ّذف تعییي ارتباط بیي هطالعِ 

 اًجام گزفت. 1394در سال 

 روش ها:
ٍ  باضذ. دادُ ّا با استفادُ اس پزسطٌاهِ رضایت سًاضَیی ایٌزیچ هی هقطعی عًَ اس تحلیلی تَصیفی حاضزهطالعِ 

 ضْز درهاًی -آهَسضی بیوارستاى در هتاّل پزستاری کارکٌاى ًفز اس 123َسط ٍ استزس ضغلی تسالهت عوَهی 

دادُ ّا با  قشٍیي بِ رٍش ًوًَِ گیزی تصادفی طبقِ ای ٍ  بِ ضیَُ خَد گشارش دّی تکویل گزدیذ. تجشیِ ٍ تحلیل

با رٍش ّای آهاری تَصیفی ٍ تحلیلی  ) ضزیب ّوبستگی پیزسَى، تی تست، آًَا ،  SPSS 19استفادُ اس ًزم افشار 

 ( اًجام گزفت.ٍ رگزسیَى چٌذگاًِ کای دٍ، خط رگزسیَى 

 ها:یافته
 عوَهی سالهت عذم دٌّذُ ًطاى بَد کِ 37/24 ± 12/11 پزستاراى عوَهی سالهت هیاًگیي کِ داد ًطاى ّا یافتِ

)  بَد پزستاراى سًاضَیی رضایت با عوَهی سالهت بیي دار هعٌی ٍلی هعکَس ارتباط ًطاى دٌّذُ ی است ، ًتایج

43/0 r = -، 0001/0 P <). اس ًسبی رضایت %4/63بذست آهذ کِ   97/169 ±85/27 سًاضَیی رضایت هیاًگیي 

( ٍ 18.33) "رًج ٍ هزگ بیوار "استزس ضغلی در حیطِ ی  باالتزیي هیاًگیي در عَاهل داضتٌذ. سًاضَیی سًذگی

بیي رضایت سًاضَیی با سالهت عوَهی پزستاراى  (  بَد.6.54) "ذم آهادگی کافیع "کوتزیي هیاًگیي در حیطِ ی 

بیي استزس ٍ  ( P=  89/0)بیي استزس ضغلی با سالهت عوَهی لیٍ( P = 000/0) داضترابطِ هعٌی داری ٍجَد 

 . ًذاضترابطِ هعٌی داری ٍجَد  ( P=  09/0)یت سًاضَییرضابا ضغلی 

 گیری:نتیجه
اس آًجایی کِ افشایص ًوزُ سالهت عوَهی هَجب کاّص رضایت سًاضَیی در پزستاراى هی ضَد، هی تَاى با اجزا 

 .دبزًاهِ ّای ارتقاء سالهت ٍ تَجِ بِ ابعاد آى با ایجاد بْشیستی بِ سالهت ضغلی ٍ خاًَادگی آًاى کوک کز

 ها:کلیدواشه

 ، پزستارضغلیاستزس ،  سًاضَیی رضایت،  سالهت عوَهی


