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 چکیذُ:

       تعْذ .ًیزٍی اًساًی اس هْوتزیي عَاهل هؤثز در کارایی ٍ بْزُ ٍری ساسهاى استرضایت ضغلی  :سهیٌِ ٍ ّذف

رضایت قلبی ٍ التشام عولی ًسبت بِ ٍظایف تعییي  آى را تَاى هیکِ  یکی اس ٍیژگی ّای اًساًی است حز فِ ای ًیش

ضذُ بزای اًساى تعزیف کزد با ایي ضزط کِ بذٍى ّزگًَِ سیستن ًظارتی، ضخص ٍظایف خَد را بِ بْتزیي ًحَ هوکي 

در ضغل خطیز پزستاری کِ در ارتباط هستقین با رٍح ٍ جاى اًساًْا  ایي دٍ هَلفِبا تَجِ بِ اّویت . بِ اًجام رساًذ

بزرسی رابطِ تعْذ حزفِ ای ٍ رضایت ضغلی پزستاراى ضاغل در بیوارستاى ّای ایي هطالعِ با ّذ ف  ٬باضذ هی

 صَرت گزفت. 1330قشٍیي در سال آهَسضی -دٍلتی

تحلیلی ٍ بِ رٍش هقطعی هی باضذ. جاهعِ آهاری ایي تحقیق کلیِ پزستاراى ضاغل  -ایي هطالعِ تَصیفی رٍش کار:

لتی ٍابستِ بِ داًطگاُ علَم پشضکی ضْز قشٍیي هی باضٌذ. پزسطٌاهِ استفادُ ضذُ در ایي در بیوارستاى ّای دٍ

پژٍّص پزسطٌاهِ ای پژٍّطگز ساختِ است کِ جْت تعییي رضایت ضغلی ٍ تعْذ حزفِ ای پزستاراى طزاحی 

 547رد پژٍّص گزدیذُ است. رٍش ًوًَِ گیزی در ایي هطالعِ سزضواری هی باضذ. با تَجِ بِ خصَصیات افزاد هَ

پزسطٌاهِ عَدت دادُ ضذ کِ  361ٍ اس آى تعذاد  پزسطٌاهِ در بیي پزستار ٍارد ضذُ بِ  ایي پژٍّص تَسیع گزدیذ

استفادُ گزدیذ. در آًالیش دادُ  SPSSپزسطٌاهِ قابل تجشیِ ٍ تحلیل بَد. جْت آًالیش دادُ ّا اس ًزم افشار  355تعذاد 

 ، رگزسیَى ٍ ضزیب ّوبستگی استفادُ ضذ. t،ANOVAّا عالٍُ بز رٍش ّای آهار تَصیفی اس آسهَى 

 تٌْاهتَسط ٍدر حذ  درصذ 4/27کن، در حذ درصذ  3/24، رضایت ضغلی پزستاراى بِ تزتیب فزاٍاًی رتبِ :یافتِ ّا

کن، درصذ در حذ  9/4 ،تعْذ حزفِ ای پزستاراى بِ تزتیب فزاٍاًی رتبِاس سَی دیگز  .سیاد بَددرصذ در حذ  2/7

با  جٌس، سوت ٍ بخص کاری سي،سیاد بَد. بیي هتغییز ّای  درصذ در حذ 3/74هتَسط ٍ  درصذ در حذ 8/27

( ٍ با افشایص سي، دارا بَدى سوت ّای هذیزیتی( ٍ ًیش P<0/05)رضایت ضغلی رابطِ آهاری هعٌی دار ٍجَد داضت

تعْذ  جٌس با  سي ٍ ّای هیشاى رضایت ضغلی پزستاراى افشایص هی یافت. ّوچٌیي تٌْا بیي هتغییزجٌسیت هذکز 

هیشاى تعْذ حزفِ ای ٍ ًیش جٌسیت هًَث یعٌی با افشایص سي  (P<0/05)حزفِ ای رابطِ آهاری هعٌی دار دیذُ ضذ

 یافت ضذرابطِ آهاری هعٌی داری بیي رضایت ضغلی ٍ تعْذ حزفِ ای پزستاراى  پزستاری افشایص هی یافت.کارکٌاى 

(r=0.324  ٍP<0.001  .بِ طَری کِ با افشایص تعْذ حزفِ ای هیشاى رضایت ضغلی ًیش افشایص هی یافت ) 

بز  در ًتیجِ تاثیز گذارتاثیزگذار بز یکذیگز ٍاس آًجا کِ رضایت ضغلی ٍ تعْذ حزفِ ای دٍ هَلفِ هْن   :ًتیجِ گیزی

ضزٍری است کِ با ضٌاسایی عَاهل هَثز بز ایي دٍ هَلفِ  بِ دًبال  بزًاهِ  ،کیفیت ارائِ خذهات پزستاری هی باضٌذ

 .بَدریشی جاهع جْت ارتقاء سطح رضایت ضغلی ٍ تعْذ حزفِ ای پزستاراى ضاغل در بیوارستاًْا  

 لی، تعْذ حزفِ ای، پزستاراى  : رضایت ضغکلوات کلیذی


