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  تقدیم به همسرم 

  

چیز مرا بپذیرد که شایسته ترین به پاس تمام خوبی هایش، مهربانیهایش، استواریهایش، حمایتهاي بی دریغش و عشق بی پایانش، امید که سپاس نا  

  .ي زندگیم آرتین عزیز وآیرین جانبه شکوفه ها تقدیم همین می باشد و

  

  

برگ  ریشه آنها شاخ و از مادري فداکار نصیبم ساخت تا درسایه درخت پر بار وجودشان بیاسایم و وخداي را بسی شاکرم که از روي لطف وکرم پدر و

دانش تالش نمایم والدینی که بودنشان تاج افتخاري است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا که  کسب علم وراه  برکت وجودشان در گیرم واز

  .موختندزندگی آ پر از فراز ونشیباین دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بودند دستم را گرفتند و راه رفتن را در وادي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



    

  

 تشکر تقدیر و

 

  

. در حل مشکالتشان یاري شان نماید خصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی ودانایی بخشید  تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند وسپاس م

. بصیر است در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و

  .یده و از هیچ محبتی دریغ نکرد و در تمام مراحل زندگیم مرا قوت قلب بودسسپاس ایزد منان که به من این فرصت را داد تا به این مرحله از علم ر

امتی چون فرزانه سرکار خانم دکتر محبی فر که با کر  بسی شایسته است از استاد فرهیخته و"من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق"و به مصداق 

از محضر پر فیض  خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سراي علم و دانش را با راهنمایی هاي کار ساز و سازنده بارور ساختند و

پژوهش تدریسشان، بهره ها بردم؛ همچنین از جناب آقاي دکتر عظیمیان که با صبر و حوصله تمام به مشاوره در زمینه روشهاي مورد نیاز در این 

 که در حل بسیاري از مشکالت پایان نامه به یاري اینجانب شتافتند و و مهندس سایه میري و مهندس زارعی رمضانیدکتر نیز جناب آقاي  پرداختند و

  علی حسن گی، بیجعفر ولی  یونس رسولی، کلیه همکاران و بزرگوارانی که مرا در تهیه این پایان نامه همراهی نمودند از جمله آقاي ساسان نیک پی،

 .یمنماتشکرتقدیر و سلطانی و نیازیان آقایان عزیزیان و 
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  چکیده

یکی از عوامل اصلی در جهت رسیدن به این مهم، وجود در این زمینه  هدف هر مرکز بهداشتی درمانی می باشد ورائه مراقبتهاي پرستاري مطلوب ا :زمینه و هدف 

ط شناخت میزان شادکامی پرستاران و تعیین ارتباط آن با وضعیت کیفیت خدمات پرستاري ارائه شده به بیماران وهمچنین ارتبادر این راستا . پرستاران با انگیزه و فعال می باشد

شادکامی در پرستاران بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهر ایالم  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات پرستاري و. استآن با انتظارات بیماران الزم وضروري 

  .انجام شد

 نفر از پرستاران شاغل 293 اول قسمتدر  انجام گرفت ورتبه دو صپرسشگري . شهر ایالم انجام شددر 1394 سال تحلیلی طی –مطالعه حاضر به صورت توصیفی  :روش

و داده ها با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد جمع  در سه بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایالم با استفاده از روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند

 در این قسمت  نفر از بیماران با روش نمونه گیري مورد مطالعه قرار گرفتند300دوم  قسمتدر . محاسبه شد )/. 97(فاي کرونباخ آوري گردید که پایایی ان بااستفاده از روش آل

با استفاده از تحلیل داده ها به منظور . محاسبه شد) /. 96(پایایی ابزار با استفاده از  ضریب آلفاي کرونباخ . داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال جمع آوري گردید

و آزمون آلفاي کرونباخ   آزمون رگرسیون خطی،)آنوا( آزمون تحلیل واریانسآزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون،  کالموگراف اسمیرونوف،هاي آزمون،  SPSS23نرم افزار 

   .بکار گرفته شد

 تفاوت معنی داري در هیچ یک از ویژگی هاي جمعیت شناختیسی ارتباط شادکامی با ردر بر. بودندمونث % 59و مذکر % 41 ،نمونه هاي مورد پژوهش در پرستاران :یافته ها

 شادکامی پایین تر ،اما در بررسی ارتباط شادکامی با وضعیت تاهل افراد همسر مرده. ابعاد جنسیت، سن، سابقه خدمت، تحصیالت، وضعیت استخدامی، نوبت کاري وجود نداشت

پرستاري ارائه خدمات کیفیت در بررسی ارتباط شادکامی با وضعیت موجود  .زن بودند% 59مرد و % 41  نیزنمونه هاي مورد پزوهش در بیماران. جرد داشتنداز افراد متاهل و م

همچنین در بررسی .  وجود داشت)001/0( و همدردي(0/003)، امنیت(0/001) ، پاسخگویی(0/001) ، اعتماد(0/000) بعد ملموسات5ارتباط مثبت و معنی داري بین هر شده، 

اما دربررسی ارتباط شادکامی با وضعیت شکاف خدمات ارتباط . داشتنارتباط معنی داري وجود پرستاري ارائه شده وضعیت مورد انتظار خدمات  ابعاد پنجگانهارتباط شادکامی با 

 r, = - 0 /149(، امنیت p) = /r 008, = - 205/0(، پاسخگویی= p) /r 009, = - 0 / 152(، اعتماد = p) /r001, = - 0 / 154( بعد ملموسات5منفی و معنی داري بین هر 

001/ (p =و همدردي )0 / 147- = ,r 012/ (p =وجود داشت،که بیشترین ارتباط منفی بین شادکامی و بعد شکاف پاسخگویی )منفی بین شادکامی  وکمترین ارتباط) -205/0

 می تواند شادکامی = R  (p,0/027=  (1/492پاسخگویی همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که در وضعیت موجود عامل .د داشتوجو) -147/0(همدردي  شکاف و بعد

 در وضعیت و.   می تواند شادکامی در پرستاران را پیش بینی کند= R  (p, 0/044= (1/229 و در مورد شکاف کیفیت خدمات عامل پاسخگویی. در پرستاران را پیش بینی کند

می تواند پیش = R  (p, 0/040= (6/586 - همچنین نتایج نشان داد که سابقه خدمت . مورد انتظار  هیچ کدام از عوامل نمی تواند پیش بینی کننده شادکامی در پرستاران باشد

  .بینی کننده شادکامی در پرستاران باشد

بنابراین در جهت ارتقائ کیفیت خدمات پرستاري و . د آوردن نتایج مثبت و مفید در درمان بیماران می باششادکامی پرستاران عامل مهم و موثري در بدست :نتیجه گیري

 . افزایش رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توجه مدیران و مسولین ذیربط به این امر می تواند حائز اهمیت فراوان باشد

 .ران، بیماران، بیمارستانهاي شهر ایالمشادکامی، کیفیت خدمات پرستاري، پرستا	:کلمات کلیدي
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:مقدمه  1-1  

مت افراد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سالمت مردم، همواره در تالش است تا با شناخت دقیق نیازها و مخاطرات سال

 جوامع و بهره گیري از شیوه هاي نوین و علمی سیاست گذاري و تصمیم سازي، مؤثرترین راهکارها را در راستاي تحقق اهداف سالمت به کار گیرد؛

 طبعا سیاست  اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است ویکی از کارکردهاي اصلی نظام سالمت، ازاطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن، به عنوان 

  ).    1389،وزارت بهداشت (اي را می طلبد  تامل ویژه گذاري، برنامه ریزي، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه، دقت نظر و

 این بخش با .که در این بخش هر نوع اشتباهی حتی از نوع کوچک آن جایز نیست چرا. بخش خدمات بهداشتی و درمانی داراي جایگاه ویژه اي است

ارائه  ).2007مورفی ، (  این بخش می باشدعه بر عهدهرسالت حفظ سالمت جاموسیعی از جامعه ارتباط پیدا می کند و مهم تر آنکه وظیفه و قشر 

همچنین مراقبت هاي با . دهندگان مراقبت هاي سالمت می خواهند از سطوح باالیی از کیفیت خدمات به منظور افزایش رضایت بیماران استفاده کنند

از طرفی مدیران مراقبت هاي بهداشتی نیاز به درك کاملی از .  بسیار حیاتی استMDGs)(براي دستیابی به اهداف توسعه هزارهفیت خوب کی

   ) 2010سودانی ، (راههاي افزایش کیفیت مراقبت ها به صورت عملی می باشند

شتریان، سازمانهاي ارائه کننده خدمات سالمت را به محیطهاي مشتري پیشرفتهاي روز افزون در عرصه علوم پزشکی و همچنین آگاهی و انتظارات م

 اثر بخشی-، به ارتقاي کیفیت خدمات همراه با هزینهلذا این سازمانها براي توسعه و تداوم فعالیتهاي خود). 2005ویجر، (گرا و رقابتی تبدیل کرده است

در حال حاضر سازمانهاي ارائه دهنده خدمات در بخش ). 2001 اندلیب، (ت مشتریانآن می اندیشند و این ممکن نخواهد بود مگر از طریق جلب رضای

از نظر آنان، اولین و مهمترین عامل در .  کنندمضاعفی در جهت برآورده کردن نیازها و انتظارات فزاینده بیماران میسالمت و بویژه بیمارستانها تالش 

و ارزشمندترین اندازه گیري کیفیت، ارزشیابی فعالیت پرستاران در ارائه مراقبتهاي ) 2005ویس، دی(بهبود کیفیت مراقبت، اندازه گیري کیفیت بوده

  ). 2007لیل، (پرستاري می باشد

:بیان مساله و اهمیت پژوهش2   1-  

فیت را هدف خود قرار اگر جامعه اي کی: همیت کیفیت مراقبتهاي پرستاري از دیدگاه انجمن ملی کیفیت مراقبتهاي بهداشتی چنین بیان شده استا

دهد، به آن پاداش دهد و درباره آن بحث کند، روشهایی براي سنجش و پایش آن ایجاد کند، براي دستیابی به آن اقدامات مصمم و مؤثر به عمل آورد 

مقوله کیفیت در سالمت را از یکی از مواردي که  .) 2008 ،قمري( و هویت روشن و ثابتی با آن پیدا کند، به طور حتم به کیفیت دست  خواهد یافت

سایر بخشهاي بهداشت متمایز می سازد، این است که بیماران و کادر پزشکی لزوما تعریف یکسانی از کیفیت ندارند تعریف کادر درمانی از کیفیت انجام 

 قضاوت می کنند؛ نتایج مطالعات نشان داده کار درست، در زمان درست و انجام درست کار همان بار اول است؛ اما بیماران کیفیت را به گونه اي دیگر

 ). 2010حمیدي مطلق، ( که بیماران عمدتا کیفیت را بر اساس آنچه که شخصا برایشان ارزش دارد می سنجند

کیفیت کاري آنان در اینکه پرستاران به عنوان گردانندگان اصلی بیمارستانها، در امر مراقبت از بیماران نقش بسیار مهمی دارند، باال بردن با توجه به 

انجام مراقبتهاي پرستاري، مهمترین عاملی است که می تواند موجب تسریع در بهبودي و باز گرداندن بیماران به خانه و خانواده شود؛ از سوي دیگر 

پزرقدیم، (  هاي ارائه شده باشندپاسخگوي کیفیت مراقبت پرستاران بزرگترین گروه در میان کارکنان بهداشتی بوده، از دیدگاه قانونی و اخالقی باید

 موقعیت مدیران پرستاري را در بیمارستان این گونه تفسیر می نماید که مدیران پرستاري از یکسو با انسانهایی به عنوان مرئوس و از درگاهی ).2005
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باشند و بتوانند مسائل و مشکالت را تجزیه و تحلیل درد سر و کار دارند؛ بنابراین باید نگرش سیستمی به مسائل داشته و طرفی با بیماران داراي آالم 

مطالعات نشان داده که افزایش هزینه هاي مراقبت، کاهش تعداد پرستاران و به کارگیري پرستاران دوره ندیده یا ). 2004درگاهی، ( موقعیتی نمایند

اغلب بیماران به علت ). 2008گالج، (می گذاردبت بیماران سایر کارکنان گروه پزشکی به جاي پرستاران کارشناس، اثرات معکوسی بر کیفیت مراق

  .)2008دبیران، ( افزایش سطح آگاهی در زمینه بهداشت و درمان و نیز افزایش هزینه خدمات بهداشتی، خواستار خدمات باکیفیت مطلوب هستند

کیفیت مراقبت بهداشتی را به )NHS(ملی بهداشت انگلیس نظام : براي کیفیت، تعاریف متعددي وجود دارد؛ تعاریف زیر از مشهورترین آنها هستند

کیفیت، تامین خدمات درست به افراد مناسب، در زمان مناسب، با شیوه اي مناسب و عملی، در حد توان متوسط افراد : صورت زیر تعریف کرده است

ستیابی به مطلوبترین برآیندهاي سالمتی کیفیت خدمات بهداشتی، میزان د .)2000حداد و همکاران، ( جامعه و با روش انسانی است

کیفیت خدمت، درجه و ": پاراسورمان می گوید ).2001فولی، (به گونه اي که خدمات ارائه شده اثربخش، کارا و به صرفه باشد). 2003مارکیوس،(است

ت همه جانبه مشتري درباره ماهیت برتر کیفیت خدمت، قضاو). 1998پاراسورامون،("جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است

سروکوال یکی از معروفترین روشهاي اندازه گیري کیفیت  ).2000زیتهامل و همکاران،(خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزیت هاي برجسته آن است

 و 1993، 1991، 1986و طی سالهاي ). 1985 پاراسورامان و همکاران ، ( توسط پاراسارامون، بري و همکاران بوجود آمد1985خدمات بوده که در سال 

  ).1990بري و همکاران، (توسعه یافت» زیسمال وبري « توسط وي و پس از آن توسط 1994

). ASQ,2004(کیفیت به معناي توانایی تولید محصول و یا ارائه خدمت به گونه اي که نیازهاي مشتریان را برآورده ساخته و آنها را راضی کند

 ).2003مارکیوس،(ي بهداشتی درجه اي از ارئه خدمات فردي و گروهی است که نتایج درمانی مطلوبی را ایجاد می کندکیفیت مراقبتها

کیفیت خدمت را از نظر مشتري ارزیابی توانستند ، پرفسور زیتهامل و همکاران با استفاده از یک تحقیق میدانی گسترده از آن مؤلفه ها، 1985در سال 

 محورهاي جدید تایج تحقیق این افراد، گروههاي دیگري نیز به موضوع کیفیت خدمت توجه کردند و کیفیت خدمت به عنوان یکی ازبه دنبال ن. دنماین

 ).1985 پاراسورامان و همکاران ، (تحقیق آشکار گردید

بعد  5یفیت خدمت را اندازه گیري کرد که این  مؤلفه شناسایی شد که با استفاده از آنها بتوان ک5پس از تحقیقات گسترده این افراد و محققین دیگر 

  ):1998پاراسورامون،(می باشد به صورت زیر )همدردي( و همدلی)امنیت( پاسخگویی، تضمینقابلیت اعتماد،شامل ملموسات، 

  . ظاهر تسهیالت و تجهیزات فیزیکی و ابزار آالت، ظاهر کارکنان، ابزار برقراري ارتباط با سازمان 1:ملموسات- 1

  .هاي خود به طور دقیق و مستمر وانایی سازمان خدمت دهنده براي عمل به وعدهت  :2ابلیت اعتمادق - 2

 .رجوع و ارائه خدمات به موقع و سریع دهنده به یاري رسانی به ارباب  تمایل سازمان خدمت: 3 پاسخگویی- 3

  .ن و تضمین خدمات دانش و ادب کارکنان و توانایی آنها در ایجاد اعتماد و اطمینا: 4  تضمین- 4

   .رجوع و درك و توجه ویژه به او نزدیکی و همدلی با ارباب:   5همدلی - 5

ایجاد فضاي تؤام با محبت، رابطه با دوستان، تجارب موفق و محیط کار و فضاي فیزیکی مناسب می تواند در رشد عواطف و بخصوص شادي مهم 

الم در محیط کار، بها دادن به پرسنل و دخالت دادن آنها در امور مربوط به کار و سازمان می همچنین تمرین ورزشی و احساس موفقیت، روابط س. باشد

افراد با خواسته ها و آرزوهایی به سازمان می پیوندند؛ هماهنگی و همسویی سازمان با این آمال در افراد . تواند در اثر بخشی عواطف مثبت اثر گذار باشد

                                                           
1. Tangibles 
2. Reliability  
3. Responsivness 
4. Assurance 
5. Empathy 
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باعث نوآوري، خالقیت در کار، افزایش میزان تولید و وفاداري افراد به سازمان شده و از این رهیافت و خشنودي خود ایجاد شادي می نماید این شادي 

در پرتو شادي است که انسان می تواند خویش رابسازد و خود را براي آینده کاري و افراد موفق در . سازمان هم؛ از سالمت و پویایی برخوردار می شود

در محیط خوشحال و خرسند، تولید بهتر، . شادي و نشاط ماده اولیه تغییر جامعه و تحول و تکامل درونی انسانهاست. ماع آماده کندمحیط زندگی واجت

  ).2012نیک نام،(در محیط شاد، ذهن پویا، زبان گویا و استعداد شکوفا می شود. اشتغال بیشتر و اقتصاد سالم تر خواهد بود

هاشمی اصل، (ی لذت بردن از زندگی، انعطاف پذیري، جهش، توانایی حل مشکالت و خودشکوفاییتوانای: ان عبارتند ازبرخی از ویژگیهاي بهداشت رو

کاربنل و (مطالعات شادکامی و سالمت روان از موضوعات جذاب در میان دانشمندان علوم اجتماعی و پژوهشگران سالمت در سالهاي اخیر است. )1387

ون (ل روانی بر عملکرد جسمانی بطور گسترده اي شناخته شده است و سالمت روانی اثر مثبت بر سالمت جسمانی دارداثر عوام). 2004همکاران، 

 .)WHO2015,( سالمتی به سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی اطالق می شود WHOاز دیدگاه سازمان بهداشت جهانی). 2008هون، 

شادابی یک اصل مهم براي مردم . اي انسان در او پدید می آید و زندگی را خشنود می سازدشادي احساس و هیجانی است که هنگام ارضاي نیازه

 در تمام شکلهاي نوع شناسی عواطف اساسی "لذت"شادابی به شکل . است، نشاط در بیشتر جوامع به عنوان یک ارزش بزرگ در نظر گرفته شده است

انسان به طور فطري از .  ضروري است و اغلب انسانها در طول زمان به طور متوسط شادانداحساس شادي براي تجارب انسانی. انسان نمایان می شود

از نگاه اجتماعی، نیز . شادي و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان، بلکه بر جسم او نیز تاثیر می گذارد. غم گریزان و به سوي شادي در حرکت است

شادي، بهترین حال در چیزهاست و آنقدر : ارسطو می گوید. گمانی را بی اثر می کندنگرانی، ناکامی و بدزدیک و ترس، شادمانی، قلب ها را به یکدیگر ن

می توان نتیجه گرفت که آدم با نشاط معموال لبخند بر لب دارد، دنیاي درون آدم آرام . اهمیت دارد که دیگر چیزها وسیله به دست آوردن آن هستند

 بیان کرده اند که 1987آرجل و کروس لند . ب هیجانات منفی غم وغصه، دلهره، ناامیدي و بحران گرفتار می شوداست و کمتر یا به ندرت در گردا

به باور آرجل، فرد . نشاط داراي سه شاخص عاطفه مثبت یا خوشی، احساس رضایت از زندگی و فقدان احساس منفی از نظر اضطراب وافسردگی است

ود دارد، روابط اجتماعی متعادلی دارد، از کینه و نفرت دوري می جوید و فرایند زندگی خود را مثبت ارزیابی می با نشاط نگرش مطلوب و رضایت از خ

جزءعاطفی باعث حاالت ). 1384دانش،(درمفهوم شادي حداقل سه جزء اساسی عاطفی،اجتماعی و شناختی وجود دارد). 1987آرجیل و همکاران،(کند

ی منجر به روابط اجتماعی گسترده و مثبت با دیگران و جزء شناختی موجب برخورداري از تفکر می شود که وقایع هیجانی مثبت می شود جزء اجتماع

فیلسوف یونانی، افالطون شادکامی را حالت تعادل و هماهنگی میان سه عنصر  ).1382ظهور و همکاران،(روزمره را با خوشبینی تعبیر وتفسیر می کند

  ).2006عبدي، ( داند و ارسطو آنرا زندگی معنوي می دانداستدالل، هیجان و امیال می

  . ) 2012منتظري، (آرگایل در ادبیات جدید شادکامی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت و فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی تعریف می کند

در واقع شادمانی احساس رضایتمندي از زندگی . یان بوده استدر واقع پپیشینه تاریخی کشورمان نشان می دهد که نشاط در همه ادوار مورد توجه ایران

به طور کلی تحقیقات نشان می دهد که دو دسته از عوامل در ایجاد و یا زوال نشاط و شادي مؤثر . و توانایی لذت بردن از تجربیات شخص است

  :هستند

  فراغتد و نحوه گذراندن اوقات عوامل بیرونی مانند شرایط خانواده، محل زندگی، شرایط شغلی، سطح درآم-1 

عوامل درونی مانند سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي؛ شادي زیر ساخت بسیاري از مسائل و نیروي محرکه جامعه است به همین دلیل -2 

 براي سوق دادن جامعه به سمت همه کشورها کوشش می کنند که اگر نمی تواند همه عناصر الزم را براي بروز شادي فراهم کنند الاقل ابتکارهایی

شاد زیستن را انجام دهند لغتنامه دهخدا در مقابل شادي معانی شادمانی، خوشحالی، مسرت، نشاط و طرب را قرار داده و با توجه به اهمیت شادي و 

ده بودن بار روزانه ما را سبک می تی سرزننشاط در زندگی ما به طوري که بسیاري از روان شناسان اعتقاد دارند که با نشاط بودن یا به عبار
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شادي در محیط کار زمانی حاصل می شود که . ) 2012منتظري، (از نظر کامپتون مهمترین عامل در سالمت روان نشاط می باشد ).1384دانش،(کند

  ).2007دیوتون و همکاران، (فرد جهت دستیابی به اهداف کاري خود از توانائیها و استعدادهاي خوداستفاده می نماید

با توجه به این تعریف تاکنون ابزارهاي بسیاري براي سنجش افسردگی ساخته شده است که بدون تردید معروفترین آنها پرسشنامه شادکامی 

 توسط آرجیل، مارتین و 1989این پرسشنامه در سال . استOxford Happiness Inventory   است که معادل انگلیسی آن OHI)(آکسفورد

شیوه ساخت آن به این گونه بود که این پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک، جمالت مقیاس افسردگی بک را وارونه . ه شدکراسلند ساخت

 گویه اي پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده افزوده شد و در نهایت با بررسی هاي نهایی 21 ماده به این 11سپس .  گویه به دست آمد21کردند و 

 یا با  oxford happiness questionnaireهمچنین در سالهاي بعد این پرسشنامه تغییراتی یافت و با نام . پدید آمد) OHI(یکرتیدر مقیاس ل

 ).2008بیانی،( منتشر شدOHQاختصار 

ماعی و رفاهی مورد کم  در غرب کشور و در میان رشته کوههاي زاگرس قرار گرفته که در بسیاري از زمینه هاي علمی، اقتصادي، اجتاستان ایالم

یکی از  .همچنین در زمینه بهداشت و درمان نیز با کمبودهاي بسیاري مواجهه است. توجهی قرار گرفته و داراي محرومیتهاي زیادي می باشد

 از طرفی مطالعه تاثیر لذا از آنجائیکه در این زمینه مطالعات محدودي وجود دارد و. کمبودهاي اساسی در این استان در ارائه خدمات پرستاري است

در این پژوهش سعی بر آن است که به شادکامی ارائه دهندگان سالمت خصوصا پرستاران بر روي کیفیت خدمات آنان مطالعه اي انجام نگردیده است، 

  .ود پرداخته ش1394شادکامی و ارتباط آن با کیفیت خدمات پرستاري در پرستاران بیمارستانهاي شهر ایالم در سال بررسی 
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  :تاهداف و فرضیا1-3

:هدف اصلی  3-1- 1  

1394تعیین ارتباط بین شادکامی و کیفیت خدمات پرستاري در پرستاران بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهر ایالم  در سال    

: اهداف فرعی2 -3- 1  

  المشهر ایآموزشی درمانی میزان شادکامی در پرستاران بیمارستانهاي  تعیین -

  شهر ایالم آموزشی درمانیدر بیمارستانهاي خدمات پرستاري کیفیت  موجود یتمیزان وضع تعیین -

  شهر ایالمآموزشی درمانی کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي مورد انتظار   وضعیتمیزانتعیین  -

 یالمشهر اآموزشی درمانی  کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي میزان شکاف تعیین -

 شهر ایالمآموزشی درمانی پرستاري در بیمارستانهاي خدمات کیفیت   موجودیتوضع  با پرستارانارتباط شادکامی تعیین -

 شهر ایالمآموزشی درمانی پرستاري در بیمارستانهاي خدمات  کیفیت مورد انتظار یتوضع با  پرستارانارتباط شادکامی تعیین -

  شهر ایالمآموزشی درمانی پرستاري در بیمارستانهاي کیفیت خدمات شکاف   با پرستارانارتباط شادکامی تعیین -

  شهر ایالمآموزشی درمانی در بیمارستانهاي ارتباط شادکامی پرستاران با خصوصیات دموگرافیک آنان  تعیین -

اهداف کاربردي  3-3- 1  

 ارتقاي کیفیت خدماتی که توسط  با هم راستا،شاط و شادکامی در پرستارانارتقاي نارائه پیشنهاد نتایج این مطالعه به مدیران بیمارستانها در جهت 

  .پرستاران ارائه می شود
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:سواالت پژوهشی 3-4- 1  

  شادکامی در پرستاران بیمارستانهاي شهر ایالم به چه میزان می باشد؟ -

  باشد؟وضع موجود کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي شهر ایالم به چه میزان می  -

  کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي شهر ایالم به چه میزان می باشد؟مورد انتظار وضع  -

 شکاف کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي شهر ایالم به چه میزان می باشد؟ -

 ط وجود دارد؟پرستاري در بیمارستانهاي شهر ایالم ارتباکیفیت خدمات وضع موجود   با پرستارانبین شادکامی  آیا-

  پرستاري در بیمارستانهاي شهر ایالم ارتباط وجود دارد؟ خدمات  مورد انتظار کیفیت با پرستارانبین شادکامی آیا -

  پرستاري در بیمارستانهاي شهر ایالم ارتباط وجود دارد؟کیفیت خدمات شکاف   با پرستارانبین شادکامی آیا -

  در بیمارستانهاي شهر ایالم ارتباط وجود دارد؟دموگرافیک آنان  شادکامی پرستاران با خصوصیات بین آیا -

  :فرضیه ها 3-5- 1

 .ارتباط وجود دارددر بیمارستان هاي مورد مطالعه پرستاري کیفیت خدمات وضع موجود  شادکامی با بین -

  .جود داردارتباط وبیمارستان هاي مورد مطالعه  درپرستاري  خدمات  مورد انتظار کیفیتشادکامی با  بین-

  . ارتباط وجود داردبیمارستان هاي مورد مطالعه درپرستاري کیفیت خدمات شکاف  شادکامی با  بین-

 . ارتباط وجود داردبیمارستان هاي مورد مطالعه بین شادکامی پرستاران با خصوصیات دموگرافیک آنان در -
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دمه مق2-1  

نظریه ها و شاخص ها و عوامل و بررسی شادکامی در این فصل به مطالب کلی و چهارچوب نظري و پنداشتی موضوع پژوهش از قبیل مفهوم و اهمیت 

لعات در پایان نیز نظري اجمالی بر مطا. سپس به بررسی مفهوم و تعریف کیفیت خدمات و نظریه هاي ان پرداخته شده است تاثیر گذار بر شادکامی و

 .داشته ایمه موضوع پژوهش در ایران و جهان انجام شده در زمین

  چهارچوب نظري و پنداشتی2 - 2   

شادکامی 1-  2 – 2     

رومیان باستان . شادکامی در زمانهاي مختلف، معانی متفاوتی داشته است یونانیان باستان شادکامی را یک فضیلت و به مثابه هدیه خدایان می دانستند

 به شادکامی در بهشت خواهند رسید اما در دوره  به مسیحیان وعده داده شد که پس از تحمل رنج هاي زمینی،. عمت اللهی به حساب می آوردندآن را ن

 در یکی دو دهه اخیر رویکرد روانشناسی مثبت مورد توجه روانشناسان بسیاري قرار گرفته است. روشنفکري ، شادکامی در روي زمین هم یافت می شود

 یکی ازمباحثی که در سالهاي اخیردر رویکرد روانشناسی مورد توجه قرار گرفته است مبحث شادي است، واژه  ).2001 ،سیلگمن و سکزنتمی هاالي(

شادکامی .  شادي مفهومی روانشناختی است که داراي تعاریف و ابعاد مختلفی می باشد امروزه شادکامی یک حق طبیعی ویک اجباردیده می شود

نشانه مشخص چنین احساسی، قدردانی، احساس . احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به آن دست می یابیم) دمانیشا(

روان شناسان شادکامی را ناشی از . عادي ترین حالت ذهنی همه، حالت خشنودي وشادي است. درونی، احساس رضایت وعالقهبه خود ودیگران است

درگیر شدن کامل  تجارب بیرونی و بد زندگی، یافتن معناي زندگی، کنترل احساس و توالی  زندگی، احساس مهارت بر حوادث خوب وحوادث مثبت م

   ).1388فالح ونیک فرجام،  ( در جزئیات خوب وبد زندگی می دانند

 شادي جنبه اي از عواطف انسانی  ).1371معین، ( ته انددر واژه نامه ها، شادي با واژه هایی همچون خوشحالی، شادکامی، خوشی ونشاط هم معنا دانس

عاطفی می باشد، از آنجا که شادي تاثیر کمی وکیفی زیادي بر - جسمانی و شناختی-اجتماعی، روانی- است که داراي جنبه ها و تجلیات مختلف فردي

علماي بزرگی چون سقراط ، افالطون .  مورد عالقه شان می خواهندزندگی دارد، در فرایند تحول وتوسعه مورد تاکید وتوجه قرار گرفته است وبراي افراد

وارسطو، شادکامی رابا سالمتی، ثروت وزیر وبم زندگی روزانه همبسته دانسته و به زعم آنان شادکامی مربوط به یک زمان نیست، بلکه مربوط به کل 

  )1387لیاقتدار و همکاران ( زندگی است

. دمی است وجداي از هیجان نمی توان به تعریف آن پرداخت، پس شادي تمامی خصوصیات یک هیجان راداراستشادي زیر مجموعه اي از هیجان آ

هیجانات بسیار . شادي نه تنها به سطح باالیی از عاطفه یا هیجان مثبت بستگی دارد بلکه به سنجش عمیق تر رضایت کلی از زندگی نیز وابسته است

 ).1990آیزنک، ( ما رضایت می تواند درازمدت باشد؛ بنابراین می تواند هدفی واقع بینانه تر براي وجود انسان باشدمثبت ممکن است کوتاه مدت باشند، ا

این نوع داوري از از بیرون به فرد تحمیل نمی شود، بلکه حالتی است . شادکامی ناشی از قضاوت و داوري انسان درباره چگونگی گذراندن زندگی است

 ).1995و دینر،مایرز( ي مثبت تاثیر می پذیرددرونی که ازهیجانها

ظاهرا معنی بنیادي شادي ": مک گیل نیز گفته است. "شادي عبارت است از مجموع لذتهاي بدون درد": مایکل آیزنک شادي را چنین تعریف میکند

ل تمایالت روي می دهد که تمایالت ارضاء شده چنین چیزي است، حالتی پایدار که در آن به این شرط ؛ مطلوب ترین نسبت تمایالت ارضاء شده به ک
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یعنی ما از مصاحبت با . مشتمل باشند براي ارضاءهایی که از طریق تمایالت ویژه پیش از آنها رخ نمی دهد، بلکه به واسطه تعجب حاصل می شوند

  .) 1382  متیوس،(فردي که انتظار دیدن وي را نداشته ایم شاد می شویم

جان مارشال ریو نیز  ). 1374پروین، ( "شادي یعنی مالطفت، آرامش، تمرکز، سادگی، بخشندگی، شوخ طبعی، بی پروایی واعتماد ":هپوپراتر نیز میگوید

دنیز پیشگام مطالعات علمی درباره شادکامی، نیز به این نتیجه .شادي احساس مثبتی است که از حس ارضاء پیروزي به دست می آید": آورده است

شادکامی ترکیبی از وجود عاطفه مثبت یا خوشایند، نبودن عاطفه منفی یا ناخوشایند، زندگی بسیار رضایتمندانه و ادراك خشنود کننده  ":رسیده است که

شادي از عمل هماهنگ همه عواطف یک شخصیت یکپارچه وکامال منسجم ناشی  ":مک دوگالنیز چنین میگوید  ).1384مزحجی،(فرد از زندگی است 

ی که درآن احساسات اصلی یکدیگر را در یک رشته اعمالی که همگی متوجه یک یا چند هدف تقریبا متحد و هماهنگ است تقویت می شود، شخصیت

شخصیتهاي روان رنجور بیشتر تغییر میکند، که این تغییر یا به صورت مثبت است یا  شادي شخصیتهاي برون گرا و ":می گوید) 2008(هیدي.می کند

است بیشتر اوقات سطوح شادمانی در ما ثابت باقی می ماند، اما در برخی از افراد به خاطر رفتارهاي نمایشی این سطوح تغییر می همچنین معتقد. منفی

به زعم وي احساس خوشی یکی از رایج ترین شیوه هایی است که افراد با آن . بین احساس خوشی وشادکامی تمایز قائل می شود) 2001(آرجیل . کند

  را تعریف میکنند، در تعریف احساس خوشی آرجیل معتقد است، افراد داراي خلقهاي منفی بسیارند مانند؛ خشم، اضطراب، افسردگیشادمانی خود

ولی واقعا یک خلق مثبت دارند که تحت عنوان احساس خوشی توصیف می شود، درواقع می توان گفت شادمانی داراي سه جزء است، یک جزء آن ...)و

خوشی بعد عاطفی شادمانی است و رضایت بعد شناختی آن . ودو جزء دیگر آن رضایت از زندگی وعدم وجود عاطفه منفی استاحساس خوشی است 

  . است

عاطفه منفی برادیورن همان است که توسط . شادمانی عبارت است از میزان عاطفه مثبت منهاي میزان عاطفه منفی ":معتقد است ) 1969(برادیورن 

دریافتند همبستگی بین اضطراب  ) 1992(در عین حال هدي و ویرینگ . گرایی آیزنک و آزمون افسردگی بک اندازه گیري می شودمقیاس روان رنجور

با توجه به یافته هاي فوق الذکر تقسیم .  آنچنان که می توان گفت که این احساس تقریبا مستقل انداست% 5فقط ) دو عاطفه نفی مسلط(وافسردگی 

عاطفه مثبت، رضایت از : این چهار مولفه عبارتند از. و احساس اضطراب وافسردگی می توان چهار مولفه براي شادي در نظر گرفتعاطفه منفی به د

   ).2001جیل، آر(زندگی، اضطراب وافسردگی 

 

فواید شادکامی 2- 2- 2    

دگی را در اکثر مواقع تجربه می کنند، فواید بیشمار دیگري را افرادي که شادکامی خود را به حداکثر می رسانند، وسطوح باالي شادکامی ورضایت از زن

شادکامی ورضایتمندي از زندگی در سطح باالتر از متوسط حاکی از این است که در رسیدن به آرزوهایمان در حیطه هاي ارزشمند . به دست می آورند

ربه درونی از شادکامی پایدار ورضایتمندي، اعتماد به نفس، خوش موفقیت موجب پرورش موفقیت می شود واین تج. زندگی عملکرد خوبی داشته ایم

بینی، خودکار آمدي، تفسیر مثبت از دیگران، خوش برخورد بودن، خونگرمی، فعالیت وانرژي، رفتارهاي هماهنگ با جامعه، امنیت، سالمت جسمانی، 

این ویژگیها ي شادکامی باال، به نوبه خود باعث می شود . د را افزایش می دهدانطباق موثر باچالشها و فشارها، ابتکار، انعطاف پذیري و رفتارهاي هدفمن

در رسیدن به اهداف دیگر خود در حیطه هاي ارزشمند زندگی ) یعنی کسانی که عواطف مثبت را در اکثر موارد تجربه می کنند(که افراد شاد با ثبات 
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تر شاد هستند، ازدواج هاي پایدارتر و موفق تر، دوستان بیشتر، درآمد باالتر، موفقیت شغلی افراد شاد، نسبت به گروه همساالن خود که کم. موفق شوند

  بهتر، فعالیتهاي اجتماعی بیشتر، سالمت روانی وجسمانی بهتر وحتی طول عمر بیشتري دارند

جایگاه شادي در چارچوب هیجانها  3 -2-  2    

اگر چه طبقه بندي حاالت احساسی که درمقوله اخیر . ط را درمقوله ي هیجانها قرار داده اندسالهاست که در طبقه بندي حالتهاي روانی، شادي ونشا

وشاید اشاره به . قرار میگیرند به علت کثرت تعداد هیجان ها، آسان نیست اما کوششهاي متعددي در راه نظم دهی ومجزاسازي آنها به عمل آمده است

اصلی تقسیم می کند، بتواند جایگاه شادي ونشاط را در چهار چوب هیجانها مشخص کند در این طبقه طبقه بندي اي، که هیجانها را به چهار بعد 

  : بندي، هیجانها بر اساس ابعاد زیر از یکدیگر متمایز شده اند

 مثبت و منفی -

  نخستین یا مختلط  -

  قرار گرفتن در قطبهاي متضاد  -

  سطوح مختلف شدت  -

. شادي ونشاط را به عنوان یک هیجان مثبت در نظر گرفت که امکان ترکیب و تالیف آن با هیجانهاي دیگر نیز وجود داردباتوجه به این ابعاد می توان 

بدین ترتیب مشاهده می شود که بیان . این حالت در قطب متضاد با خشم، احساس گناه وافسردگی قرار می گیرد ومیزان شدت آنها نیز تغییر پذیراست

اراءه تعریف دقیقی از هیجان بسیار مشکل است چرا که افراد . ي موضوع مورد نظر ما، نیازمند تصریح بیشتر مقوله هیجانهاستدقیق مساله و هدفها

فرهنگ ها ومناطق مختلف، داراي دریافتهاي متفاوتی از این مفهوم می باشد و مع هذا در باره ویژگیهاي خاصی از آن توافق نظر دیده می شود و اغلب 

برانگیخته می ) واقعی یا خیالی(این باورند که حالتهاي هیجانی براساس احساسات مثبت یا منفی کوتاه مدت نسبت به یک موضوع معین مولفان بر

به بیانی دیگر، می توان هیجانها را از سویی به منزله واکنشهاي وحدت یافته نسبت به رویدادهاي معنا دار شخصی دانست که واکنشهاي . شوند

واکنش هاي عاطفی   واز سوي دیگر، آنها را به عنوانی، رفتاري، شناختی وهمچنین احساسهاي فاعلی لذت وعدم لذت را در بر میگیرندفیزیولوژیک

شدیدي تلقی کرد که تابع مراکز دیانسفالیک اند معموال شامل تظاهرات نباتی می شوند وجلوه هاي آنها در شادي، اندوه، ترس، خشم، تنفرو غیره قابل 

   .)1381، و همکاران منصور( هده استمشا

نشاط با شناخت ورفتار به خوبی آشکار می گردد وتعامل چنین عواملی است که بررسی هیجانهاي منفی ومثبت را از  پیوند هیجان واز آن میان شادي و

گران منجر می شوند در حالی که چرا که هیجانهاي منفی به کاهش سطوح حرمت خود وکیفیت روابط با دی. اهمیت خاصی برخوردار می سازد

در چهار چوب هیجان هاي مثبت، نشاط وشادي هیجانی . به گسترش روابط با دیگران می انجامند هیجانهاي مثبت، حرمت خود را افزایش می دهند و

د کرد که نشاط در واقع از جلوه اما باید بر این نکته تاکی. است که همه در جستجوي آن هستند وشدت آن نیز مانند هر هیجان دیگري متغییر است

نشاط و خوشبختی در زبان عامیانه به احساسی تغییر پذیر و همچنین به احساس پایدار رضایت کلی از . هاي ظاهري مفهوم عمیق خوشبختی است
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ي زندگی فعلی وي تعریف از دیدگاه علمی تر خوشبختی براساس سطح ارزشیابی کلی مثبت هر فرد از کیفیت مجموعه . زندگی نسبت داده می شود

   . )1380جان بزرگی، ( می شود

شاخص هاي شادکامی 4 – 2 – 2     

شاید . جایگاه اصلی هیجانات، چهره است، چهره می تواند شماري از هیجانات از جمله شادي را نشان دهد : قیافه–حالت چهره  1 – 4 – 2 – 2 

ولی آنچه اهمیت دارد توجه به . بتوان در حرکت لبها وخصوصا در میزان خنده افراد دیدمشخص ترین حالت چهره که نشان دهنده شادکامی است را 

  . همه جسم است

 توجه به مطالبی که فرد در مورد احساسات خود  بیان می کند نیز می تواند شاخصی :بیان احساسات شاد توسط خود فرد  2 – 4 – 2 – 2  

  .از شادکامی فرد باشد

 وقتی فردي محتواي کالمش خوشبینانه تر است می توان گفت احساس درونی فرد نیز شادکام :ه به محتوي گفتارفردتوج  3 – 4 – 2 – 2  

  .1386)عابدي،(است وقتی محتواي کالم فرد بدبینانه است می توان گفت شادکام نیست 

شادکامی  دیدگاه شناختی و 5- 2 – 2     

 و شناخت آنها از مدتها قبل مورد بحث بوده است و دامنه آن، دیدگاههاي دینی وفلسفی را نیز در موضوع تعیین کننده هاي شادکامی وچگونگی ادراك

این دیدگاه ها در مورد سودمندي تفکرات و شناختهایی تاکید دارند که باعث هدایت هیجانها وخالقیات فرد می گردد براي مثال در بعضی از . بر دارد

   ).1985واینر (وشایند، گسلش روانی از دینت توصیه می گرددادیان براي مقابله با هیجانهاي ناخ

در این نظریه اعتماد برآن . بی شناخته شده است.یکی از نظریه هاي خوشبختی ذهنی و شادکامی نظریه اسناد می باشد، که در مورد افسردگی به خو

افراد ) 1985(به نقل از واینر) 1967(از نظر بک. براي انان اتفاق می افتداست که افراد افسرده وقایع منفی را علل پا برجا و کلی می دانند که پیوسته 

  . افسرده به روشهاي خود به ویرانگري در جهان می اندیشند

به اعتقاد وي رویدادهاي ذهنی، نقش واسطه را بین متغییرهاي مربوط به تکالیف . داینر اسنادهاي مربوط به موفقیت وشکست را توصیف کرده است

این ویژگیها . ، پایدار وناپایدار وکنترل ناپذیر اسناد می دهند)موقعیتی(وبلیرونی ) شخصی(ر بعدي دارند و افراد نتایج رفتاري خود را به عواملی درونیورفتا

کست به عوامل درونی وقتی که موفقیت یا ش. انتظارات متفاوتی در آینده براي آنان ایجاد می کند و منجر به واکنشهاي عاطفی مثبت یا منفی می گردد

شادي  -اندوه افزایش می یابد وقتی که موفقیت یا شکست به عوامل بیرونی نسبت داده می شودغرور -شادي یا شرمساري - غرور نسبت داده می شود

 می دهد، از جنبه تقویتی نسبت) عوامل بیرونی(بنابراین موفقیتی که فرد آن را به سادگی تکلیف یا خوش اقبالی . اندوه کاهش می یابد -یا شرمساري

یکی از پیامدهاي نسبت دادن هاي علی در ارتباط با منابع کنترل درونی و بیرونی، ارتباط آن با یکی از عوامل شادکامی یعنی . برخوردار نخواهد بود

به طور خالصه . عزت نفس خواهد بوداگر پیامدهاي مثبت رفتار به علل درونی مانند توانایی وتالش نسبت داده شوند باعث افزایش . عزت نفس است

این . بر طبق نظریه واینر، موفقیت وشکست باعث به وجود آمدن احساس شادي وغمگینی می شود. اسنادها هیجانهاي متفاوتی را ایجاد می کنند
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به نقل از تایلور و همکاران با یک نمودار ، )1985(واینر. هیجانها به این علت اسنادي است که افراد متعاقبا در مورد شکست یا موفقیت به کار می روند

  . با عنوان تحلیل اسنادي نشان داده است که چگونه اسنادهاي متفاوت شادمانی یا اندوهگینی ایجاد می کنند

1994به نقل از تایلور وهمکاران،(تحلیل اسناد هیجان  6 – 2 – 2  )  

 اند که افراد می توانند هیجانات خود را از طریق افکارشان، شدید، ضعیف، مثبت در حیطه موضوع خوشبختی ذهنی وشادکامی پژوهشگران نشان داده

 در نظریه هاي شناختی اعتماد برآن است که افراد شادکام رویدادهاي بیشتري را که .ویا منفی نمایند و بدین ترتیب شادمانی یا غمگینی را تجربه نمایند

در . رویدادهاي خنثی را به صورت مثبت ورویدادهاي مثبت را به صورت مثبت تر در نظر می گیرتداز نظر فرهنگی مطلوب است تجربه می کنند ونیز 

برباي مثال؛ این عقیده که در جهان یک نیرو ومقصد . واقع مردم قادرند از طریق کنترل افکارشان، خوشبختی ذهنی وشادکامی خود را افزایش دهند

که افراد داراي گرایش دینی . این موضوع را تحقیقات زیادي به اثبات رسانده است. وشادکامی افراد بیفزایدواالیی وجود دارد که می تواند به خوشبختی 

عالوه برآن این نوع تفکر به باالترین خوشبختی ذهنی وشادکامی وخوش بینی نسبت به آینده منجر می گردد نظریه . از افراد دیگر شادکام تر هستند

یز بیانگر آن است که افراد شادکام افکار ورفتارهایی دارند که سازگار وکمک کننده است، در حالی که افراد غیر شادکام به هاي مقابله از بعد شناختی ن

  ).2000باس، (دروشهاي غیر مخرب عمل وتفکر میکنن

7 - 2 – 2  نظریه هاي شادکامی   

همکاران  نظریه داینر و 1 – 7 – 2-  2    

جزء . جزء می دانستند که عبارتند از جزء شناختی؛ یعنی نوعی تفکر وپردازش که منجر به خوشبختی فرد می شودداینر وساه شادکامی را شامل سه 

  . عاطفی وهیجانی؛ که همان خلق شاد ومثبت است وجزء اجتماعی؛ که بیانگر گسترش روابط اجتماعی با دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت می باشد

در پاسخ، به یک شبکه حمایتی از روابط درون  "فرد شادکام چه کسی است؟" است که وقتی از مردم پرسیده می شود که در این ارتباط داینر معتقد

  . فرهنگی اشاره می کنند که به تفسبر مثبت وخوش بینانه از رویدادهاي روزمره زندگی می انجامد

این ارزشیابی ها می تواند جنبه شناختی داشته باشد، . ود به عمل می آورندطبق نظر داینر شادکامی ارزشیابی هایی است که افراد از خود وزندگی خ

مانند قضاوت هایی که در مورد رضایت از زندگی صورت می گیرد و یا جنبه ي عاطفی که شامل خلق هیجاناتی است که در واکنش رویدادهاي زندگی 

رتند از رضایت از زندگی، خلق وهیجانات مثبت وخوشایند، خوش بینی، عزت نفس، بنابراین شادکامی از چهار جزء تشکیل یافته که عبا. ظاهر می شود

داشتن دستگاه ایمنی قوي تر وعمر طوالنی تر، : در این نظریه ویژگی افراد شادکام عبارت است از. احساس شکوفایی ونبود خلق وهیجانات منفی

لوکاس وداینر با .  مشکل، خالقیت، موفقیت بیشتر وشانس زیادتر براي کمک به دیگرانبرخورداري از روابط اجتماعی بهتر، مقابله موثر با موقعیت هاي

ویلسون با بررسی . اشاره به بررسی ویلسون در مورد شادکامی معتقدند بسیاري از نتیجه گیریهاي او از طریق مطالعات بعدي مورد تاثیر قرار گرفته است

زنده دل، سالم وفرهیخته، برون گرا، خوش بین، : نتیجه گیري کرده بود که فرد شادکام فردي ستشواهد تجربی و هم بسته هاي شادکامی این طور 

 ).2002داینر ( . آزاد از نگرانی، مذهبی، داراي عزت نفس باال وبرخوردار از اخالق حرفه اي، تمایالت فروتنی وهوش
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نظریه آرگایل   2 – 7-  2-  2  

شادکامی  "او براین باور است که اگر از مردم سوال شود .  اساسی عاطفی وشناختی تشکیل شده استبنابر نظریه آرگایل شادکامی از دو جزء

   "دو نوع پاسخ را مطرح می کنند"چیست؟

  . ممکن است حاالت هیجانی مثبت مانند لذت بردن را عنوان کنند: الف

  . گی بدانندبه طور کلی آن را راضی بودن از زندگی یا رضایت از بیشتر جنبه هاي زند: ب

  ).2001آرگایل، (از نظر آرگایل شادکامی متضاد افسردگی نمی باشد، اما شرط عدم افسردگی را براي شادکامی الزم می داند

نظریه تبیین هاي فیزیولوژیک  3 – 7-  2- 2   

ا را می توان به وسیله دارو ونیز از طریق این انتقال دهنده ه. خلق مثبت از طریق انتقال دهنده هاي عصبی چون دوپامین و سرتونین ایجاد می شود

از طریق مصرف دارو نیز می توان . ورزش وتمرین به علت فعال سازي آندورفین باعث نشاط دوندگان می شود. فعالیت مرتبط با هدف فعال ساخت

، هیجان، احساس آزادي می شود ولی الکل اضطراب را کاهش می دهد و باعث هیجان مثبت، ایمنی، شادي، اجتماعی بودن. خلق مثبت ایجاد کرد

این هیجانات مختلف را می توان . ماري جوانا هیجان وتحرك تولید می کند. احساسات ایجاد شده توسط الکل موقت است و مضرات آن نیز زیاد است

ه هیجانات ایجاد شده به واسطه موفقیت یا موسیقی احتماال به نظر می رسد ک. بدون دارو نیز ایجاد کرد و به همان اندازه داروها نیز میتوانند موثر باشند

 .)1386عابدي،(همان طور مغز را فعال می سازد که مستقیما توسط دارو تحریک می شود

فعالیت هاي اجتماعی نظریه روابط و  4 – 7-  2-  2  

افراد برون گرا شاد هستند . ادي را تحت تاثیر قرار می دهدمحققان در یافته اند که عشق منبع عظیمی از خوشی ومسرت است و ارتباطات اجتماعی وش           

یعنی از دالیل اصلی رضایت از اوقات فراغت و تفریح، لذت . و شادي آنها به این علت است که مهارت اجتماعی زیاد و فعالیت اجتماعی واقعی دارند

ارتباط نزدیک میان . یجه به دنبال فعالیت اجتماعی بیشتر بر می آیندبخشی روابط اجتماعی که آنها را در یک حالت خلقی خوب قرار می دهد و در نت

شادکامی ومعاشرت می تواند ناشی از رضایت ارضاي نیازهاي اجتماعی، برآوردن نیازهاي مربوط به عزت نفس با یادآوري روابط نزدیک در زمان 

  ).1379 ساینگتون، (کودکی باشد

نظریه مزلو   5 – 7-  2- 2   

مزلو تحقیق نظام داري را در زمینه آن دسته از تجاربی .  هایی که منجر به شادي عظیم در انسان می شود تجربه کردن لحظات اوج استیکی از شیوه

براي خود مزلو گوش دادن به موسیقی کالسیک مخصوصا آثار باخ . انجام داد که به واسطه شادي وافر متداعی با آنها، در حافظه مردم رسوخ کرده

نفر خواست تا تجارب آوج خود را توصیف کنند متوجه شد تجارب آوج براي آنها تا حدودي  195وقتی مزلو از . لحظات آوج را به وجود می آوردوبتهوون

  . موسیقی می باشد اسرار آمیز بوده است دو مورد از رایجترین لحظات آوج تجارب ناشی از ارتباط جنسی و
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البته این تجارب . زنان نیز از داشتن تجارب آوج حین تولد فرزندشان خبر دادند. نیل به برتري و کمال واقعی از :سایر عوامل ذکر شده عبارت بودند

بدیهی است که لذت در دوران کودکی به هیچ وجه . بیشتر براي بزرگسال ها مفهوم دارد و چون سن یکی از عوامل مهم در تجربه ي شادي است

شواهدي وجود دارد که نشان می دهد کودکان با . یکی دیگر از عوامل قابل بررسی جنسیت است.  میانسالی نداردتشابهی به لذت در دوران نوجوانی یا

   ).1367، مازلو(.جنسیت هاي متفاوت لذت می برند

عوامل تاثیر گذار بر شادکامی  8 – 2 – 2    

شادي انسان از عوامل متعدد . یر گذار برآنها، ضروري به نظر می رسدمطالعه ي حاالت وپدیده هاي مختلف، بیان عوامل ایجادکننده و تاث در بررسی و

شاید در نگاه اول بیشتر افراد، ثروت را به عنوان عامل اصلی شادي نام ببرند وگاهی نیز سالمتی، تحصیالت وازدواج را به عنوان علل . تاثیر می پذیرد

  .اصلی شادمانی ذکر می کنند

مطالعات را می  سرآغاز این تحقیقات و. باط بین عوامل دموگرافیکی و محیطی با شادمانی صورت پذیرفته استتحقیقات گسترده اي در خصوص ارت

 63000بیش از  کشور مختلف، پژوهش برادبرن وپژوهش کمیلی، کارنورس و رابوز در ایاالت متحده با 11نفر از  2387توان در مطالعه کاتریل بر روي 

  ).1385،  و همکارانفر فرزاد( .کشور انجام دادند، ردیابی نمود 69مورد از چنین مطالعاتی در  603همکاران بر روي مروري که ون هون و  پاسخگو و

تفاوتهاي جنسیتی   1 – 8 – 2 – 2    

- 1 در یک مقیاس داینر وهمکاران دریافتند میانگین شدت عواطف زنان نسبت به مردان. مطالعات زیادي در مورد تفاوتهاي جنسیتی و شادي وجود دارد

این ممکن است به این خاطر باشد که زنان هم روابط اجتماعی بیشتري دارند وهم در روابط اجتماعی، خود . می باشد 88/3در مقابل  34/4نمره اي  6

  .را بیشتر ابراز می کنند

به این نحو که با وجود شادي . دودي پیچیده می شوداما هنگامی که افسردگی را در نظر می گیریم موضوع تا ح. میزان نشاط زنان ومردان برابر است

هم عاطفه  تبیین داینرر و همکارانش در این مورد این است که زنان هم عاطفه منفی و. یکسان زنان ومردان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است

   ).2002اینرو همکاران، د(ا یکسان می سازدبنابراین برآیند این دو عاطفه، شادي زنان ومردان ر. مثبت بیشتري را تجربه می کنند

مردها بیشتر بوسیله خودشان، شغلشان و رضایت اقتصادي تحت تاثیر قرار می گیرند، زنان بیشتر بوسیله . منابع شادي براي دو جنس متفاوت است

بیشتري را در مقایسه با مردان گزارش می کنند و زنان میزان عواطف منفی وافسردگی . فرزندانشان و سالمتی خانواده شان تحت تاثیر قرار می گیرند

علت آن احتماال این . ولی با این حال مردان وزنان میزان مشابهی از رضایت کلی را گزارش می کنند.  بیش از مردان به دنبال این اختالفات برمی آیند

  ).1385،  و همکارانفرزادفر(تن چنین عواملی را انکار می کننددر حالی که مردان داش. است که زنان پذیرش بهتري نسبت به عواطف منفی خود دارند

درآمد  2 – 8 – 2 – 2   

اکثر افراد براین عقیده اند که افراد با درآمد باال بیش از افراد با درآمد پایین شاد هستند، اما ارتباط به آن اندازه که تصور می شود آشکار وصریح 

  ).1999آیزنک، (نیست
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تاثیر . بین میزان درآمد و شادکامی در یک نمونه مصرف از جامعه آمریکا به دست آمد ه است%) 12(ستگی معنادار اما ضعیف در مجموع ، یک همب

میلیون دالر با یک گروه کنترل از همان منطقه جغرافیایی که به طور تصادفی انتخاب شده  125یک گروه از افراد بیشتر از . درآمد برشادي کم است

نتایج نشان داد کسانی که بسیار غنی هستند تا حدي نسبت به افراد گروه کنترل شادترند و اما هم پوشی قابل توجهی . ایسه قرار گرفتندبودند مورد مق

   ).1385،  و همکارانفر  فرزاد(اما میزان آن کم است. به طور کلی افراد ثروتمند، شادتر از افراد فقیرند. در توزیع گروههاي ثروتمند وفقیر وجود دارد

  : اسوالد با توجه به مطالعات صورت گرفته در ایاالت متحده و دوازده کشور عضو اتحادیه اروپایی خاطر نشان کرد که 

  .پول شادي می آورد ولی اثر آن محدود بوده و گاها به لحاظ آماري معنادار نیست - 1

 . آمد همراه باشدبیکاري افراد را ناشاد می کند به ویژه زمانی که با از دست رفتن منبع در - 2

براي غنی % 75براي فقیرترین گروه تا % 32تحقیق برادبرن نشان داد که عاطفه مثبت ارتباط مشخص و واضحی  با درآمد داشت واین ارتباط ازمیزان 

 . )2000باس، (ترین گروه متفاوت بود

ازدواج   3 – 8 – 2 – 2  

ر از افراد مطلقه، مجرد، متارکه کرده، ویا همسر از داده می باشند، همچنین متاهالن داراي پژوهشهاي متعددي حاکی از این است که افراد متاهل شادت

ازدواج به لحاظ تجربه عواطف مثبت منافع بیشتري براي مردان در بر دارد ولی میزان رضایت از زندگی در . فرزند شادتر از متاهالن بدون فرزند هستند

یاري از محققین معتقدند که ازدواج به عنوان یک سپر در برابر سختی هاي زندگی عمل می کند و حمایتهاي بس. بین زنان ومردان متاهل یکسان است

ازدواج قوي ترین اثر را بر شادکامی وسالمت روانی وجسمانی دارد ومحرومیت از آن . هیجانی اقتصادي که ایجاد حالت مثبت می کند را ارائه می دهد

  ).1999دیکی، (بسیار آشفته ساز است

سن    4 – 8 – 2 – 2   

افراد که % 30افراد در سی سالگی و % 31ر بیست سالگی، خود را بسیار شاد توصیف می کنند در حالی که دافراد % 38برادبرن براساس تحقیقی دریافت 

این میزان . ی برند، نسبتا شاد نیستندافرادي که در بیست سالگی به سر م% 8تنها . در چهل سالگی به سر می برندف چنین احساسی را بیان کرده اند

براساس بررسی هاي مختلف رضایت مندي وعاطفه . می رسد% 17برند به  ادي که در پنجاه سیالگی به سر میهر ده سال افزایش می یابد و براي افر

ورد در مردان بیشتر به نسبت افزایش سن کمی افزایش می یابد و عاطفه منفی به نسبت افزایش سن کاهش می یابد واین هردو م

 ).1983اپستین،(است

تحصیالت    5 – 8 – 2 – 2   

با گذشت زمان نقش تحصیالت بر شادکامی در . تحقیقات حاکی از وجود یک همبستگی معنادار اما کم بین میزان تحصیالت و شادکامی می باشد

  . ی از هم بستگی تحصیالت با موفقیت شغلی ودرآمد ناشی می شودبخش اصلی از ارتباط بین تحصیالت و شادکام. ایاالت متحده کمرنگ تر شده است
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جالب تر اینکه آنها معتقدند که تحصیالت اگر منجر به انتظاراتی شود که نتوان آنها را برآورده ساخت ممکن است حتی با شادکامی تداخل کند، بنابراین 

  ).1381یزدانی، (فاصله بین هدف ودستیابی به آن را افزایش می دهد

یعنی در کل نمی توان گفت هرچه تحصیالت باالتر شادکامی بیشتر می شود، ولی . شادي مثل ارتباط بین ثروت وشادي است ارتباط بین تحصیالت و

کامی آنها بنابراین کم بودن میزان شاد. ازآنجا که ممکن است افراد با تحصیالت باالتر حداقل درحد برآوردن نیازهاي اساسی زندگی، درآمد داشته باشند

   .)1386عابدي،(ممکن است به این دلیل نباشد، ولی در مجموع بین میزان تحصیالت وشادي ارتباط حتمی وجود ندارد

رضایت شغلی  6 – 8 – 2 – 2   

اگر چه این دیدگاه . تصور عموم براین است که افرادي که مشاغل جالب وپر درآمد دارند از افرادي که مشاغل یکنواخت و کم درآمد دارند شادتر هستند

نتایج پژوهشها . تا حدودي صحیح است اما دربین افرادي که شاغل هستند وافرادي که بیکار هستند، تفاوت بسیار بیشتري از لحاظ شادي وجود دارد

  .)1999آیزنک، (جمعیت معمولی خودشان را خیلی شاد می دانند% 30افراد بیکار در مقایسه با % 10حاکی از آن است که فقط 

همچنین افسردگی، خودکشی، خودکشی، . بیکاري، بر هر جنبه اي از شادکامی از قبیل عاطفه مثبت، رضایت از زندگی و عاطفه منفی تاثیر گذار است

  ).2001آرگایل، (بی تفاوتی وعزت نفس پایین از پیامدهاي بیکاري می باشند که جنبه هاي مختلف شادکامی پایین هستند

. کننده رضایت شغلی و شادي، خود مختاري یا میزان استقالل و آزادي در برابر کنترل مستقیمی است که شغل فرد به همراه داردمهمترین عامل تعیین 

فلو به معناي لحظات . میهالی براي اولین بار مفهوم فلو را وارد ادبیات شادکامی کرده است. رضایت شغلی یکی از عوامل تاثیر گذار بر شادکامی است

وي معتقد است که . اده نشاط انگیزي است که آن چه که فرد تجربه می کند، آن چه آرزو می کند و آن چه فکر می کند با هم هماهنگ هستندفوق الع

 مردم شادي بیشتري را در هنگام کار تجربه می کنند و چنین می نماید که رضایت شغلی یکی از مهمترین پیش بینی کننده هاي شادکامی

  ).1999 آیزنک،(باشد

سالمتی 7  – 8 – 2 – 2  

سالمتی خوب همانند شادکامی و خوشبختی بستگی به ذهن دارد وبه عبارت دیگر بستگی به این دارد که چه . سالمتی و نشاط با یکدیگر ارتباط دارند

انسان شاد .  خود مخابره می کنیدآنچه به واقع سالمتی را افزایش می دهد پیام هاي ناخودآگاهی است که همه روزه به ذهن. نگرشی در سر دارید

ومثبت تا حدود زیادي از سالمتی خوبی برخوردارند،زیرا ذهن خود را با افکاري پر میکنند که باعث تولید اندورفین در بدن آنها می شود و این امر 

 ).1377، شهرین(ان مضر استبرعکس افکار واحساسات منفی در بدن انسان تولید سم می کند که براي انس. سالمتی را افزایش می دهد

برخی از تحقیقات از جمله مطالعات علی پور و همکاران بیانگر این نکته هستند که شادي دستگاه ایمنی را . سالمتی وشادکامی بایکدیگر ارتباط دارند

اوال فقدان : مت چنین بیان می کند کهون هون نیز ارتباط شادکامی را با سال. تقویت می کند و تقویت دستگاه ایمنی سالمت فرد را بهبود می بخشد

ثانیا شادکامی براي رشد روانی فرد الزم ومفید است، زیرا شادکامی به . شادکامی استرس زا است و استرس می تواند بیماریهاي خطرناکی تولید کند

یند دستیابی به اهداف می گردداز تاثیر شخص کمک می کند که با فشارهاي روحی مقابله کند از آنجایی که فقدان سالمتی موجب مختل شدن فرآ

  ).1994ون هون، (منفی بر شادکامی برخوردار است
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مذهب   8 – 8 – 2 – 2   

از  بررسی هایی که توسط محققان وسازمان هایی . بررسی هاي اخیر این واقعیت را ثابت می کند ایمان می تواند منجر به شادي و زندگی شادتر شود

مطالعات نشان داده اند ایمان نه تنها .  نشان داده اند که افراد مومن ومتدین احساس شادي و رضایت از زندگی بیشتري دارندقبیل گالوپ انجام گرفته

باعث احساس شادي بیشتر می شود، بلکه ایمان دینی قوي به انسان کمک می کند که با مواردي مثل کهولت سن، بحران هاي شخصی ویا بیماري 

  .)1382،  الما وکاتلر(ثرتر کنار بیایدهاي ناعالج بهتر ومو

اوقات فراغت و  9 – 8 – 2 – 2  تفریح   

تفریح می تواند منجر به شادي شود و این بدان معناست که فعالیتهاي تفریحی آن چیزي است که افراد خودشان آزادانه انتخاب می کنند، آنها چیزهایی 

تعطیالت .  که تفریح تحت کنترل ما قرار دارد وبه راحتی می توان آنرا تغییر داد، اهمیت زیادي دارداز آن جا. را انتخاب می کنند که ازآن لذت می برند

  ).1385 فرزادفر، (نیز منبعی از شادي و آرامش است

این علت بر شواهد قطعی مبنی براین است که معموال روزهاي تعطیل موجب شادي کلی انسان می شود، وجود دارد، احتماال فعالیتهاي تفریحی به 

هم چنین معلوم شده است که روزهاي . شادي مردم تاثیر می گذارد که مردم اوقات زیادي را خارج از محیط کار وسایر تعهدات فشارزا می گذرانند

ر عاطفه فایده اساسی تفریح، اثر فوري آن ب. تعطیل موجب افزایش عاطفه مثبت نمی شود، بلکه کاهش چشمگیري در عواطف منفی ایجاد می کند

تفریح تاثیر زیادي بر همه ي جنبه هاي سالمت و به خصوص برعاطفه مثبت ونیز بر سالمت . تفریح، باعث افزایش عاطفه مثبت می باشد. مثبت است

ی که به وسیله تاثیرات تفریح بر شادي را می توان تا حدودي به وسیله رضایتمندي اجتماع. روانی وجسمی ونیز تا اندازه اي کمتر بر خود شادي دارد

 ).2004کار، ( تفریح حاصل می شود تبین کرد

و تایید اجتماعی موفقیت  10 – 8 – 2 – 2  

موفقیت وتایید اجتماعی . عزت نفس ارتباط نزدیکی با شادي دارد و همان طور که مشخص است یکی از شایعترین منابع لذت محسوب می شود

   ).2001آرگایل، ( دي به ارتباط با دیگران و تا حدودي به عملکرد موفقیت آمیز بستگی دارد مهمترین منبع شادي است؛ البته عزت نفس تا حدو
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:تاریخچه کیفیت خدمات   9 – 2 – 2    

الها به زمانی که بابلی ها از واحد هاي استاندارد براي توزین و یا اندازه گیري کا. سال پیش بر می گردد 3000قدیمی ترین شکل استفاده از کیفیت به 

در دوران قرون وسطی کیفیت مورد نیاز . پیدایش کنترل کیفیت تقریبا همزمان با پیدایش صنعت می باشد. صورت توافقی بین هم استفاده می کردند

اس این آموزش ها باعث می شود که کارگر در مورد کیفیت محصول احس. صنعت، مستلزم کنترل بسیار وسیع به همراه آموزش هاي درازمدت بود

در قرن یازدهم در انگلستان قانون اصناف حق بازررسی کیفیت کاالهاي ساخته شده را به بازرسان کار می دهد تا بهدین وسیله در مورد . . افتخار کند

ال در سال تست مرغوبیت کاال عم. آنهایی که محصوالت آنها مطابق با کیفیت نیستنداعمال تنبیه کرده ودر مورد کاالهاي خوب مهر تایید بزنند

اگر چه به نظر می رسد بازرسی رسمی کاالها براي . میالدي از زمان هنري ششم جهت اطمینان از کیفیت کاالها در انگلستان مرسوم گردید1456

د؛ در آغاز شده است تخصصی شدن کارها در دوران انقالب صنعتی نمود پیدا کر 1850اطمینان از کیفیت با روش هاي بهتر و جدید از حدود سال 

به دلیل . این تغییر باعث پایین آمدن کیفیت محصول شد. نتیجه کارگر تمام یک محصول را نمی ساخت، بلکه تنها مسول ساخت قسمتی از آن بود

فت که در حقیقت به علت افزایش بهره وري، قیمت محصوالت کاهش یا. آنکه در آن دوران، کاالها پیچیده نبودند، کیفیت چندان با اهمیت نمی رسید

بازرسی محصوالت بعد از ساخت آنها ضروري . هر قدر که محصوالت پیچیده تر و شغل ها تخصصی تر می شدند. نتیجه آن پایین آمدن انتظارات بود

ز این ا. شوهارت از شرکت آزمایشگاههاي تلفن بل، یک نمود آماري براي کیفیت متغییرهاي محصوالت ارائه داد 1924در سال . تر به نظر می رسید

سپس در همان دهه داج ورامیگ هردو از همان شرکت، فن نمونه . نام برده می شود) SQC(نمودار به عنوان نقطه شروعی براي کنترل کیفیت آماري 

ریکایی در آشکار شد؛ ولی متاسفانه مدیران آم 1942ارزشکنترل کیفیت آماري در سال . برداري براي پردازش را به جاي بازرسی صد درصد ارئه دادند

 را از شوهارت آموخته بود، چند دوره سمینار در مورد روش هاي آماري براي مهندسان SQCادوارد دمینگ  1950در سال . شناخت آن راه خطا رفتند

. بار به ژاپن سفر کردبراي اولین  1954زوزف زوران در سال . ژاپنی در مورد مسولیت کیفیت براي مدیران ارشد اجرایی سازمانهاي بزرگ ژاپنی ارائه داد

. وي بر مسولیت مدیریت براي دستیابی به کیفیت تاکید بسیاري نموده و ژاپنی ها با استفاده از این مفاهیم ، استانداردهایی  را براي کیفیت وضع کردند

اده آماري را فرا گرفته و آنها را به کار همچنین کارگران ژاپنی فنون س. اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند 1960در سال 

در حقیقت اگر آنها . ، مدیران آمریکایی به متنظور پی بردن به معجزه ژاپنی ها، سفرهایی به ژاپن انجام دادند1980و اوایل دهه  1970در اواخر . بستند

ر حال رنسانس کیفیت در مورد محصوالت و خدمات آمریکایی ها کتاب هاي دمینگ وزوران را می خواندند، نیازي به انجام این سفرها نمی دیدند؛ به ه

صنایع اتومبیل سازي در زمینه کنترل آماري فرآیند، شروع به  1980در اواخر دهه .  منتشر شدTQMمفهوم  1980در میانه دهه  . در حال اجرا بود

جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریچ به عنوان .  استفاده نمایند SPC فنون آنها از تامین کنندگان وپیمانکاران خود خواستند که از. سرمایه گذاري کردند

تاگوچی مفاهیمی نو در مورد پارامترها و تلورانس هاي طراحی مطرح کرد وباعث تجدید حیات .  بنیان گذارده شد TQMمعیاري براي سنجش 

 به عنوان مدل هاي جهانی  QS 9000, وISO  9000 سرانجام و. به عنوان ابزاري با ارزش براي بهبود کیفیت شد) DOE(طراحی آزمایش ها 

پاراسورامان و زت نهاي شروع به مطالعه شاخص هاي کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت  1980در اواسط دهه . براي سیستم کیفیت شناخته شد

این . گروه از مشتریان هدف هاي مختلف شروع شد 12ی با خدمات توسط مشتریان کردند، مدل آنها در رابطه با کیفیت خدمات براساس مصاحبه های

به عالوه این مدل تعامالت بین فعالیتها . تا فعالیتهاي عمده سازمان را که ادراك از کیفیت را تحت تاثیر قرارذ می دهد نشان دهد. مدل تالش می کند

این . ط به ارائه سطح رضایت بخش از کیفیت خدمات است را معرفی می نمایدرا نشان داده و اتصاالت بین فعالیتهاي سازمان یا بازاتریابی را که مربو

  . در این مدل پنج شکاف مورد بررسی قرار می گیرد. اتصاالت به عنوان شکاف ها یا عدم تطابق ها توصیف می شوند
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مفهوم خدمات  10 – 2 – 2     

یک خدمت ، . اند اما ارئه تعریف دقیقی از آن به سادگی امکان پذیر نیستعلی رغم آن که بسیاري از محققان در خصوص تعریف خدمات کار کرده 

نه لزوما در تعامالت بین مشتري و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی  فعالیت یا مجموعه اي از فعالیت ها ي کم و بیش ناملموس است که معموال و

  . ه عنوان راه حلی براي مشکالت مشتري ارائه می شودویا کاالها و یا سیستمهاي عرضه کننده خدمات صورت می گیرد وب

  : می کنند این تفاوتها را به صورت ذیل مطرح) 1990(مکاران هزیتامیل و. خدمات در مقایسه با محصوالت داراي تفاوتهایی است

 می شود، تعیین مشخصات فنی یا از آن جا که خدمات غالبا در قالب عملکرد یا تجربیات به مشتري ارائه. کثر خدمات ناملموس می باشندا - 1

به . مهندسی براي آنها به صورتی که در زمینه کاالهاي ملموس و با هدف ایجاد یکنواختی در تولید متداول است، امکان پذیر نمی باشد

 . اي نیستدقیق معیارهاي که مشتریان براي ارزیابی کیفیت خدمات مورد توجه قرار می دهند کار چندان ساده  همین دلیل شناسایی

نا همگون ) به ویژه خدماتی که به مقدار زیاد ي از عملکرد نیروي انسانی بهره می برد( خدمات . خدمات ناهمگون و ناهمسان است  - 2

به بیان دیگر عملکرد کارکنان سازمان از یک تولید کننده به تولید کننده دیگر، از یک مشتري به مشتري دیگر و حتی . وناهمسان می باشند

از همین رو بر خالف محصوالت ملموس، استاندارد سازي عملکرد کارکنان با هدف تضمین یکنواختی . ک روز به روز دیگر تفاوت دارددر ی

 . محصول عرضه شده به ندرت امکان پذیر است

استفاده از خدمات . شد مرحله تولید و مرحله مصرف بیشتر خدمات غیر قابل تفکیک می با. تولید ومصرف خدمات به طور همزمان رخ می دهد - 3

در اغلب موسسات خدماتی مشتري در همان محل تولید وعرضه خدمت حضور مستقیم دارد و . انجام می شوداغلب در زمان عرضه خدمات 

یت ارزیابی کیف. خدمات تولید شده را نمی توان پیش از مصرف توسط مشتري در محلی انبار نمود. فرایند تولید را به دقت مشاهده می کند

 . خدمات در همان زمانی انجام می پذیرد که خدمت مورد نظر مراحل مختلف تولید را طی می کند

مشتریان کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی فرایند تولید خدمت مورد بررسی قرار نمی . کیفیت خدمات تنها تابع خروجی فرایند نیست - 4

اکثر افراد تصور می کنند که تعداد و اهمیت سازمانهاي تولیدي نسبت به . وثراستتمامی جزئیات فرایند ارائه خدمت به مشتري م. دهند

اقتصادي را به خود اما بر خالف این عقیده، فعالیت هاي خدماتی نه تنها تعداد بیشتري از فعالیت هاي . سازمانهاي خدماتی بسیار بیشتر است

همه سازمان ها، سازمان هاي خدماتی هستند، "پیتر دراکر معتقد است که . دتخصیص می دهند، بلکه از لحاظ ارزش نیز اهمیت بیشتري دارن

  ).1391کاتلر،  ( "بعضی از این سازمان هاي خدماتی محصول نیز تولید می کنند
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کیفیت خدمات 11 – 2 – 2   

  . در اروپا و ایاالت متحده شکل گرفت50 از دهه مفهوم کیفیت به عنوان یکی از مهم ترین چارچوب هاي استراتژي سازمان و معیار فعالیت هاي آن

هر تماس مشتري به عنوان فرصتی براي ایجاد اعتماد راضی کردن . در بخش خدمات، ارزیابی کیفیت آن حین فرآیند ارائه خدمات انجام می گیرد

  .مشتري به شمار می رود

  : ذیال به چند تعریف از کیفیت از منظر مشتري اشاره می شود .وبررسی استاین واژه داراي معانی مختلفی است و از جنبه هاي مختلف قابل تعریف 

کیفیت عبارت است از آماده بودن خدمت یا کاال براي استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن  - 1

 . مکان ارائه خدمت است

به عبارت دیگر یک محصول زمانی با کیفیت است که با . مشتري واقعا می خواهد، نداردکیفیت هیچ معنا ومفهومی به جزء هر آنچه که  - 2

 کیفیت باید به عنوان انطباق محصول با نیاز مشتري تعریف شود . خواسته ها و نیازهاي مشتري انطباق داشته باشد

ها و خصوصیات محصول یا خدمت که توانایی برآورده تمامیت ویژگی: کیفیت را این گونه تعریف می کندسازمان استانداردهاي بین المللی   - 3

 .کردن نیازهاي مشتري را دارد

به بیان سازمان ملی بهره وري سنگاپور کیفیت مجموعه اي از خصوصیات و مشخصات محصول یا خدمت است که احتیاجات و رضایت  - 4

 .مصرف کننده را تامین میکند

سبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزایش کارائی کل مجموعه است به طوري که کیفیت مفهوم وسیعی است که تمام بخشهاي سازمان ن - 5

آمدن عوامل محل کیفیت می شود و هدف نهایی آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نیاز مشتري با حداقل هزینه براي سازمان مانع پدید 

 .که منجر به افزایش رضایت می شوداست 

کیفیت ادراك شده شکلی از نگرش است که با . وت مشتري درباره برتري یا مزیت کلی یک شیکیفیت ادراك شده عبارت است از قضا - 6

 . رضایت مرتبط است لیکن با آن یکی نیست و از مقایسه انتظارات با ادراکات از عملکرد، نتیجه می شود

 .یجاد رضایت در مشتري تاثیر گذار هستندکیفیت به آن دسته از ویژگی ها و خصوصیات محصول یا خدمت اشاره می نماید که بر قابلیت ا - 7

  هاي تعریفی کیفیتطبقه بندي 12 – 2 – 2 

  : در تعریف کیفیت طبقه بندي هاي مختلف می توان ارائه داد، که عبارتند از

 .کیفیت در قالب مطلوبیتی که در کاال یا خدمات جاي داده شده است، توصیف می گردد: محصول محور - 1

 .عنوان تطابق با الزامات تعریف می شودکیفیت به :فرآیند محور - 2

 .سطح تطابق خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان: مشتري محور - 3

 )هزینه براي تولید کننده و قیمت براي مصرف کننده ( برآوردن نیاز مشتري بر حسب کیفیت، قیمت ودر دسترس بودن: ارزش محور - 4



....ارتباط بین شادکامی و کیفیت خدمات پرستاری  بررسی متون  

                                                                                                            22 

انتظارات آنها از خدمات است، کیفیت خدمات، موضوعی است در برگیرنده ابعادي چون  ان وکیفیت خدمات، درجه اختالف بین ادراك مشتریودر کل 

قابل اعتماد بودن، پاسخگو بودن، اطمینان دادن، همدلی داشتن، وحفظ ظاهر نمودن، میتوان از این ابعاد براي معرفی مفهوم شکاف کیفیت خدمات 

 .مبتنی می باشد ت مشتري از یک خدمت و برداشتها وادراکات از آنچه دریافت می کند، استوار واین شکاف براساس تفاوت بین انتظارا. استفاده نمود

اگر . رضایت مشتري از یک خدمت را می توان از طریق مقایسه انتظارات او از خدمات ومیزان برداشت یا استفاده او از خدمات ارائه شده، تعریف کرد

وقتی انتظارات مشتري از خدمات یا . آن خدمات فرح بخش و فوق العاده قلمداد می شود. تظارات مشتري باشدخدمات ارائه شده فراتر وبیشتر از حد ان

  . برداشتهاي او از خدمات و استفاده از آنها منطبق باشد کیفیت خدمات ارائه شده رضایت بخش است

  : زیر از مشهورترین آنها هستندتعاریف که ، تعاریف متعددي وجود دارد؛ کیفیت خدمات بهداشتی براي و همچنین 

کیفیت، تامین خدمات درست به افراد مناسب، در : کیفیت مراقبت بهداشتی را به صورت زیر تعریف کرده است )NHS(نظام ملی بهداشت انگلیس 

  ).2000، حداد و همکاران  است با روش انسانی و زمان مناسب، با شیوه اي مناسب و عملی، در حد توان متوسط افراد جامعه 

به گونه اي که خدمات ارائه شده اثربخش، کارا و ). 2003مارکیوس، (کیفیت خدمات بهداشتی، میزان دستیابی به مطلوبترین برآیندهاي سالمتی است

  )2001فولی، (به صرفه باشد

مدلهاي سنجش کیفیت 13 – 2 – 2    

مقیاس سروکوال 1 – 13 – 2 – 2   

سروکوال یک مقیاس چند عاملی است که براي سنجش ادراك .  یا کیفیت خدمات استService Quality برگرفته از SerQual)(سروکوال 

مقیاس سروکوال از مشهورترین روشهاي اندازه گیري کیفیت خدمات بوده که . مشتري از کیفیت یک سازمان خدماتی یا خرده فروشی استفاده می شود

بود که پروزه اندازه گیري کیفیت خدمات، زیر نظر موسسه علوم 1983شروع کار آنها مربوط به سال .توسط پاراسورامان، بري وزیتمل به وجود آوردند

بانکداري، بیمه، : آنها توانسته بودند بودند یافته هاي خود را در سطح صنایع خدماتی همچون) 1985(تا آن زمان . بازاریابی آمریکا به تصویب رسید

این طیف وسیع از صنایع . ر، تعمیر ونگهداري، بروکرهاي ایمنی و شرکت هاي حمل ونقل جاده اي ازمایش کنندکارت هاي اعتباري، مخابرات راه دو

آنها به منظور انجام این طیف وسیع تحقیق ها، گروه هاي . ، عمق کار آنها را نشان داده و اعتبار نتایج پیشنهادي آنها را مشخص می کندخدماتی

ان، کارمندان، مدیران و نیروهاي خط مقدم صنایع مذکور، انجام دادندکه باعث شد مطالعات آنها کامال عملی باشد و مصاحبه اي متعددي را با مشتری

  .نتایج به دست آمده نیز اکنون جنبه کامال کاربردي دارد

. ها و مشاهدات پشتیبان را فراهم می کندمداوم و یادگیري از یافته رشد ادبیات در زمینه کیفیت خدمات به صورتی مستمر توسعه یافته استو بروزآوري 

 مشاهده کرد که ارتباط دهان به دهان، تاثیر ذاتی بسیاري در 1984گرونوس در سال . مطالعات پیرامون سنجش کیفیت خدمات با کار گرونوس آغاز شد

چهل .( مبتنی بر مشاهدات مصرف کنندگان استمشتریان بالقوه نسبت به فعالیت بازاریابی سنتی دارد و همچنین مشخص شد نیاز به کیفیت خدمات،

 کیفیت خدمات را به عنوان شکاف بین مصرف کننده و فروشنده در سطوح مختلف 1985مان وهمکارانش در سال ابعدها پاراسور) 1388مردیان،

که کیفیت خدمات را  ل شده استواو تجربی پاراسورامان و همکارانش منجر به طرح مدل مفهومی سروک ، موشکافانهنگرش عمیق.مدلسازي کردند
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این مدل در سال .مورد ارزیابی قرار می دهد ابعاد پنجگانه شامل، ابعاد وظواهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، مسولیت پذیري،ضمانت و همدلیبرمبناي 

  . توسط پاراسورامان وهمکارانش براي سنجش کیفیت خدمات توسعه داده شد 1988

  : قابل استفاده است .ه تحت عنوان شکاف از آنها یاد می شودمدل سروکوال در موارد زیر ک

  . تفاوت بین ادراکات مدیریت از آنچه مشتریان انتظار دارند و انتظارات واقعی مشتریان : 1شکاف 

  )استانداردهاي کیفیت خدمات ( تفاوت بین ادراکات مدیریت و مشخصات کیفیت خدمات  : 2شکاف 

  کیفیت خدمات و ارائه خدمت واقعی؛ آیا استاندارد ها به طور مداوم رعایت شده اند؟تفاوت بین مشخصات  : 3شکاف 

  تفاوت بین ارائه خدمت و آنچه که در خارج از سازمان مورد نظر است؛ آیا به تعهدات به صورت مداوم عمل شده است؟ : 4شکاف 

  .را که عمال دریافت می کنندتفاوت بین آنچه که مشتریان از یک خدمت انتظار دارند و آنچه  : 5شکاف 

) 1381کشته گر،. ("دهاز طریق سازمان عدم رضایت مشتري از خدمت در یافت ش": است و عبارت است از 5شکاف اصلی در مدل سروکوال شکاف 

نتظارات به عنوان امیال و ا. مطالعات پیشین در زمینه کیفیت خدمات، انتظارات را به عنوان ابزاري موثر در ارزیابی کیفیت خدمات معرفی می کنند

خدمتی داراي کیفیت است که بتواند نیاز و خواسته هاي مشتریان را برآورده کند و با سطوح انتظارات . خواسته هاي مشتریان شناسایی شده است

.  به آنها عرضه کند، در ارتباط استمشتري نیز با آنچه خواهان آنند و آن چه احساس می کنند ارایه دهنده خدمات بایدمشتریان منطبق باشد، انتظارات 

  . کیفیت خدمات نسبت به آنچه که مشتري از خدمات دریافتی خود انتظار دارد، ارزیابی می شود.بنابراین کیفیت را مشتري تعیین می کند

دسترسی، شایستگی رقابتی، اعتبار،پاسخگویی، :  بر اساس ده محور کیفیت سرویس خدمات محاسبه می شود که عبارتند از SerQual)( سروکوال 

 .احترام، ارتباطات، اعتبار، امنیت، مشتري محوري و ملموس بودن

Service Quality aspects: reliability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, 

credibility, security, understanding the customer and tangibles 

 سر واژه همین پنج RATERاین عوامل که اصطالح .گانه فوق را به پنج عامل کاهش دادند ن و همکارانش در مطالعات بعدي عوامل دهپاراسوراما

  :عامل است که عبارتند از

 اعتبار  Reliability 

 تضمین  Assurance  

  ملموس بودن  Tangibles  

  همدلیEmpathy  

  پاسخگوییResponsiveness 
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  ل شکاف کیفیت مدل تحلی
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مقیاس سروپرف  2 – 13 – 2 – 2  

در . را مورد سنجش قرار داده و طبقه بندي می کند) یعنی عملکرد ( مشتریان استفاده می شود  فقط خدماتی که بوسیله servperf  مدل سروپرف 

قضاوت کلی در رابطه با کیفیت به وسیله . ی شودکه از مقیاس دوتایی استفاده می شود، از یک مقیاس مجرد استفاده مservperf  مدل سروپرف 

مزیت این مدل روش آسان آن . بدست می آید) تک مدار(مفهوم بر اساس تصور کیفیت یک جهته . جمع هریک از آیتم ها ي مجرد محاسبه می شود

در نتیجه اطالعات در . یان را نادیده می گیردنقطه ضعف این مدل آن است که انتظارات مشتر. در اجرا است همچنین اعتبار ارزیابی آن باالتر است

: در مدل سروکوال براي هر شاخص دو سوال مطرح می شود . بهبود یابد، از بین می روندو باید  رابطه با اینکه چه نقاطی از کیفیت داراي ضعف است 

 رضایت بر اساس شکاف بین وضعیت موجود بنابراین. یک سوال وضعیت موجود شاخص را مورد سنجش قرار می دهد ویک سوال وضعیت مطلوب

  .بررسی می شود) ملکردع(اما در مدل سروپوف فقط یک تصویر از وضعیت موجود . ومطلوب تعیین می شود

در ادبیات تحقیق سروکوال از جمله قوي ترین و پرکاربرد ترین مدل ها جهت ارزیابی کیفیت خدمات به شمار می آید و مزایاي قابل توجهی را در 

از طرفی این مدل با . این مدل با انتقادات متعددي نیز روبرو بوده استعلی رغم کاربردهاي فراوان، . ندازه گیري کیفیت خدمات ایجاد نموده استا

ن انتظارات مشتریان مسائل مختلفی از جمله نیاز به اندازه گیري انتظارات، ابهام در تفسیر وکاربرد پذیرکردن انتظارات، روایی وپایاییتفاضل امتیازات میا

انتقاد دیگر به ایستا فرض کردن یا عدم مفروض کردن . و درك آن ها از عملکرد، و روابط تجمعی میان ابعاد پنج گانه سروکوال همراه بوده است

  .پویایی انتظارات مشتریان در طول زمان مرتبط می باشد

بسط دادند و بعالوه اولویت سروپرف را به عنوان روشی مناسب تر براي اندازه گیري برادي و همکاران، مطالعات کرونین و تیلور را تکرار نموده و 

و عملکرد، به عنوان ) انتظارات(آنها اظهار نمودند در مواردي که بین ادراکات کلی مشتریان از کیفیت خدمات . کیفیت خدمات مورد تایید قرار دادند

با این وجود هنوز دو مسئله مهم وجود دارد . وجود دارد، سروپرف بهتر ازسروکوال عمل می کندمقدمه اي براي رضایتمندي مشتري اختالف و تناقض 

اول اینکه، علیرغم پایه نظري و تایید تجربی مکتوب در ادبیات، مقیاس سروپرف نسبت به ارزش پیش گویانه اي که . که نیازمند بررسی بیشتري است

ارزش استراتزیک استفاده از . ت رفتاري دارد، تنها به عنوان یک شاخص خالصه به کار برده شده استدر رابطه با نتایجی مانند رضایتمندي و نیا

  . سروپرف با تمرکز بر ابعاد ویژه کیفیت خدمات، بویژه ارتباط این ابعاد با رضایتمندي و متغییرهاي حاصل از آن، می تواند بهتر نشان داده شود

به دلیل این که برتري سروپرف در ابتدا در زمینه خدمات غربی . ف در زمینه خدمات بین المللی مربوط می باشددومین مسئله به قابلیت اجراي سروپر

بنابراین گر جه . مورد بررسی قرار گرفت، و به غلت تفاوتهاي فرهنگی،احتمال دارد که گرایش فرهنگی مشتریان بر قابلیت اجراي این مدل تاثیر بگذارد

. سبی براي استفاده در اندازه گیري کیفیت خدمات در بازارهاي بین المللی است، نیاز است که مورد توجه بیشتري قرار گیردمدل سروپرف مبناي منا

از لحاظ نظري نیز این موضوع . روند رو به رشد بین المللی شدن صنایع خدماتی، به چنین دانشی براي بهبود کیفیت خدمات در سطح جهانی نیاز دارد

مقیاس سروکوال و نسخه هاي اصالح شده آن به طور وسیعی براي بررسی کیفیت خدمات در بازارهاي بین المللی  گرفته شود چرا که نباید دست کم

از آن جایی که در ادبیات موجود عموما رضایتمندي به عنوان نتیجه وجود یا عدم وجود تفاوت میان انتظارات از خدمات و . مورد استفاده قرار گرفته است

اکات از خدمات واقعی شناخته شده است، توانایی پیشگویانه ابعاد مبتنی بر عملکرد سروپرف در مورد رضایتمندي نسبت به جنبه هاي مبتنی بر ادر

 .شکاف سروکوال بهتر می تواند مورد بررسی قرار گیرد
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  پرفایممقیاس سر 3 – 13 – 2 – 2

مدل سرایمپرف براي قضاوت در رابطه با کیفیت از .  است service Importance – performance  مخفف serimperfمدل سرایمپرف 

  : دو جزء اصلی استفاده می کند 

 )عملکرد(جزء ارزیابی یا اثر گذار خدمات واقعی شرکت  - 1

 )اهمیت ( جزء اهمیتی  - 2

در این مدل . اوت مشتري نیز استفاده می شوداین دو جزء براي هر کدام از خدمات ارائه شونده سازمان پرسیده می شود و براي بدست آوردن کل قض

از دو مقیاس مجرد استفاده می شود که به وسیله آنها اهمیت خدمات ارائه شده و کیفیت خود خدمات ارائه شده سنجیده خواهد به جاي مقیاس دو تایی 

به عبارت دیگر هر ویژگی به ). با اهمیت ترند(رندمفهوم مدل بر اساس این فرض می باشد که بعضی ویژگی ها از ویژگی هاي دیگرمعنی دار ت. شد

مزیت این مدل این است که به سرعت می توان نقاط قوت وضعف شرکت را در رابطه با رضایتمندي مشتریان . صورت متفاوتی مرور و درك می شود

ین باید عنوان نمود که به منظور استفاده از همچن. یکی از معایب این مدل این است که سنجش میزان اهمیت شاخص ها آسان نیست. شناسایی نمود

خود مزیتی  می شود تعداد سواالت ان نسبت به مدل SERVPERFالبته این عیب . این مدل چون از دو مقیاس مجرد استفاده خیلی زیادتر است

  . دارد و آن این حقیقت است که احتمال کسب اطالعات زیادتر وجود دارد

والمقیاس وب ک  4 – 13 – 2 – 2   

شده  بنا نهاده " گسترش عملکرد کیفیت" و بر اساس وب کوال، ابزاري است براي ارزیابی دریافت هاي کاربر از کیفیت خدمات اطالعاتی وب گاه ها

  . است

: QFD توسعه خدمت نجام و  اتولید، مرحله از هر در فرآیندي منظم و ساختار یافته است که همواره در تدارك راهی براي تعیین و تصویب نیاز کاربر

  :ارزیابی کیفیت خدمات اطالعاتی وب گاه ها از سه رویکرد عمده حاصل شده است که در زیر به آن ها اشاره می شود. اطالعاتی است

  محققان براي رده بندي سایت ها آغاز این رویکرد با تعریف و تدوین گروهی از مشخصه ها توسط : رویکرد داوري متخصص

 .ه بندي هاي ابعاد مختلف و تاکیدهاي گوناگون نتیجه می گرددمی شد که از طبق

  ماشین و فرد متخصص ممکن است مشخصه هاي مهمی از وب گاه ها را  با وجودي که رویکردهاي: رویکرد داوري کاربر

 لذا راهکارهاي ارزیابی وب گاه، تعریف کنند، لیکن آنها دیدگاه کاربر را که به منزله نقطه اوج کسب موفقیت وب گاه است، نادیده می گیرند؛

 .پرسش از کاربر، یعنی مشاهده کننده وب گاه و مصرف کننده اطالعات است

. در خصوص آنها نیز امکان پذیر استلذا کار برد نظریه هاي مرتبط با نظام هاي اطالعاتی  وب گاه ها نوعی از نظام اطالعاتی محسوب می شوند،

انی یک وب گاه باید را یانه اي اختیار کرد اختیار کرد که تمرکز سخت افزار و نرم افزار آن بر روي ذخیره سازي براي استفاده از خدمات اطالع رس

تئوري عملکرد مستدل، نظریه اي . اطالعات، نمایش، پردازش، و انتقال آن باشد؛ بنابراین کاربرد یک وب گاه همان کاربرد نظام هاي اطالعاتی است

 اي در پژوهش هاي بازاریابی به کار می رود و بیانگر آن است که افراد پیامدهاي یک رفتار خاص را ارزیابی و هدف هایی را است که به طور گسترده

 به بیان دیگر، این تئوري چنین استدالل می کند که رفتار افراد را می توان از نوع .ناسب با سنجش آنها باشدمتبراي اجرا تعیین می کنندکه 
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پیرو این پیش بینی ها، می . این هدف ها خود نیز از طریق نگرش هاي افراد درباره معیارهاي ذهنی قابل پیش بینی است. بینی کردهدفهایشان پیش 

معیارهاي ذهنی فرد نیز با دانستن چگونگی طرز فکر اشخاص . فتار، حدس زدتوان نگرش هاي افراد را از طریق باورهاي آنها درباره پیامدهاییک ر

تئوري عملکرد مستدلهم چنین براي پیش بینی رفتارهاي مختلفی نظیر رژیم . صوص انجام یا عدم انجام یک رفتار، قابل پیش بینی استبزرگ در خ

 "دیویس". غذایی،اهداي خون و مانند آن، به کار می رود، لذا این تئوري براي پیش بینی رفتارها در هنگام مشاهده یک وب گاه نیز بسیار مناسب است

 را که یکی از " پذیرش فناوري "به کار برد وپس از آن مدل "کاربرد فناوري رایانه اي "این تئوري را براي گروهی از رفتار ها با عنوان ) 1989 (

  .، به وجود آوردمهمترین استنادها در پژوهش هاي نظام هاي اطالعات مدیریت است

رسانی وب گاه ها و ایجاد روایی محتوا، تالش هاي چند جانبه اي صورت پذیرفته که به به منظور تعیین ابعاد مناسب ارزیابی کیفیت خدمات اطالع 

به طور کلی، پس از مطالعات به عمل آمده چهار بعد زیر براي ارزیابی . تدوین شش مولفه براي روایی مقیاس ارزیابی وب گاه ها منجر شده است

 .ودمندي، سهولت استفاده، جذابیت، روابط دوستانهس: کیفیت خدمات اطالع رسانی وب گاه ها تدوین شده است

  عملکرد –تحلیل شکاف اهمیت  14 – 2 – 2   

. یکی از روش هاي تحلیل شکاف استImpornace – performance Analysis برگرفته از ) IPA( عملکرد –تجزیه و تحلیل اهمیت 

روش گردآوري داده ها بسیار به تکنیک  ن تکنیک به لحاظای.  ارائه شد1977این تکنیک نخستین بار توسط جان مارتیال و جان جیمز به سال 

 عملکرد، ابزار موثري براي ارزیابی موقعیت رقابتی سازمان، شناسایی فرصت هاي پیشرفت و نیز طراحی –تحلیل اهمیت . سروکوال نزدیک است

 عملکرد را براي شناسایی و اولویت بندي –ریتا و جمیز تحلیل اهمیت براي نخستین بار، ما. بازاریابی و ارائه خدمت هدفمند استاستراتژي هاي 

از طریق تشکیل ماتریس .  تمرکز کند، ارائه کردندویژگی هاي محصول یا خدمت که سازمان می تواند براي حداکثر کردن رضایت مشتریانش برآن

را و محور افقی آن اهمیت آن ویژگی در تصمیم گیري مشتریان  هر ویژگی )کیفیت ( دو بعدي که محور عمودي آن ادراك مشتریان از عملکرد 

از آنجا که .  عملکرد می نامند–این ماتریس دو بعدي را ماتریس اهمیت . نشان می دهد، می توان پیشنهادهاي موثري را براي مدیران ارائه کرد

داده ها، همزمان مورد مطالعه قرار می گیرند ممکن است معنادار تحلیل جداگانه داده هاي بعد عملکرد و بعد اهمیت، بویژه زمانی که هر مجموعه 

نشانگر   x نشانگر بعد اهمیت و محور yنباشد، لذا داده هاي مربوط به سطح اهمیت و عملکرد شاخص ها روي شبکه اي دو بعدي که در آن محور

 که در واقع از IPنقش ماتریس .  نامیده می شودIP یا ماتریس عملکرد/ ماتریس اهمیت دو بعدي شبکه این . بعد عملکرد است نشان داده می شوند

از این ماتریس براي شناخت درجه . چهار قسمت یا ربع تشکیل شده ودر هر ربع استراتژي خاصی قرار دارد، کمک به فرآیند تصمیم گیري است

  . اولویت شاخص ها براي بهبود استفاده می شود
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 اهمیت                                                                           کم                                            زیاد                                    

 

چهار ) وضعیت موجود ( و عملکرد سازمان در زمینه این شاخص در چه حد است ) وضعیت مطلوب (  اهمیت دارد چه میزان بر اساس اینکه هر شاخص 

  :ت ربع قابل تشخیص اس

  اهمیت پایین–عملکرد پایین : حیطه بی تفاوتی  

  اهمیت پایین–عملکرد باال : حیطه اتالف  

  اهمیت باال–عملکرد پایین : حیطه ضعف  

  اهمیت باال–عملکرد باال : حیطه قابل قبول  

ر ربع دوم قرار گرفته باشد یعنی سازمان اکر بیشتر شاخص ها د. چهارم است عملکرد ربع دوم و ربع –شکاف اصلی در مدل تجزیه و تحلیل اهمیت 

اگر بیشتر شاخص ها در . روي شاخص هایی سرمایه گذاري کرده است که ارزش چندانی ندارند و عملکرد در زمینه شاخص هاي بی اهمیت باال است

استراتژي سازمان باید در صدد آن باشد .اردربع چهارم قرار گرفته باشد یعنی سازمان در زمینه شاخص هایی که اهمیت باالیی دارند عملکرد ضعیفی د

  .اوال عناصر را از ربع چهارم به اول منتقل کند و تمامی عناصر ربع دوم و سوم را حذف نماید

براي انجام این تحلیل می توان مانند دیگر روش هاي .  عملکرد براي تحلیل سروکوال و تحلیلهاي رقابتی بسیار مناسب است–اهمیت تجزیه وتحلیل 

براي هر شاخص دو .  درجه استفاده می شود9یا  5,7از براي گرد آوري داده ها از یک پرسشنامه با طیف . . زوجی استفاده کرد–تحلیل از آزمون تی 

حبیبی (.سوالی که وضعیت موجود را مورد سنجش قرار می دهد و سوالی که وضعیت مطلوب را مورد سنجش قرار می دهد. نوع سوال مطرح می شود

  ).1394اده، ز
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مروري بر مطالعات انجام یافته  2-3  

مطالعات انجام شده در ایران  1 – 3 – 2   

 بعد کیفیت شکاف وجود دارد و این شکاف 5مطالعه اي که در زنجان کیفیت خدمات بهداشتی اولیه را اندازه گیري کرده بود نشان داد که در هر 

 محمدي و(کمترین نمره میانگین شکاف کیفیت مربوط به بعد ملموسات و بیشترین در بعد اعتبار بود. منفی بود) انتظارات فراتر از ادراکات(منفی

    ).1387همکاران،

در بررسی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال نتایج نشان داد که در 

شکاف منفی کیفیت وجود ) شامل ابعاد ملموس یا فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی(انه کیفیت خدمات ارائه شدهتمامی ابعاد پنج گ

بین سن مراجعین و نمره شکاف . بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد همدلی و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد قابلیت اطمینان بود. داشت

انتظارات مراجعین در . رابطه آماري معنی داري بین شکاف کیفیت با جنس و تحصیالت مراجعین مشاهده نشد.  معکوسی وجود داشتکیفیت همبستگی

تمام ابعاد کیفیت ارائه خدمات باالتر از ادراکات آنها بود و نیاز است کیفیت ارائه خدمات در این مراکز در تمام ابعاد به ویژه بعد همدلی بهبود 

  .      )1389احی، حموزاده و همکاران،طر(یابد

در بررسی تاثیر شادکامی بر طول عمر این نتیجه بدست آمد که شادکامی در میان افراد سالم طول عمر را بیشتر می کند اما در افراد بیمار اینطور نیست، 

کامی بر طول عمر افراد سالم به طور قابل توجهی قوي است و تاثیر شاد. شادکامی بیماري را درمان نمیکند فرد را از ابتال به بیماري محافظت می کند

ون هون، (اندازه تاثیر آن مانند سیگاري بودن یا نبودن است از طرف دیگر شواهد بسیاري داللت بر اثر منفی افسردگی و اضطراب بر سالمتی دارد

2008 .(  

). 2006گایالتی، (میر ناشی از بیماریهاي قلبی با خوشبینی رابطه عکس دارد ساله نشان داد که خطر مرگ و84-64 ساله خوشبینی در مردان 15بررسی 

  ). 2009تیندل، (همچنین بهبودي بیمارانی که جراحی قلبی انجام داده بودند با خوشبینی رابطه مثبت داشت

ان داد که مردم شهرهاي مختلف شادکامی  توسط علی منتظري و همکاران انجام شد و نتایج آن نش1390بررسی میزان شادکامی مردم ایران در سال 

 گزارش شدند و البته مردم استانهاي 3/12 و مردم یزد با کمترین میانگین شادکامی 62متفاوت دارند بطوري که مردم زنجان با باالترین میانگین 

  ).  2012ي، منتظر(گلستان، بوشهر، هرمزگان و کردستان میزان شادکامی باالتري از میانگین شادکامی را داشتند

 و میزان شادکامی درآن باال بدست آمد86/125 نمره 1392 در سال )عج... (بقیه ادانشگاه علوم پزشکی در مطالعه  شادکامی دانشجویان پرستاري 

ی قابل قبول بود  بدست آمده بود و میزان شادکام08/43 نمره 1387در بررسی میزان شادکامی دانشجویان پرستاري ابهر در سال . )1392صفاري، (بود

میزان شادکامی  می باشد و 1/44نمره 1392دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال پرستاري نشجویان داندر بررسی میزان شادکامی ). 1390شجاعی، (

  می باشد و32/41 نمره1393 در سال اراكدانشگاه علوم پزشکی پرستاري نشجویان داندر بررسی میزان شادکامی   ).1392براتی، (قابل قبول بود

  ).1393توان،(استشادکامی قابل قبول  میزان

در زمینه وضعیت موجود ، که بوسیله محمد نیا انجام گرفت 89 کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي تامین اجتماعی شهر تهران در سال  بررسیدر

کیفیت ارائه در بررسی  .)1389 محمد نیا،(ن را به خود اختصاص داده اندقابلیت اعتماد بیشترین میزان و بعد پاسخگویی کمترین میزابعد کیفیت خدمات 

و  بعد ملموسات باالترین میزانانجام گرفت، در زمینه وضعیت موجود کیفیت خدمات استکی که بوسیله خدمات پرستاري با استفاده از مدل سروکوال 
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 بعد ملموسات باالترین میزان بعد و بعد پاسخگویی رد انتظار کیفیت خدماتدر زمینه وضعیت مو  وبعد پاسخگویی کمترین میزان گزارش کرده اند

 گزارش کرده اند بعد ملموسات را باالترین میزان و بعد همدلی را کمترین میزان ؛ در زمینه شکاف کیفیت خدماتبعد گزارش کرده اند کمترین میزان

در زمینه وضعیت  انجام گرفت، گرجیکه بوسیله  با استفاده از مدل سروکوال ي مدل شکاف کیفیت خدماتبه کار گیردر بررسی  ).1389استکی، (

بعد  در زمینه وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات و  بعد تضمین باالترین میزان و بعد دسترسی را کمترین میزان گزارش کرده اندخدمات کیفیت موجود 

بعد دسترسی را باالترین میزان و بعد ؛ در زمینه شکاف کیفیت خدمات زارش کرده اندو بعد دسترسی را کمترین میزان گتضمین را باالترین میزان 

کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاهاي سرپایی بیمارستانهاي آموزشی در بررسی ). 1390گرجی، ( تضمین را کمترین میزان شکاف گزارش کرده اند

بعد اعتماد و اطمینان باالترین میزان و بعد خدمات موجود کیفیت در زمینه وضعیت  جام گرفت،انخاکی که بوسیله شیراز را با استفاده از مدل سروکوال 

بعد اعتماد و اطمینان را باالترین میزان  و بعد ملموسات را  در زمینه وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات  وهمدلی را کمترین میزان گزارش کرده اند

خاکی، (بعد همدلی را باالترین میزان و بعد ملموسات را کمترین میزان گزارش کرده اند ه شکاف کیفیت خدمات؛ در زمینکمترین میزان گزارش کرده اند

در زمینه وضعیت  انجام گرفت،بهادري که بوسیله  کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه خدمات درمانی نیروهاي مسلح شهر همدان در بررسی ).1393

بعد در زمینه وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات  و ترین میزان و بعد همدلی کمترین میزان گزارش کرده اندبعد تضمین باالخدمات موجود کیفیت 

بعد همدردي را باالترین میزان و بعد  ؛ در زمینه شکاف کیفیت خدماتتضمین را باالترین میزان و بعد همدلی را کمترین میزان گزارش کرده اند

تحلیل شکاف کیفیت خدمات سرپایی با استفاده از مدل سروکوال در  در بررسی ).1392بهادري، ( زارش کرده اندپاسخگویی را کمترین میزان شکاف گ

و بعد قابلیت اطمینان بعد همدلی باالترین میزان خدمات موجود کیفیت در زمینه وضعیت  انجام گرفت،باستانی که بوسیله درمانگاه شهید مطهري شیراز 

؛ در گزارش کرده اند پاسخگوییبعد و بعد تضمین را باالترین میزان خدمات  در زمینه وضعیت مورد انتظار کیفیت و  اند گزارش کردهمیزان کمترین

 در بررسی ).1393باستانی، (  را کمترین میزان شکاف گزارش کرده اندملموسات بعد و بعد پاسخگویی را باالترین میزان زمینه شکاف کیفیت خدمات

موجود در زمینه وضعیت  که بوسیله عجم انجام گرفت،ی و درمانی با استفاده از مدل سروکوال در یک بیمارستان صحرایی کیفیت خدمات بهداشت

در زمینه وضعیت مورد انتظار  و اندکمترین میزان را به خود اختصاص داده ملموسات و بعد تضمین بیشترین میزان و بعد بعد پاسخگویی خدمات کیفیت 

  بعد تضمین؛ در زمینه شکاف کیفیت خدماتکمترین میزان را به خود اختصاص داده اندملموسات بیشترین میزان و بعد پاسخگویی بعد خدمات  کیفیت

  ).1390عجم، ( کمترین میزان را به خود اختصاص داده اندپاسخگویی بیشترین میزان و بعد 

 بعد کیفیت شکاف وجود دارد و این شکاف 5 کرده بود نشان داد که در هر مطالعه اي که در زنجان کیفیت خدمات بهداشتی اولیه را اندازه گیري

 که با نتایج این کمترین نمره میانگین شکاف کیفیت مربوط به بعد ملموسات و بیشترین در بعد اعتبار بود. منفی بود) انتظارات فراتر از ادراکات(منفی

    ).1387همکاران، محمدي و(مطالعه همخوانی دارد

نتایج  ی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادکامی بر عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان ولی عصر بیرجند که بوسیله محمد کشتیبان انجام شدبررسدر 

گی  تعهد سازمانی با کیفیت زند بررسی رابطه بیندر .)1394، کشتیبان(نشان داد که بین شادکامی و عملکرد شغلی ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد 

 ارتباط مثبت و  تعهد سازمانیانجام شد نتایج نشان داد که بین شادکامی وکمال زاده که بوسیله کاري و شادکامی پرستاران بیمارستان نمازي شیراز

   )1391کمال زاده، (معناداري وجود دارد 

 بوسیله حسن 1390اپزشکی مازندران که در سال در بررسی وضعیت شادکامی و ارتباط آن با برخی متغییرهاي جمعیت شناختی در دانشجویان پیر

.  رابطه معنی داري بین شادکامی وجنسیت وجود ندارد05/0صیامیان و همکارانش انجام گرفت نتایج نشان داد که که در سطح معناداري کمتر از 
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ر سایر متغییر هاي دموگرافیک نظیر سن، د. همچنین بین گزاره هاي عامل بهزیستی فاعلی برحسب مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی معنی دار بود

 ).1390صیامیان، (جنس، وضعیت تاهل اختالف معنی داري وجود نداشت

 نتایج نشان داد که 1389در بررسی وضعیت شادکامی و ارتباط آن با برخی از عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان علوم پزشکی مازندران در سال 

   و این با نتایج بدست آمده از این تحقیق همخوان است. ضعیت سکونت و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داري نداردشادکامی با جنسیت، وضعیت تاهل، و

  .)1389شیخ مونسی فاطمه،  (

نتایج پژوهش حاضر با یافته هاي کشاورز ناهمسو . کشاورز در پژوهش خود به ارتباط مثبت بین سن، جنس و تحصیالت با شادکامی اشاره می کند

شاید یکی از دالیل ناهمسو بودن نتایج این پزوهش شرایط خاص .  به گونه اي که بین این متغییرها با شادکامی رابطه معنی داري وجود ندارد.است

  )1386کشاورز، (دنمونه مورد مطالعه در هر دو پژوهش باش

  

  مطالعات انجام شده در جهان 2 – 3 – 2 

 نفر از دانشجویان پرستاري انجام گرفته است و میانگین خام نمره ي شادکامی معادل 131 بر روي 2010در مطالعه رابینز  و همکاران که در سال 

  )2010رابینز، (و میزان شادکامی قابل قبول بود   بود21/98

مارستان شهرستان در که بر روي نمونه اي از زنان مراجعه کننده به یک بیارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در مطالعه میک و هازول در مورد 

 ).2005 میک و همکاران،(به طوري که بیشترین اختالف در بعد تضمین مشاهده شد.  بعد خدمت، اختالف کیفیت وجود داشت5اسکاتلند انجام شد، در 

نتیجه مطالعه نشان داد که  عملکرد در بیمارستانها پرداخت -  به بررسی کیفیت خدمت با استفاده از مدل تحلیل اهمیت که مارتین جانسوندر مطالعه 

  .)2001جانسون و همکاران، (کیفیت منفی و سطح عملکرد پایین تر از حد انتظار بود

 بعد کیفیت و مقایسه آنها در بیمارستان خصوصی و دولتی 5در مطالعه اي که در پاکستان انجام شد با استفاده از پرسشنامه سروکوال به بررسی 

  . ) 2011عرفان و همکاران، (دند که کیفیت خدمت در بیمارستان خصوصی بهتر از دولتی استپرداختند و به این نتیجه رسی

  ).2005 مصطفی محمود،(در مطالعه اي که در مصر انجام شد نیز با این موضوع هماهنگی داشت که کیفیت خدمات در بیمارستان خصوصی بهتر بود

 انجام شد که گزارش داد بیمارستانهاي دولتی در اسالم آباد بهتر از خصوصی ارائه خدمت می اما مطالعه اي دیگر توسط شابیر و همکاران در پاکستان

  ).2010شبیر و همکاران، (کنند که این نتایج با دو مطالعه قبلی متفاوت میباشد

ن کشور به دلیل اینکه ادراك افراد از کاها نیز در تحقیقی با عنوان کیفیت خدمات در بیمارستانهاي خصوصی ترکیه به این نتیجه رسیده است که در ای

کیفیت خدمات در بیمارستانهاي خصوصی به انتظارات آنها نزدیکتر است لذا ترجیح می دهند که به جاي بیمارستانهاي عمومی، خدمات مورد نیاز خود را 

  ).2007کاها، (از بیمارستانهاي خصوصی دریافت کنند

ن کیفیت خدمات مراقبتهاي سالمت مقایسه بیمارستانهاي عمومی و خصوصی در قبرس با استفاده از رویکرد یسیالدا و دیرکتوز نیز در پژوهشی با عنوا

در بیمارستانهاي عمومی گسترده تر از ) قابلیت اطمینان، همدلی و محسوس بودن(سروکوال نشان داده اند که شکاف کیفیت خدمات در سه بعد مطالعه

  ). 2010همکاران، یسیالدا و (بیمارستانهاي خصوصی است

   ).1387صفري شالی،(دینر و همکارانش در یک بررسی در یافتند که سالمت روانی با نشاط همبستگی مثبت دارد
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همچنین مارتین جانسون به بررسی کیفیت خدمت با استفاده  ).2011فیلد،( و تعهد عاطفی نشان دادشادکامیپژوهش فیلد ارتباط مثبت و معناداري بین 

جانسون و ( عملکرد در بیمارستانها پرداخت و نتیجه مطالعه نشان داد که کیفیت منفی و سطح عملکرد پایین تر از حد انتظار بود- یل اهمیتاز مدل تحل

بین مطالعه عوامل موثر بر شاخص شادي پرستاران در کره که بوسیله نام انجام شد نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري  در  .)2001همکاران، 

همچنین در بررسی رابطه بین ). 2013نام، (شادکامی و شغل پرستاري وجود دارد و ارتباط منفی و معناداري بین شادکامی و ترك شغل وجود دارد 

 مثبت و رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران بستري با کیفیت مراقبت پرستاري در تایوان که بوسیله تزنگ انجام شد نتایج نشان داد که ارتباط

 ادراك در بررسی رابطه بین). 2002تزنگ، (معناداري بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران بستري با کیفیت مراقبت پرستاري وجود دارد 

جام شد نتایج در فنالند که بوسیله تاریا انبیمار  سن و سازمانی هاي ویژگی کارکنان، شغلی رضایت پرستاري: عامل سه و مراقبت کیفیت از بیماران

 در .)2014تاریا، (با کیفیت مراقبت پرستاري وجود دارد بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران بستري که ارتباط مثبت و معناداري نشان داد که 

 تایوان که بوسیله چانگ انجام بررسی رابطه بین رضایت شغلی پرستاران و ادراکات بیماران از کیفیت مراقبت پرستاري در بیمارستانهاي مراقبت هاي در

، چانگ(دارد  ري با کیفیت مراقبت پرستاري وجودشد نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران بست

متحده  ایاالت و اروپا در کشور 12 در ارانبیم و پرستاران از مقطعی بررسیدر یک بیمارستان مراقبت کیفیت و رضایت بیمار، یمنیدر مطالعه ا).  2009

که بوسیله آیکن و همکاران مریکا شرکت داشتند  بیمار در ایاالت متحده آ120000 پرستار و27509و تعداد  بیمار در اروپا 11318 پرستار و 33659که 

).2012آیکن،(مراقبت پرستاري وجود دارد کیفیت انجام شد نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین رضایت شغلی پرستاران و
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  مقدمه1- 3

در این فصل به روش هاي مورد استفاده در این پژوهش از نظر نوع و جامعه پژوهش، روش نمونه گیري و حجم نمونه، روش و ابزارگردآوري داده ها، 

  . و زمان مطالعه، محدودیت هاي پژوهش، مالحظات اخالقی و تعریف واژه ها پرداخته شده استروش تجزیه و تحلیل داده ها، مکان

نوع پژوهش 2- 3  

 انجام شده 1394 در سال شهرستان ایالم در بیمارستان هاي  به صورت مقطعی و از نوع کاربردي است کهتحلیلی -اي توصیفیپژوهش حاضر، مطالعه

  .است

جامعه پژوهش 3- 3  

دانشگاه علوم پزشکی آموزشی و درمانی جامعه مورد مطالعه شامل کلیه پرستاران بیمارستانهاي  در بخش اول،:  دو بخش بودن این مطالعهبا توجه به

به شکل سرشماري از تمامی پرستاران ) پرسشنامه شادکامیبر اساس (میزان شادکامی مربوط به  اطالعات بخشدراین .  است1394شهر ایالم در سال 

   .بدست آمده است)  نفر293به تعداد (ر این مراکز شاغل د

باتوجه به حجم نمونه، از )  سروکوآلبر اساس پرسشنامه ارائه کیفیت خدمات(اطالعات میزان ارائه کیفیت خدمات پرستاري  در بخش دوم مطالعه،

  .استجمع آوري گردیده بکار بوده اند  در بخشهایی که پرستاران مشغول  شدهبیماران بستري

  :معیار ورود به مطالعه براي بیماران عبارت بود از

  .  باشندبستري بخشها از در یکی ساعت 24ل حداق -

 .داشته باشندلحاظ جسمی و روانی توانایی پاسخ به سواالت را  به -

 . باشندحداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته -

 . تمایل به شرکت در مطالعه را داشته باشند -

  :ه براي بیماران عبارت بود ازمعیار خروج از مطالع

  . از بخشها بستري باشندهر یک در بیماران غیر بومی که -

  .بیمارانی که مصرف کننده مواد مخدر یا مشروبات الکلی می باشند -

  .داراي مشکل باشند مسائل اخالقیبه لحاظ  -

  روش نمونه گیري وحجم نمونه4- 3

 و 05/0خطاي نوع اول برابر با ،  %95تعیین  سطح اطمینان با توجه به فرمول کمی حجم نمونه،  با براي بخش دوم مطالعه، براي تعیین حجم نمونه

نفر برآورد  300به میزان   درصدي20با احتساب ریزش ) 1394محبی فر و همکاران ( )انحراف از معیار(=σ 8/0 و 1/0برابر ) خطاي قابل قبول (dمقدار 

  .گردید
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از روش نمونه گیري ) واریانس بین گروهی متفاوت ( بیمارستان ها از نظر پذیرش بیمار نسبت بهم متفاوت می باشندبه اینکه تخاب بیماران باتوجه ان

مراجعه به این صورت با  ،دی شکل تصادفی ساده انتخاب گردبهان متناسب به حجم کلی حجم نمونه از هر بیمارست. شده استطبقه اي متناسب استفاده 

به صورت نمونه گیري تصادفی ساده وارد ) بیمارستان(از درون هر طبقه  واجد شرایط در مطالعه، بیماران به هر بیمارستان وتعیین لیست بیماران بستري

  .شدندمطالعه 

  هاروش گردآوري داده 5- 3

 آکسفورد کامی پرستاراران از پرسشنامه استاندارد شادکامی براي جمع آوري داده هاي مربوط به شاد اولبخشدر : انجام شددر دو بخش این پژوهش 

)OHI(براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز کیفیت خدمات پرستاري از پرسشنامه استاندارد سروکوال استفاده گردیددومبخش ودر . استفاده گردید  .  

پرستار و از بیمارستان 147) ره( درمانی امام خمینی –ن آموزشی در این پژوهش انتخاب پرستاران به صورت سرشماري بود به نحوي که از بیمارستا

 پرستار به 293 پرستار که در کل 26 درمانی آیت اهللا طالقانی– پرستار و از  بیمارستان آموزشی 120) ر ه ( درمانی شهید مصطفی خمینی –آموزشی 

 با توجه به تعداد بیماران بستري شده در ماه اردیبهشت و با استفاده از جهت سنجش کیفیت خدمات پرستاري. د پاسخ دادندپرسشنامه شادکامی آکسفور

 درمانی –به نحوي که از تعداد بیماران بستري شده در بیمارستان آموزشی . تناسب تعداد نمونه بیماران به صورت تصادفی انتخاب گردیدروش ساده 

 درمانی شهید مصطفی –از تعداد بیماران بستري شده در بیمارستان آموزشی. ر انتخاب شد نف172 بیمار بود تعداد نمونه 1980که حدود ) ره(امام خمینی 

 درمانی آیت اهللا طالقانی –از تعداد بیماران بستري شده دربیمارستان آموزشی .  نفر انتخاب شد110 بیمار بود تعداد نمونه 1260که حدود )ر ه (خمینی 

 . نفر انتخاب گردید300ر انتخاب شد،که در مجموع تعداد نمونه  نف18 بیمار بود تعداد نمونه 177که حدود 

 از ورود به هر اتاقی که  و پسدر زمینه جمع آوري صحیح پرسشنامه ها بعد از هماهنگی هاي الزم با حراست بیمارستانها و سرپرستاران هر بخش

در مورد سواالت پرسشنامه ها توضیحات کافی و  حرمانه بودن اطالعاتبیماران در آنجا بستري بودند بعد از معرفی و بیان هدف از انجام تحقیق و م

براساس وجود سپس پرسشنامه ها .  می شد ارائه که بتواند بیماران را توجیه نماید یمناسب داده می شد و در هر زمینه که مشکل وجود داشت پاسخ

در . به دلیل عدم دخالت پرسشگر تا اتمام تکمیل پرسشنامه ها منتظر می ماندیمتوزیع می گشت و تمایل در بیماران و داشتن معیارهاي ورود به مطالعه 

  .مورد پرسشگري از  پرستاران نیز به همین طریق عمل شد

ابزار گرد آوري داده ها 6- 3  

 درجه و فراوانی: دارد ویژگی سه که است حالتی شادکامی. گرفتاول مورد استفاده قرار  بخشدر ) OHI (آکسفورد پرسشنامه استاندارد شادکامی

 بسیاري ابزارهاي تاکنون تعریف این به توجه با. افسردگی همانند منفی احساسات فقدان و دوره، یک طول در رضایتمندي سطوح میانگین مثبت، عاطفه

 آن انگلیسی ادلمع که است) OHI (آکسفورد شادکامی پرسشنامه آنها ترین معروف  تردید بدون که است شده ساخته افسردگی سنجش براي

Oxford Happiness Inventory است.  

شناخت :  عامل زیر را بدست داده است7اي ساخته اند و با تحلیل عاملی نتایج آن  گویه 29رجیل و همکاران براي اندازه گیري شادکامی پرسشنامه آ

، ترجمه پاشاشریفی و 2004کار، (و هوشیاري روانیاز خویشتن  مثبت، تعهد اجتماعی، خلق مثبت، احساس کنترل زندگی، سالمت جسمی، رضایت
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 گویهامتیاز هر .  عبارت است که آزمودنی باید یکی از آنها را انتخاب کند5می باشد که هر کدام داراي  گویه 29این پرسشنامه شامل ).1385همکاران، 

  ).2004کار،( (. می باشد145 و حداکثر ان 29 می باشد؛ و حداقل امتیاز کلی 5 تا 1بین 

 (OHI) آکسفورد شادکامی پرسشنامه گذاري نمره  

  و1  نمرهکامال مخالفمکه گزینه  است عبارت 5 شامل گویه هر که است گویه 29 داراي) OHI (آکسفورد شادکامی پرسشنامه شد اشاره که همانگونه

  .آورد یم دست به 145 تا 29 بین اي نمره فرد نهایت در. گیرد می 5 نمرهکامال موافقم گزینه 

 روش از استفاده با را پرسشنامه این پایایی)1989 (همکاران و  آرگایل.است گرفته قرار بررسی مورد متعددي تحقیقات در پرسشنامه این پایایی و روایی

 آنرا پایایی ضریب نیز) 1387( نورباال و همچنین علیپور). 2008بیانی، ( آوردند بدست را درصد 90 آلفاي ضریب و دادند قرار بررسی مورد کرونباخ آلفاي

 هدف با پژوهشی در نیز) 1388(زارعی و نژاد هادي. )1387علیپورو همکاران، (آوردند بدست درصد 93 مقدار و بررسی آلفاي کرونباخ روش از استفاده با

 درصد  87 کرونباخ آلفاي روش از ستفادها با زنجان استان شهرهاي آموزان دانش براي آنرا پایایی ضریب آکسفورد، شادکامی پرسشنامه هنجاریابی

 97مقدار  شده آماري آلفاي کرونباخ بررسی و دراین تحقیق ضریب پایایی آن با استفاده از روش تایید ).1388و همکاران،  هادي نژاد( کردندگزارش

تایید  به توجه با نهایت در و گردید آوري جمع رشته این خبرگان و اساتید از نفر 10 نظر پرسشنامه، روایی بررسی به منظور .ذرصد براي آن بدست آمد

  .گردید توزیع مذکور پرسشنامه ایشان نظر

این پرسشنامه ابزاري روا و .  جمع آوري داده هاي مورد نیاز کیفیت خدمات پرستاري از پرسشنامه استاندارد سروکوال استفاده گردیدبراي دومبخش در 

در  سروکوال مدل از استفاده با پرستاري خدمات جهت بررسی میزان کیفیت)1388(مدنیا، توفیقی، ریاحی و عمرانیپایا بوده و در تحقیقی که بوسیله مح

 دراین تحقیق ضریب پایایی آن با استفاده از روش تایید شده آماري آلفاي . بیمارستانهاي تامین اجتماعی تهران انجام شد مورد تایید قرار گرفته است

با توجه به اینکه این پرسشنامه محقق ساخته و بر  جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ها . ذرصد براي آن بدست آمد96ر کرونباخ بررسی ومقدا

 بعد 5ی باشد که  سؤال م22و حاوي که همراه با تغییراتی در پرسشنامه کیفیت خدمات بود اساس پرسشنامه استاندارد سروکوال طراحی شده بود 

  .  را مورد سنجش قرار می دهدرستاريمختلف کیفیت خدمات پ

  بعد همدردي: 22-18بعد تضمین و امنیت ؛ : 17-14بعد پاسخگویی ؛ : 13- 10بعد قابلیت اعتماد ؛ : 9-5بعد ملموسات ؛ :  4- 1

 در .استاستفاده شده ) 5 و خیلی زیاد نمره 1خیلی کم نمره ( گزینه اي لیکرت5در این پرسشنامه براي بدست آوردن نظرات پاسخ دهندگان از مقیاس 

درمانی و   آموزشی مراجعه پژوهشگر به مراکزپرسشنامه ها با. هر مرحله از تغییرات به تایید استاد راهنما و استاد مشاور و صاحب نظران می رسید

سط بیماران بستري مراکز مذکور تکمیل  توبا هماهنگی قبلی و بعد از کسب اجازه و توضیح اهداف و شرایط ورود به مطالعه،مورد مطالعه ) بیمارستانها(

  .    دیو توسط محقق جمع آوري گرد

  روش تحلیل داده ها 7- 3

 در بخش دوم براي بررسی فرضیات تحقیق. انحراف معیار استفاده شده است ، میانگین وختی گروه نمونه از فراوانی، درصدابتدا براي توصیف جامعه شنا

یایی پرسشنامه جهت پا آزمون رگرسیون خطی و آزمون آلفاي کرونباخ ،آزمون تی،)آنوا( آزمون تحلیل واریانس،آزمونهاي ضریب همبستگی پیرسون از

  . استفاده گردیدSPSS 23 ها از نرم افزار تحلیل دادهبراي . شده استاستفاده ها 

  مکان  و زمان مطالعه 8- 3
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  .  انجام گرفت1394بهمن ماه سال  اه ورمانی شهر ایالم در دي مموزشی و دآپژوهش در بیمارستانهاي این 

  :مشخصات بیمارستانهاي مورد مطالعه عبارتند از

  . بیمار بستري شده در ماه دارد1980و به طور تقریبی حدود  پرستار147تخت فعال و 176) : ره( درمانی امام خمینی –بیمارستان آموزشی 

  .   بیمار بستري طی ماه دارد1260 پرستار و حدود 120تخت فعال و 112) : ر ه ( درمانی شهید مصطفی خمینی –بیمارستان آموزشی 

  . بیمار بستري در ماه دارد177 پرستار و26تخت فعال  80:  درمانی آیت اهللا طالقانی –بیمارستان آموزشی 

  تخصصهاي.دارد دایر تخت 176 حاضر حال در و, تأسیس مصوب تخت 200 تعداد با بیمارستان این:  ایالم شهر) ره (خمینی امام بیمارستان

 بخش قالب در  وICU ، تاالسمی ، ارولوژي ، ارتوپدي ، اعصاب و مغز جراحی نوزادان، اورژانس، کودکان، جراحی، : از عبارتند بیمارستان این در موجود

  .نماید می فعالیت اورژانس و NICU، ،اطفالICU نوزادان عمل، ،اتاق مردان زنان،جراحی جراحی هاي

 تخت 80 حاضر حال در و, تأسیس, ثابت تخت100 ظرفیت با1359سال  در که است درمانی– دانشگاهی بیمارستانی: طالقانی..ا آیت رستانبیما

  CCU پزشکی، چشم نوزادان، اورژانس، بینی ،روانپزشکی، و حلق و گوش : از عبارتند بیمارستان این در موجود  تخصصهاي.دارد دایر

 حال در و, تأسیس, ثابت تخت200 ظرفیت با1359 سال در که است آموزشی – دانشگاهی بیمارستانی :)ره(خمینی مصطفی شهید بیمارستان

  ICU ، عفونی ، سوختگی ، اورژانس ، زایمان و زنان ، داخلی : از عبارتند بیمارستان این در موجود  تخصصهاي.دارد دایر تخت 112 حاضر

محدودیتهاي پژوهش  9- 3  

  .پرسشنامه هاخت گیري بیمارستانها در مرحله پرسشگري  و پاسخگویی به سواالت محافظه کاري و س

 .اطالعات بیماران و همچنین عدم همکاري بیمارستانهاي خصوصی در ارائه آمار و عدم همکاري پرستاران و

    .جهت مقایسه یافته های و حتی خارجی مورد نظر در مطالعات داخل که باعث نیافتن تحقیقات مشابه در زمینه موضوع پژوهش موضوع جدید بودن

اطمینان  رابطه و جوي دوستانه با آنها جهت  همکاري و ارائه اطالعات کافی قبل از انجام مطالعه و ایجادجهت برطرف شدن این محدودیتها اقدام به 

 . ها گردیدهمین امر باعث تسریع در تکمیل پرسشنامه .انجام شدمحرمانه ماندن اطالعات ا در خصوص به آنه

  

مالحظات اخالقی  10- 3  

ها  پژوهشگر ملزم به رعایت آن قرار گرفت ونکات اخالقی در این پژوهش مورد توجه  یکسريجهت شروع جمع آوري داده هاي مربوط به پژوهش 

  :به قرار زیر می باشندکه  بود،

 .12/7/94د به تاریخ /29545/44به شماره کسب اجازه از کمیته اخالق دانشگاه 

  . آنبخشهاي دانشگاه جهت ارایه به بیمارستان و معاونت پژوهشی و حراست دریافت معرفی نامه کتبی از

  .نمونه هاي پژوهشکسب رضایت آگاهانه  و تشریح هدف و ماهیت پژوهش براي 

  . پژوهش در ابزار گردآوري داده هاعدم ذکر نام و نام خانوادگی افراد مورد

 .هاي پژوهشعات کسب شده از نمونهالتضمین محرمانه بودن کلیه اط
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 .رعایت بی طرفی و پرهیز از گرایش هاي خاص توسط محقق در جمع آوري و انعکاس یافته هاي پژوهشی

  

تعریف واژ ه ها 11- 3  

تعاریف مفهومی  1-  11- 3  

  افسردگی و اضطراب تشکیل شده است سازه اي مستقل است که از سه جزء احساس خوشی رضایت از زندگی و نبود هیجان منفی مانند:شادکامی

.( 1999آرجیل، (  

انتظارات قبلی مشتري را برآورده سازد، تعریف  تواند می محصول که میزانی یا و تريــمش نظر مد ویژگی هاي با محصول پذیري تطابق : کیفیت 

   ).   2003 ،جانسون و نیلسون ( کنندمی

سید جوادین ( مدارك مرتبط و منظمو   فیزیکی قابل توجه، کارکنان با ظاهر تمیز و آراستهتجهیزات مدرن، امکانات) : ملموسات(عوامل محسوس

،1389.(  

).2003آالن،  (دن ارائه دهنده خدمت از آن برخوردار می باشکارکنانمنظور جایگاه ارزشی است که  :اعتبار   

).1985پاراسورامان، (عالقمندي در کمک به مشتري و ارائه خدمات فوري:پاسخگویی   

به مشتریان اطمینان خاطر می دهد و اینکه مشتریان احساس ایمنی می کنند و همچنین به این معنی است که رفتار کارکنان  : خاطراطمینان

   .)2002گان، آل (کارکنان مودب هستند و داراي دانش الزم براي پاسخگویی به سوالهاي مشتریان هستند

با توجه به روحیات افراد، با هرکدام از آنها برخورد ویژه اي ري مناسب براي تمام مشتریان  یعنی اینکه توجه شخصی و اختصاصی زمان کا: همدلی 

  ).2010مارتینز،  ( و آنها براي سازمان مهم هستند که سازمان آنها را درك کرده استشود، به طوري که مشتریان قانع شوند

تعاریف عملیاتی  2 – 11 – 3  

 وضعیت ظاهري پرستاران، موقعیت محل ارائه خدمت ، پاکیزگی پرستاران و چگونگی اطالع رسانی خدمات به منظور :بعد فیزیکی و ملموس

   ).4 – 1نمره سواالت ( می باشد بیماران مانند استفاده از ابزارهایی چون بروشور، وب سایت، تلفن گویا، زنگ اخبار، زنگ خطر

نمره سواالت ( است به بیماران جهت ارائه تسهیالت درخواستی و عمل به وعده هاي داده شدهشاخصهایی چون دادن وعده هاي مشخص  :اعتبار 

5– 9.(   

...  در این تحقیق، شاخصهایی چون داشتن آمادگی الزم  پرستاران براي پاسخگویی سریع و دقیق به درخواست ها و سئواالت بیماران و :پاسخگویی 

   ).13 – 10نمره سواالت (است 

سوابق و رازداري  در این تحقیق شاخصهایی چون ایفاي دقیق وظیفه و برخورد توام با ادب واحترام با بیماران، جلب اعتماد بیماران، حفظ :اطمینان 

   ).17 – 14نمره سواالت ( است اطالعات مندرج در پرونده بیماران و داشتن توجه الزم وکافی به بیماران
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 صورت برآورده نشدن درخواستهاي آنان واینکه در آینده تک تک بیماران و دادن قوت قلب دریازه هاي شاخصهایی چون توجه ویژه به ن :همدلی 

  ).22 - 18نمره سواالت (می باشد راهکاري جهت حل مشکالت آنان ایجاد خواهد شد

 .دست می آوردبه  (OHI)نمره اي که آزمودنی در پرسشنامه شادکامی آکسفورد :شادکامی
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مقدمه 1 – 4   

  .ندجهت پرسشگري انتخاب شد بیمار به صورت تصادفی 300تعداد از سه بیمارستان و  پرستار به صورت سرشماري 293تعداد در این پژوهش 

  :توصیفی جمعیت شناختی که خود نیز شامل دو بخش است اول آمار بخش

    شهر ایالم شرکت کننده در پژوهش آموزشی و درمانین شاغل در بیمارستانهايخصوصیات دموگرافیک پرستارا:  1–4 شماره جدول

  درصد  فراوانی  متغییر  خصوصیات دموگرافیک

  جنس 29/41 121 مرد

 7/58 172 زن

20-30 133 39/45 

30-40 107 51/36 

40-50 52 74/17 

  

  سن

 34/0 1 50بیشتراز 

 29/41 121 مجرد

 02/58 170 متاهل

  تاهل

 0068/0 2 همسر مرده

 06/74 217  سال10کمتر از 

 35/15 45  سال10-20

  سابقه خدمت

 58/10 31  سال20-30

  تحصیالت 9/95 281 لیسانس

 09/4 12 فوق لیسانس

 64/27 81 طرحی

 8/5 17 قراردادي

 15 47 پیمانی

 13 37 رسمی آزمایشی

  

  وضعیت استخدامی

 38 111 رسمی قطعی

 48/6 19 صبح

 34/0 1 شب

  

   کارينوبت
 17/93 273 در گردش

 100 293 کل  جمع
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 متغییر فراوانی میانگین انحراف معیار

  

5/0 2 293 
 جنس

  

1 2 
 سن 293

  

5/0 2 
 تاهل 293

  

1 1 
 سابقه 293

  

2/0 2 
 تحصیالت 293

  

2 3 
 استخدام 293

  

1 4 
  نوبت کار 293

  

در . زنان بودند% 7/58 نفر آنها یعنی 172. پرستاران شرکت کننده بودند مردان را شامل می شود % 29/41نفر که  121پرستاران در توزیع فراوانی 

  سال 40 – 30 بودند سنی بین  %51/36  نفر که107 . سال داشتند30 – 20آنها سن % 39/45 نفر یعنی 133 برحسب سن تعداد پرستارانتوزیع 

در توزیع فراوانی پرستاران بر .  سال داشتند50بودند سن باالتر از / % 34 نفر نیز که 1.  سال سن داشتند50 – 40بودند %  74/17 نفر 52داشتند و 

  نفر از پرستاران2 پرستاران را شامل می شدند متاهل  و  %02/58 نفر از آنها که 170می باشند بودند مجرد %  29/41نفر که 121 تعداد حسب تاهل 

 سال سابقه کار 10 کمتر از 06/74 نفر یعنی 217در توزیع فراوانی پرستاران بر حسب سابقه خدمتی آنها . شان فوت کرده بودند همسران/ % 0068که 

در توزیع  . سال بودند30 – 20داراي سابقه بین .  بودند% 58/10 نفر از آنها که 31 سال سابقه کار داشتند 20 – 10بین  % 35/15 نفر که 45 .داشتند

نمونه آماري  % 09/4 نفر دیگر که 12. داراي تحصیالت لیسانس بودند%  9/95که  نفر 281ننده در این پژوهش کی پرستاران شاغل شرکت فراوان

مشمولین  % 64/27پرستاران که نفر از  81 پرستاران بر حسب وضعیت استخدامیدر توزیع فراوانی .راشامل بودند داراي تحصیالت فوق لیسانس بودند

 47. نمونه آماري را تشکیل می دادند پرستاران قراردادي بودند%  8/5 نفر از آنها که 17 .شکان و پیراپزشکان یعنی نیروه هاي طرحی بودندطرح پز

یت افراد با وضع % 62/12 نفر از پرستاران یعنی 37. دبه صورت پیمانی بو را شامل می شدند استخدام آنها  از پرستاران شاغل  % 04/16نفرکه 

بودند پرستاران با وضعیت استخدامی قطعی  % 88/37  نمونه آماري را تشکیل می دادند  نفر دیگر که اکثریت111 .استخدامی رسمی آزمایشی بودند

ابت شب به طور ث/ % 34 نفراز پرستاران یعنی 1از پرستاران صبح کار بودند  % 48/6 نفر یعنی 19در توزیع فراوانی بر حسب نوبت کاري  .رسمی بودند

  .شیفت در گردش به فعالیت می پرداختند % 17/93 نفر یعنی 273. کار بود
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  شهر ایالم شرکت کننده در پژوهش آموزشی و درمانیخصوصیات دموگرافیک بیماران بستري در بیمارستانهاي    :2– 4 شمارهجدول 

  درصد  فراوانی  متغییر  خصوصیات دموگرافیک

  جنس 41 123 مرد

 59 177 زن

 33/5 16  سال20زیر

 69 207  سال20-39

 33/22 67  سال40-59

  

  سن

 33/3 10  سال60باالتر از 

 56 168 دیپلم وزیر دیپلم

 41 122 فوق دیپلم ولیسانس

  

  تحصیالت
 3 10 فوق لیسانس وباالتر

  وضعیت مراجعه 3/62 187 اولین بار

 7/37 113 بیشتر دومین و

  محل سکونت 77 231 شهر

 23 69 روستا

 100 300 کل  جمع

 

  متغییر فراوانی میانگین انحراف معیار

 جنس 300 6/1 5/0

  سن 300 23/2 6/0

  تحصیالت 300 5/2 6/0

  محل سکونت 300 23/1 4/0

  وضعیت مراجعه 300 4/1 5/0

 16در توزیع بیماران برحسب سن تعداد زن بودند % 59 نفر 177مرد و % 41 نفر  123 بیمار مورد پژوهشگري قرار گرفتند که تعداد 300در این تحقیق 

.  سال سن داشتند59 – 40بودند  % 3/22 نفر که  67  داشتند  سال39-20 سنی بین % 69 نفر که 207 سال سن داشتند 20 زیر    % 3/5نفر یعنی 

 168وانی تحصیالت  بیماران بستري در بیمارستانهاي شهر ایالم تعداد در رابطه با توزیع فرا.  سال داشتند60بودند سن باالتر از  % 3/3 نفر نیز که 10

بودند داراي تحصیالت فوق دیپلم ولیسانس می % 41 نفر از بیماران شرکت کننده در پژوهش که 122. اشند دیپلم و زیر دیپلم بودندمی ب % 56نفر که 

در بررسی توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مراجعه . د فوق لیسانس و باالتر بودندشرکت کنندگان بیمار بستري بودند داراي سوا% 3 نفر که 10باشند 

 نفر 113و . براي اولین بار در بیمارستان بستري شده بودند % 3/62 نفر یعنی 187 بیماران بستري شرکت کننده در تحقیق نتایج جدول نشان داد که

 در توزیع فراوانی بیماران بستري. ین بار یا بیشتر بود که جهت درمان بستري می شدندبیماران بستري شده را شامل می شدند دوم % 3/37دیگر که 

نمونه آماري را شامل می شد ساکنین شهرهاي استان ایالم بودند و  % 77 نفر که 231شده در بیمارستانهاي ایالم  به عنوان شرکت کننده در تحقیق 

  . ساکنین روستاها بودند % 23 نفر یعنی 69
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هاي پارامتریکآزمون فرض پیشبررسی  

ها توزیع دادهودن نرمال بسنجش پیش فرضاسمیرنوف براي - کولموگروف آزمون           

شود که اولی ویلک استفاده می- و شاپیرو) K-S(اسمیرنوف- از دو آزمون کولموگروفSPSSافزار ها در نرمبراي تشخیص نرمال بودن یا نبودن داده  

ها در این پژوهش از آزمون براي آزمون نرمال بودن یا نبودن داده .کاربري اندهاي بزرگ قابل چک و دومی براي نمونههاي کوبراي نمونه

  .نتایج این آزمون در جدول زیر قابل مشاهده است. اسمیرنوف استفاده شده است- کولموگروف

  ها سنجش نرمال بودن داده: 3 – 4 شمارهجدول 

 متغییر نآماره آزمو سطح معناداري 

 کیفیت خدمات 342/1 054/0

 شادکامی  888/0  409/0

. باشندهاي مورد بررسی نرمال می است، داده05/0بزرگتر از  )sig(سطح معناداري شود، با توجه به اینکه مالحظه می3-4جدول همانطور که در 

  .باشدیهاي پارامتریک برقرار مونبنابراین پیش فرض نرمال بودن جهت استفاده ار آزم

   اولهدف

 میزان شادکامی در پرستاران بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهر ایالم : 4 – 4 شماره جدول

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  شاخص آماري

  150  32  47/23  25/98  شادکامی

 با انحراف استاندارد 25/98برابر با  انی شهر ایالمبیمارستانهاي آموزشی درم که میانگین شادکامی در پرستاران داد نشان 4-  4 شمارهجدولنتایج 

  . است150حداکثر برابر با  و 32 نمره در این آزمون برابر با لحداق.  می باشد 47/23

  هدف دوم

 خدمات پرستاري در بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهر ایالمکیفیت  موجود وضعیتمیزان  : 5 -  4جدول شماره 

 کل ملموسات عتمادا پاسخگویی منیتا همدردي

 موجود کیفیت خدمات یتوضع

 پرستاري

 میانگین 99/76 24/14 38/17 13/14 27/14 95/16

 معیارانحراف  36/20 77/3 85/4 21/4 37/4 98/5

 حدااقل 22 4 5 4 4 5

 حد اکثر 110 20 25 20 20 25

کمترین 13/14 میانگینبا موجود  پاسخگویی بعد و میزان باالترین 38/17 اعتماد مشاهده شده با میانگینبعد  که دادنشان  5 -  4شماره  نتایج جدول

  .میزان را دارد
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  هدف سوم

  خدمات پرستاري در بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهر ایالم کیفیت مورد انتظار  وضعیت میزان : 6 -  4جدول شماره 

 کل ملموسات عتمادا پاسخگویی منیتا همدردي

 خدمات  کیفیترد انتظار مویتوضع

 پرستاري

  میانگین 0667/103 0067/18 4733/23 83/18 9033/18 2567/23

   معیار انحراف 62437/11 37576/2 52001/2 95803/1 90949/1 73417/2

 حدااقل 22  4 5 4 4 5

 حد اکثر 110 20 25 20 20 25

 کمترین میزان را 0067/18ملموسات مورد انتظار با  بعد  ومیزانباالترین  4733/23 اعتماد مورد انتظار با بعد نشان داد که  6 -  4شماره  جدول نتایج

  .دارد

 هدف چهارم

 در بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهر ایالمپرستاري کیفیت خدمات مورد انتظار و موجود   بین وضعیتشکافمیزان   :7 -  4جدول شماره 

 

موجود و مورد شکاف بین وضعیت 

  خدمات کیفیت  انتظار

 

لک  

 

 ملموسات

 

 اعتماد

 

 پاسخگویی

 

 امنیت

 

 همدردي

-4167/25 میانگین  7667/3-  0900/6-  6933/4-  6267/4-  3000/6-  

15997/20 انحراف استاندار  94770/3  85391/4  30050/4  41803/4  12277/6  

-48 حداقل  11-  16-  9-  10-  22-  

 20 16 16 20 16 84 حداکثر

می باشد و کمترین میانگین   - 3/6 و مورد انتظار با موجودالترین میانگین نمرات مربوط به شکاف بین همدردي با نشان داد که 7 -  4جدول شماره 

  .  و مورد انتظار می باشدموجود  مربوط به شکاف ملموسات- 7/3با

  

 هدف پنجم

  شهر ایالم آموزشی و درمانیاي  در بیمارستانه موجود کیفیت خدمات پرستاريیتبین شادکامی و وضعارتباط   :  8-  4 رهجدول شما

           وضع موجود کیفیت خدمات  

                                پرستاري

 شادکامی

  

  کل

 

 

 ملموسات 

  

 اعتماد 

  

 پاسخگویی

  

 امنیت

  

 همدردي 

 199/0 171/0 185/0 186/0 224/0 240/0  پیرسونضریب همبستگی

 001/0 003/0 001/0 001/0 000/0 000/0 سطح معنی داري 



...ارتباط شادکامی وکیفیت خدمات پرستاری   یافتھ ھا  

                                                                                                            45 

  : کهدادنشان  8 - 4  نتایج جدول

بین شادکامی  .)r 000/0=,p α=0/05, = 240/0( رابطه مثبت ومعنی داري وجود دارد کل بین شادکامی با وضع موجود کیفیت خدمات پرستاري

ن شادکامی وخرده مقیاس اعتماد موجود بی ).α=0/05 وr 000/0=p,= 0 / 224 (وخرده مقیاس ملموسات موچود رابطه مثبت ومعنی داري وجود دارد

 بین شادکامی وخرده مقیاس پاسخگویی موجود رابطه مثبت ومعنی داري وجود ).α=0/05 وr 001/0=p, = / 186( رابطه مثبت ومعنی داري وجود دارد

 r 003/0=,p,= 0 / 171(ري وجود دارد بین شاددکامی وخرده مقیاس امنیت  موجود رابطه مثبت ومعنی دا ).r 001/0=,p α=0/05, = 0/ 185( دارد

α=0/05.(  بین شادکامی وخرده مقیاس همدردي موجود رابطه مثبت ومعنی داري وجود دارد)0/ 199 = ,r 001/0=,p α=0/05.(  

بین شادکامی اشد و  معنا دار می ب0/ 05متر از  ضرایب همبستگی محاسبه شده در سطح معناداري ک: داد که نشان 8  – 4هجدول شمارنتایج  همچنین

به طوري که می توان .  رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد کیفیت خدماتپاسخگویی، امنیت و همدردي در وضعیت موجود و ابعاد ملموسات، اعتماد،

  .  بهبود یابندکیفیت خدماتگفت با بهتر شدن شادکامی پرستاران می توان انتظار داشت که ابعاد پنجگانه وضعیت موجود

  

 هدف ششم 

 شهر ایالم آموزشی و درمانی در بیمارستانهاي  مورد انتظار کیفیت خدمات پرستاريیت بین شادکامی و وضعارتباط  :9 – 4  جدول شماره 

              وضع مورد انتظار کیفیت خدمات 

                                             پرستاري                           

 امیشادک

  

 کل 

  

 ملموسات

  

 اعتماد

  

 پاسخگویی

  

  امنیت

  

  همدردي

 0/103 0/045 0/065 0/062 0/029 0/145  پیرسونضریب همبستگی

 0/077 0/447 0/269 0/290 0/623 0/013 سطح معنی داري 

   :که  نشان می دهد 9 -  4 نتایج جدول

بین  ).α=0/05و  r 013/0=p, = 0/ 145(بطه مثبت ومعنی داري وجود دارد  را کل  بین شادکامی با وضع مورد انتظار کیفیت خدمات پرستاري

بین شادکامی وخرده مقیاس اعتماد  ).r 623/0=,p α=0/05,= 0 /029( داردنمعنی داري وجود  رابطه شادکامی وخرده مقیاس ملموسات مورد انتظار

بین شادکامی وخرده مقیاس پاسخگویی مورد انتظار رابطه معنی داري  ).r 290/0=,p α=0/05, = 0/ 062( دارد نمورد انتظار رابطه معنی داري وجود 

 r,= 0 / 045(دارد نرابطه معنی داري وجود  بین شاددکامی وخرده مقیاس امنیت مورد انتظار ).r 269/0=,p α=0/05, = 0/ 065(دارد نوجود 

447/0=,p α=0/05.(  داردنرابطه معنی داري وجود بین شادکامی وخرده مقیاس همدردي مورد انتظار )0 / 103 =,r 077/0= α=0/05 ,p.(  

می باشد و بین ن معنا دار 0/ 05 ضرایب همبستگی محاسبه شده در سطح معناداري کمتر از :  داد که نشان 9 – 4  شمارهنتایج جدول همچنین 

 . داردننتظار رابطه معنی داري وجود  اعتماد،پاسخگویی، امنیت و همدردي در وضعیت مورد ا ملموسات،شادکامی و ابعاد
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 هدف هفتم

  شهر ایالم آموزشی و درمانی در بیمارستانهاي  کیفیت خدمات پرستاريشکاف بین شادکامی و ارتباط: 10 - 4  جدول شماره 

          شکاف کیفیت خدمات پرستاري

 شادکامی 

  

 کل

  

 ملموسات

  

 اعتماد

  

 پاسخگویی

  

 امنیت

  

 همدردي

 0/147- 0/149- 0/205- 0/152- 0/154- 0/187-   پیرسون یضریب همبستگ

 0/012 0/001 0/008 0/009 0/001 0/010 سطح معنی داري 

   : کهدادنشان  10 – 4  نتایج جدول

شادکامی بین  .)r 010/0,p = α =0/05,=  -  187/0(معنی داري وجود دارد و منفیرابطه  کل  کیفیت خدمات پرستاريشکافبین شادکامی با وضع  

 خرده شکاف بین شادکامی و ).α=0/05 و=r001/0  p ,= -0 / 154 (معنی داري وجود دارد  ومنفیرابطه ود جمو خرده مقیاس ملموسات شکاف و

 خرده مقیاس پاسخگویی شکاف  بین شادکامی و).r 009/0, p= α=0/05 ,=  - 0 / 152(معنی داري وجود دارد  ومنفیمقیاس اعتماد موجود رابطه 

  ومنفیموجود رابطه  خرده مقیاس امنیت شکاف بین شاددکامی و ).r008/0, p= α=0/05 , = -  205/0( معنی داري وجود دارد  ومنفیموجود رابطه 

معنی داري وجود   ومنفی خرده مقیاس همدردي موجود رابطه شکاف بین شادکامی و ).r 001/0, p= α=0/05 ,=  - 149/0(معنی داري وجود دارد 

  ).r012/0 p=، α=0/05 , =  - 0/ 147(د دار

 معنا دار می باشد و بین شادکامی 0/ 05 ضرایب همبستگی محاسبه شده در سطح معناداري کمتر از  : ان داد کهنش10- 4 جدول شمارههمچنین نتایج 

به طوري که می توان گفت با بهتر .  وجود داردو ابعادملموسات، اعتماد ،پاسخگویی، امنیت و همدردي در مورد شکاف کیفیت رابطه منفی و معنی داري

 . شدن شادکامی پرستاران می توان انتظار داشت که شکاف بین ابعاد پنجگانه وضعیت موجود و مورد انتظارکاهش یابد

 

 هدف هشتم

  م شهر ایال و درمانیآموزشی  شاغل در بیمارستان هايآزمون تحلیل واریانس براي مقایسه شادکامی در پرستاران: 11 – 4 جدول شماره

   ایالم آموزشی و درمانیمقایسه میزان شادکامی در پرستاران مرد و زن شاغل در بیمارستان هاي   : 1 – 11– 4جدول  

 میانگین تعداد جنس

انحراف 

 استاندارد

آزمون لونز براي برابري 

  واریانس ها

انحراف 

استاندارد 

خطاي 

  تفاوت ها

 مرد
121  3140/97 29128/23 

F 

سطح 

 معنی داري

t  درجه

  آزادي

سطح 

معنی 

  داري

میانگین 

  تفاوت ها

  

 78/2 -59/1 566/0 291 -/575 812/0  57/0 53369/23 9128/98 172 زن
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 23/29ارد با انحراف استاند97/31 و میانگین نمرات مردان برابر با 23/53 با انحراف استاندارد 98/91میانگین نمرات زنان در مقیاس شادکامی  برابر با 

 بزرگتر    = t= ،291  df=، 566  /(P 575(نتایج ازمون  نشان داد بین میزان شادکامی در پرستاران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد  .می باشد

 .است =α/05ز ا

  مقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب سن :  2 – 11 – 4 جدول شماره 

سطح معنی 

 داري

میانگین  Fضریب 

 مجذورات

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي

 بین گروهی 535/158 3 178/386 0/323 0/809

 درون گروهی 159450/152 289 551/731  

 کل 159985/311 292   

 بزرگتر و)  P /=8 و F/=323( نی داري وجود ندارد آنها تفاوت معسننتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین شادکامی پرستاران با توجه به 

  .است =α /05 از

 تحصیالتمقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب :  3 - 11 – 4جدول شماره 

سطح معنی 

 داري

میانگین  Fضریب 

 مجذورات

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي

ین گروهیب 10/455 1 10/455 0/19 0/890  

 درون گروهی 159974/855 291 549/742  

 کل 159985/311 292   

  P/=890و f  /=019(  آنها تفاوت معنی داري وجود نداردتحصیالتنتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین شادکامی پرستاران با توجه به 

  .ستا α /=05بزرگتر از و  )

  میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب سابقه خدمتمقایسه  : 4 –11– 4جدول شماره 

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات Fضریب  سطح معنی داري

121/0  129/2  315/1157  2 631/2314  بین گروهی 

  692/543  290 680/157670  درون گروهی 

   292 311/159985  کل 

و   F= 129/2 ( ندارد آنها تفاوت معنی داري وجود سابقه خدمتیل واریانس نشان می دهد که بین شادکامی پرستاران با توجه به نتایج آزمون تحل

121=/P ( 05 بزرگتر ازو=/ α ستا.  
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 نوع استخداممقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب  : 5–11 – 4جدول شماره 

سطح معنی 

 داري

میانگین  Fضریب 

 مجذورات

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي

 بین گروهی 2482/815 4 620/704 1/135 0/340

 درون گروهی 157502/496 288 546/884  

 کل 159985/311 292   

  و  F=135/1( ندارداوت معنی داري وجود آنها تف نوع استخدام نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین شادکامی پرستاران با توجه به 

340=/P 05بزرگتر از  و=/  α(  ستا.  

  نوبت کاريمقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب  : 6 – 11 – 4جدول شماره 

سطح معنی 

 داري

میانگین  Fضریب 

 مجذورات

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي

064/0  774/2  448/1501  2 896/3002  بین گروهی 

  319/541  290 414/156982  درون گروهی 

   292 311/159985  کل 

  /=064 و  F= 774/2( ندارد آنها تفاوت معنی داري وجود  نوبت کارنتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین شادکامی پرستاران با توجه به 

  .است) α /=05 از بزرگتر و

  

 لتاهمقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب  : 7 – 11 – 4ره جدول شما

سطح معنی 

 داري

میانگین  Fضریب 

 مجذورات

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي

 بین گروهی 2709/269 2 1354/634 2/498 0/044

 درون گروهی 157276/042 290 542/331  

 کل 159985/311 292   

 

 سطح معنی دلري درصد تعداد متغییر نام 

 991/0 5850/97 121 مجرد

 991/0 99 170 متاهل

 1 63 2 همسر مرده

  P/=044و  F= 498/2 ( بین میزان شادکامی پرستاران همسر مرده و سایر پرستاران که مجرد یا متاهل می باشند تفاوت معنی داري وجود دارد

   . می باشد2/99و پرستاران متاهل 97 /49 و شادکامی پرستاران مجرد 63 شادکامی همسر مرده نحوي که میزانه ب  .است)  α/=05از  کوچکتر
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 از آزمونهاي  مطالعه نبوده اما به دلیل پربار نمودن محتوي مطالعهپیش بینی میزان شادکامی جزء اهداف اصلیالزم به ذکر است که در پایان  

ا توجه به وضعیت موجود کیفیت خدمات پرستاري و وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات پرستاري و خصوصیات رگرسیون جهت پیش بینی شادکامی ب

 ..پرستاران استفاده شددموگرافیک 

  کیفیت خدماتموجودآزمون رگرسیون براي پیش بینی  میزان شادکامی پرستاران با توجه به وضعیت 

 جدول آنوا:  12 – 4ره جدول شما

 سطح معنی داري Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 002/0 018/4 042/2093 5 208/10465 ضریب رگرسیون

   976/520 287 103/149520 مقدار باقی مانده

    292 311/159985 کل

 

 وضع موجود کیفیت خدمات پیش بینی کننده شادکامی :  12 – 4جدول 

 مقادیر برآورد پارامترها
رآورد پارامتر هاي مدل ب

 متغیر ها رگرسیون استاندارد شده

 ضرایب همبستگی جزیی خطاي انحراف معیار ضرایب رگرسیونی

 tآماره آزمون
سطح معنی 

 داري

 000/0 807/13  647/5 974/77 مقدار ثابت 

 214/0 246/1 -098/0 490/0  611/0  موجود ملموس

 532/0 -625/0 -066/0 511/0 -319/0 موجود اعتماد

 027/0 230/2 269/0 669/0 . 492/1 موجود پاسخگویی

 340/0 -956/0 -110/0 616/0 . -589/0  موجودامنیت

 549/0 599/0 069/0 450/0 270/0 موجود همدردي

 ،)p =532/0و  r  =- 066/0(د موجو اعتماد،)p =214/0و  r  =- 098/0( موجودملموسنتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سهم عوامل 

در  ،)p =549/0و  r  =-069/0( موجودهمدردي )p(،) /0 =340/0و  r  =-11/0(موجود امنیت )p(، )/0 =027/0و  r  =- 0269/0( موجود پاسخگویی

 انپرستاردر  راشادکامی می تواند ) 492/1 (عامل پاسخگوییبا توجه به ضریب رگرسونی پیش بینی شادکامی می باشد این نتایج نشان می دهد که 

  .پیش بینی کند
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 آزمون رگرسیون براي پیش بینی  میزان شادکامی پرستاران با توجه به وضعیت مطلوب یا مورد انتظار

جدول آنوا:  13– 4ره جدول شما  

 سطح معنی داري Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 465/0 .  926/0 . 617/508 5 085/2543 ضریب رگرسیون

   453/549 286 555/157143 باقی ماندهمقدار 

    291 640/159686 کل

   کیفیت خدمات پیش بینی کننده شادکامی مورد انتظار وضع :   13 – 4جدول ره جدول شما

 مقادیر برآورد پارامترها
برآورد پارامتر هاي مدل رگرسیون 

 استاندارد شده
 متغیر ها

 ضرایب همبستگی جزیی خطاي انحراف معیار ونیضرایب رگرسی

 سطح معنی داري tآماره آزمون

 000/0 814/5  650/14 171/85 مقدار ثابت

 584/0 -548/0 -043/0 778/0 -427/0 انتظار ملموس

 957/0 -054/0 -006/0 021/1 -055/0 انتظار اعتماد

 690/0 400/0 -043/0 272/1 -509/0 انتظار پاسخگویی

 358/0 -921/0 -107/0 412/1 -300/1 انتظار امنیت

 064/0 863/1 -188/0 857/0 . 597/1 انتظار همدردي

 ،)p =957/0و  r  =-0 /006( انتظاراعتماد  ،)p =584/0و  r  =-043/0( انتظارملموس نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سهم عوامل

در پیش بینی  ،)p =064/0و  r  =- 188/0(نتظار اهمدردي ،)p =358/0و  r  =- 107/0(ر  انتظاامنیت، )p =690/0و  r  =- 043/0( پاسخگویی انتظار

  .  باشدپرستاراندر ی تواند پیش بینی کننده شادکامی وضع مورد انتظار نمد این نتایج نشان می دهد که شادکامی می باش
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د و آزمون رگرسیون براي پیش بینی  میزان شادکامی پرستاران با توجه به شکاف بین وضعیت موجو

 وضعیت مورد انتظار

 جدول آنوا:  14 – 4ره جدول شما

 سطح معنی داري Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 019/0 741/2 657/1460 5 284/7303 ضریب رگرسیون

   809/532 286 356/152383 مقدار باقی مانده

    291 640/159686 کل

  

  ده شادکامیفیت خدمات می تواند پیش بینی کنن شکاف کی:  14 – 4ره جدول شما

 مقادیر برآورد پارامترها
برآورد پارامتر هاي مدل 

 رگرسیون استاندارد شده
 متغیر ها

ضرایب 

 ضرایب همبستگی جزیی خطاي انحراف معیار رگرسیونی

 tآماره آزمون
سطح معنی 

 داري

 000/0 597/46  225/2 689/103 مقدار ثابت

 254/0 -144/1 -085/0 438/0 -501/0 ملموس شکاف

 731/0 343/0 034/0 469/0 161/0 اعتماد شکاف

 044/0 -023/2 -226/0 607/0 -229/1 پاسخگویی شکاف

 810/0 240/0 026/0 569/0 137/0 امنیت شکاف

 784/0 275/0 029/0 403/0 111/0 همدردي شکاف

 ،)p =731/0و  r =034/0(شکاف اعتماد ،)p =254/0و  r  =- 085/0( شکافلموسمنتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سهم عوامل 

در پیش بینی  ،)p =784/0و  r =0/ 029(شکاف همدردي ،)p =810/0و  r =0/ 026 ( شکافامنیت ،)p =044/0 و  r = - 0/ 226(پاسخگویی شکاف

پیش بینی کننده شادکامی در  تواند می )229/1(شکاف در پاسخگویی املعبا توجه به ضریب رگرسونی شادکامی می باشد این نتایج نشان می دهد که 

  .  باشدپرستاران
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میزان شادکامی پرستاران با توجه به متغیر هاي دموگرافیکآزمون رگرسیون براي پیش بینی   

 جدول آنوا:  15– 4ره جدول شما

 سطح معنی داري Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 304/0 191/1 153/649 8 227/5193 ضریب رگرسیون

   043/545 284 083/154792 مقدار باقی مانده

    292 311/159985 کل

  

 خصوصیات دموگرافیک می تواند پیش بینی کننده شادکامی :  15 – 4ره جدول شما

 مقادیر برآورد پارامترها
برآورد پارامتر هاي مدل رگرسیون 

  شدهاستاندارد
 متغیر ها

ضرایب 

 ضرایب همبستگی جزیی خطاي انحراف معیار رگرسیونی

 tآماره آزمون
سطح معنی 

 داري

 000/0 . 350/6  010/18 359/114 مقدار ثابت

 953/0 -058/0 -004/0 914/2 -170/0 جنس

 238/0 183/1 133/0 479/3 116/4 سن

 960/0 -050/0 -004/0 190/3 -159/0 تاهل

 040/0 -068/2 -188/0 185/3 -586/6 سابقه

 865/0 170/0 010/0 161/7 220/1 تحصیالت

 744/0 -327/0 -030/0 317/1 -431/0 نوع استخدام

 056/0 -921/1 -116/0 900/1 -469/3 نوبت کاري

 r = -004/0(تاهل ،)p =238/0و  r =0/ 133( سن، )p =953/0و  r =- 004/0(نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سهم عوامل  جنسیت

  نوبت کاري،)p =744/0و  r =- 0/ 03(نوع استخدام، )p =865/0و  r =0/ 010( تحصیالت،)p =040/0و  r =- 188/0( سابقه خدمت،)p =960/0و

)116/0-= r  056/0و= p( در پیش بینی شادکامی می باشد این نتایج نشان می دهد که عامل سابقه خدمت) ی کننده پیش بین می تواند )- 586/6  

 . باشدپرستارانشادکامی در 
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  مقدمه5-1

بیان شده  یده است،که ازاین مطالعه حاصل گرد بررسی قرارگرفته و نتیجه اي بحث و مطالعات مشابه مورد سایر با در این بخش یافته هاي پژوهش

نیازهاي مطالعاتی آینده، پیشنهادات عملیاتی و همچنین پیشنهاداتی براي پژوهش هاي آتی ارائه گردیده  و ها  در پایان نیز جهت انعکاس چالش.است

  .است

  بحث5-2  

نتایج  نشان داد که بین .  اجرا گردیدپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شادکامی و کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي شهر ایالم

شادکامی تعیین میزان اول یعنی هدف یافته ها و نتایج مربوط به . شادکامی وکیفیت خدمات پرستاري در شهر ایالم ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

 آموزشی و کامی پرستاران شاغل در بیمارستانهايمیانگین کلی نمره شادنشان داد درمانی شهر ایالم  آموزشی و در بیمارستانهاي پرستاران شاغل

 نفر از دانشجویان پرستاري 131 بر روي 2010مطالعه رابینز  و همکاران که در سال  با که شادکامی قابل قبول بود کهاست  25/98 درمانی شهر ایالم

دانشجویان پرستاري  نمره شادکامی ).2010رابینز، (همخوان و همسو است بود 21/98میانگین خام نمره ي شادکامی معادل و انجام گرفته است 

 و با نتایج این مطالعه ناهمخوان و  ن مطالعه است که شادکامی آن باالتر از ایبدست آمد)86/125 (1392در سال )عج... (بقیه ادانشگاه علوم پزشکی 

 )عج... (بقیه امحیط بیمارستانهاي شهر ایالم نسبت به بیمارستان ناهمسو است شاید یکی از دالیل آن پایین بودن شرایط رفاهی و شغلی پرستاران در 

میانگین نمره شادکامی  با .)1392صفاري، (باشد و تنوع بافت فرهنگی شهر ایالم که سبب ایجاد درگیري با فرهنگها و شخصیتهاي گوناگون می گردد

 بدست آمده بود و شادکامی قابل 08/43 که نمره 1387 پرستاري ابهر در سال ویاننمره شادکامی دانشج  میانگینبامقایسه شد که نیز دیگر  سه مطالعه

 که1392دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال پرستاري نشجویان داننمره شادکامی  میانگین با).  1390شجاعی، (بودهمخوان و همسو  ؛قبول بود

دانشگاه پرستاري نشجویان داننمره شادکامی   میانگینبا  همچنین.)1392ی، برات(ستهمخوان و همسو ا ؛شادکامی قابل قبول بود و بدست آمد 1/44

  ).1393توان،( است همخوان و همسو نیزشادکامی قابل قبول بود  و می باشد32/41 که1393 در سال اراكعلوم پزشکی 

ن داد  نشا شهر ایالمبیمارستانهاي آموزشی درمانیدر کیفیت خدمات پرستاري  موجود یتوضعمیزان تعیین  یعنی هدف دومیافته ها و نتایج مربوط به 

 این نتایج با . در میان ابعاد پنجگانه کیفیت موجود خدمات پرستاري در این مطالعه بود میزانکمترینپاسخگویی  بعد  ومیزانباالترین که بعد اعتماد 

وانی دارد به  همخنمود، بررسی 89اجتماعی شهر تهران در سال یافته هاي پژوهش محمد نیا که کیفیت خدمات پرستاري را در بیمارستانهاي تامین 

و ) 1386(مرانی با نتایج ع .)1389 محمد نیا،(ه اندقابلیت اعتماد بیشترین میزان و بعد پاسخگویی کمترین میزان را به خود اختصاص دادبعد که طوري 

با پژوهش شاهین . )1385نوري حکمت، (و ) 1386عمرانی، ( همخوانی دارد؛دکرده انت اعتماد را بیشترین میزان گزارش که قابلی) 1385(نوري حکمت 

این نتایج  با یافته هاي پژوهش استکی که  ).1382شاهین، ( همخوانی دارد؛که بعد پاسخگویی را کمترین میزان اعالم کرده اند) 1382(و همکاران 

کرده اند گزارش   باالترین میزان کهبعد ملموساتبا  به طوري کهمقایسه شد  ی نمود،فاده از مدل سروکوال بررسکیفیت ارائه خدمات پرستاري را با است

  که بعد پاسخگوییبا وشاید علت آن پایین بودن سطح امکانات و تجهیزات بیمارستانی در شهر ایالم نسبت به شهر اصفهان باشد همخوانی ندارد 

ي مدل شکاف  هاي پژوهش گرجی که به کار گیربا یافته ).1389استکی، ( همخوانی دارد د؛ گزارش کرده انکیفیت خدمات موجود کمترین میزان بعد 

موجود و بعد خدمات به طوري که بعد تضمین را باالترین میزان بعد کیفیت . کیفیت خدمات را با استفاده از مدل سروکوال بررسی نمود، همخوانی ندارد

 در مطالعه حاضر پرستاران قادر به انجام وظایف خود به نحوي که سبب ایجاد  گزارش کرده اندموجودخدمات دسترسی را کمترین میزان بعد کیفیت 
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 بیماران از وضعیت خدمات اما  رضایت در بیماران شده می باشند و یکی از دالیل آن شاید دانش به روز آنها به دلیل تازه فارغ التحصیلی بودن آنهاست 

یاد بودن ساعات ز ي بار کاري وباالحجم شاید از دالیل آن . ان انتظار مناسب و راهنمایی هاي الزم رضایت ندارند زمو رسانی و رفتار و برخورد پرسنل

ارائه شده در با یافته هاي پژوهش خاکی که کیفیت خدمات . )1390گرجی، ( .کاري برخی از پرستاران به دلیل انجام اضافه کاریهاي بی رویه باشد

 را اعتماد و اطمینانبه طوري که بعد . را با استفاده از مدل سروکوال بررسی نمود، همخوانی داردرستانهاي آموزشی شیراز درمانگاهاي سرپایی بیما

 در مطالعه حاضر به دلیل آشنایی  موجود گزارش کرده اندخدمات  را کمترین میزان بعد کیفیتهمدلیموجود و بعد خدمات باالترین میزان بعد کیفیت 

با یافته  .)1393خاکی، (وقرابت و نزدیکی شخصیتی با بیماران همدلی با بیماران بیشتر و باالتر استخصوصیات و شرایط زندگی بیماران و پرستاران با 

 به طوري که بعد. داردنهاي پژوهش بهادري که کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه خدمات درمانی نیروهاي مسلح شهر همدان بررسی نمود، همخوانی 

در مطالعه حاضر به  موجود گزارش کرده اندخدمات موجود و بعد همدلی را کمترین میزان بعد کیفیت خدمات ن را باالترین میزان بعد کیفیت تضمی

پرستاران ارئه خدمات مناسب و به موقع امکان پذیر شیفت  بودن و گردشیدلیل کمبود نیروي پرستاري در برخی از شیفت ها به خصوص در شب 

ین سبب شد تا بعد تضمین این مطالعه پایین تر باشد و سبب ناهمخوانی آن است  همچنین آشنایی پرستاران با خصوصیات و شرایط زندگی نیست و ا

همچنین باال بودن ازدحام بیماران سبب پایین بودن بعد تضمین  بیماران و قرابت و نزدیکی شخصیتی با بیماران همدلی با بیماران بیشتر و باالتر است

با یافته هاي پژوهش باستانی که تحلیل شکاف کیفیت خدمات سرپایی با استفاده از  .)1392بهادري، (در مطالعه بهادري نسبت به مطالعه حاضر است

و  ودموجخدمات بعد همدلی را باالترین میزان بعد کیفیت به طوري که . داردنمدل سروکوال در درمانگاه شهید مطهري شیراز بررسی نمود، همخوانی 

 شاید علت آن بافت فرهنگی شهرهاي جنوبی کشور و توجه ویژه آنان به گزارش کرده اند موجودخدمات بعد کیفیت  را کمترین قابلیت اطمینانبعد 

 درمانی با با یافته هاي پژوهش عجم که کیفیت خدمات بهداشتی و .)1393باستانی، (افراد و در اختیار داشتن نیروهاي متناسب با نیاز بیماران باشد

 بیشترین موجودخدمات  کیفیت استفاده از مدل سروکوال را در یک بیمارستان صحرایی بررسی نمود، همخوانی ندارد به طوري که بعد پاسخگویی

ودن ممکن است دلیل آن شرایط صحرایی ب اند کمترین میزان را به خود اختصاص داده موجودخدمات کیفیت ملموسات و بعد تضمین میزان و بعد 

  .)1390عجم، (. موجود و با حداقل امکانات بهینه برپا می نماینداولویت هاي با توجه به  را  این نوع بیمارستانهازیرابیمارستان باشد 

 نشان م شهر ایالدر بیمارستانهاي آموزشی درمانیکیفیت خدمات پرستاري انتظار د ر مویتوضعمیزان تعیین  یعنی هدف سومیافته ها و نتایج مربوط به 

در میان ابعاد پنجگانه کیفیت موجود خدمات مورد انتظار کمترین میزان وضعیت  ملموسات  بعد ومیزانباالترین مورد انتظار وضعیت اعتماد  داد که بعد

 ،سروکوال بررسی نمود با یافته هاي پژوهش استکی که کیفیت ارائه خدمات پرستاري را با استفاده از مدل  این نتایج .پرستاري در این مطالعه بود

مورد انتظار  یتوضعبعد  کمترین میزانپاسخگویی را و بعد مورد انتظار  یتوضعبعد باالترین میزان را ملموسات  به طوري که بعد .همخوانی ندارد

انات و تجهیزات می باشند و سطح انتظارات باالي بیماران در شهر اصفهان است و اینکه آنان خواهان پیشرفته ترین امک از دالیل آن ؛رش کرده انداگز

و به همین دلیل پاسخگوي نیازهاي ویژه بیماران این انتظار در بیماران شهر ایالم بسیار پایین است و اینکه در شهر اصفهان بیمارستانها تخصصی بوده 

نمود، استفاده از مدل سروکوال بررسی با یافته هاي پژوهش گرجی که به کار گیري مدل شکاف کیفیت خدمات را با  ).1389استکی، (می باشند

رش اگزمورد انتظار  یتوضعبعد  را کمترین میزان  دسترسیو بعدمورد انتظار  یتوضع بعد  را باالترین میزانتضمین طوري که بعد به. همخوانی ندارد

ت درسطح باال می باشند این بیماران داراي آگاهی و دانش  از دالیل آن می تواند انتظارات باالي بیماران باشد و اینکه آنان خواهان ارائه خدماکرده اند

 در بیماران شهر ایالم بسیار پایین است و اینکه ما سطح این انتظارات و آگاهی ها ت مختلف پزشکی می باشند اباالتر و تخصصی تر در زمینه خدما

با یافته  .)1390گرجی، (مورد نیاز براي بیماران بیشتر می باشد بتهاي امکانات و خدمات و مراق بیمارستانها تخصصی بوده و به همین دلیل دسترسی  به
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هاي پژوهش خاکی که کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاهاي سرپایی بیمارستانهاي آموزشی شیراز را با استفاده از مدل سروکوال بررسی نمود، 

مورد انتظار  یتوضع مورد انتظار و بعد ملموسات را کمترین میزان بعد یتوضعن بعد به طوري که بعد اعتماد و اطمینان را باالترین میزا. همخوانی دارد

با یافته هاي پژوهش بهادري که کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه خدمات درمانی نیروهاي مسلح شهر همدان   .)1393خاکی، (گزارش کرده اند

مورد انتظار  یتوضع مورد انتظار و بعد همدلی را کمترین میزان بعد یتوضع ین میزان بعدبه طوري که بعد تضمین را باالتر. بررسی نمود، همخوانی دارد

با یافته هاي پژوهش باستانی که تحلیل شکاف کیفیت خدمات سرپایی با استفاده از مدل سروکوال در درمانگاه   .)1392بهادري، (گزارش کرده اند

 بعد را کمترین پاسخگوییبعد انتظار و  مورد یتوضعبعدتضمین را باالترین میزان بعد  طوري که  به.نمود، همخوانی نداردشهید مطهري شیراز بررسی 

 از دالیل آن می تواند انتظارات باالي بیماران در شهر شیراز باشد و اینکه آنان خواهان ارائه خدمات درسطح باال ؛گزارش کرده اندانتظار   موردیتوضع

در ما سطح این انتظارات و آگاهی ها ت مختلف پزشکی می باشند اباالتر و تخصصی تر در زمینه خدماهی و دانش می باشند این بیماران داراي آگا

بیماران شهر ایالم بسیار پایین است و اینکه در شهر شیراز  بیمارستانها تخصصی بوده و به همین دلیل پاسخگویی نیازهاي ویژه بیماران می 

 هاي پژوهش عجم که کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از مدل سروکوال را در یک بیمارستان صحرایی با یافته .)1393باستانی، (دنباش

 ممکن ؛کمترین میزان را به خود اختصاص داده اندملموسات مورد انتظار  بیشترین میزان و بعد بررسی نمود، به طوري که بعد پاسخگویی مورد انتظار

رد توجه مسئولین و مدیران ارشد باشد تا توجه به نیازهاي وتانهاي صحرایی در زمینه پاسخگویی به یکسري خدمات ماست علت آن برپایی بیمارس

عجم، (ي مورد نیاز بیماران منطقه باشند بیماران منطقه و همچنین به دلیل کمبود وقت و نیرو نتوانند به طور مناسب و مقتضی جوابگوي مراقبتهاواقعی

1390(.  

نشان داد که   کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهر ایالممیزان شکافتعیین  یعنی مچهارهدف  نتایج مربوط به یافته ها و

 خدمات پرستاري در این شکاف کیفیتدر میان ابعاد پنجگانه شکاف  ملموسات کمترین میزان بعدشکاف  و شکاف میزان باالترین همدردي بعدشکاف 

 به .همخوانی ندارداین نتایج  با یافته هاي پژوهش استکی که کیفیت ارائه خدمات پرستاري را با استفاده از مدل سروکوال بررسی نمود،  دمطالعه بو

 از دالیل آن انتظارات باالي گزارش کرده اند  شکافبعد همدلی را کمترین میزانشکاف و شکاف بعد ملموسات را باالترین میزان شکاف طوري که 

ماران در شهر اصفهان است و اینکه آنان خواهان پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات می باشند و سطح این انتظار در بیماران شهر ایالم بسیار پایین بی

با  .)1389، استکی(است و اینکه در شهر اصفهان بیمارستانها تخصصی بوده و به لحاظ قانونی و اخالقی توجه ویژه اي به نیازهاي بیماران می نمایند

  به طوري که.همخوانی نداردیافته هاي پژوهش گرجی که به کار گیري مدل شکاف کیفیت خدمات را با استفاده از مدل سروکوال بررسی نمود، 

  بار يالباحجم   ممکن است؛ از دالیل آن گزارش کرده اندشکافرا کمترین میزان تضمین  بعد شکاف وشکاف بعد دسترسی را باالترین میزان شکاف 

 باعث  و تجربه باالي پرستاران شاغل دانش یاد بودن ساعات کاري برخی از پرستاران به دلیل انجام اضافه کاریهاي بی رویه باشد  همچنینزکاري و  

موزشی شیراز را با با یافته هاي پژوهش خاکی که کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاهاي سرپایی بیمارستانهاي آ .)1390گرجی، (است تضمین خدمات

 و شکاف بعد ملموسات را کمترین شکاف به طوري که شکاف بعد همدلی را باالترین میزان .استفاده از مدل سروکوال بررسی نمود، همخوانی دارد

نیروهاي مسلح شهر با یافته هاي پژوهش بهادري که کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه خدمات درمانی . )1393خاکی، (میزان شکاف گزارش کرده اند

ي را باالترین میزان شکاف و شکاف بعد پاسخگویی را کمترین میزان شکاف ردبه طوري که شکاف بعد همد. همدان بررسی نمود، همخوانی دارد

در درمانگاه شهید با یافته هاي پژوهش باستانی که تحلیل شکاف کیفیت خدمات سرپایی با استفاده از مدل سروکوال  .)1392بهادري، (گزارش کرده اند

 را کمترین میزان ملموساتبه طوري که شکاف بعد پاسخگویی را باالترین میزان شکاف و شکاف بعد . مطهري شیراز بررسی نمود، همخوانی دارد



...ارتباط شادکامی وکیفیت خدمات پرستاری  بحث، نتیجھ گیری   

                                                                                                            57 

ال را در یک با یافته هاي پژوهش عجم که کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از مدل سروکو .)1393باستانی، (شکاف گزارش کرده اند

کمترین میزان را به خود پاسخگویی  و بعد شکاف  بیشترین میزان به طوري که شکاف بعد تضمین.نمود، همخوانی نداردبیمارستان صحرایی بررسی 

ت به بیماران در شرایطی باشد که از نیروهاي حاضر به همکاري در ارائه خدمت و مراقبممکن است علت آن برپایی بیمارستانهاي  اختصاص داده اند

  .)1390عجم، (دگرفته انو به لحاظ دانش و تجربه از سطح پایینی بهره گیرند اما نهایت توان خویش را در ارائه خدمات به کار شد  استفاده 

 شهرستان در در مطالعه میک و هازول در مورد ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی که بر روي نمونه اي از زنان مراجعه کننده به یک بیمارستان

 .) 2005میک و همکاران،(به طوري که بیشترین اختالف در بعد تضمین مشاهده شد.  بعد خدمت، اختالف کیفیت وجود داشت5اسکاتلند انجام شد، در 

اد که کیفیت منفی و  عملکرد در بیمارستانها پرداخت و نتیجه مطالعه نشان د-مارتین جانسون به بررسی کیفیت خدمت با استفاده از مدل تحلیل اهمیت

   ).2001جانسون و همکاران، (سطح عملکرد پایین تر از حد انتظار بود

 بعد کیفیت شکاف وجود دارد و این شکاف 5مطالعه اي که در زنجان کیفیت خدمات بهداشتی اولیه را اندازه گیري کرده بود نشان داد که در هر 

 که با نتایج این ین نمره میانگین شکاف کیفیت مربوط به بعد ملموسات و بیشترین در بعد اعتبار بودکمتر. منفی بود) انتظارات فراتر از ادراکات(منفی

    ).1387همکاران، محمدي و(مطالعه همخوانی دارد

نشان داد که در در بررسی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال نتایج 

شکاف منفی کیفیت وجود ) شامل ابعاد ملموس یا فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی(تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات ارائه شده

یج این مطالعه همخوانی که با نتا ربوط به بعد قابلیت اطمینان بودبیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد همدلی و کمترین میانگین شکاف م. داشت

  . )1389طراحی، حموزاده و همکاران،( ندارد

 در بیمارستانهاي آموزشی و درمانی شهر  موجود کیفیت خدمات پرستاريیتبین شادکامی و وضع ارتباط یافته ها و نتایج مربوط به هدف پنجم یعنی

امنیت و همدردي در وضعیت موجود کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنی داري ایالم نشان داد که بین شادکامی و ابعاد ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، 

توان انتظار داشت که ابعاد پنجگانه وضعیت موجودکیفیت خدمات بهبود با بهتر شدن شادکامی پرستاران می به طوري که می توان گفت . وجود دارد

 در بیمارستانهاي آموزشی و کیفیت خدمات پرستاريانتظارد ر مویتادکامی و وضعبین ش ارتباط یافته ها و نتایج مربوط به هدف ششم یعنیاما . یابند

در وضعیت مورد انتظار رابطه معنی داري وجود درمانی شهر ایالم نشان داد که بین شادکامی و ابعاد ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، امنیت و همدردي 

به طوري که . ، امنیت و همدردي در مورد شکاف کیفیت رابطه منفی و معنی داري وجود داردپاسخگویی ، ملموسات، اعتمادبین شادکامی و ابعاد. داردن

جهت  .می توان گفت با بهتر شدن شادکامی پرستاران می توان انتظار داشت که شکاف بین ابعاد پنجگانه وضعیت موجود و مورد انتظارکاهش یابد

 .ر در این زمینه صورت نگرفته استو تاکنون هیچ مطالعه اي چه در داخل و چه در خارج کشو مطالعه مرتبطی یافت نشد مقایسه این اهداف هیچگونه

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادکامی بر عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان ولی عصر بیرجند که  مطالعهولی در مطالعات مشابه همچون 

مطالعه این بین شادکامی و عملکرد شغلی ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد که می تواند با نتایج بوسیله محمد کشتیبان انجام شد نتایج نشان داد که 

 تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاري و شادکامی پرستاران بیمارستان نمازي بررسی رابطه بین  با مطالعه .)1394، کشتیبان( باشد و همسوهمخوان

این  ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد که می تواند با نتایج  تعهد سازمانی نتایج نشان داد که بین شادکامی ووانجام شد کمال زاده که بوسیله  شیراز

نتایج نشان داد و در کره که بوسیله نام انجام شد عوامل موثر بر شاخص شادي پرستاران مطالعه با  ).1391کمال زاده، (و همسو باشد مطالعه همخوان

شادکامی و ترك شغل وجود دارد که می تواند با معناداري بین شادکامی و شغل پرستاري وجود دارد و ارتباط منفی و معناداري بین که ارتباط مثبت و 
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مطالعه بررسی رابطه بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران بستري با کیفیت مراقبت  با .)2013نام، (باشد و همسو  مطالعه همخوان ایننتایج

 در تایوان که بوسیله تزنگ انجام شد نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران بستري با پرستاري

 ارانبیم ادراك  مطالعه بررسی رابطه بین با .)2002تزنگ، ( باشدو همسو همخواناین کیفیت مراقبت پرستاري وجود دارد که می تواند با نتایج مطالعه 

 نتایج نشان داد  و انجام شد تاریادر فنالند که بوسیلهبیمار  سن و سازمانی هاي ویژگی کارکنان، شغلی رضایت پرستاري: عامل سه و مراقبت کیفیت از

ند با نتایج مطالعه ما  وجود دارد که می تواارتباط مثبت و معناداري با کیفیت مراقبت پرستاريکه بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران بستري 

مطالعه بررسی رابطه بین رضایت شغلی پرستاران و ادراکات بیماران از کیفیت مراقبت پرستاري در  در .)2014تاریا، (باشدهمسو و همخوان 

یت شغلی پرستاران و رضایت  در تایوان که بوسیله چانگ انجام شد نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین رضا حادبیمارستانهاي مراقبت هاي

 بیمار، یمنیدر مطالعه ا).  2009، چانگ(باشدو همسو  بیماران بستري با کیفیت مراقبت پرستاري وجود دارد که می تواند با نتایج مطالعه این همخوان

 پرستار 33659 در این مطالعه بود ومتحده  تایاال و اروپا در کشور 12 در بیماران و پرستاران از مقطعی بررسی  کهبیمارستان مراقبت کیفیت و رضایت

 گرفت و  انجام آیکن و همکارانبوسیله که .  بیمار در ایاالت متحده آمریکا شرکت داشتند120000 پرستار و27509 بیمار در اروپا  و تعداد 11318و 

 مطالعه همخواناین رستاري وجود دارد که می تواند با نتایج نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین رضایت شغلی پرستاران و کیفیت مراقبت پ

  ).2012آیکن،(باشدو همسو 

 نشان داد که بین جنس، سن، تحصیالت، سابقه کاري، وضعیت استخدامی و نوبت کاري رابطه معناداري وجود هدف هشتمیافته ها و نتایج مربوط به 

.  دارد به نحوي که میزان شادکامی در افراد همسر از دست داده پایین تر از افراد متاهل ومجرد بودندارد اما بین تاهل و شادکامی رابطه معناداري وجود

 بوسیله حسن 1390در بررسی وضعیت شادکامی و ارتباط آن با برخی متغییرهاي جمعیت شناختی در دانشجویان پیراپزشکی مازندران که در سال 

.  رابطه معنی داري بین شادکامی وجنسیت وجود ندارد05/0 داد که که در سطح معناداري کمتر از صیامیان و همکارانش انجام گرفت نتایج نشان

در سایر متغییر هاي دموگرافیک نظیر سن، . همچنین بین گزاره هاي عامل بهزیستی فاعلی برحسب مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی معنی دار بود

  .)1390یامیان، ص(جنس، وضعیت تاهل اختالف معنی داري وجود نداشت

 – koivumaaچنین نتیجه اي با یافته هاي پژوهشگران ازجمله . نتایج مطالعه نشان داد که رابطه معنی داري بین شادکامی و جنسیت وجود ندارد

Honkanen حاظ  انجام داد تفاوت معنی داري بین دانشجویان پسر و دختر به ل2007همچنین در پزوهشی که علوي درسال .  هماهنگ است

همچنین نبود رابطه . همچنین علی پور ونور باال وعابدي نیز بدین نتیجه رسیدند که میزان شادکامی زنان و مردان برابر است .شادکامی به دست نیاورد

اران معتقد هستند  همخوان است دینر و همک1999و دینر و همکاران 1991معنی دار بین میزان شادکامی زنان ومردان با یافته هاي فوجیتا و همکاران 

که میزان شادمانی زنان و مردان برابر است اما زمانی که افسردگی آنان را در نظر میگیریم موضوع تا حدودي دشوار می شود به این صورت که با وجود 

نسبت به مردان هم عاطفه منفی دینر و همکاران موضوع را چنین توضیح داده اند که زنان .شادي یکسان در آنان، افسردگی زنان بیشتر از مردان است

   .و برآیند این دو عاطفه، شادي مردان و زنان را یکسان می کند .و هم عاطفه مثبت بیشتري را تجربه می کنند

در مطالعه اي که  بر روي عوامل اجتماعی مؤثر بر شادي در محیط کار شرکت ملی حفاري ایران صورت گرفت و در این پژوهش عوامل مؤثر برشادي 

در بررسی رابطه بین درآمد ماهیانه و شادي در محیط کار نتیجه : ورد بررسی قرار گرفت و برخی از نتایج توصیفی این پژوهش به قرار زیر هستندم

لتهایی که شاید یکی از ع. فرضیه نشان داد بین درآمد ماهیانه و شادي در محیط کار تفاوت معنی داري وجود ندارد و فرضیه مورد تائید قرار نمی گیرد
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. این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته این است که درآمد ماهیانه شخصی ومحرمانه بوده و کارمندان تمایلی به صحیح جواب دادن این سؤال نداشتند

طه معنی داري همچنین در بررسی رابطه بین سابقه کار و شادي در محیط کار نتیجه فرضیه نشان می دهد بین سابقه کار و شادي در محیط کار راب

در بررسی رابطه بین خالقیت و شادي در محیط کار رابطه معناداري وجود دارد؛ یعنی هرچه خالقیت . دارد و فرضیه مورد تایید قرار می گیردوجود 

ي در محیط کار نتایج همچنین در بررسی رابطه بین وضعیت استخدامی و نوع شیفت کاري با شاد. افزایش یابد شادي در محیط کار نیز افزایش می یابد

  ).     1388انصاري و همکاران، (نشان داد که بین وضعیت استخدامی و نوع شیفت کاري با شادي در محیط کار تفاوت معنا داري وجود ندارد

در تحقیقی که عابدي .متارکه کرده و یا همسر از دست داده می باشند؛  هشهاي متعددي حاکی از این است که افراد متاهل شادتر از افراد مجرد،پژو

بین شادکامی وسن رابطه معنی داري وجود ندار د با یافته هاي وینهون  همخوان . انجام داد در یافت که بین تحصیالت و شادي ارتباط است

 ). 2009، شیمل(همخوان است  نبود رابطه معنی دار بین شادکامی و تحصیالت با یافته هاي شیمل). 1996(است

 نتایج نشان داد که 1389شادکامی و ارتباط آن با برخی از عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان علوم پزشکی مازندران در سال در بررسی وضعیت 

   و این با نتایج بدست آمده از این تحقیق همخوان است. شادکامی با جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت سکونت و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داري ندارد

  .)1389طمه،  شیخ مونسی فا(

نتایج پژوهش حاضر با یافته هاي کشاورز ناهمسو . کشاورز در پژوهش خود به ارتباط مثبت بین سن، جنس و تحصیالت با شادکامی اشاره می کند

زوهش شرایط خاص شاید یکی از دالیل ناهمسو بودن نتایج این پ. به گونه اي که بین این متغییرها با شادکامی رابطه معنی داري وجود ندارد. است

 )1386کشاورز، (دنمونه مورد مطالعه در هر دو پژوهش باش

در مطالعه شریفی و همکاران نیز بین محل سکونت، سن، وضعیت تاهل، دوره تحصیلی و شادکامی ارتباط معناداري وجود نداشت، اما میانگین نمره 

  .ج بدست آمده از این تحقیق همخوان استو این با نتای. شادکامی در پسران بیشتر از دختران گزارش شده بود

: نتیجه گیري5-3  

  شکاف بین وضع موجود کیفیت خدمات و وضع مورد انتظار کیفیت خدمات می باشد و همچنین نشان دهنده یافته هاي این پژوهش حاکی از وجود

 ،می تواند ناشی از تجربهکه د درمانی شهر ایالم می باشمثبت و مستقیم بین شادکالمی و کیفیت خدمات پرستاري در بیمارستانهاي آموزشی و  رابطه

 اما براي افزایش بیشتر سطح شادکامی و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات .سطح آگاهی و دانش باالي پرستاران شاغل در این بیمارستانها باشد

  . اران می باشدپرستاري نیاز به برنامه ریزي و انجام اقدامات مقتضی جهت بهبود شرایط کاري پرست

اهمیت کاربردي یافته هاي این مطالعه در این می تواند باشد که سبب توجه مدیران ارشد به وجود رابطه بین شادکامی و بهبود کیفیت خدمات پرستاري 

دوین و اجراي برنامه هایی ت  بابنابراین پیشنهاد می شود که. داردوجود شادکامی با شکاف کیفیت خدمات پرستاري ارتباط معکوس و منفی بین  .است

در جهت ارتقاء شرایط کاري و افزایش سطح شادکامی پرستاران سطح شکاف کیفیت خدمات پرستاري  را کاهش دهند و سبب بهبود سطح ارائه کیفیت 

  .ندگردخدمات پرستاري 
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: پیشنهادهاي اجرایی مبتنی بر نتایج5-4  

  :شنهاد می شود با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر، موارد زیر پی

  . شغلی پرستاران  ارائه و توسعه خدمات مشاوره اي با هدف رفع مشکالت و موانع روانشناختی در شرایط مختلف فردي و– 1

  .ارائه پیشنهادات کاربردي و هدف در میان گذاشتن احساسات، تجربیات کاري و مشکالت مربوط به محیط کار  با آزاد  و برگزاري جلسات باز  – 2

 برگزاري جلسات در راستاي آشنایی با ویژگی هاي افراد شاد و چگونگی واکنش به استرسهاي شغلی پرستاران و ارائه آموزشهاي شغلی مرتبط جهت - 3

  .سازگاري با محیط کاري پر استرس

  .هیز از رقابتهاي ناسالم تقویت نظام مشارکتی تصمیم گیري، تقویت ارتباطات درون سازمانی، برقراري جو دوستانه و صمیمانه و پر– 4

  . غنی سازي شغلی براي جلوگیري از احساس تکراري بودن وظایف– 5

  . فرهنگ سازي جامعه در زمینه اهمیت و ارزش حرفه پرستاري، بها دادن به حرفه پرستاري توسط مسئولین– 6

  . ایجاد این عوامل آموزش و فرهنگ سازي پرستاران در خصوص عوامل موثر بر شادکامی و ترغیب آنها در- 7

افزایش میزان شادکامی و بهسازي محیط شغلی نظیر کارگاههاي طراحی و برنامه ریزي جهت  بیمارستان پیشنهاد می شود تدابیري جهت به مدیران

سیستم منظم تشویق و آموزشی افزایش عوامل مثبت مانند نشاط، انرژي و برقراري ارتباط به مرحله اجرا درآید و در صورت امکان در جهت ارائه یک 

 . خود را افزایش دهندشادکامیبه پرستاران هم پیشنهاد می شود با شرکت مستمر در کارگاههاي آموزشی . پاداش، افزایش حقوق و مزایا گام بردارند

  :پیشنهاد براي پژوهش هاي آتی 5-5

همچنین پیشنهاد .  نیز بررسی نمایند"در بیمارستانهاي دیگر"طالعه را به دلیل کمبود تحقیقات در این زمینه در ایران پیشنهاد می شود این تحقیق و م

نمونه هاي بزرگتري در "وهش با ژاین پ.  می شود نیز تحقیقاتی انجام شود"بررسی عواملی که باعث افزایش شادکامی پرستاران"می شود در زمینه 

  . تا بتوان با اطمینان بیشتري از یافته هاي این تحقیق استفاده کردنتایج آنها مورد مقایسه قرار گیرد  انجام و"	سایر استانهاي کشور 

این پژوهش بنا به ماهیت آن داراي محدودیتهایی است از جمله اینکه به دلیل عدم وجود پرستار مرد در بخش زنان وزایمان، این پژوهش تنها بر روي 

نتواند جنبه هاي  تباهات پرسشنامه اي خود نتایج آزمون را تحت تاثیر قرار دهد وعالوه بر این ممکن است اش. پرستاران زن در این بخش انجام گرفت

با استفاده از "لذا پیشنهاد می شود این نوع مطالعات . و مشاهده بیان می کند، را نشان دهددیگري از اطالعاتی را که ابزارهاي دیگر همچون مصاحبه 

  .ردد استفاده گ"ابزارهاي دیگر جهت جمع آوري اطالعات
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  واالت سنجش کیفیت خدمات پرستاري س:ب

با در نظر  گرفتن ویژگیهاي خدماتی که به هنگام . یت خدمات پرستاري ارائه گردیده استدر این قسمت عباراتی در مورد جنبھ ھای مختلف کیف

  . را انتخاب نماییدمراجعه در این بیمارستان به شما ارائه شده است از میان گزینه هاي موجود گزینه اي که با ان موافق هستید

 

:پاسخ دهنده گرامی  

 

 

.یم نمااسخگویی به سواالت این پرسشنامه تشکر میبا عرض سالم ،پیشاپیش از لطف شما در پ  

اثربخشی الزم خواهد ه دریافت کنندگان این خدمات فاقدوعملکرد این سازمانها بدون بررسی کیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی ارائه شده از دیدگارمانی ارتقاي سالمت جامعه میباشدهدف غایی کلیه سازمانهاي بهداشتی ود

الزم به ذکر است  .بدیهی است که انجام این مهم در وهله اول به همکاري صمیمانه شما بستگی دارد .این بیمارستان از نظر دریافت کنندگان تدوین گردیده استپرستاري  جهت سنجش کیفیت خدمات پرسشنامه حاضر.بود

.ستفاده میگرددجهت اهداف پژوهشی اکه این پرسشنامه بی نام ومحرمانه بوده است و از اطالعات ان صرفا در   

 

 با تشکر

 

 دانشجوي مقطع کارشناسی ارشدرشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 

هاي فرديسواالت مربوط به ویژگی :الف  

 

مرد                                          زن                 :        جنس.1  

                  

  سال 60باالي :       سال                59- 40 سال                   39- 20                             سال         20زیر :     سن. 2

 

    باالتر فوق لیسانس و                      ولیسانس   دیپلمفوق             زیردیپلم                    دیپلم و     بیسواد    :تحصیالت . 3

 

       روستا                                   شهر       :محل سکونت.4

 

                                            دوم و بیشتر  اولین مراجعه:وضعیت مراجعات.5
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 امتیازات امتیازات

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

وضعیت کیفیت خدمات پرستاري 

  چگونه باید باشد؟

 ) انتظارات(

وضعیت کیفیت خدمات پرستاري در 

 )مشاهدات(حال حاضر چگونه است؟
خیلی 

 زیاد

 خیلی کم کم متوسط زیاد

تا چه حد الزم است ظاهر .1     

  آراسته ومرتب باشد؟پرستاران

تا چه حد ظاهر پرستاران آراسته .1

 ومرتب است؟

     

تا چه حدالزم است محیط .2     

کاري پرستاران در بخش مربوطه 

 تمیز وپاکیزه باشد؟

تا چه حد محیط کاري پرستاران در .2

 بخش مربوطه تمیز وپاکیزه است؟

     

تا چه حد الزم است زمان .3     

دریافت خدمات صرف شده براي 

 پرستاري کافی باشد؟

تا چه حد زمان صرف شده براي .3

دریافت خدمات پرستاري کافی می 

 باشد؟

     

تا چه حد الزم است تجهیزات .4     

ووسایل مورد استفاده پرستاران به 

 روز و جدید باشند؟

تا چه حد تجهیزات و وسایل مورد .4

استفاده پرستاران به روز و جدید 

 هستند؟

     

تا چه حد الزم است .5     

کارهاوفعالیتهاي پرستاري مطابق 

 تعهداتی که دارند، انجام شود؟

تا چه حدکارهاوفعالیتهاي پرستاري .5

مطابق تعهداتی که دارند، انجام 

 میشود؟

     

تا چه حد الزم است خدمات .6     

پرستاري  با عالقه مندي ارائه 

 شوند؟

  با تا چه حد خدمات پرستاري.6

 عالقه مندي ارائه میشوند؟

     

تا چه حد الزم است خدمات .7     

پرستاري در اولین بار به طور 

 صحیح ارائه شوند؟

تا چه حد خدمات پرستاري در .7

اولین بار به طور صحیح ارائه 

 میشوند؟

     

تا چه حد الزمست خدمات .8     

پرستاري در زمان الزم و مقرر 

 ارائه شوند؟

چه حد خدمات پرستاري در زمان تا .8

 الزم و مقرر ارائه میشوند؟

     

تا چه حد الزم است سوابق و .9     

پرونده هاي بیماران توسط کادر 

پرستاري به طور دقیق تکمیل و 

 نگهداري شوند؟

تا چه حد سوابق و پرونده هاي .9

بیماران توسط کادر پرستاري  به طور 

دقیق تکمیل شده و نگهداري 

 وند؟میش

     

تاچه حد  الزم است زمان . 10     

دقیق ارائه خدمات توسط کادر 

 پرستاري به بیماران گفته شود؟

تاچه حد زمان دقیق ارائه خدمات .10

توسط کادر پرستاري  به بیماران 

 گفته میشود؟

     

تا چه حد الزم است در این .11     

بیمارستان خدمات پرستاري سریع 

 ارائه شوند؟

تا چه حد در این بیمارستان .11

 خدمات پرستاري سریع ارائه میشوند؟

     

تا چه حد الزم است پرستاران .12     

 براي کمک به مراجعه کنندگان 

 مشتاق باشند؟

تا چه حد پرستاران براي کمک به .12

 مراجعه کنندگان مشتاقند؟

     

تا چه حد الزم است پرستاران .13      تا چه حد پرستاران به هنگام نیاز .13      
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 در دسترس هستند؟  دسترس باشند؟به هنگام نیاز در

تا چه حدالزم است که بیمار .14     

به پرستاران این بیمارستان 

 اعتمادداشته باشد؟

تا چه حد به پرستاران این .14

 بیمارستان اعتماد دارید؟

 

     

تا چه حد الزم است بیماران .15     

با پرستاران به هنگام تماس 

 احساس امنیت وارامش کنند؟

تا چه حد به هنگام تماس با .15

پرستاران احساس امنیت و ارامش 

 میکنید؟

     

تا چه حدبایدپرستاران مودب .16     

 باشند؟

تا چه حد پرستاران مودب هستند؟.16       

تا چه حد پرستاران باید داراي .17     

دانش الزم براي پاسخ به نیاز 

اباشند؟شم  

تا چه حد پرستاران داراي دانش .17

 الزم براي پاسخ به نیاز شما هستند؟

     

تا چه حد الزم است پرستاران .18     

به هر یک از بیماران توجه ویژه 

 داشته باشند؟

تا چه حد پرستاران به هر یک از .18

 بیماران توجه ویژه دارند؟ 

 

     

تا چه حد الزم است زمان .19     

راجعه پرستاران به بالین بیماران م

 مناسب باشد ؟

تا چه حد زمان مراجعه پرستاران .19

 به بالین بیماران مناسب است؟

     

در این بیمارستان تا چه حد .20     

الزم است پرستاران به عواطف 

 وارزشهاي بیماران توجه نمایند؟

در این بیمارستان پرستاران تا چه .20

اي بیماران حد به عواطف وارزشه

 توجه مینمایند؟

     

تا چه حد باید پرستاران به .21     

 بیماران عالقه مند باشند؟

تا چه حد پرستاران به بیماران .21

 عالقه مند هستند؟

     

تا چه حد الزم است پرستاران .22     

به نیازهاي خاص هر یک از 

 بیماران توجه نمایند؟

ي تا چه حد پرستاران به نیازها.22

 خاص هر یک از بیماران توجه دارند؟
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Abstract 

Background and purpose: 

Each health center aims to provide good nursing care. In order to achieve this goal, one of the most important factors is 
well-motivated active nurses. Therefore, understanding the level of happiness in the nurses and determining its 
correlation with quality of nursing services provided to patients, and moreover its connection with the patients' 
expectations is of necessity. Thus, this study has been done to investigate the relationship between the quality of 
nursing services and happiness in nurses in educational hospitals of Ilam city.  

Method: 

This research has been carried out in a descriptive-analytical way in Ilam city in 2015. Surveys were performed in two 
ways. In the first part, 293 nurses in three educational hospitals which were affiliated to the University Of Medical 
Sciences Of Ilam were examined through using census method. The data were collected by Oxford Happiness 
Questionnaire which its reliability was calculated by applying Cronbach's alpha (0.97). In the second part, 300 patients 
were examined by applying sampling method. The data were collected by applying a SERVQUAL standard 
questionnaire. The reliability of instruments was calculated by Cronbach's alpha (0.96).  In order to analyze the data, 
there were used Kolmogorov-Smirnov Test, Pearson correlation coefficient, T-test, Analysis of Variance Test 
(ANOVA), Linear Regression and Cronbach's alpha Tests. There was used SPSS23 software for data analysis. 

Results:  

Studied samples of the nurses contained 41% male and 59% female. In terms of relationship between happiness and 
demographic characteristics, there are not any significant differences in happiness in any dimensions of gender, age, 
work experience, education, employment status and work shift. But in terms of relationship between happiness and 
marital status, the widows and widowers had less happiness in comparison to married and single people. The Studied 
samples among patients were 41% male and 59% female. To study the relationship between happiness and current 
status of nursing services, there was a significant and positive relationship among five dimensions of tangibility 
(0.000), trust (0.001), responsiveness (0.001), security (0.003) and sympathy (0.001). Also in the relationship between 
happiness and the five aspects of the expected nursing services provided there was no significant relationship.But, to 
study the relationship between happiness and the gap in services status, there was a significant and negative 
relationship in five dimensions of tangibility (p=0.001,r=-0.154), trust (p=0.009,r=-.152), responsiveness (p=0.008,r=-
0.205), security (p=0.001,r=-0.149), and sympathy (p=0.012,r=-0.147). The highest negative correlation was between 
happiness and responsiveness gap dimension (-0.205) and the least negative correlation was between happiness and 
sympathy gap dimension (-0.147). The results of Regression Test showed that in the current situation the 
responsiveness factor (p=0.027, r=1.492) can predict happiness in the nurses. The responsiveness factor (p=0.044, 
r=1.229) in the regard of services quality gap can predict happiness in the nurses. In the expected situation, none of 
these factors can predict happiness in the nurses. Another fact that is worth to mention is that the results showed that 
Work Experience (p=0.040, r=-6.586) can predict happiness in the nurses.  

Conclusion: 

Nurses' Happiness is an important influential factor to achieve positive and useful results in the treatment of patients. 
So, in order to improve the quality of nursing services and to increase patients’ satisfaction with services provided, the 
authorities’ and officials' attention would be of great importance. 

Keyword: Happiness, Quality of Nursing services, Nurses, Patients, and Hospitals of Ilam City. 
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