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اهميت و ضرورت بررسي  ارتباط بين 
كيفيت خدمات پرستاري و شادكامي



:هدف اصلی

هر ایالم در سال  تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات پرستاری و شادکامی در پرستاران بیمارستانهای ش
1394
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:اهدف فرعی

  تعیین میزان شادکامی در پرستاران بیمارستانهای شهر ایالم
  تعیین میزان کیفیت وضع موجود خدمات پرستاری در بیمارستانهای شهر ایالم
  تعیین میزان کیفیت مورد انتظار خدمات پرستاری در بیمارستانهای شهر ایالم

  تعیین میزان شكاف کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانهای شهر ایالم
المتعیین ارتباط شادکامی پرستاران با کیفیت وضع موجود خدمات پرستاری در بیمارستانهای شهر ای
المتعیین ارتباط شادکامی پرستاران با کیفیت مورد انتظار خدمات پرستاری در بیمارستان های شهر ای
  تعیین ارتباط شادکامی پرستاران با شكاف کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستان های شهر ایالم
  تعیین ارتباط شادکامی پرستاران با خصوصیات دموگرافیك آنان در بیمارستانهای شهر ایالم
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مطالعهدموربیمارستانهایدرپرستاریخدماتکیفیتموجودوضعباشادکامیببین
.داردوجودارتباط

ارتباطمطالعهموردبیمارستانهایدرپرستاریخدماتانتظارموردکیفیتباشادکامیبین
.داردوجود

ارتباطعهمطالموردبیمارستانهایدرپرستاریخدماتکیفیتشكافباشادکامیبین
.داردوجود

مطالعهردموبیمارستانهایدرآناندموگرافیكخصوصیاتباپرستارانشادکامیبین
.داردوجودارتباط
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نتیجه محقق و سال  عنوان

باالشادکامی
قبولقابلشادکامی
قبولقابلشادکامی
قبولقابلشادکامی
قبولقابلشادکامی
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.بودتضمینبعددراختالفوبیشترینداشتوجودخدماتکیفیتشكاف

.داشتوجودشكافخدماتکیفیتبعد5هردر
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:جامعه مورد مطالعه

پرستاران  کلیه -1
بیمارستانهای آموزشی و

درمانی دانشگاه علوم  
پزشكی شهر ایالم

شده دربیماران بستری -2
بیمارستانهای آموزشی و 

درمانی دانشگاه علوم  
پزشكی شهر ایالم

: مطالعهخروج از معیارهای : معیارهای ورود به مطالعه

کیفیت خدمات به بررسی ارتباط بینتحلیلی و از نوع کاربردی است که به صورت مقطعی -ای توصیفیپژوهش حاضر، مطالعه
.می پردازد1394شهرایالم در سال آموزشی و درمانی ر بیمارستان های ارائه شده به بیماران و شادکامی پرستاران د

ازیكیدرساعت24حداقل•
.باشندبستریبخشها

ییتواناروانیوجسمیلحاظبه•
.شندباداشتهراسواالتهبپاسخ

رانوشتنوخواندنسوادحداقل•
.باشندداشته
رامطالعهدرشرکتبهتمایل
باشندداشته

در یكیی از  ساعت 24کمتر از •
بخشها بستری باشند 

بییه لحییاظ جسییمی و روانییی  •
ا توانایی پاسیخ بیه سیواالت ر   

.نداشته باشند
سییواد خوانییدن و نوشییتن را  •

.نداشته باشند
را تمایل به شرکت در مطالعیه •

.نداشته باشند
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:روش نمونه گیری
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در دسترس



:روش جمع آوری داده ها در پژوهش 

بودنددارارامطالعهبهورودشرایطکهبیمارانیانتخاب

(مطالعهدرشرکتبرایبیمارتمایل)مطالعهدرشرکتبرایشدهمعرفیبیمارانتمایلبررسی

بیمارانتوسطپرستاریخدماتکیفیتودموگرافیكاطالعاتپرسشنامهتكمیل

نبیمارااطالعاتماندنمحرمانهبرمبنیالزماطمیناندادنواهدافومطالعهخصوصدرالزمتوضیحاتارائه
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.پرسشنامه می باشد2که شامل شده است برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده 

عبارت5شاملگویههرکهاستگویه29دارای(OHI)آکسفوردشادکامیپرسشنامهقدیمینسخه
تا29بیننمره ایفردنهایتدر.می گیرد5نمرهموافقمکامالگزینهو1نمرهمخالفمکامالگزینهکهاست
68-29)امتیازاساساینبروبود)145–29)بینپرسشنامهکلامتیازمحدوده.می آورددستبه145

گرفتهنظردرخوبخیلیشادکامی(145–107)وقبولقابلشادکامی(107–68)پایین،شادکامی(
97مقدارویبررسکرونباخآلفایآماریشدهتاییدروشازاستفادهباآنپایاییضریبتحقیقدراین.شد

رشتهاینخبرگانواساتیدازنفر10نظرپرسشنامه،رواییبررسیمنظوربه.آمدبدستآنبرایذرصد
.گردیدتوزیعمذکورپرسشنامهایشاننظرتاییدبهتوجهبانهایتدروگردیدجمع آوری

ورد شادکامی آکسفپرسشنامه

راه با  این پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس پرسشنامه استاندارد سروکوال طراحی شده بود که هم
بعد مختلف کیفیت خدمات  5سؤال می باشد که 22تغییراتی در پرسشنامه کیفیت خدمات بود و حاوی 

د شده  دراین تحقیق ضریب پایایی آن با استفاده از روش تایی. پرستاری را مورد سنجش قرار می دهد
امه  جهت تعیین روایی محتوایی پرسشن.ذرصد برای آن بدست آمد96آماری آلفای کرونباخ بررسی ومقدار 

راحی شده ها با توجه به اینكه این پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس پرسشنامه استاندارد سروکوال ط
بعد مختلف  5سؤال می باشد که 22بود که همراه با تغییراتی در پرسشنامه کیفیت خدمات بود و حاوی 

.  کیفیت خدمات پرستاری را مورد سنجش قرار می دهد

پرسشنامه کیفیت خدمات 
سروکوال



:روش تجزیه و تحلیل داده ها پژوهش
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از23SPSSنرم افزاربهآن هاورودوپژوهشبهمربوطاطالعاتجمع آوریوپرسشنامه هاتكمیلازپس
.گردیداستفادهداده هاتحلیلوتجزیهجهتاستنباطیآماروتوصیفیآمار

فراوانیدرصدوفراوانیتوزیعجداولتنظیممعیار،انحرافمیانگین،:توصیفیآمار
رگرسیونزمونوآپیرسونضریبطریقازمطالعهدرموجودمتغیرهایبینارتباطیافتنبرای:استنباطیآمار

تی،آزمون(آنوا)واریانستحلیلگام،بهگامخطی



يافته ها
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درصد فراوانی متغییر دموگرافیكخصوصیات

41/29 121 مرد جنس 

58/7 172 زن

39/45 133 20-30 سن

51/36 107 30-40

74/17 52 40-50

34/0 1 50بیشتراز 

41/29 121 مجرد تاهل 

58/02 170 متاهل

0/68 2 همسر مرده

74/06 217 سال10کمتر از  سابقه خدمت 

15/35 45 سال10-20

10/58 31 سال20-30

95/9 281 لیسانس تحصیالت 

4/09 12 لیسانسفوق 

64/27 81 طرحی وضعیت استخدامی 

8/5 17 قراردادی

15 47 پیمانی

13 37 رسمی آزمایشی

38 111 رسمی قطعی

6/48 19 صبح نوبت کار 

34/0 1 شب

93/17 273 گردشدر 

خصوصیات دموگرافیك  
بیمارستانهایپرستاران شاغل 

شهر ایالم آموزشی و درمانی
شرکت کننده در پژوهش
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درصد فراوانی  متغییر دموگرافیكخصوصیات

41 123 مرد جنس 

59 177 زن

33/5 16 سال 20زیر سن

69 207 سال 39–20

33/22 67 سال 59_40

33/3 10 سال 60باالتر از 

56 168 دیپلموزیر دیپلم  تحصیالت

41 122 فوق دیپلم ولیسانس

3 10 فوق لیسانس وباالتر

62/3 187 باراولین  وضعیت مراجعه

37/66 113 دومین وبیشتر

77 231 شهر محل سكونت 

23 69 روستا

100 300 کل جمع

بیمارانخصوصیات دموگرافیك 
بیمارستانهای  بستری در  

شهر ایالم آموزشی و درمانی 
شرکت کننده در پژوهش
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پیش فرض سنجشبرایاسمیرنوف -آزمون کولموگروف
هانرمال بودن توزیع داده

سطح معناداری آماره آزمون متغییر

0/054 1/342 کیفیت خدمات

0/409 0/888 شادکامی

حداکثر حداقل  انحراف  
معیار 

میانگین شاخص
آماری

150 32 47/23 25/98 شادکامی 

ایالممیزان شادکامی در پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر 

ایالمهرشدرمانیآموزشیبیمارستانهایپرستاراندرشادکامیمیانگین
باشدمی23/47استانداردانحرافبا98/25بابرابر

اسیت،  0/05بزرگتیر از  ( sig)با توجه به اینكه سطح معناداری 
رض بنیابراین پییش فی   . باشندهای مورد بررسی نرمال میداده

-یهای پارامتریك برقرار منرمال بودن جهت استفاده ار آزمون
.باشد
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همدردی  امنیت پاسخگویی اعتماد ملموسات کل وضعیت کیفیت
خدمات موجود 

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

5/98 4/37 4/21 4/85 3/77 20/36 انحراف معیار 

5 4 4 5 4 110 حداکثر 

25 20 20 25 20 24 حداقل 

موجود کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ایالمیتمیزان وضع

یت  باالترین میزان و بعد پاسخگویی وضعیت موجود کیف38/17بعد اعتماد وضعیت موجود کیفیت خدمات پرستاری با میانگین 
.میانگین کمترین میزان را دارد13/14خدمات پرستاری با 
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همدردی  امنیت پاسخگویی اعتماد ملموسات کل وضعیت کیفیت
خدمات موجود 

23/2567 18/9033 18/83 23/4733 18/0067 103/0
667

میانگین 

2/73417 1/90949 1/95803 2/52001 2/37576 11/62
437

انحراف معیار 

5 4 4 5 4 150 حداکثر 

25 20 20 25 20 26 حداقل 

کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ایالمیت مورد انتظاروضعمیزان

.کمترین میزان را دارد18/0067باالترین میزان و بعد ملموسات مورد انتظار با 23/4733بعد اعتماد مورد انتظار با 
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همدردی  امنیت پاسخگویی اعتماد ملموسات کل شكاف بین  
وضعیت کیفیت

خدمات موجود و 
مورد انتظار

6/3000 4/6267 4/6933 6/0900 3/7358 25/41
67

میانگین 

6/12277 4/41803 4/30050 4/85391 3/94770 20/15
997

انحراف معیار 

20 16 16 20 16 84 حداکثر 

22- 10- 9- 16- 11- 48- حداقل 

میزان شكاف بین وضعیت موجود  کیفیت خدمات و وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات پرستاری 

. بین وضعیت کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات مورد انتظارشكاف وجود دارد
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همدردی امنیت پاسخگو
یی

اعتماد ملموسات کل وضعیت موجود کیفیت خدمات 
پرستاری   

شادکامی

0/199 0/171 0/185 0/186 0/224 0/240 ضریب همبستگی پیرسون

0/001 0/003 0/001 0/001 0/000 0/000 سطح معناداری

آموزشی و ارتباط  بین شادکامی و وضعیت موجود کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانهای
شهر ایالمدرمانی 

یفیتکموجودوضعیتدرهمدردیوامنیتاعتماد،پاسخگویی،ملموسات،ابعادوشادکامیبین
.داردوجودداریمعنیومثبترابطه05/0ازکمترمعناداریسطحدرسطحدرخدمات
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رابطه معنی داری وجود  0/ 05در سطح معناداری کمتر از پاسخگویی، امنیت و همدردی وضعیت مورد انتظار بین شادکامی و ابعاد ملموسات، اعتماد،
.  ندارد

و  ارتباط  بین شادکامی
رد  وضعیت مو

کیفیت خدمات انتظار
پرستاری در 

و  آموزشیبیمارستانهای 
شهر ایالمدرمانی 

همدردی امنیت پاسخگویی اعتماد ملموسات کل وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات  
پرستاری 

شادکامی

0/102 0/045 0/065 0/062 0/029 0/145 ضریب همبستگی پیرسون

0/077 0/447 0/269 0/290 0/623 0/013 سطح معناداری
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همدردی امنیت پاسخگویی اعتماد ملموسات کل کیفیت خدمات پرستاری شكاف
شادکامی

0/147- 0/149- 0/205- 0/152- 0/154- 0/187- ضریب همبستگی پیرسون

0/012 0/001 0/008 0/009 0/001 0/010 سطح معناداری

داریمعنیومنفیرابطه/05ازکمترمعناداریسطحدرکیفیتشكافمورددرهمدردیوامنیت،پاسخگویی،اعتمادابعادملموسات،وشادکامیبین
.داردوجود

شهر ایالمآموزشی و درمانی ارتباط بین شادکامی و شكاف کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانهای 
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انحراف  
استاندارد  

خطای  
تفاوت ها

میانگین  
تفاوت ها

سطح 
معناداری 

درجه 
آزادی

t لوتز برای  آزمون
برابری واریانس ها

انحراف  
استاندارد

میانگین تعداد جنس

سطح 
معناداری 

F 23/29128 97/3140 121 مرد

2/78 59/1- 0/566 291 0/575- 0/812 0/57 23/53369 98/9128 172 زن

مقایسه میزان شادکامی در پرستاران مرد و زن شاغل در بیمارستان های  
آموزشی ایالم 

، =575t= ،291df)نتایج ازمون  نشان داد بین میزان شادکامی در پرستاران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد 
566  /(P =  05بزرگتر از/α= است
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مقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب سن

سطح 
معناداری 

ضریب 
F

میانگین 
مجذورات 

درجه 
آزادی

مجموع مجذورات  منبع
تغییرات

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

551/731 289 159450/152 درون 
گروهی

292 159985/311 کل 

سطح  
معناداری 

ضریب  
F

میانگین 
مجذورات 

درجه 
آزادی

مجموع مجذورات  منبع
تغییرات

0/890 0/19 10/455 1 10/455 بین 
گروهی 

549/742 291 159974/855 درون  
گروهی

292 159985/311 کل 

ب  مقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حس
تحصیالت

سطح  
معناداری 

Fضریب  میانگین 
مجذورات 

درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع
تغییرات

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

543/692 290 157670/680 درون  
گروهی

292 159985/311 کل 

مقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت

اران بین شادکامی پرست
با توجه به سن آنها 

تفاوت معنی داری وجود
/=  8و  F/=323)ندارد 

P  ) 05و بزرگتر از/
α= است.

حصیالتتبهتوجهباپرستارانشادکامیبین
/=019)نداردوجودداریمعنیتفاوتآنها

f890و=/P)05ازبزرگترو=/αاست.

و بزرگتر از ( P/=121و   F= 129/2)  بین شادکامی پرستاران با توجه به سابقه خدمت آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد
05 =/α است.
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سطح  
معنادار

ی 

Fضریب  میانگین 
مجذورات 

درجه 
آزادی

مجموع  
مجذورات 

منبع
تغییرات

0/240 1/135 620/704 4 2482/815 بین 
گروهی 

546/884 288 157502/496 درون  
گروهی

292 159985/311 کل 

قایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب نوع استخدامم

سطح  
معنادار

ی 

ضریب  
F

میانگین 
مجذورات 

درجه 
آزادی

مجموع مجذورات  منبع
تغییرات

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

541/319 290 156982/414 درون  
گروهی

292 159985/311 کل 

قایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب نوبت کاریم

وجود آنها تفاوت معنی دارینوع استخدام بین شادکامی پرستاران با توجه به 
.است( α/=  05و بزرگتر از  P/=340و  F=135/1) ندارد

774/2) آنها تفاوت معنی داری وجود نداردنوبت کاربین شادکامی پرستاران با توجه به 
=F  05و بزرگتر از /=  064و =/α )است.
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سطح  
معنادار

ی 

ضریب  
F

میانگین 
مجذورات 

درجه 
آزادی

مجموع  
مجذورات 

منبع
تغییرات

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

542/331 290 157276/042 درون  
گروهی

292 159985/311 کل 

سطح معناداری درصد تعداد نام متغییر 

0/991 97/5850 121 مجرد

0/991 99 170 متاهل

1 63 2 همسرمرده

لمقایسه میانگین نمرات شادکامی در پرستاران گروه نمونه بر حسب تاه

(  α/=05کوچكتر از P/=044و  F= 498/2) بین میزان شادکامی پرستاران همسر مرده و سایر پرستاران که مجرد یا متاهل می باشند تفاوت معنی داری وجود دارد
.می باشد99.2و پرستاران متاهل 97.49و شادکامی پرستاران مجرد 63شادکامی همسر مرده ه نحوی که میزانب.  است
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معناداریسطح tآماره آزمون  برآورد پارامترهای مدل  
رگرسیون استاندارد شده

مقادیر برآورد پارامترها  متغییرها

ضرایب همبستگی جزیی خطای  
انحراف  

معیار 

ضرایب 
رگرسیونی 

0/000 13/807 5/647 77/974 مقدار ثابت 

0/214 1/246 0/098 0/490 0/611 ملموسات موجود

0/532 0/625- 0/066- 0/511 0/319- اعتماد موجود

0/027 2/230 0/269 0/669 1/492 پاسخگویی موجود

0/240 0/956- 0/110- 0/616 0/589- امنیت موجود

0/549 0/599 0/069 0/450 0/270 همدردی موجود

اتخدمکیفیتموجودوضعآیا
دهکننبینیپیشتواندمی

باشد؟شادکامی

نتایج نشان میی دهید کیه بیا     
توجه بیه ضیریب رگرسیونی    

( 492/1)عامییل پاسییخگویی 
مییی توانیید شییادکامی را در   

.  دپرستاران پیش بینی کن
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سطح
معناداری

tآماره آزمون  متغییرها

ضرایب 
همبستگی جزیی

خطای  
انحراف  

معیار 

ضرایب 
رگرسیونی 

0/000 5/814 14/650 85/171 مقدار ثابت 

0/584 0/548- 0/043- 0/778 0/427- ملموسات مورد
انتظار

0/957 0/054- 0/006- 1/021 0/055- انتظاراعتماد مورد

0/690 0/400 0/043 1/272 0/509- پاسخگویی مورد
انتظار

0/358 0/921- 0/107- 1/412 1/300- انتظارامنیت مورد

0/064 1/863 0/188 0/857 1/597 همدردی مورد
انتظار

ی آیا وضع مورد انتظار  کیفیت خدمات م
؟اشدتواند پیش بینی کننده شادکامی ب

ظیار  نتایج نشان می دهد که وضع مورد انت
امی در نمی تواند پیش بینی کننیده شیادک  

.  پرستاران باشد
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معناداریسطح tآماره آزمون  متغییرها

ضرایب همبستگی  
جزیی

خطای  
انحراف  

معیار 

ضرایب 
رگرسیونی 

0/000 46/597 2/225 103/689 مقدار ثابت 

0/254 1/144- 0/085- 0/438 0/501- شكاف ملموسات

0/731 0/243 0/034 0/469 0/161 شكاف اعتماد

0/044 2/023- 0/226- 0/607 1/229- شكاف  
پاسخگویی

0/810 0/240 0/026 0/569 0/137 شكاف امنیت

0/784 0/275 0/029 0/403 0/11 شكاف همدردی

ه نتایج نشان می دهد که با توجیه بی  
شیكاف در  ضریب رگرسیونی عامیل   

می تواند پییش  ( 229/1)پاسخگویی
اران بینی کننیده شیادکامی در پرسیت   

.  باشد

اندتومیخدماتکیفیتشكافآیا
اشد؟بشادکامیکنندهبینیپیش
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سطح معناداری tآماره آزمون  متغییرها

ضرایب همبستگی  
جزیی

خطای  
انحراف  

معیار 

ضرایب 
رگرسیونی

0/000 6/350 18/010 114/359 مقدار ثابت 

0/953 0/058- 0/004- 2/914 0/170- جنس

0/238 1/183 0/133 3/479 4/116 سن

0/960 0/050- 0/004- 3/190 0/159- تاهل

0/040 2/068- 0/188- 3/185 6/586- سابقه

0/865 0/170 0/010 7/161 1/220 تحصیالت

0/744 0/327- 0/030- 1/317 0/431- نوع استخدام

0/056 1/921- 0/116- 1/900 3/469- نوبت کاری

آیا خصوصیات 
دموگرافیك می تواند  

پیش بینی کننده  
شادکامی باشد؟

هکدهدمینشاننتایج
خدمتسابقهعامل

پیشتواندمی(-586/6)
درشادکامیکنندهبینی

.باشدپرستاران
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بحث، نتيجه گيري
و

پيشنهادات
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جهت  نتیجه  محقق  عنوان

ناهمسو
همسو
همسو
همسو
همسو
همسو

ناهمسو

ناهمسو

همسو

ناهمسو

ناهمسو

همسو
همسو
همسو
همسو

باالشادکامی
قبولقابلشادکامی
قبولقابلشادکامی
قبولقابلشادکامی
قبولقابلشادکامی
بعدجودموخدماتکیفیتمیزانکمترینواعتمادبعدموجودخدماتکیفیتمیزانبیشترین

پاسخگویی
بعدمیزانکمترینوبعدملموساتمیزانبیشترینانتظارموردوموجودخدماتکیفیتزمینهدر

میزانکمترینوبعدملموساتمیزانبیشترینخدماتکیفیتشكافزمینهدرو(همسو)پاسخگویی
همدلیبعد
بعدمیزانوکمترینتضمینبعدمیزانبیشترینانتظارموردوموجودخدماتکیفیتزمینهدر

مینتضبعدمیزانکمترینودسترسیبعدمیزانبیشترینشكافزمینهدرودسترسی
و(ناهمسو)یهمدلبعدمیزانکمترینواعتمادبعدمیزانبیشترینموجودخدماتکیفیتزمینهدر
دروملموساتدبعمیزانوکمتریناعتمادبعدمیزانبیشترینانتظارموردخدماتکیفیتزمینهدر

ملموساتبعدشكافمیزانکمترینوهمدلیبعدمیزانیشترینبشكافزمینه
بعدمیزانکمترینوتضمینبعدمیزانبیشترینانتظارموردوموجودخدماتکیفیتزمینهدر

بعدمیزانکمترینوهمدردیبعدمیزانبیشترینخدماتکیفیتشكافزمینهدروهمدردی
پاسخگویی

زمینهدروناناطمیبعدمیزانکمترینوهمدلیبعدمیزانبیشترینموجودخدماتکیفیتزمینهدر
زمینهدروخگوییپاسبعدمیزانوکمترینتضمینابعدمیزانبیشترینانتظارموردخدماتکیفیت
(وهمس)ملموساتبعدشكافمیزانکمترینوپاسخگوییبعدمیزانیشترینبشكاف
.بودانتظارحدترازپایینعملكردوسطحمنفیکیفیت
.بودتضمینبعددراختالفوبیشترینداشتوجودخدماتکیفیتشكاف

.داشتوجودشكافخدماتکیفیتبعد5هردر
.داشتوجودخدماتمنفیشكافپنجگانهابعادتمامیدر

1392صفاری،
1390،شجاعی

1392،براتی
1393توان،
2010رابینز،

1389محمد نیا،

1389استكی،

1390گرجی،

1393خاکی،

1392بهادری،

1393باستانی،

2001جانسون،
2005،میك

1387محمدی،
1389طراحی،

(عج)اهللبقیهدانشجویانشادکامیبررسی
ابهردانشجویانشادکامیبررسی
بیرجنددانشجویانشادکامیبررسی
اراکدانشجویانشادکامیبررسی
پرستاریدانشجویانشادکامیبررسی
مینتابیمارستانهایدرپرستاریخدماتکیفیتبررسی

تهراناجتماعی
روکوالسمدلازاستفادهباپرستاریخدماتکیفیتبررسی

ازتفادهاسباخدماتکیفیتشكافمدلگیریکاربهبررسی
سروکوالمدل

سرپاییدرمانگاهایدرشدهارائهخدماتکیفیتبررسی
والسروکمدلازاستفادهباشیرازآموزشیبیمارستانهای

درمانیخدماتشعبهدرشدهارائهخدماتکیفیتبررسی
همدانشهرمسلحنیروهای

مدلازفادهاستباسرپاییخدماتکیفیتشكافتحلیلبررسی
شیرازمطهریشهیددرمانگاهدرسروکوال

بیمارستاندرخدماتکیفیتبررسی
كاتلنداسبیمارستانهایدرپرستاریخدماتکیفیتبررسی
زنجاندراولیهبهداشتیخدماتکیفیتبررسی
بادآخرمشهردردرمانیوبهداشتیخدماتکیفیتبررسی
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جهت  نتیجه  محقق و سال عنوان

ناهمسو

همسو

همسو

همسو

همسو

همسو

همسو

همسو

همسو

همسو

همسو

اسخگوییپبعدمیزانبیشترینانتظارموردوموجودخدماتکیفیتزمینهدر
شترینبیخدماتکیفیتشكافزمینهدروملموساتبعدمیزانکمترینو
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میی  مات وجود شكاف بین وضع موجود کیفیت خدمات و وضع مورد انتظیار کیفییت خید   یافته های این پژوهش حاکی از 
مارستانهای آموزشی رابطه مثبت و مستقیم بین شادکالمی و کیفیت خدمات پرستاری در بیباشد و همچنین نشان دهنده  

ن می باشد که می تواند ناشی از تجربه ، سیطح آگیاهی و دانیش بیاالی پرسیتاران شیاغل در ایی       و درمانی شهر ایالم 
تاری نیاز به برنامیه  اما برای افزایش بیشتر سطح شادکامی و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات پرس. بیمارستانها باشد

. ریزی و انجام اقدامات مقتضی جهت بهبود شرایط کاری پرستاران می باشد
ن شیادکامی  اهمیت کاربردی یافته های این مطالعه در این می تواند باشد که سبب توجه مدیران ارشد به وجود رابطه بی

س و منفیی وجیود   بین شادکامی با شكاف کیفیت خدمات پرستاری ارتباط معكو. و بهبود کیفیت خدمات پرستاری است
طح بنابراین پیشنهاد می شود که با تدوین و اجرای برنامه هیایی در جهیت ارتقیار شیرایط کیاری و افیزایش سی       . دارد

ییت خیدمات   شادکامی پرستاران سطح شكاف کیفیت خدمات پرستاری  را کاهش دهند و سبب بهبود سیطح ارائیه کیف  
.پرستاری گردند

:به طور کلی 
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. ارائه و توسعه خدمات مشاوره ای با هدف رفع مشكالت و موانع روانشناختی در شرایط مختلف فردی و شغلی پرستاران–1
ربیوط بیه   ایجاد جلسات باز و آزاد که در آن هر یك از افراد شرکت کننده با هدف در میان گذاشتن احساسات، تجربیات کاری و مشكالت م–2

. محیط کار اظهار نظر نموده و در جهت ارائه پیشنهادات کاربردی می کوشد
های شیغلی  برگزاری جلسات در راستای آشنایی با ویژگی های افراد شاد و چگونگی واکنش به استرسهای شغلی پرستاران و ارائیه آموزشی  -3

.مرتبط جهت سازگاری با محیط کاری پر استرس
.های ناسالمتقویت نظام مشارکتی تصمیم گیری، تقویت ارتباطات درون سازمانی، برقراری جو دوستانه و صمیمانه و پرهیز از رقابت–4
.غنی سازی شغلی برای جلوگیری از احساس تكراری بودن وظایف–5
.فرهنگ سازی جامعه در زمینه اهمیت و ارزش حرفه پرستاری، بها دادن به حرفه پرستاری توسط مسئولین–6
.آموزش و فرهنگ سازی پرستاران در خصوص عوامل موثر بر شادکامی و ترغیب آنها در ایجاد این عوامل-7

پیشنهادهای اجرایی مبتنی برنتایج
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پیشنهاد ات 
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