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Abstract
Background and Objectives: Nurses’ satisfaction plays an important
role in advancing the objectives of Health System Evolution Plam and
more importantly in patients’ satisfaction of treatment. The present
study was conducted with the aim of determining nurses’ satisfaction
level of implementation of Health System Evolution Plan in teaching
hospitals of Shiraz City.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on
nurses of 13 teaching hospitals in Shiraz city (March 2015). Out of
3100 nurses, 342 were selected by Cochran formula and stratified
sampling method proportionate to the size. The research tool was a
questionnaire retrieved from Nurses Survey Questionnaire of National
Institutes of Health Research, including 2 parts of demographic
information and satisfaction questions. Data were analyzed using
Pearson correlation coefficient, independent t-, and one-way ANOVA
tests.
Results: Overall, 68.9% of the nurses were dissatisfied and 29.2% were
satisfied of the plan’s implementation. The highest satisfaction was
from details’ training (43.3%) and the highest dissatisfaction was from
number of patients (71.2%). 68.5% of nurses were dissatisfied from
accommodation facilities of workplace after the plan’s implementation,
and there was an significant inverse correlation between age and
satisfaction (r= -0.71, p<0.001).
Conclusion: According to the results of this study and to decrease
nurses’ dissatisfaction in cases, such as increased number of patients,
number of night shifts, and inappropriate accommodation facilities, it is
suggested to take strategies, such as establishment of an integrated
patient distribution system, employment, maintenance and return of
experts, and allocating an appropriate place as nurses’ pavilion.
Keywords: Personnel satisfaction; Nurses; Evolution plan; Health;
Hospitals; Shiraz; Iran.
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مقاله پژوهشي
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رضایتمندي پرستاران از اجراي طرح تحول نظام سالمت در بیمارستانهاي آموزشی شهر
شیراز ،سال 1393
نجمه بهمن زیاري ،1پیوند باستانی ،2رضا مرادي ،1مهدیه السادات احمدزاده ،3مریم نظري

*4

1گروه مدیریت و اقتصاد سالمت،

چکیده

دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی

زمینه و هدف :رضایت پرستاران ،نقش مؤثری در پیشبرد اهداف طرح تحول نظام سالمت و

تهران ،تهران ،ایران.

مهم تر از آن رضایتمندی بیماران از درمان دارد .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت

2گروه مدیریت خدمات بهداشتی

پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز انجام گرفت.

درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی

روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی  -مقطعی بر روی پرستاران  13بیمارستان آموزشی

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

شهر شیراز (اسفندماه سال )1393انجام شد .از میان  31۰۰پرستار 342 ،پرستار با استفاده از فرمول

شیراز ،ایران.

كوكران و روش نمونهگیری طبقهای ،متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش،

3گروه مدیریت خدمات بهداشتی

پرسشنامه ای برگرفته از پرسشنامه نظرسنجی پرستاران مؤسسه ملی تحقیقات سالمت شامل2 :

درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

بخش اطالعات دموگرافیک و سؤاالت رضایتمندی بود .دادهها با استفاده از آزمون ضریب

شیراز ،ایران.

همبستگی پیرسون ،تی مستقل و واریانس یکطرفه تحلیل شدند.

4گروه مدیریت خدمات بهداشتی

یافتهها :بهطوركلی %68/9 ،پرستاران از اجرای طرح ،ناراضی و  %29/2از آن رضایت داشتند.

درمانی ،دانشکده پزشکی ،واحد علوم

بیشترین رضایت از آموزش جزئیات ( )%43/3و بیشترین نارضایتی از تعداد مراجعین ()%71/2

تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران.
*

بود %68/5 .پرستاران از امکانات اقامتی محل كار بعد از اجرای طرح ،ناراضی بودند و میان سن و
رضایت ،همبستگی معنیدار معکوس ( )p<۰/۰۰1 ،r=-۰/71وجود داشت.

نویسنده مسئول مکاتبات:

نتیجهگیري :با توجه به نتایج مطالعه و در راستای كاهش میزان نارضایتی پرستاران در مواردی

مریم نظري ،گروه مدیریت خدمات

مانند افزایش تعداد مراجعین ،تعداد كشیکها و امکانات اقامتی نامناسب؛ پیشنهاد میگردد

بهداشتی درمانی ،دانشکده پزشکی،

راهکارهایی همچون استقرار سیستم یکپارچه توزیع بیماران ،استخدام ،نگهداری و بازگردانی

واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد

نیروهای متخصص و تخصیص فضایی مناسب بهعنوان پاویون پرستاران اتخاذ گردد.

اسالمی ،تهران ،ایران؛

کلید واژهها :رضایت كاركنان؛ پرستاران؛ طرح تحول؛ سالمت؛ بیمارستانها؛ شیراز ،ایران.

آدرس پست الکترونیکی:
miriam.nazari.hsm@gmail.com

تاریخ دریافت95/2/4:
تاریخ پذیرش95/6/14:
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نجمه بهمن زیاری و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

مقدمه

پرستاران ،متوسط و اكثر آنان از همکاران و كمک خانواده،

مأموریت اصلی نظام سالمت ،ارتقای سطح سالمت و پاسخگویی

راضی و از شیوه پرداخت و ارتقا ناراضی بودهاند (.)12

به نیازهای جامعه است .این نیازها تحت تأثیر شرایط اقتصادی -

مطالعه  Lambrouو همکاران درخصوص بررسی رضایت و

اجتماعی ،سیاسی و محیطی تغییر میكنند .از سوی دیگر،

انگیزه پرستاران و پزشکان یک بیمارستان عمومی در قبرس نشان

بیماریها و عوامل مخاطرهآمیز سالمت ،تحوالت بسیار سریعی را

داد پرستاران بخش جراحی با سن بیش از  55سال ،از باالترین

تجربه میكنند و پاسخگویی به این تغییرات ،مهمترین استداللی

میزان رضایت برخوردارند .همچنین ،ماهیت شغل و پاداش

است كه براساس آن بایستی نظام سالمت را تغییر و ارتقا داد (.)1

بهعنوان مهمترین عوامل افزایش رضایت شغلی شناسایی شدند

در این راستا ،اجرای طرح تحول نظام سالمت در سراسر كشور از

( .)13گودرزی و همکاران در مطالعهای در زمینه رضایتسنجی

نیمهدوم اردیبهشتماه سال  1393در دستور كار وزارت بهداشت،

بیماران و كاركنان درمانی از اجراى برنامه تحول نظام سالمت

درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت (.)2

دریافتند كاركنان و پزشکان از اجرای طرح به میزان %41/3

در اجرای موفق هر طرح یا برنامه در عرصه سالمت ،نقش نیروی

رضایتمندی داشتهاند ( .)14همچنین نتایج مطالعه كلهر و همکاران

انسانی غیرقابلانکار است؛ چراكه منابع انسانی ،مهمترین عامل

درخصوص رضایتمندی شغلى كاركنان درمانى پس از اجراى

اثربخشی و كارایی هر سازمان محسوب میشود ( .)3عمدهترین

طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان كوثر شهر قزوین نشان داد

بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی را پرستاران تشکیل میدهند و

به ترتیب بیشترین و كمترین میزان رضایت شغلی پرستاران در

بدون وجود آنها ،مراكز درمانی نمیتوانند به موفقیت دست یابند

ارتباط با زندگی شخصی ( )%8۰/2و حیطه گردش كار بیمارستان

( .)4،5به دلیل نقش كلیدی پرستاران در مراقبت از بیماران ،توجه

( )%96/4بوده است .در مجموع %78/2 ،پرستاران از سطح متوسط

به روحیه و انگیزه آنان در قالب بررسی رضایت ،از اولویت باالیی

رضایت شغلی برخوردار بودند (.)15

برخوردار است؛ زیرا این عامل بر سالمتی بیماران ،میزان ترك

در حال حاضر ،با اجرای طرح تحول نظام سالمت و درپی آن

خدمت ،میزان خالقیت ،عملکرد مثبت و همکاری با برنامهها و

كاهش تعرفههای درمان در بیمارستانها و مراكز دولتی ،مراجعات

طرحهای سازمان تأثیر مستقیم دارد ( .)6علل عمده رضایتمندی

به این مراكز افزایش یافته و در نتیجه حجم كار كاركنان

پرستاران عبارتند از :استقالل عمل ،امکان پیشرفت ،ارتباط خوب

بیمارستانها ،بهویژه پرستاران كه در مواجهه مستقیم با بیماران

با همکاران ،تشویق و پاداش ( .)8،7،4همچنین حجم باالی كار،

هستند افزایش پیدا كرده است ( .)16بهعالوه ،با اجرای این طرح،

نوبتهای كاری طوالنی ،مرگ بیماران ،ماهیت غیرقابلپیشبینی

مشکل كمبود نیروی انسانی ،بهخصوص در حوزه پرستاری كه

شغل ،آمادگی ناكافی ،فقدان حمایت روانی ،تضاد با پزشکان،

مراكز درمانی از پیش با آن روبرو بودند آشکارتر شده است.

وجود ابهام در اختیارات و افزایش قوانین و مقررات نیز از عوامل

باتوجه بهتازگی طرح و گستردگی ابعاد آن ،ضرورت دارد

مؤثر بر كاهش رضایت پرستاران است ( .)9عدم توجه به این

مدیران سازمانها در راستای ارتقای بهرهوری و بهبود ارائه

مسئله در بلندمدت ،نظام سازمان را مختل كرده و موجب كاهش

خدمات ،بیش از پیش همت گمارند و از آنجا كه پرستاران

حس مسئولیتپذیری ،رفتارهای هنجارشکنانه و ترك خدمت

بهعنوان یکی از حلقههای اصلی درمان بیماران شناخته شده و

میشود ( .)1۰در حقیقت ،نارضایتی میتواند اثرات مخربی بر

رضایت آنها نقش مؤثری در پیشبرد اهداف طرح تحول نظام

كیفیت خدمات داشته باشد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزه

سالمت و مهمتر از آن رضایتمندی بیماران از روند درمان خواهد

پرستاران را تحت شعاع قرار میدهد (.)11

داشت ،مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت این گروه از

مطالعه  Zhangو همکاران درخصوص مقایسه رضایت شغلی

كاركنان درمانی از اجرای طرح تحول نظام سالمت در

پرستاران بخشهای ویژه و عمومی چین نشان داد سطـح رضایـت

بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز انجام گرفت.
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روش بررسی

ابزار پژوهش ،پرسشنامهای برگرفته از پرسشنامه نظرسنجی

این مطالعه به روش توصیفی  -مقطعی در اسفندماه سال 1393

پرستاران مؤسسه ملی تحقیقات سالمت شامل :دو بخش اطالعات

انجام شد .جامعه پژوهش را پرستاران شاغل در تمامی

دموگرافیک (سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت و

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز تشکیل

وضعیت كاری) و سؤاالت مربوط به آشنایی با طرح و

میدادند .از میان  31۰۰پرستار ،تعداد  342نفر با استفاده از فرمول

رضایتسنجی ( 18سؤال) بود ( ،)17كه روایی صوری و محتوایی

كوكران و روش نمونهگیری طبقهای ،متناسب با حجم بهصورت

آن با استفاده از نظر متخصصان و اساتید مدیریت خدمات

تصادفی در هریک از  13بیمارستان {به ترتیب :بیمارستان نمازی

بهداشتی درمانی ،و پایایی آن در مطالعه پیشین ،مورد بررسی قرار

( 94نفر) ،رجایی ( 45نفر) ،فقیهی ( 43نفر) ،قلب الزهرا ( 28نفر)،

گرفت و تأیید گردید ( .)17دادهها با استفاده از نرمافزار

علیاصغر ( 25نفر) ،چمران ( 23نفر) ،زینبیه ( 23نفر) ،حافظ (14

SPSS

نسخه  ،2۰آمار توصیفی (جهت تعیین میانگین  ±انحراف معیار و

نفر) ،خلیلی ( 11نفر) ،امیر ( 11نفر) ،قطبالدین ( 1۰نفر)،

تنظیم جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی) ،آزمون ضریب

دستغیب ( 8نفر) و بیمارستان ابنسینا ( 7نفر)} انتخاب شدند.

همبستگی پیرسون (جهت بررسی همبستگی میان رضایت و سن

اشتغال در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،اشتغال در

پرستاران) ،آزمون تی مستقل (بهمنظور مقایسه میانگین نمره

بیمارستان (در بازه زمانی قبل و بعد از اجرای طرح) ،آگاهی از

رضایت پرستاران برحسب جنس) و آنالیز واریانس یکطرفه

روند تغییرات و تمایل به شركت در پژوهش از معیارهای ورود به

(برای مقایسه نمره رضایت پرستاران ،براساس سطح تحصیالت،

مطالعه بود .پرسشنامهها با هماهنگی قبلی و دریافت مجوز در 13

تأهل و وضعیت كاری) تحلیل شدند.

بیمارستان مذكور توزیع شد .پیش از توزیع پرسشنامهها ،رضایت
آگاهانه از پرستاران اخذ گردید و درخصوص آزادی آنها برای

یافتهها

شركت در مطالعه و محرمانه ماندن اطالعات ،توضیحات كافی

در این مطالعه ،از  342پرسشنامه توزیعشده 295 ،پرسشنامه

داده شد .پرسشگر با هماهنگی قبلی و بعد از كسب اجازه و

برگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت .میزان پاسخدهی

توضیح اهداف مطالعه ،پرسشنامه را بین نمونههای پژوهش ،توزیع

 %86/25به دست آمد .میانگین سن پاسخگویان32/33±7/74 ،

و پس از پاسخدهی آنها را جمعآوری كرد.

بود .سایر مشخصات دموگرافیک شركتكنندگان در جدول
شماره  1نشان داده شده است.
جدول شماره  :1مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان
متغیر
جنس
تأهل

تحصیالت

وضعیت کاري

88

درصد (فراوانی)
مؤنث

)247(83/7

مذكر

)48(16/3

متأهل

)193(65/4

مجرد

)98(33/2

مطلقه

)4(1/4

لیسانس

)257(87/1

فوقلیسانس

)12(4/1

غیره

)26(8/8

رسمی

)78(26/4

پیمانی

)83(28/1

قراردادی

)74(25/1

طرحی

)6۰(2۰/3
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نجمه بهمن زیاری و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

نحوه آشنایی افراد با طرح تحول در  178( %6۰/3نفر) توسط

همچنین  1۰7( %36/3نفر) اظهار داشتند كیفیت فعالیتهای

مسئوالن دانشگاهی یا بیمارستان 6۰(%2۰/3 ،نفر) توسط همکاران،

تشخیصی و درمانی بعد از طرح تحول سالمت در مقایسه با قبل

 39( %13/2نفر) توسط رسانهها و  18(%6/1نفر) توسط دوستان

تغییری نکرده است 2۰1( %68/1 .نفر) از پرستاران مایل به ادامه

بود 167( %56/6 .نفر) از پرستاران اعتقاد داشتند در طرح تحول

همکاری در محل كنونی خود تا آخر سال بودند .درصد رضایت

سالمت ،آنکالی یا شیفت در ماه افزایش پیدا كرده است%82/4 .

پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر شیراز از طرح

( 243نفر) اعتقاد داشتند بعد از طرح تحول سالمت ،تعداد

تحول سالمت در جدول شماره  2آورده شده است.

مراجعین افزایش یافته است.
جدول شماره  :2درصد رضایت پرستاران شاغل در بیمارستانهاي دانشگاهی شهر شیراز از طرح تحول سالمت
نسبتاً ناراضی

کاملالً ناراضی

نظري ندارم

گویه

کامالً راضی

نسبت ًا راضی

)126( 42/7

)16( 5/4

آیا از تعداد مراجعین بعد از طرح تحول سالمت راضی هستید؟

)6( 2/۰

)63( 21/4

)84( 28/5

)3۰( 1۰/2

آیا از کیفیت فعالیت هاي تشخیصی و درمانی بعد از طرح تحول سالمت در مقایسه با

)12( 4/1

)67( 22/7

)91( 3۰/8

)95( 32/2

)21( 7/۰

آیا از نحوه رسیدگی به پیشنهادها و درخواستهاي خود (مرتبط با طرح تحول

)7( 2/4

)71( 24/1

)84( 28/5

)112( 38/۰

درصد (تعداد)

قبل راضی هستید؟
سالمت) راضی هستید؟
آیا از برخورد بیماران و همراهان آنها با شما بعد از اجراي طرح تحول سالمت در

)17( 5/8

)6۰( 2۰/3

)79( 26/8

)1۰9( 36/9

)3۰( 1۰/2

مقایسه با قبل راضی هستید؟
آیا از آموزشهاي دادهشده در مورد جزئیات طرح تحول سالمت راضی هستید؟

)19( 6/4

)1۰9( 36/9

)1۰3( 34/9

)46( 15/6

)18( 6/2

آیا از امکانات اقامتی محل کار در مقایسه با قبل از طرح تحول سالمت راضی هستید؟

)1۰( 3/4

)54( 18/3

)1۰4( 35/3

)98( 33/2

)29( 9/8

اگر قبل از طرح تحول سالمت در بخش خصوصی فعال بودهاید ،آیا از تغییر وضعیت

)2( 5/3

)8( 21/1

)14( 36/8

)11( 28/9

)3( 7/9

)1۰( 3/4

)76( 25/8

)81( 27/5

)122( 41/4

)6( 1/9

خود بعد از طرح تحول سالمت (عدم فعالیت در بخش خصوصی) راضی هستید؟
رضایت پرستاران از اجراي طرح تحول نظام سالمت

میانگین رضایت پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سالمت با

آموزشهای دادهشده ( )%43/3درخصوص جزئیات طرح،

استفاده از جمعبندی نظرات پاسخگویان در زمینه رضایت از

همچنین بیشترین نارضایتی مربوط به تعداد مراجعین ( )%71/2بود.

تعداد مراجعین ،كیفیت خدمات تشخیصی و درمانی ،برخورد

با استفاده از آزمونهای آماری ،اختالف میانگین رضایت كلی و

مراجعین ،امکانات اقامتی و رضایت كلی از اجرای طرح به دست

جنس ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت و وضعیت كاری بررسی

آمد كه بهطوركلی %68/9 ،پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر

گردید كه در هیچیک از موارد معنیدار نبود ( )p<۰/۰5و تنها

شیراز ،از اجرای طرح تحول ناراضی (كامالً و نسبتاً ناراضی) و

مطابق ضریب همبستگی پیرسون ،میان سن و رضایت ،همبستگی

 %29/2از اجرای آن رضایت (كامالً و نسبتاً ناراضی) داشتند.

معکوس معنیداری وجود داشت ( )p<۰/۰۰1 ،r=-۰/71كه با

میانگین نمره رضایت كلی پرستاران از طرح تحول3/16±۰/71 ،

افزایش سن افراد ،رضایت كلی آنان از اجرای طرح تحول

برآورد شد .بیشترین رضـایت پرستـاران از طـرح تحـول مربوط به

سالمت كاهش یافت.
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جدول شماره  :3عوامل زمینهاي براساس نمره رضایت
میانگین±انحراف معیار

p

زن

3/167±۰/71

۰/982

مرد

3/169±۰/69

مجرد

3/13± ۰/77

متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

وضعیت کاري

متأهل

3/2± ۰/67

مطلقه

2/25± ۰/44

لیسانس

3/2۰± ۰/69

فوق لیسانس

2/97± ۰/91

غیره

2/±85 ۰/72

رسمی

3/۰8± ۰/75

پیمانی

3/2۰± ۰/69

قراردادی

3/11±۰/63

طرحی

3/28± ۰/76

۰/316

۰/369

۰/۰7

بحث

در ارزیابی طرح تحول بخش دولتی ،بیشترین و كمترین میزان

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت پرستاران از اجرای

رضایت مربوط به ابالغ كتاب تعرفه و میزان درآمد بوده است

طرح تحول نظام سالمت در بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز

( .)22همچنین مطالعه سجادی و همکاران نشان داد اجرای طرح

انجام گرفت .براساس نتایج بهدستآمده ،تنها در حدود یکسوم

تحول سالمت بر تعداد و بار مراجعه بستری سازمان تأمین

( )%29/2پرستاران از اجرای طرح تحول راضی بودند كه دالیلی

اجتماعی ،تأثیر معنیداری ندارد ( .)23این تفاوت یافتهها میتواند

همچون افزایش مراجعات و پرداخت نامتناسب میتوانست

ناشی از تفاوت در ابعاد ابزار مطالعه و نوع بیمارستانهای مورد

زمینهساز این نارضایتی باشد .نتایج برخی تحقیقات داخلی نشان

بررسی باشد .مسئله افزایش باركاری و تعداد مراجعین در

داده است ،اكثریت پرستاران از وضعیت فعلی راضی هستند

مطالعات مهدیان و همکاران ( )24و مصدقراد و همکاران ()25

( ،)15،14،2كه از این نظر یافتههای مطالعه حاضر با نتایج این

بهعنوان یکی از چالشهای میانمدت طرح تحول سالمت مطرح

مطالعات همخوانی نداشت .این تفاوت یافتهها میتواند ناشی از

شده كه از این نظر یافتههای مطالعات فوق با یافتههای پژوهش

تفاوت در جامعه ،زمان پژوهش و فرهنگ حاكم باشد .اگرچه در

حاضر همخوانی داشت .آشنایی به معنی داشتن اطالعاتی راجع به

تعدادی از مطالعات ،مسئله نادیده گرفتن نیازهای كاركنان

تصمیمات ،سیاستها ،اهداف و برنامههای سازمان؛ یکی از

بهعنوان یکی از چالشهای اصلی پیشروی طرح تحول نظام

راهبردهای توانمندسازی كاركنان جهت افزایش كنترل آنان بر

سالمت معرفی شده است ( .)19،18بدیهی است نبود رضایت در

كارشان است ( .)2۰در مطالعه حاضر ،از منظر نحوه آشنایی با

پرستاران نیز از عوامل مهمی است كه به كاهش كیفیت خدمات

طرح تحول ،بیش از نیمی از پرستاران شاغل در بیمارستانهای

ارائهشده توسط آنها میانجامد (.)2۰

آموزشی شهر شیراز ،از طریق مسئوالن دانشگاهی یا بیمارستانی با

براساس ابعاد رضایت شغلی به ترتیب بیشترین ( )%43/3و كمترین

طرح تحول آشنا شده بودند كه از این نظر این یافته با نتایج مطالعه

( )%28/8میزان رضایت در این مطالعه ،مربوط به آموزشهای

سینکی و همکاران درخصوص نحوه آشنایی پزشکان با طرح

دادهشده و تعداد مراجعین بود .اما در مطالعه كلهر و همکاران،

تحول مطابقت داشت ( .)26در مطالعه حاضر ،بین رضایت شغلی

كمترین رضایت از گردش كاری بیمارستان ( ،)17در مطالعه

با اكثر عوامل فردی (جنس ،تأهل ،سطح تحصیالت و وضعیت

طاهریان و همکاران بیشترین و كمترین رضایت از حمایت مدیران

كاری) ،رابطه معنیداری وجود نداشت ،كه این یافته با نتایج

و نیل به اهداف ( ،)21در مطالعه  Zhangو همکاران ،كمترین

مطالعه  Luو همکاران همخوانی داشت ( ،)27اما با نتایج مطالعات

رضایت از شیوه پرداخت و ارتقا ( )12و در گزارش سوم دیدهبانی

زارعـی و همکـاران ( )28و كـلهـر و همکـاران ( ،)15همخــوانـی
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نداشت .همچنین در مطالعه حاضر میان سن و رضایت ،همبستگی

نظام سالمت ،پژوهشهای مشابه در ابعاد جامعتر در زمینه مقایسه

معکوس وجود داشت كه با افزایش سن افراد ،رضایت كلی

و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر رضایتمندی كاركنان برحسب

كاهش نشان داد .شواهد متناقضی از وجود همبستگی میان سن و

بخش دولتی و خصوصی در مناطق مختلف كشور و گروههای

رضایت شغلی در داخل و خارج كشور وجود دارد Luddy .و

ارائهدهنده خدمت انجام گیرد.

همکاران گزارش كردند معموالً كاركنان مسن بیشتر از كاركنان
جوان از شغلشان راضی هستند ( ،)29اما اغلب پژوهشها عدم

نتیجهگیري

وجود همبستگی بین سن و رضایت شغلی را نشان دادهاند (.)2۰

باتوجه به نتایج مطالعه و در راستای كاهش میزان نارضایتی

باتوجه به افزایش تعداد مراجعین كه منجر به افزایش حجم فعالیت

پرستاران ،در مواردی همچون افزایش تعداد مراجعین ،تعداد

پرستاران ،تعداد كشیک در ماه و فشار به كاركنان جهت سرعت

كشیکها و امکانات اقامتی نامناسب ،پیشنهاد میگردد مسئولین و

عمل میشود؛ مسئله كاهش رضایت افراد مسنتر قابلتوجیه است.

سازمانهای مربوطه از طریق انتخاب استزاتژیهای مناسب در

بهطوركلی بهنظر میرسد عوامل درونی و جنبههای میان فردی

زمینههایی چون استقرار سیستم اصولی و یکپارچه توزیع بیماران

كار پرستاران ،بیش از عوامل فردی بر رضایت پرستاران تأثیرگذار

بین مراكز درمانی ،استخدام ،نگهداری و بازگرداندن نیروهای

است ( .)3۰طرح تحول سالمت در راستای پاسخگویی نظام

متخصص ،فرهنگسازی در جامعه جهت شکلدهی انتظارات

بهداشتی و درمانی به تغییرات روزافزون جامعه است و همانند

معقول از پرستاران در انجام وظایف ،تعیین حجم كار متعادل توأم

سایر طرحهای اجرایی در گستره یک كشور با مشکالتی روبرو

با تنوع و انعطافپذیری برای هر پرستار ،تخصیص فضایی

است ،با این وجود ،هدف نهایی طرح؛ یعنی تأمین ،حفظ ،ارتقای

مشخص با امکانات كافی بهعنوان پاویون پرستاران؛ درصدد تالش

سالمت مردم و برقراری عدالت در نظام سالمت ،جزء با صبر و

برای رفع چالش و مشکل نارضایتی پرستاران برآیند.

همافزایی توان تمام نیروهای انسانی حوزه سالمت میسر نمیشود
(.)28

تشکر و قدردانی

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به مقطع كوتاه مطالعه ،تأخیر

بدین وسیله از تمامی كاركنان و مسئوالن بیمارستانهای آموزشی

در تکمیل و بازگشت پرسشنامهها ،محدود بودن ابعاد مورد بررسی

شهر شیراز كه در انجام این تحقیق همکاری نمودند ،تشکر و

و كمبود تحقیقات انجامشده در كشور درخصوص موضوع

قدردانی میگردد.

پژوهش اشاره كرد .بنابراین ،پیشنهاد میگردد باوجود بحثهای
رایج در مورد عجـوالنـه بودن و عـدم تداوم اجـرای طـرح تحـول
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