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 چکیده:

 قشوجه به نتشغل خود دارند اطالق می شود .با به رضایت شغلی به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که افراد نسبت 

موثر بر  ن و عواملرستاراکلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی به بیماران ، این مقاله با هدف تعیین میزان رضایت شغلی پ

 آن در جهت ارتقائ خدمات و پیشگیری از غیبت از کار اجرا شد. 

هر بجنورد و به های آموزشی شنفر از پرستاران بیمارستان  235مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بر روی 

د استاندار ش نامهصورت نمونه گیری آسان انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسش نامه اطالعات دموگرافیک و پرس

 سطح در t-Testو   ANOVAآماری آزمونهایو  22نسخه  spssنرم افزار  از استفاده با رضایت شغلی هرزبرگ بود داده ها

 د آنالیز شددرص 5 معناداری

ی شخصی و ارتباط با کمترین و ارتباط با زندگ 88/3 ±57/0با میانگین امتیاز  در این مطالعه، عوامل حقوق و مزایا مناسب

 بیشترین رضایتمندی به خود اختصاص دادند.  15/4±75/0و  2/4±62/0همکاران به ترتیب با میانگین 

، شرایط دیریتیلی کارکنان خود عوامل حقوق و مزایا، سیاست گذاری مالزم است مسئولین ذیربط در جهت بهبود رضایت شغ

 مایند ا تدوین نلی آنهمحیط کار و امنیت شغلی را مورد توجه قرار دهند و برنامه ریزی هایی را در راستای افزایش رضایت شغ

 بیمارستان ، رضایت شغلی ، پرستارانواژه های کلیدی : 
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 :مقدمه

 از مروزی،ا سازمانهای در( .1391، و همکاران حمیدی) میشود محسوب سازمانی هر سرمایه ینارزشمندتر انسانی نیروی

 شرایط ایدب نیز سازمانها مقابل در و باشند وظایفشان انجام به ملزم و عالقمند نوآوری، ور بتکاا بر عالوه تا میرود انتظار کارکنان

 در سازمانی هر که نجاآ از( .1391، و همکاران کشتکاران)نمایند راهمف کارکنان برای را کافی های انگیزاننده و مناسب کاری

کوشا، ).میکند بازی مهمی نقش کارایی، این بردن باال در شغلی رضایت است، خود کارکنان کارایی و وری بهره بردن باال صدد

 رضایت( . 1391، و همکاران یحمید)دارد آن کارکنان شغلی رضایت و تالش به بستگی سازمان هر موفقیت عبارتی به( 1391

 رضایت فرد هچ هر یعنی. میشود اطالق دارند، خود شغل به نسبت افراد که مثبت احساسات یا تمایالت مجموعه به شغلی

 نتیجه در و مودهن ارضا را خود نیازهای آن طریق از داشته، دوست را خود شغل زیادی میزان به باشد داشته باالیی شغلی

 بعد دو رایدا شغلی رضایت دارد اعتقاد هرزبرگ( .1390، و همکاران رفیعی) داشت خواهد آن به سبتن مثبتی احساسات

 شرایط و افراد نبی رابطه حقوق، سرپرستی، شامل و بوده شغل بیرونی های جنبه و محیطی ویژگیهای دربرگیرنده یکی  :است

 پیشرفت، به نداد اهمیت مانند عواملی شامل و بوده مربوط آن درونی های جنبه و شغل محتوایه ب دوم بعد . است کاری

 چه تا رنظ مورد حرفه که است آن به مربوط شغلی رضایت و خشنودی (.1394، و همکاران کریمی)است رشد و تیمسئول

 اننش تحقیقات. (1389، و همکاران ملک شاهی)میباشد فرد شخصیتی خصوصیات و رغبتها تواناییها، و نیازها پاسخگوی اندازه

 به مربوط عوامل  : شامل عوامل این  .است متفاوت کارشان و شغل به نسبت افراد منفی و مثبت نگرش علل که میدهد

 در که عواملی یا و ارک انجام محل در افراد گرفتن قرار نحوه یا و کار شرایط به مربوط عوامل سازمان، های رویه و سیاستها

ری ، غیبت ، موجب کم کا شغلی رضایت عدم( . 1381، و همکاران سیدجوادین)شدمیبا کارکنان فردی شخصیتهای با ارتباط

 در(. 1393 ،و همکاران حیدریاستعفاء ، ترک خدمت ، بازنشستگی زود هنگام  و ناراحتی های جسمی و روحی می گردد.)

 فردی رضایت احساس نیز و کارایی افزایش موجب که عاملی است، شغلی موفقیت در مهم عوامل از یکی شغلی رضایت مقابل

 پاداش و کار خصوص رد شادمانی و اشتیاق کار، بهتر انجام کار، از بردن لذت به و ،( 1376، و همکاران شفیع آبادی)میگردد

 کارکنان، سالمت رب شغلی ناخشنودیهای(. تاثیر 1392، و همکاران ضیاپور) میکند اشاره فرد تالشهای خاطر به گرفتن مناسب

 از تنها نه افراد سالمت بر شغلی نارضایتی تااثر ادراک  .است بوده مختلف جوامع عمومی دغدغه اخیر، سالهای در ویژه به

 نقش شغلی یترضا که آنجا از .میشود محسوب اهمیتی حائز مسئله نیز اقتصادی منظر از بلکه سالمتی، و پزشکی دیدگاه

 وری بهره و امعجو اقتصادی رشد با میتواند کالن سطح در ایتانه دارد، کارکنان شخصی و ای حرفه زندگی کیفیت در مهمی

 (.1389، و همکاران حریری(باشد ارتباط در نیز بیشتر

یژه ای جایگاه و ارد ازسازمان بهداشتی  و درمانی به علت اهمیت وظیفه ای که در زمینه پیشگیری، مراقبت و درمان بر عهده د

ر ه شده و دت ارائشغلی از کارکنان مراکز درمانی موجب پایین آمدن کیفیت خدما در جامعه برخوردار می باشد و نارضایتی

 و جعفریست)المت  اواقع توجه به بهداشت و س نهایت نارضایتی بیماران خواهد شد و توجه به نظرات و خواسته های آنان در

 (1389، همکاران
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 رضایتی شغلیبا جان انسان ها اهمیت خاصی دارد، بروز نا درمانی به دلیل ارتباط -در میان مشاغل موجود، مشاغل بهداشتی

ده و شی تفاوتی بفی یا در کارکنان بیمارستان می تواند نتایج بسیار جدی به دنبال داشته باشد.این امر منجر به گسستگی عاط

 یخشم، گناه؛ بگی،در محدوده فعالیت های کارکنان با بیماران را کاهش می دهد و کارکنان ممکن است دچار احساس افسرد

یرا زن ها است یمارستابو عدم رقابت شوند، غیبت از کار و یا ترک کار نیز از مسائل مهم ناشی از نارضایتی شغلی در  کفایتی

رسیدگی  ل در کارث اختالاین امر بطور مستقیم بر مراقبت از بیمار، تاثیر می گذارد.عدم رضایت شغلی نه تنها از نظر کمی باع

قرار می  اع خودمی شود بلکه از نظر کیفی نیز باعث تضعیف روحیه کارکنان بهداشتی و درمانی را تحت الشع به بیماران

 (1382، و همکاران تاجوردهد.)

عتقاد به تحقق رسالت ( کانادا نشان داد که اOntarioنفر از کارکنان بهداشتی در انتاریو ) 5486بررسی انجام شده با شرکت 

الش های تناختن شوب، برخورداری از اختیار الزم برای تصمیم گیری،میزان حقوق دریافتی، به رسمیت سازمان، ارتباطات خ

 ( Krueger et al, 2002) کارکنان توسط سازمان و کار گروهی خوب از مهم ترین عوامل موثر بر رضایتمندی آنها بوده است.

هیت اهمکاران و م استان چهار محال بختیاری از سرپرستی، و همکاران نشان داد که اکثریت کارکنان بهداشتی زاهدی پژوهش

 ( 1381،  و همکاران )زاهدیکار راضی و از ترفیعات و حقوق ماهانه ناراضی هستند. 

 استخدام و ینشگز( و از طرفی  1384و همکاران،  وقار سیدین) است شغلی نارضایتی شغل ترک در اساسی عامل که آنجااز 

 هدف با مقاله این ،است زمانبر فرایندی و طلبد می را ای مالحظه قابل هزینه کرده، ترک را شغلش که کارمندی برای جانشین

 زا غیبت از یشگیریپ ،ارائه خدمات کیفیت ی ارتقا جهت در آنبر موثر عوامل وکارکنان بیمارستان  شغلی رضایت میزان تعیین

 .شد اجرا خدمت ترک و کار

 

 مواد و روش ها:

شهر  بیمارستان های اموزشی پرستاران شاغل در نفر از 235بر روی ه صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی این مطالعه ب 

ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسش نامه اطالعات  صورت گرفت.1395بجنورد به صورت نمونه گیری آسان در سال 

ضعیت تاهل ، وضعیت مسکن ، نوع استخدامی و نوع دموگرافیک افراد شامل )سن ، چنس، میزان تحصیالت ، سابقه کار ، و

امنیت شغلی ، حقوق مزایا  حیطه ) 8بیمه درمانی( بود و پرسش نامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ که رضایت شغلی را در 

ی ارتباط با زندگ شرایط محیط کار، ارتباط با همکاران، ،موقعیت شغلی، نظارت و سر پرستی، سیاست گذاری مدیریتی،

مقرب و همکاران، روایی و پایی پرسش نامه در تحقیقات قبلی انجام شده به اثبات رسیده بود.) شخصی( بررسی می نماید.

( نحوه امتیاز دهی به این صورت بود که تمامی سواالت در مقیاس لیکرت در et al 1995  Fernandez San Martinو 1382

نشان دهنده  1نشان دهنده ی بیشترین رضایت مندی و نمره  7شد. نمره  تقسیم بندی 7تا  1نظر گرفته شد و نمرات از 

پرسش نامه عودت داده شد.  235پرسش نامه بین افراد توزیع شد که از این تعداد 276کمترین رضایت مندی است. تعداد 

ع و تکمیل گردید پرسش نامه در محل کار پرسنل در بیمارستان ها در شیفت های مختلف به صورت آسان در دسترس توزی

شد و با استفاده از شاخص  22 نسخه SPSS .پس از جمع آوری داده ها و انجام کنترل های الزم اطالعات وارد نرم افزار آماری
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تی تست و آنالیز  و ضریب همبستگی پیرسون و انحراف معیار میانگین، فراوانی ، درصد فراوانی، های آماری مناسب مانند

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  داری در سطح معناواریانس 

 یافته ها:

 کارکنان بقه کارانگین ساسال و می 38/33 ± 47/6کارکنان ســن ن ــــمیانگیکه  یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد

نفر( از بیشترین  150درصد) 7/63نفر( و جنسیت زن با  65درصد ) 7/27سال  31-35سال بود.گروه سنی  53/6 ± 78/4

وانی را شامل می شوند.از نفر( غیر رسمی بودند که بیشترین فرا 161درصد ) 5/68فراوانی برخوردار بودند. از نظر نوع استخدام 

نفر(، از نظر  190)درصد  9/80نفر(، از نظر وضعیت مسکن مالک بودن با  175) 5/74نظر تحصیالت دسته لیسانس به باال با 

نفر( و از  185رصد )د 7/78سال با  10نفر(، از نظر سابقه کار، دسته کمتر از  184درصد ) 3/78اهل بودن با وضعیت تاهل،مت

 نفر( بیشترین فراوانی را دارا می باشند. 211درصد ) 8/89نظر نوع بیمه، بیمه تامین اجتماعی با 

 حیطه مختلف رضایتمندی 8رضایت در و اولویت  . میانگین نمرات 1جدول 

 ماکزیمم مینیمم میانگین)انحراف معیار( حیطه های رضایتمندی ویتاول

88/3 ±57/0 حقوق و مزایا 1  6/1 5/5 

05/4±6/0 سیاستگذاری مدیریتی 2  33/2 33/6 

09/4±(72/0) امنیت شغلی 3  67/2 7 

09/4±85/0 شرایط محل کار 4  67/1 7 

12/4±56/0 موقعیت شغلی 5  1 75/6 

12/4±73/0 نظارت و سرپرستی 6  31/1 94/6 

15/4±75/0 ارتباط با همکاران 7  8/2 7 

2/4±62/0 ارتباط زندگی شخصی 8  14/3 5/6 

1/4±4/0 رضایتمندی کلی  2/2  27/6 

 .اند شده ذکر 7حداکثر از ها میانگین تمامی و بوده 7 تا 1از نمرات محدوده

مندی رضایت و بیشترین حقوق و مزایادی مربوط به کمترین رضایتمن در رضایت مندی کارکنان در حیطه های مورد بررسی

 ارتباط زندگی مشاهده گردید و میزان رضایت شغلی پرستاران در حد متوسط بودمربوط به 

 میزان رضایت پرستاران مورد مطالعه از شرایط موجود 2جدول 

 تعدادرضایت مندی )درصد( متغیرهای دموگرافیک

 راضی نسبتا راضی ناراضی

 4(7/1) 80(34) 1( 4/0) مرد  جنس

 6(5/2) 144(3/61) 0 زن

 5(1/2) 179(2/76) 1(4/0) سال 10کمتر از  سابقه کار 
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 5(1/2) 45(1/19) 0 سال 10بیشتر از 

 

 تحصیالت

 2(85/0) 29(3/12) 0 دیپلم

 3(3/1) 26(1/11) 0 فوق دیپلم

 5(1/2) 169(9/71) 1(4/0) کارشناسی و باالتر

 3(3/1) 41(4/17) 1(4/0) تیجاریاس وضعیت مسکن

 7(3) 183(9/77) 0 ملکی

 10(2/4) 200(85) 1(4/0) تامین اجتماعی بیمه 

 0 24(2/10) 0 خدمات درمانی

 

 

 استخدامی

 4(7/1) 31(2/13) 1(4/0) طرحی

 1( 4/0) 27(5/11) 0 شرکتی

 3(3/1) 94(40) 0 قرادادی

 0 41(4/17) 0 پیمانی

 2(85/0) 31(2/13) 0 رسمی

 10(2/4) 224( 3/95) 1( 4/0) رضایت مندی کلی

 

  شرایط از رکنانکا از درصد 4/0نشان می دهد  موجود شرایط از مطالعه مورد نپرستارا رضایت میزان از حاصل نتایج 2 جدول

 بودند راضی کارکنان ازدرصد  2/4و راضی نسبتاً درصد 3/95ناراضی،موجود 

 ت مسکن،سن، جنس، وضعی متغیرهایی چون کلی و حیطه های رضایت مندی با بین رضایتمندینتایج نشان می دهند که 

دو جنس در  همچنین بین (. ‹P 05/0وجود ندارد) آماری معنی داری ختالفنوع استخدامی و وضعیت بیمه اوضعیت تاهل، 

ختلف های م شد. اگر چه در گروهحیطه های مختلف رضایت مندی و رضایت مندی کلی اختالف معنی داری آماری مشاهده ن

( ولی آزمون ANOVAتحصیلی هیچ تفاوت معنی داری از نظر امتیاز رضایتمندی کل و حیطه های مختلف آن وجود نداشت ) 

عنی ابطه مرهمبستگی پیرسون نشان داد که در گروه تحصیالت دیپلم بین سن و حیطه ارتباط زندگی شخصی رضایت مندی 

  (P ( )365/0 = R= 05/0. ) داری آماری وجود داشت

 

 نتیجه گیری: بحث

یج تحقیق ه با نتاشهر بجنورد در سطح متوسط بود ک بیمارستان های آموزشی به نتایج تحقیق رضایت کلی پرستارانبا توجه 

 منجمد در تهران و فرناندز در مادرید و فرزانه جهانی و همکارانش در اراک در یک راستا می باشد.

بیب که حقیقات حتشد، که این بخش از نتایج تحقیق با نو رضایت شغلی نیز رابطه معنی داری مشاهده یالت بین متغیر تحص

اد ستان، تعدع بیماردارددلیل این مغایرت شاید عواملی نظیر نونبر روی پرسنل بیمارستان های عمومی انجام داد هم خوانی 

 ویت و مقربکی در یت شغلی موثر است اما با نتایج تحقیقات آلنزبیماران و شرایط استرس زای دیگری باشد که بر روی رضا

 دارد.در بیرجند هم خوانی 

 بیشترین رضایتمندی مربوط به حیطه ارتباط با همکاران و ارتباط زندگی شخصی می باشد. حیطه های مختلف رضایتمندیدر 

می شود، با وجود شرایط نامساعد حرفه ای در  تعامل و رضایت کارکنان از همکاران خود سبب دلگرمی افراد در محیط کار
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در این مورد داگالس  بیمارستان رابطه خوبی در بین کارکنان بیمارستان های شهر بجنورد دیده شد که قابل تقدیر می باشد

 .در محیط کار داردمعتقد است مشارکت و عالقه گروه پرستاری تحت تاثیر ارتباط خوب 

ی در شید بیگکمترین رضایتمندی مربوط به حیطه حقوق و مزایا می باشد. شادپور و جم حیطه های مختلف رضایتمندیدر 

 از حقوق دریافتی بیان نموده اند. رین نارضایتی بهورزانمطالعه خود بیشت

 هارد اگر چقرار د بعد از حیطه حقوق و مزایا در رتبه دوم از نظر کمترین امتیاز کسب شدهدر حیطه سیاستگذاری مدیریتی 

له ان به فاصا می توراین تفاوت  اظهار رضایت نموده اند.خود اهدی در تحقیقات خود نشان داد که بیشتر پرستاران از مدیر ز

ی در حال حال انجام شده است و شرایط سیاست گذار 1998زمانی بین دو مطالعه نسبت داد چرا که مطاله ایشان در سال 

 حاضر تفاوت زیادی با گذشته دارد

ین هم یج گلچسطح متوسط بوده است که با نتا حیطه امنیت شغلی در ان می دهد که رضایتمندی اکثر افراد درنش نتایج

درصد از افراد  2/13ه فقطکه با توجه تعدد و تنوع وضعیت استخدامی افراد، این یافته قابل توجه می باشد بطوریک خوانی ندارد.

 امنیت شغلی شان موثر می باشد. وضعیت استخدامی رسمی داشته اند و این در احساس

ر میزان ه هر قدمی باشد. گلچین معتقد است ک که همانند سایر حیطه ها در محدوده نسبتا راضی حیطه شرایط محل کار در

ا و بت، استعفود، غیو هر قدر نارضایتی بیشتر ش بوده رضایت پرستاران از شرایط کاریشان بیشتر شود امکان ترک خدمت کمتر

 سازمان بیشتر خواهد بود.گریز از 

 دابقت دارمطزاهدی و همکاران که با نتایج تحقیق داشتند  نسبی کثریت کارکنان رضایتدر حیطه نظارت و سرپرستی ا

ال کم توجهی به بود همچنین احتم اطالعات ارائه جهت دهندگان پاسخ از برخی کاری محافظه مطالعه این از محدودیت های

 در نتایج تاثیرگذار باشد. کافی بدلیل مشغله کاری نیز می تواندامر پژوهش و عدم حوصله 

. بنابر ها متفاوت استمیزان رضایت شغلی پرستاران درکشورها، بیمارستانها و بخشتحقیق می توان گفت  این نتایجبا توجه به 

ند سال چی و هر ا ورت دورهص این ضروری است میزان رضایت شغلی پرستاران و عوامل مؤثر بر آن در تمام بیمارستانها به

 .گردد حی انجامالنها اقدامات اصیکبار بررسی و با توجه به نتایج آ

 هر فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، به شرایط توجه با مختلف های دوره و جوامع در شغلی کارکنان های انگیزاننده همچنین

 باید براساس نانکارک عملکرد بهبود و وری بهره فزایشا جهت طرح و برنامه ای گونه هر رو این از .باشد می جامعه متفاوت

 .پذیرد صورت فرهنگی اجتماعی منطقه و شهرستان شرایط

 سپاسگزاری:

 رکت کردندشطالعه ممحترم بیمارستان های شهر بجنورد که در این  دانند از کلیه مسئولین و پرستاران پژوهشگران الزم می

 تقدیر و تشکر نمایند.
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یت مؤثر بر رضا عوامل، ینصیرزاده، مصطف ،میرزایی علویجه, مهدی  ،عیوضی, مهدی ،جلیلیان, فرزاد ،بشیریان, سعید ،حمیدی ، یداله  -

 77-1391:69؛ 1، شماره 8دوره ، مجله علمی پژوهشی نظام سالمت، رمانی شهر همداند -های آموزشیشغلی کارکنان بیمارستان

 در آن بر موثر عوامل و شغلی دلبستگی ،   زهرا ،شرفی  و  ساناز، زاده سهرابی  و آرین ،پور قلی  و زهرا ،کاوسی  و علی ،کشتکاران  -

 1391( 2ره ) ، شما6دوره ، مجله پیاورد سالمت، شیراز پزشکی علوم دانشگاه عمومی آموزشی هایانبیمارست پرستاران

مقایسه رضایت شغلی کارکنان بخش  ،مصطفی ،فرحبخش  و محمد ،اصغری جعفرآبادی  و علی ،جنتی  و شکوفه ، باقری احمد و  ،کوشا  -

 ( 1391) تابستان  - 2، شماره 14دوره ، مجله طب نظامی، بهداشت و بخش درمان؛ آذربایجان شرقی

، 88 سال اراک در زشکیبررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پ، سعید، موسوی پور و محمد رفیعی ، و ، فرزانهجهانی -

 1390 ،فروردین و اردیبهشت 1سال چهاردهم، شماره ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 دانشگاه پرستاران، مجله غلیش رضایت بر مؤثر نیا، حمید، عوامل صالحی و میزایی، حسین و ، مجتبی بابوکانی، مهدی و کیخا کریمی -

 1393 تیرماه و خرداد/2رهشما/ 22 سبزوار، دوره پزشکی علوم

امه فصلن، پزشکی لرستان بررسی رضایت مندی شغلی اساتید هیات علمی دانشگاه علوم، ، فریبا امینی 2فریده ملکشاهی ، علی فرهادی  -

 89، دوره دوازدهم بهار علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 .1381: نگاه دانش،  "مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی."درضا. سیدجوادین ، سی -

 ، محمدرضا  ، یایی، محمد و هنرورآر لطفی، منصوره ، ، ، ناهید جعفری گشتی،اشرفی بابازاده اشرفی ، کبیر محمدجواد ، حیدری علیرضا -

 -علمی ، مجله 1391سال در هرزبرگ مدل مبنای بر گلستان استان بهورزان شغلی رضایت ایری، مریم،  میزان ، محمدعلی و پورعباسی

 93 زمستان و پاییز 2 شماره دوم سال جرجانی اسماعیل سید حکیم پژوهشی

 رشد انتشارات ،رانته .سوم،  چاپ .شغل انتخاب نظریه های و و حرفه ای شغلی مشاوره راهنمایی،،  1381عبداهلل، آبادی، شفیع -

میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در نزد پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کرمانشاه در سال بررسی ضیاپور ، آرش ،   -

 1392، پاییز و زمستان  2 شماره 2  دوره     : علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد  ، 1391

رابطه سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ،  ، فهیمهبطالنی  و، نجال  حریری -

   1392، تابستان 2، شماره 24دوره ، اندهی اطالعاتمطالعات ملی کتابداری و سازمفصلنامه علمی پژوهشی ، اصفهان

بط با آن در کارکنان رضایت شغلی و عوامل مرت ،عنبری زهره ,جدیدی رحمت اله ,رفیعی محمد ,فرازی علی اصغر ,جهانی فرزانه  -

  1389بهار   50پیاپی  1 مارهش  13 دوره ,    : آورد دانش( مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک )ره، 1388بیمارستان های شهر اراک 

 مدیریت  ،1382 تهران کودکان طبی مرکز در کارکنان شغلی رضایت  ،اله وجیه نژاد خدابخش*, محمد عرب, مریم تاجور -

 1385، بهار 23  شماره 9 دوره  سالمت

، 1377 – 78بررسی رضایت شغلی کارکنان بهداشتی در استان چهارمحال و بختیاری  ، غفاری مهین ,پاالهنگ حسن ,زاهدی محمدرضا -

 1379، بهار  1  شماره , 2  دوره  ، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

انشگاه وابسته به د قار سیدین، سیدابوالفضل و پرتقالی، پروانه و فرخفال، خدیجه، بررسی رضایت شغلی در پرستاران در بیمارستانهایو -

 1384، 4و 3، شماره  2وم پزشکی بیرجند، دوره علوم پزشکی بیرجند، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه عل

 گروه شغلی ضایتر میزان ررسیبمنجمد، زهرا و مستوفیان ،زهرا و قربانی، طاهره، اویسی پور، رکسانا و نخست پندی، صغری، ب  -

  48 صص 1383 زمستان 23 شماره دهم سال حیات  فصلنامه کشور سراسر و آموزشی درمانی بهداشتی، مراکز پرستاری

نپزشکی و ، مجله روارضایت شغلی و سالمت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی ، محمدعلی ، شیرازی و  سپیده حبیب، -

   ( 1382) بهار  - 4، شماره 8دوره اسی ایران ، روانشن

ضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای ر ،محمدی عبدالرضا ،رضایی نرجس ،علی آبادی نرگس ، مادرشاهیان فرح ،مرضیه ،مقرب -

 ( 1384) زمستان  - 4و  3، شماره 12دوره ، آموزشی شهر بیرجند
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 ـژوهش درشادپور کامل، جمشیدبیگی عصمت. روشی برای سنجش میزان رضایت کارکنان. خالصه مقاالت اولین همایش ملـی پ -

 159-.158: 23.مقاله شماره  1376راسان. شـبکههـای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی خ

، پایان نامه  زنجانوزشی در بیمارستان های آم شاغل پرستاران در آن بر مؤثر عوامل،  بررسی رضایت شغلی و ماهرخ گلچین،  -
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