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  مقاله پژوهشی

  است؟ رگذاریتأث ها آن یت شغلیبر رضا دگاه پرستارانیاز د يران پرستاریار مدیض اختیا تفویآ
  

  5یالسادات هاشم میمر، 4مجد يعلود یحم، 3ییخزا دی، ناه*2دهیشور زاده آتشفروزان  ،1قرقوزار زاده ینبزهره 
 

 04/04/1393رش یخ پذیتار 02/02/1393افت یخ دریتار
  

  دهیچک
 از را يریـ گ میتصـم  در هـا  آن مشـارکت  و کارکنان يتوانمندساز ندیفرآ ،یشغل تیرضا ارتقاء ها سازمان از يادیز تعداد ر،یاخ يها سال در :و هدف نهیزم شیپ

 .بود پرستاران یشغل تیرضا و اریض اختیتفو یهمبستگ زانیم نییتع مطالعه نیا از هدف .اند کرده یمعرف خود تیموفق اتیضرور

با روش  اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یآموزش يها مارستانیبنفر از پرستاران  260بود که حدود  یهمبستگ یفیک پژوهش توصین مطالعه یا :ها روشمواد و 
ت یرضـا "پژوهشگر سـاخته و پرسشـنامه    "رانیار توسط مدیض اختیتفو"اطالعات از پرسشنامه  يآور جمع جهت .قرار گرفتند موردمطالعه یتصادف يبند طبقه

و بـا   )ونیرمن و آزمون رگرسیرسون و اسپیپ یب همبستگیضر( یو آمار استنباط یفیبا استفاده از آمار توص ها داده لیوتحل هیتجز. استفاده شد "هرزبرگ یشغل
  .انجام شد 20نسخه  spss افزار نرماز  يریگ بهره

ز در سـطح  یـ ن یت شغلیزان رضاین میهمچن. باشد یمدگاه پرستاران در سطح متوسط یران از دیار مدیض اختیزان تفویپژوهش نشان داد م يها افتهی :ها افتهی
 با که يطور بهوجود نداشت  يا رابطه يران پرستاریمد اریاختض یزان تفویو م یت شغلین رضاین پژوهش نشان داد که بیا يها افتهین یهمچن. باشد یممتوسط 

  .افتین شیافزا پرستاران یت شغلیزان رضایم ران،یار مدیض اختیتفو شیافزا
  .ستین پرستاران یشغل تیرضا شیافزا در يمؤثر یتیریمد ابزار ار،یاخت ضیتفو که داد نشان پژوهش نیا جینتا :يریگ جهینتبحث و 

  ، پرستاریت شغلیرضا ار،یض اختیتفو :ها دواژهیکل
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  مقدمه
هـاي   یسـتم سامروزه مدیران پرستاري، بـه خـاطر موقعیـت    

کمبـود نیــروي  . سـالمتی بـا تناقضـات بســیاري روبـرو هسـتند     
پرستاري، افزایش تعداد بیماران، افزایش توقعـات و انتظـارات از   

هاي درمانی منجر به کـاهش رضـایت شـغلی پرسـتاران      یستمس
اي مطالعـات موجـود میـزان رضـایت شـغلی       گونـه  به شده است

پرستاران در سراسر دنیا و ایران را متوسط رو به پـایین ارزیـابی   
 در شـغلی  رضـایت  کـه  دهنـد  یمـ نشان  مطالعات). 1( کنند یم

 آن کارکنان که خدمات بهداشتی مراکز ارائه مانند یی،ها سازمان

 زیـرا ) 2،3(دارد  اي ویـژه  اهمیـت  ،دارنـد  مستقیم با افراد تماس

هـا باعـث افـزایش     یمارسـتان بکارکنـان   شـغلی  رضـایت  افزایش
 خـدمات  ارتقاء باعث خالقیت، کارایی، تعهد سازمانی و درنهایت

گـردد   میدرمانی  خدمات از بیماران بهبود رضایتمندي درمانی و
کـه   دهـد  مـی مطالعه یـاقوتی و همکـاران نیـز نشـان      نتایج ).4(

هتر خدمات بهداشـتی درمـانی   در ارائه ب رضایت شغلی پرستاران
بر رضـایت شـغلی بسـیار مهـم      مؤثرعوامل  شناسایی .است مؤثر

وري سازمان و حتی زنـدگی   است زیرا این مقوله در پیامد و بهره
کـه   دهـد  مـی نشـان   تحقیقـات  .کنـد  یمفردي نقش بارزي ایفا 

باالتر ازنظر وضعیت بدنی و توان ذهنی  کارکنان با رضایت شغلی
 .بهتري قرار دارنددر وضعیت 
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 ها تأثیرگذار است؟ آیا تفویض اختیار مدیران پرستاري از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن
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 بـا  ارتبـاط  در يادیز مطالعات ریاخ دهه چند ،یط راستا، نیا در

 همچون یعوامل و) 5( گرفته انجام یشغل تیرضا زانیبر م مؤثر عوامل
 اسـتقالل،  )3،5(، تیریمـد  سـبک  ،)2( يریـ گ میتصـم  در مشـارکت 

 را )3(آمـوزش  سـطح   و ارتقـاء  يهـا  فرصـت  ف،یوظـا  طهیح حقوق،

 اریـ اخت ضیتفـو  یاز طرف. اند نموده ذکر آن با مرتبط عناصر عنوان به

 تیرضـا  زانیـ بـر م  یمثبت اثرات تواند یم یتیریمد ابزار کی عنوان به
 در یاساسـ  عوامـل  از یکـ ی عنوان به چراکه .)6،7( باشد داشته یشغل

 شده محسوب )8(کارکنان  يتوانمندساز و) 6( سازمان ییکارآ ارتقاء

 و مشـارکت  ارتقـاء  تعهـد،  دانـش،  ،يش توانمنـد یافـزا  موجـب  و

 يبـرا  یفرصـت  جـاد یا احترام، و اعتماد جادیا کارکنان، نفس اعتمادبه
 از) 9( گـردد  یمـ  شرفتیپ يبرا کارکنان يساز آماده و کارکنان رشد

ـ  و يفکـر  يرویـ ن ،گـردد  یمـ  موجـب  عامـل  نیا زین یروان بعد  یعمل
 اجـرا  يکارآمـدتر  گونـه  بـه  فیوظا و خدمات و افتهی شیافزا سازمان

مشـکالت خـود و    وفصـل  حـل کارکنـان در مـورد    که یهنگام .گردند
بـه   یطـ ی، محکنند یمبا رهبران مشورت  ها آنراجع به  يریگ میتصم

 کننـد  یمت یکه کارکنان از شغل خود احساس رضا آمدوجود خواهد 
 نیچن مطالعات حال نیباا ).9( شوند یم متعددترو نسبت به سازمان 

دانسـته   مربـوط  سـازمان  و یفرهنگـ  يهـا  یژگیوبه  را مشروط یاثرات
 رانیمد .)10،11, 7(دارد  کارکنان تیرضا و عملکرد با یمثبت ارتباط

 ،گـردد  یتـر مـ   نـامطمئن  يکار طیمح چه هر که نمودند انیب ینیچ
 انیـ ب 1دالیـ و) 6( شـود  یم تجربه شده ضیتفو تیمسئول تیمحدود

 مـورد  در میتصـم  بـه  يادیل زیتما کارگران از درصد 45 که دارد یم

و  2ینیمطالعه پلگر جینتا حال نیباا .)12(داشتند  خود کار انجام نحوه
 را آن یاثربخش و کند یم رد را یمثبت ارتباط نیچن وجود 3اسکاندورا

 فرهنگ عامل بودن مؤثر به پژوهشگران رایز ،دهد یم قرار دیموردترد

معتقد است کـه   4ییآر نیهمچن .)10( دارند باور عامل نیا ییدر کارا
ـ ا بر و دارد فرد ییگرا سنت زانیم به یبستگ اریاخت ضیتفو زانیم  نی

 ضیزان تفـو یـ م باشـد،  کمتـر  زانیـ م نیا چه هر که باشند یم اعتقاد
در  ينکـه مطالعـات معـدود   یبا توجه به ا )11( ابدی یم شیافزا اریاخت

پرسـتاران   یت شـغل یزان رضـا یـ ار و میض اختین تفویمورد ارتباط ب
ض ین تفویب ین همبستگییتع باهدفن مطالعه یانجام شده است لذا ا

  .پرستاران انجام شد یت شغلیزان رضایار و میاخت
  

  مواد و روش کار

                                                   
1 Vidal 
2 Pellegrini 
3 Scandura 
4 Aryee 

کـه حـدود    بـود  5یهمبسـتگ  -یفیک پژوهش توصین مطالعه یا
 یدانشگاه علـوم پزشـک   یآموزش يها مارستانیبنفر از پرستاران  260

جهـت   .قرار گرفتند موردمطالعه یتصادف يبند طبقهبا روش  اصفهان
 "رانیار توسـط مـد  یـ ض اختیتفـو "اطالعات از پرسشنامه  يآور جمع

  .استفاده شد "هرزبرگ یت شغلیرضا"رسشنامه پژوهشگر ساخته و پ
توسـط پژوهشـگر    "رانیار توسـط مـد  یـ ض اختیتفو"پرسشنامه 
و مـرور   يا کتابخانـه ن پرسشنامه بر اساس مطالعات یساخته شد که ا

 یشـد و در بررسـ   یعبـارت طراحـ   16ابتدا . دیگرد یبر منابع طراح
ک یـ د و یـ انجام گرد یاصالحات نظران صاحبطبق نظر  يصور ییروا

 یعبارت 19 ییعبارت حذف و چهار عبارت اضافه شد و پرسشنامه نها
کـرت از  یل یقسـمت  پنجاس یمق ين عبارات بر مبنایا. دیگرد یطراح

شـتر  ی، ب)3از یـ امت( اوقـات  یبعض، )2از یامت(بندرت ، )1از یامت(هرگز 
 کننـدگان  شرکتو  شده میتنظ، )5از یامت(شه یو هم) 4از یامت(اوقات 

از  هرکـدام زان موافقـت خـود را بـا    یـ نه، میاز پنج گز یکیخاب با انت
ن ییار در سه سطح پایض اختیازات تفویامت. سؤاالت مشخص نمودند

) 100 یالــ 67(و بـاال  ) 67 یالــ 34(، متوسـط  )33 یالــ 0از نمـره  (
ار یـ ض اختیزان تفـو یـ باالتر نشانگر م يازهایامت. گردد یم يبند طبقه

 نظران صاحباز  ینظرسنجآن با  يو محتوا يصور ییروا. شتر استیب
 ين پرسشـنامه بـه ده نفـر از اعضـا    یـ ن صـورت کـه ا  یبه ا. انجام شد

و ... ا هیـ بق، تهـران،  ید بهشـت یشـه  یپزشک علومدانشگاه  یعلم ئتیه
آن بـه روش   ییایـ پا. آن اعمال شد یشاهد داده شد و نظرات اصالح

 یهمسـان  یبررسـ  منظـور  بـه . شد يریگ اندازهو ثبات  یدرون یهمسان
. بود 95/0کرونباخ استفاده شد که برابر با  يب آلفایابزار از ضر یدرون

روز برابـر بـا    14 فاصـله آزمـون مجـدد بـه     -بـه روش آزمـون   ییایپا
)75/0=r (بود.  

طـه  یسؤال در ح 43شامل  "هرزبرگ یت شغلیرضا"پرسشنامه 
ت ی، امنیت شغلیموقعا، یط کار، ارتباط با همکاران، حقوق و مزایشرا
و ارتبـاط بـا    یتیریمـد  يگـذار  اسـت یس، ی، نظارت و سرپرسـت یشغل
ن موافقـت  یکمتـر = 1[ يا درجه 4کرت یاس لیدر مق یشخص یزندگ
ن پرسشــنامه توســط دانــت و یــا .اســت]) ن موافقــتیشــتریب= 4تــا 

ک یــفردر یه دو عـامل یــنظر يبــر مبنـا  1996در سـال   6همکـارانش 
سؤال بود که بـا   72رسشنامه ابتدا شامل ن پیا. شد یهرزبرگ طراح

. افـت یل یـ عبـارت تقل  43بـه   55/0 یبا بار عامل یل عاملیانجام تحل
ـ ا. بـود  =92/0کرونبـاخ   ين پرسشـنامه بـه روش آلفـا   یا ییایپا ن ی

-4کرت یاس لیو با مق) 1383(توسط منجمد و همکاران  نامه پرسش
صفر تا (ن ییپات یدر سه سطح رضا یشغل تیرضابکار گرفته شد و  1

                                                   
5 Correlation-Descriptive 
6 Dant etal 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1328-fa.html


 السادات هاشمی مجد، مریم زاده شوریده، ناهید خزایی، حمید علوي زاده قرقوزار، فروزان آتش زهره نبی
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله     1393مرداد ، 58چهارم، پی در پی هم، شماره دوازددوره  342

-%100(ت بـاال  یو رضـا %) 3/33-%67/66(ت متوسط ی، رضا%)3/33
 يو بـرا  يمحتـو  یـی از روا یـی جهـت روا . شد يبند میتقس%) 67/66
آن  ییایب پایابزار از روش آزمون مجدد استفاده کردند که ضر ییایپا

 =88/0کرونباخ  يب آلفایبا ضر یدرون یهمسان. بود r=87/0برابر با 
  .بود
  

  ها افتهی
 یدر گروه سن کنندگان شرکتاز  درصد 5/53ج نشان داد که ینتا

ن یانگیسال بود م 33 آنان ین سنیانگیسال قرار داشتند و م 45-35
 17/8 ینیمورد پژوهش در امور بال يواحدها يپرستارسابقه خدمت 

 4/85سـال داشـتند و    1-10سابقه خـدمت   درصد 3/72بود و  سال
  ).1جدول شماره (بودند ت یریدرصد فاقد سابقه مد

  
  کنندگان شرکت یشناس تیجمعمشخصات  ):1(جدول 

  درصد  سطح  ریمتغ

  سن

34-24 8/25% 

45-35  5/53% 

56-45 5/16% 

67-57  2/4% 

  %10%) 90(    )زن(مرد 
 %8/70%) 2/29(    )مجرد( متأهل

  التیسطح تحص
 %8/90 کارشناس

 %2/9 ارشد کارشناس

  در هفته ين ساعات کاریانگیم

30-1 7/2% 

50-31 3/77% 

70-51 5/16% 

91-71 5/3% 

  یتیریسابقه کار مد
 %7/14 باسابقه

 %5/83  بدون سابقه

  
پـژوهش در   يدرصـد واحـدها   11/ 5در ار یـ ض اختیسطح تفـو 

درصد در سطح  8/35درصد در سطح متوسط و  7/52در سطح کم و 
ت یرضـا  زانیـ م )64/0ار یـ معانحـراف   و 24/2ن یانگیمبا ( اد بود یز

 2/56در پـژوهش در سـطح کـم و     يدرصد واحـدها  8/33در  یشغل
ن یانگیـ با م( اد بود یدرصد در سطح ز 10درصد در سطح متوسط و 

  ).2جدول شماره ( )01/19ار یو انحراف مع 7/41
  

  یت شغلیرضا ار ویض اختیسطوح تفو برحسبپژوهش  يواحدها یع فراوانیتوز ):2(جدول 

  رهایمتغ درجه درصد اریانحراف مع ±نیانگیم

78/13±24/54 

 )0- 33(کم  5/11

  )34- 67(متوسط  7/52 اریض اختیتفو
  )67-100(اد یز 8/35

1/19±7/41 

 )0 - %3/33(کم  8/33

  %)3/33 -%67/66(متوسط  2/56 یت شغلیرضا
  %)67/66 -%100(اد یز 10
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زان یـ ن سـن و م ین پژوهش نشان داد که بیا يها افتهین یهمچن
ار رابطـه  یـ ض اختیزان تفـو یـ بـا م  کننـدگان  شرکت ینیسابقه کار بال

ـ  کـه  یدرحـال  .وجود داشت يمعنادار  ، سـابقه التیتحصـ  زانیـ م نیب

ار یـ ض اختیپرستاران بـا تفـو   يزان ساعت کاریو م یتیریمد يکارها
  ).3جدول شماره (نداشت وجود  يدار یمعنرابطه 

  
الت یزان تحصیدر هفته و م ين ساعات کاریانگی، میتیری، سابقه کار مدینیسن، سابقه کار بال يرهاین متغیرسون بیپ یب همبستگیضر ):3(جدول 

 رانیار مدیض اختیپرستاران با تفو

  رهایمتغ
 ساعات نیانگیم  یتیریسابقه کار مد  ینیسابقه کار بال  سن

  هفته در يکار
  التیزان تحصیم

  اریض اختیتفو
  09/0  -064/0  066/0  *138/0  *128/0  یهمبستگ
  13/0  304/0  288/0  026/0  040/0  يمعنادار

  05/0 در سطحمعنادار *
  

ـ یا يها افتهین یهمچن  زانیـ ، من سـن ین پژوهش نشان داد که ب
زان یـ و م یتیریمد يکارها ، سابقهالتیزان تحصیم، ینیسابقه کار بال

 يآنـان رابطـه معنـادار    یت شغلیزان رضایو م پرستاران يساعت کار
  ).4جدول شماره (وجود نداشت 

  
 الت بایزان تحصیدر هفته، م ين ساعات کاریانگی، میتیری، سابقه کار مدینیسن، سابقه کار بال يرهاین متغیرسون بیپ یب همبستگیضر ):4(جدول 

  مورد پژوهش يدر واحدها یت شغلیرضا

 یتیریسابقه کار مد ینیسابقه کار بال سن رهایمتغ
 ين ساعات کاریانگیم

 در هفته
 التیزان تحصیم

 یت شغلیرضا
 102/0 -060/0 042/0 -043/0 -047/0 یهمبستگ

 102/0 333/0 498/0 486/0 455/0 يمعنادار

  
 یت شغلین رضایب داد که نشان پژوهش نیا يها افتهین یهمچن

وجـود نداشـت    يا رابطـه  يران پرسـتار یمـد  اریـ اختض یزان تفویو م
 یت شـغل یرضـا  مقـدار  ران،یار مـد یض اختیتفو شیافزا با که يطور به

  .)5جدول شماره (افت ین شیافزا پرستاران
  

 مورد پژوهش يواحدها یت شغلیبا رضا اریض اختین تفویب یهمبستگ ):5(جدول 

یت شغلیرضا اریض اختیتفو  رهایمتغ   

064/0 یهمبستگ 1   
اریاخت ضیتفو  

301/0 يمعنادار    
1 064/0 یهمبستگ   

یت شغلیرضا  
 301/0 يمعنادار   

  
  يریگ جهینتو  بحث

دگاه پرستاران یران از دیار مدیض اختیزان تفوین پژوهش میدر ا
بـه   تواند یمن امر یا ؛ کهباشد یمدر سطح متوسط  یعنیدرصد  7/52

ـ از ا یکـ ی رسـد  یمـ به نظر . ل مختلف باشدیدال  توانـد  یمـ  لیـ ن دالی

ار یـ ض اختیاز موضـوع تفـو   ها مارستانیب يران و روسایمد یاطالع یب
انجام دانـد اکثـر    1س و همکارانیکه کال يا مطالعهدر  که چنانباشد، 

ن امر را یل ایبودند که دل اطالع یبار یض اختیاز تفو يران پرستاریمد

                                                   
1 Kalisch 
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). 13( دانست یمت، یریبه درجه مد يارتقاء نامناسب کارکنان پرستار
ار را یـ ض اختیتفو يها مهارتپرستاران ": سدینو یمز درباره ین 1سیآل
ض یاو معتقـد اسـت تفـو   . رنـد یاد گیآن را  و الزم است اند نگرفتهاد ی

 ".اسـت  يریادگیـ قابل  یبا برنامه آموزش ها مهارتر یار مانند سایاخت
: سـند ینو یمـ ض یوستون درباره لزوم آموزش تفویو ه زییمارکو) 14(

صـورت   يار به ویض اختیکه تفو يض کننده و هم فردیهم فرد تفو
ز یـ گـر ن ید لیـ دل .از به آموزش، مهارت و تجربه دارندیگرفته است؛ ن

 توانـد  یمـ گـر  یل دیـ دل. ردستان باشدیر به زیعدم اعتماد مد تواند یم
. )15( باشـد ران ید مـد یـ ار از دیض اختیبودن موضوع تفو تیاهم کم

 عامـل  شـش  انیـ در م داد نشـان  و همکـاران  يورد مطالعه که چنان
 یمنطقـ  و مناسـب  عیـ توز " یانسان منابع يور بهره بر مؤثر يساختار

ن یشـتر یران بیدگاه مـد یـ از د "مختلـف  يهـا  بخـش در  یانسان منابع
 یبرخـ  انجـام  يبـرا  شـتر یب اریاخت ضیتفو"و  باشد یمت را دارا یاهم

 منابع يور بهره بهبود در را تیاهم نیمترک "ندیفرا صاحبان به ارهاک

 هـا  سازمان یدگیچیپ با توجه به است که ین در حالیا. داشت یانسان
ران، یاسـت کـه مـد    ير ضـرور یهر مد یو تخصص یزمان تیمحدودو 

رد یـ گار را درك کرده و آن را در امور خـود بکـار   یض اختیارزش تفو
 يهـا  شـاخص از  یکیار یض اختیاعتقاد دارد که تفو وستونیه( )16(

ار تـاکنون در  ید بسـ یـ داشـتن فوا  رغـم  یعلـ است کـه   یتیریمهم مد
سته و الزم بوده است مورد آموزش یکه شا طور آن يت پرستاریریمد

ـ  عنوان به اریاخت ضیتفو. )17(است قرار نگرفته   یتیریمـد  ابـزار  کی
). 7( باشـد  داشـته  یشـغل  تیرضـا  زانیـ بـر م  یاثرات مثبتـ  تواند یم
و  یفرهنگـ  يهـا  یژگیو به مشروط را یاثرات نیچن مطالعات حال نیباا

 رغمیـ عل کـه  داد نشـان  حاضـر  مطالعـه  .انـد  دانسـته  مربـوط  سازمان

 و ییاروپـا  يکشـورها  شـده در  انجـام  مطالعـات  از حاصـل  يهـا  افتهی
 یشـغل  تیرضا در مؤثر یعامل عنوان به را اریاخت ضیتفو که ییکایآمر

 یهمبسـتگ  عامـل  نیـ کـه ا  داد نشـان  حاضر مطالعه اند کرده یمعرف
 بـا  فـوق  افتـه ی که است یدر حال نیا و ندارد یشغل تیرضا با یمثبت

 انجام هیترک در و اسکاندورا که ینیمطالعات پلگر از آمده دست به جینتا

 باشـد  یمـ ن انجام شـده همسـو   یکه در چ ییمطالعه آر و )10(شده 
ران یـ ز نشان داد کـه در ا یو همکارانش ن یکفعم ج مطالعهینتا .)11(

 یشـغل  تیرضـا  شیافـزا  در يمـؤثر  یتیریمـد  ابـزار  ار،یـ اخت ضیتفو
 بـه  وابسـته  را عامل نیا ییکارا بتوان دیشا .)18( باشد ینمپرستاران 

ـ  در کـه  یکارکنـان  رایـ ز دانسـت،  یـی گرا سـنت  و یسازمان فرهنگ ک ی
 انتظـار  ،کنند یم کار) ییایآس يکشورها( باال قدرت فاصله با فرهنگ

 کمتـر  و رنـد یعهـده بگ  بـر  را کارها تمام تیمسئول رانیمد که دارند

                                                   
1 Ellis 

 علت تواند یم که يگریعامل د نیهمچن. باشند داشته اریاخت ضیتفو

 در گـرا  سـنت  دگاهیـ د ح دهـد، یتوضـ  مـورد  را یمنف ین همبستگیا

 مقـام  يبـرا  يادیـ ز احترام فرد دگاهین دیا در رایز ،باشد یم تیریمد

 یاساس يها جنبه از یکی مافوق به و احترام باشد یم قائل خود مافوق
 فاصله سازمان با کی در کار ییآر نیبنابرا ).11( باشد یم دگاهید نیا

 رانیا) 11( دانند یم مربوط گریکدی با را گرا سنت دگاهید و ادیز یقدرت

 ازنظـر  رایـ ز دانسـت،  یفرهنگـ  نیچنـ  بـا  يکشور بتوان دیشا زین را

 فرهنگ داشتن(ن یو چ هیو ترک رانیا انیم يشتریب شباهت یفرهنگ

 ن،یبنـابرا  دارد، وجود ییکایآمر و ییاروپا يکشورها به نسبت )یشرق

 انتظـار  و رنـد یپذ یمـ  را یتیمـوقع  تفاوت کارکنان یفرهنگ نیچن در

. شـوند  ییراهنمـا  مرئوس کی عنوان به فشانیوظا ياجرا در که دارند
پرستاران در حد متوسط بود و  یت شغلیزان رضایدر مطالعه حاضر م

 يو سـابقه کارهـا   ینیسابقه کار بال ،التیتحص ، سطحتأهل ،ن سنیب
و  یجهـان  ج مطالعهیکه با نتا وجود نداشت يدار یمعنرابطه  یتیریمد

  .)19،20(است  راستا هم 2پوراسیلوپولوس و پریا وهمکاران 
ت یدر رضـا  يگـر ین است که عوامل دیا دهنده نشانن مسئله یا 

 مسعود اصـل ج مطالعه ینتا که يطور بهاست  رگذاریتأثکارکنان  یشغل
 عامـل  6 نیتـأم  جهـت  يزیر برنامه و توجه نشان داد که همکاران و 

 و یمشـ  خـط  در سازمان، یشغل تیار، امنک طیمح در مناسب طیشرا
ار و کـ  در تیمسـئول  احساس ،یافکدستمزد  و ، حقوقيادار مقررات

. باشـد  مـؤثر نان کارک ردکعمل بهبود در تواند یم ار،ک بودن موردعالقه
 و ریتـأث  نیشتریب سرپرست، یستگیعدم شا ،یبهداشت عوامل نیب در
ـ  در یتینارضـا  جـاد یا در را ریتـأث  نیمتـر ک ارک در یجانب يایمزا ن یب
  .)21( دارد نانکارک

ش و پرداخت یافزا نشان داد که و همکاران یجهان ج مطالعهینتا 
جهـت   یجـاد امکانـات رفـاه   یکـار و ا  یسخت يایکارانه و مزا موقع به

بـا سـن،    یشـغل  تیرضـا . باشـد  یم يآنان ضرور یت شغلیبهبود رضا
 .)19(نداد نشان  يدار یمعنخانواده ارتباط  يکار و تعداد اعضا سابقه
، یت شغلیان کردند که موقعیب) 2011(پوراس یو پروپولوس یلیا 
 یشـغل  تیرضـا بـا   يالت ارتباط معناداریو سطح تحص يت مادیوضع

دارد  یفیارتبـاط معکـوس و ضـع    یشـغل  تیرضـا دارند و سن افراد با 
)20(. 

ف یران امـروز وظـا  یمـد  کـه  نیـ ابا توجـه بـه   : یینها يریگ جهینت
 يضـرور  يت امـر یریمـد ار در یض اختیدارند تفو يده و متعددیچیپ

 یران آگـاه یکه مـد  دهد یمران نشان یمطالعات انجام شده در ا. است
 رسـد  یمن به نظر یبنابرا ار نداشتهیض اختیب تفویا و معایاز مزا یکاف

                                                   
2 Iliopoulos &Priporas 
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ار یــض اختینــه تفــویالزم در زم يهــا آمــوزشازمنــد یران نیکــه مــد
 تیریار در مدیض اختیمهم تفو ارینقش بس رغم یعلکن یول باشند یم

 یت شـغل یزان رضـا یـ در م يریتـأث  یتیریمـد  ابـزار  نیـ از ااسـتفاده  
  .پرستاران ندارد

  

  ر و تشکریتقد
ن یـ کـه در ا  یاز پرسـتاران  داننـد  یمـ پژوهشگران بـر خـود الزم   

اصفهان و  یاز دانشگاه علوم پزشک نیچن همپژوهش شرکت کردند و 
ــا مارســتانیبن یمســئول ــد،    ییه ــژوهش را دادن ــام پ ــازه انج ــه اج ک

  .ندینما يسپاسگزار
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Original Article 

DOES THE MANAGERS’ DELEGATION IN THE VIEW OF NURSES 
AFFECT THE JOB SATISFACTION OF NURSES? 

 
Nabizadeh Girgozar Z1,Atashzadeh SHorideh F2*,KHazaei N3,Alavi Majd H4,Hashemi MA5 

 
Received: 22 Apr , 2014; Accepted: 25 June , 2014 

Abstract 
Background &Aims: In recent years, job satisfaction, employee empowerment and participation in 
decision-making process is crucial issue for successions of organization. The aim of this study was to 
determine the correlation between Nursing Managers’ Delegation and Nurses’ job satisfaction from the 
Viewpoint of Nurses. 
 Materials &  Methods: This study is a descriptive – correlation study. Statistical data in this research 
includes nurses (2120 members) Working in Hospitals affiliated to Medical University of Isfahan. out of 
which 260 nurses were selected randomly. Data collection tools in this research are two questionnaires:  
the first one is "Delegation by Managers" designed by researchers, and the other one is "Herzberg job 
satisfaction" questionnaires .The data has been analyzed by statistical software named SPSS version 19. 
Results: The findings of the study show that the nurses’ perspective (view) about Managers’ Delegation 
was 52.7%. In other words, it is in average level .In this study  8/33% of subject had was low level of Job 
satisfaction, 2/56 percent had average level of Job satisfaction, and 10% had  high levels of Job 
satisfaction (7/41 ± 01/19). This study demonstrates there isn't significant positive relationship between 
age, marital status, education level, and work experience and job satisfaction and also there isn't 
significant positive relationship between Nursing Managers’ Delegation and nurses' job satisfaction. 
Conclusion: Delegation is not an effective management tool to increase nurses' job satisfaction. 
Keywords: Delegation, job satisfaction and nurse. 
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