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 مقاله پژوهشی

   يرشته پرستار نيمدرس يشغل تيرضا زانيعوامل مؤثر بر م مطالعه
  و ارائه راهکارهايي براي ارتقاي آن واحد کاشمر يدانشگاه آزاد اسالم

  
  ٭1رضا بشارتی

  
 17/03/1401تاریخ پذیرش  09/11/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

بلکه بر سطح ارائه  مؤثر است انیشجوآموزش دان يتنها بر ارتقانه يرشته پرستار نیمدرس یشغل تیرضا زانیعوامل مؤثر بر مشناخت  :هدف و زمينهپيش
واحد  یزاد اسالمآدانشگاه  يپرستار نیمدرس يتمندیرضابر عوامل مؤثر  مطالعهپژوهش حاضر باهدف  ،ودمؤثر خواهد ب زیجامعه ن یدرمان و یخدمات بهداشت

  .انجام شد ارائه راهکارهایی براي ارتقاي آن و کاشمر
جهت  در مطالعه شرکت کردند. دادندیم لیکه تمام جامعه پژوهش را تشکي پرستار نینفر از مدرس 30 تعداد یلیتحل یفیپژوهش توص نیدر ا: هاروشمواد و 
-spssافزار پژوهش با استفاده از نرم يهاداده شد،هرزبرگ استفاده  يتئور بر اساسي اعلمی از پرسشنامههیئت ياعضا یشغل تیرضا زانیعوامل مؤثر بر م مطالعه

  .قرار گرفت یموردبررسي رگرسیون، واریانس و همبستگی پیرسون هالیتحلی و فراوان عیصورت توزبه 21
 يباالتر تیاهماز ) 871/0±06/0( ییبه عوامل محتوانسبت ) 874/0±04/0( يانهیعوامل زم مدرسین پرستاريکه ازنظر  بوداز آن  یپژوهش حاک جینتا :هاافتهي

داري وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس ي همبستگی مثبت و معنیانهیزمآزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن و عوامل محتوایی و  نتایج .برخوردارند
  داري را نشان داد.ي تفاوت معنیانهیزمت ازنظر عوامل محتوایی و ي جنسیت و سطح تحصیالهایژگیوهم بین نوع همکاري ازنظر عوامل محتوایی و 

موردتوجه  يانهیزمهردو با اولویت عوامل  يانهیو زم ییعوامل محتواباید  يپرستار نیمدرس یشغل تیرضا شیجهت افزا هاافتهبر اساس ی گيري:بحث و نتيجه
  .برخوردار است يباالتر تیعوامل از اهم رینسبت به سا ،حقوق و دستمزد ی،شغل تیعوامل امنگیرند. قرار 

 هادانشگاهآموزش،  ي،پرستار ی،شغل تیرضا :هاکليدواژه

  
 ۹۷۶-۹۸۵ ، ص۱۴۰۰ اسفند، ۱۴۹ درپي، پيدوازدهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  09153319446 آزاد اسالمی، گروه پرستاري، تلفن: خراسان رضوي، شهرستان کاشمر، بلوار سید مرتضی، دانشگاه: آدرس مکاتبه

Email: rezabesharati@ymail.com 

 
  

  مقدمه
افراد  يتمندیتعهد و رضا ،تالش دونب تواندینم سازمانی هیچ

محکوم  زهیسازمان با کارکنان فاقد انگ ،ابدیدست  تیخود به موفق
عملکرد  یاز عناصر اصل یکی یشغل تیارض )،1اضمحالل است ( به

 شودیوري مبهره شیکارکنان بوده و موجب افزا ياو حرفه یشغل
است که  نیا انگریمربوط به آن ب یشغل تیو رضا يخوشنود )،2(

ها و رغبت ،هاییتوانا ،ازهاین يحرفه موردنظر تا چه اندازه پاسخگو
در  رانیمد يهاازجمله تالش ).1فرد است ( یشخص اتیخصوص

و  کارکناندر  تیرضا جادیا یمنابع انسان يجهت حفظ و نگهدار
 ،هازهیانگ ،ازهایاخت نشن )،3هاست (آن تیاز عدم رضا يریجلوگ

 بلکهتنها الزم است کارکنان نه تیو عدم رضا تیعوامل رضا ،التیتما
                                                             

  رانیواحد کاشمر، کاشمر، ا یآزاد اسالم دانشگاه ،يپرستار گروه ار،ی. استاد1

 يهامناسب و برنامه يراهبردها حیصح يهااستسی اتخاذ جهت
  ).4( است يمؤثر ضرور

ملی دوعا يتئور یشغل يهانهیدر زم يکاربرد يهاياز تئور یکی
به دو گروه  یشغل تیهرزبرگ است که در آن عوامل مؤثر بر رضا

 میتقس ی)زشیانگ( ییو عوامل محتوا ی)(بهداشت يانهیعوامل زم
شغل ارتباط  نهیو زم طیطور عمده با محبه يانهیعوامل زم ،گرددیم

 رراتو شامل حقوق مق کنندیدارند و کارکنان را در سازمان ابقا م
 یکار و نحوه سرپرست طیمح طیشرا ی،شغل یتیامن ،روابط ي،ادار

و موجب  شودیم یاز انجام کار ناش ییعوامل محتوا .است
است و شامل  یذهن ای یعنوان پاداش درونفرد شده و به يتمندیرضا

رشد و  ،تیمسئول ی،شغل تیموفق ،کار تیماه ی،شناخت و قدردان
  ).5( باشندیم شرفتیپ
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در حرکت  تواندیبنیان که مدانش يهاسازمان نیترماز مهیکی  
 یزشو آمو یعلم ينهادها ،دینما ینیو توسعه جامعه نقش آفر یمتعال

 باشدیم یها و مؤسسات آموزش عالاست که اهم آنها دانشگاه
 ی،توسعه اجتماع رساختیز تواندیها مسازمان نیعملکرد ا

 نیتراز مهم ،)6قرار دهد ( ریرا تحت تأث یاسیو س یفرهنگ ي،اقتصاد
متخصص است که با استفاده از  یانسان يروین ستمیس نیا ياجزا
 و ییو موجبات شکوفا کنندیمنابع اهداف سازمان را محقق م ریسا

علمی در نظام هیئت ياعضا)، 7( آورندیجامعه را فراهم م شرفتیپ
 هايآورد از ره ياریو مسلط بودن بر بس یآگاه لیبه دل یعال موزشآ

کسب  يبرا ياژهیو يهازهیانگ به نیازخود  یو اجتماع یطیمح
 ،است یاقشار و طبقات اجتماع ریاز سا زیدارند که متما تیرضا

از  یاست و آگاه یو بررس لیتحل ازمندین هایژگیو نیشناخت ا
 ینیب شیپ يبرا یشغل تیرضا جادیاعلمی در هیئت ياعضا يازهاین

 دهیدنا دیاست که نبا یاتیو از ضرور دیمف شانیا يرفتارها ریو تفس
 جادیدر ا یعامل اساس یشغل تیو رضا زهیانگ رایگرفته شود ز

 فیشرح وظا يها دارادانشگاه نیامروزه مدرس ).8( هاستتیفعال
و  ییاجرا يهاتیفعال ی،خدمات درمان ،پژوهش ،وزشگسترده آم
 است يآنها ضرور یشغل تیرضا یابیارز يهستند و برا يتوسعه فرد
ان هرچه دسته از کارکن نیا )،9توجه شود ( هاطهیح نیتا به تمام ا

ر کشو شرفتیانجام دهند توسعه و پ يبهتر تیفیخدمات خود را با ک
گروه  نیمدرس انیم نیدر ا )،10( تخواهد داش يشتریشتاب ب

 تیربتآنان  یرسالت اصل رایبرخوردارند ز ياژهیو گاهیاز جا یپزشک
جود و )،11(بهداشت و درمان جامعه است  يارتقا يبرا یانسان يروین

 میاز ارکان تعل یکیعنوان به یدر گروه پزشک زهیو با انگ ضیرا دیاسات
 یاتیسالمت جامعه نقش ح يو ارتقا انیدانشجو زشدر آمو تیو ترب

 مولدریو غ ماریجامعه ب شیدایاز پ يریدارد که به سهم خود در جلوگ
 یشغل تیرضا نهیدر زم دیگريمطالعه  )12(مؤثر است  ندهیدر آ

رند ارتباط دا دیاسات یشغل تیبا رضا يادیز يرهاینشان داد که متغ
ر و عوامل کا تیماه ی،طیمح ی،سازمان لها عوامآن نیترکه مهم

  ).13(است  يفرد
 یو همکاران در دانشگاه علوم پزشک انیمطالعه محراب جینتا

 يهاطهیح هیدر کل دیاسات تیرضا زانیآن است که م انگریب النیگ
 طیشرا، ارتباطات ی،نحوه سرپرست ،تیریشامل مد یمورد بررس

ارتقا و  يهافرصت ی،شغل تیو امن یروان طیشرا ،کار طیمح یکیزیف
 تیرضا طهیو تنها در ح وسطدر حد مت ایو حقوق و مزا يرشد فرد

در  ).14(در حد مطلوب بوده است  يتمندیکار رضا طیاز مح
توجه به موانع توسعه  لیاردب یدر دانشگاه علوم پزشک گرید یقیتحق

 تیرمدی ي،عدم ارزشگذار ی،نیآفر دهیبه ا قیعدم تشو ،تیو موفق
 یابیزشار ي،ارحرفهیتعامالت غ ی،و رفاه یمال يتنگناها ،ناموثر

شده است  دیتاک دیدر اسات زهیانگ جادیجهت ا یعدالت یناکارآمد و ب
 داد نشان نیزپژوهش ستوده و همکاران  يهاافتهیهمچنین  )،15(

کار و  تیماه طهیمربوط به ح دیاسات یشغل تیرضا نیکه باالتر
 نیاالترحقوق و دستمزد بوده و ب طهیآن مربوط به ح زانیم نیکمتر

و کار در دانشگاه و  سیاز تدرلذت " نهیمربوط به گز تیرضا زانیم
نبود "مربوط به  تیرضا زانیم نیو کمتر "یخدمت به جامعه علم

  ).16( باشدیم "و بازخورد مناسب عملکرد قیتشو ستمیس
 دیاسات یشغل تیرضا یابیبا عنوان ارز یقیدر در تحق 1کارن

عبارتند  یتینارضا عواملکه  دیرس جهینت نیبه ا يدانشکده پرستار
و عوامل مربوط به  يو حجم کار یسازمان يهااستیس ،از دستمزد

 لیو استقالل تشک يارا تعامالت حرفه يتمندیرضا نیشتریب
  ).17( دهندیم

پژوهش را  نیو ضرورت انجام ا تیتوجه به مطالعات مشابه اهم
ل شام یشغل تیرضا نهیمطالعات در زم شتریب رایز ،دینمایمشخص م
مختص  يامطالعه بوده و کمتر یعلمی علوم پزشکهیئت يتمام اعضا
ها در آموزش آن ژهیو گاهیبا توجه به جا يپرستار نیبه مدرس

درمان به خصوص  از نظام بهداشت و یعنوان بخش مهمپرستاران به
ها مربوط به شده است و اکثر پژوهش نجاما یآزاد اسالم در دانشگاه
 یمکه سازمان دانشگاه آزاد اسال یاست در حال یدولت يدانشگاهها
متفاوت  وساختاري یبودجه به شکل خصوص نیو تأم یتیریازنظر مد

 یغلش تیرضا ژهیبه و دیعملکرد اسات تواندیم نیو ا شودیاداره م
 يواحدها در یمطالعات نیچن امانج نیعالوه بر ا ،ندیآنها را متأثر نما

درت به ن یلیخ ایه و انجام نشد ای و محروم دور از مرکز یدانشگاه
 يدیمف يهاافتهی تواندیحاضر م قیتحق نیبنابرا ،صورت گرفته است

لی . در این راستا هدف کدانشگاه قرار دهد رانیمد اریرا در اخت
رشته  نیمدرس یشغل تیرضا زانیعوامل مؤثر بر مپژوهش تعیین 

  در نظر گرفته شد. واحد کاشمر یدانشگاه آزاد اسالم يپرستار
  

  مفهومي تحقيق:مدل 
با توجه به مبانی نظري پژوهش، مدل مفهومی به شکل زیر 

 ):1تدوین شده است (شکل شماره 
  

                                                             
1. Karen 
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  )1،5پژوهش (مدل مفهومی  ):۱( شکل
  

  مواد و روش کار
حاضر ازنظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ  پژوهش 

 نییکه به منظور تع بود یلیتحل_یفیمطالعه توص کی روش اجرا،
دانشگاه  يرشته پرستار نیمدرس یشغل تیرضا زانیعوامل مؤثر بر م

جامعه پژوهش شامل تمام شد. واحد کاشمر انجام  یآزاد اسالم
 یرسم ،سیحق التدر يهاتصوربه حداقل دو ترم که ندبود يدیاسات
 یمطالعه با دانشگاه آزاد اسالم زماندر  یقطع یرسم و یشیآزما

تمام صورت حجم نمونه به نیبنابرا کردندیم يواحد کاشمرهمکار
ورد پژوهش را مکه تمام افراد جامعه  نفر بود 30شامل  يشمار
انجام  و همگی مایل به شرکت در پژوهش بودند. دادندیم لیتشک

مطالعه با کسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه صورت گرفت، 
 هدف پژوهش و ،بود ياریدر پژوهش کامالً اخت نیشرکت مدرس

مورد پژوهش  يواحدها يطور کامل برابهمحرمانه بودن نظرات آنان 
  شد.داده  حیتوض

 لشام وپژوهشگر ساخته  اي داده هاپرسشنامه يابزار گردآور
 يسؤال مربوط به مشخصات فرد 4ر بخش اول دبود، سه بخش 

و نوع  التیتحص زانیم ،جنس ،مورد پژوهش شامل سن يواحدها
 یسؤال جهت بررس 44در قسمت دوم پرسشنامه و  هانمونه همکاري

آنها  یشغل تیرضا زانیدر رابطه با عوامل مؤثر بر م نینظرات مدرس
) و بر 1،5بر اساس تئوري هرزبرگ (سؤاالت  نیکه اگردید مطرح 

در مورد  بیبه ترتاساس عوامل ارائه شده در مدل مفومی پژوهش 
مقررات اداري  سؤال)، 5حقوق و دستمزد ( :شامل يانهیعوامل زم

 طیمح طیشرا سؤال)، 4شغلی ( تیامن سؤال)، 4روابط ( )،سؤال 5(
 ییعوامل محتوا زیو ن سؤال) 5نحوه سرپرستی ( سؤال)، 3کار (

 تیموفق سؤال)، 4کار ( تیماه سؤال)، 5شناخت و قدردانی ( :شامل
 سؤال) 3رشد و پیشرفت ( سؤال)، 3مسئولیت ( سؤال)، 3شغلی (

پرسشنامه هم سه سؤال باز مطرح شد که دو سؤال  يتهادر ان، بود
را مورد  یشغل تیرضا زانیم نیو کمتر نیآن عوامل مؤثر بر باالتر

مورد پژوهش  ياز واحدها زیسؤال آخر ندر داده و  پرسش قرار
که عالوه بر عوامل مطرح شده در پرسشنامه  یدر صورتشد خواسته 

 ییروا .دینفرما رقومدارند م یشغل تیدر خصوص رضا يگرینظر د
پرستاري و مدیریت  علمیهیئت ياعضانفر از  10پرسشنامه توسط 

 يآلفا بیضر يریآن با اندازه گ ییایو پا خدمات بهداشتی و درمانی
مقررات  ،حقوق و دستمزدبراي زیرمقیاس هاي  و 0 /91کرونباخ 

 ی،نحوه سرپرست ،کار طیمح طیشرا ی،شغل تیامن ،روابط ي،ادار
رشد و  ،تیمسئول ی،شغل تیموفق ،کار تیماه ی،شناخت و قدردان

، 92/0، 86/0، 87/0، 91/0، 89/0، 87/0به ترتیب با مقادیر  شرفتیپ
  .شد دییتأ 88/0و  90/0، 88/0، 93/0، 85/0

پرسشنامه  که بود بیترت نیاطالعات به ا يروش گردآور 
الزم  حاتیپس از ارائه توضو پژوهشگر  يصورت مصاحبه حضوربه

خود را برحسب  اتخواسته که نظراز آنها  یمورد بررس يواحدهابه 
 اسیمربوطه که بر اساس مق يهاعوامل موردنظر در ستون تیاهم

تحلیل  ،شده است را عالمت بگذارند نیتدو یسمترت پنج قکیال
 قیاز طر spss21افزار نرمبا استفاده از شده  يجمع آور يهاداده
صورت  درصد، میانگین، انحراف معیار)فراوانی ( عیتوز داولج میتنظ

 نیعدم وجود ارتباط ب ایوجود  یبه منظور بررس ،گرفته است
ي هاافراد مورد پژوهش با نظرات آنان از آزمون يفرد اتیخصوص

ي هالیتحل، 01/0ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی دار 
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شد. ستفاده ا 05/0رگرسیون و واریانس در سطح معنی دار 
نمودارهاي هیستوگرام ترسیم شده نشان داد که متغیرهاي کمی، 

تقریبی نرمال تبعیت  ي و عوامل محتوایی از توزیعانهیزمعوامل 
 هاداده، لذا تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس براي آنالیز کنندیم

  به کار رفت.
  

  هاافتهي
یانگین و انحراف  30درمجموع  ند، م ـــرکت کرد عه ش طال نفر در م

ــرکت کنندگان در مطالعه  ــن ش ــال (دامنه  9/36±8/7معیار س س
شماره  56تا  30سنی:  اطالعات مربوط به  1سال) بود. در جدول 

جنسیت، مدرك تحصیلی و نوع همکاري مدرسین پرستاري آورده 
  شده است.

  مشخصات جمعیت شناختی مدرسین پرستاري شرکت کننده در مطالعه): ۱جدول (
  درصد  تعداد  متغیر

  جنسیت
  7/36  11  زن
  3/63  19  مرد

  نوع همکاري
  7/86  26  حق التدریس
  3/13  4  هیات علمی

  مدرك تحصیلی
  0/60  18  کارشناسی

  0/40  12  کارشناسی ارشد و باالتر
  

 
ي بیشتر انهیزمنتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره عوامل 

ي در ایجاد انهیزمعوامل  ریتأث، بنابراین باشدیماز عوامل محتوایی 
رضایت شغلی بیشتر از عوامل محتوایی است. همچنین در بین 

)، و در بین 9550/0شغلی (ي، میانگین عامل امنیت انهیزمعوامل 
) 9633/0کار (عوامل محتوایی میانگین مربوط به عامل ماهیت 

بیشتري بر رضایت شغلی  ریتأثنسبت به سایر عوامل باالتر بوده و 
  .)2جدول اند (داشته

  
  ي و محتوایی به ترتیب اولویتانهیزممقایسه میانگین و انحراف معیار عوامل رضایت شغلی ): ۲جدول (

  
بر رضایت شغلی و مشخصات  مؤثردر بررسی رابطه بین عوامل 

فردي مدرسین پرستاري، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد 
) بین سن و عوامل r=0.585داري (همبستگی مثبت و معنیکه 

) و عوامل محتوائی r=0.856و نیز بین سن ( )P=0.001اي (زمینه
تحلیل واریانس نشان داد ). همچنین نتایج P=0.0001وجود دارد (

 یمحتوائ و) P=0.0001( يانهیزم عوامل ازنظر جنس دو نیبکه 
)P=0.007 (در مردان ، به این معنی که دارد وجود داريمعنی تفاوت

 سطح نیب. باشدیماي و محتوایی بیشتر از زنان امتیاز عوامل زمینه

 یمحتوائ و) P=0.003( يانهیزم عوامل ازنظرهم  التیتحص
)P=0.0001 (یعنی امتیاز عوامل دارد وجود داريمعنی تفاوت ،

اي و محتوایی در افراد با تحصیالت دکتراي تخصصی و فوق زمینه
اي و محتوایی در افراد با لیسانس بیشتر از امتیاز عوامل زمینه

 یمحتوائ عوامل ازنظري همکار نوع نیب تحصیالت کارشناسی است.
)P=0.0001 (علمی ، در اعضاي هیات دارد وجود داريمعنی تفاوت

امتیاز عوامل محتوایی بیشتر از افراد حق التدریس است 
)P=0.0001 3) (جدول.(  

  

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  عوامل محتوایی  اولویت  تعداد  انحراف معیار  میانگین  يانهیزمعوامل   اولویت
  30  032/0  9633/0  ماهیت کار  1  30  7352/0  9550/0  امنیت شغلی  1
  30  034/0  9040/0  رشد و پیشرفت  2  30  1284/0  8813/0  حقوق و دستمزد  2
  30  085/0  8311/0  موفقیت شغلی  3  30  0525/0  8667/0  مقررات اداري  3
  30  069/0  8244/0  مسئولیت  4  30  0442/0  8613/0  ارتباط  4
  30  0625/0  8413/0  شرایط محیط کار  5

  30  093/0  7978/0  قدردانی شناخت و  5
  30  8052/0  8300/0  نحوه سرپرستی  6

  30  061/0  8715/0  مجموع عوامل محتوایی  30  046/0  8741/0  يانهیزممجموع عوامل 
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  ي و محتواییانهیزمتحلیل واریانس اثر مشخصات فردي مدرسین پرستاري بر روي عوامل  ):۳( جدول

 F( P-Valueآزمون آماره (  میانگین خطاي معیار  انحراف معیار  میانگین  مشخصات فردي مدرسین  عوامل
    يانهیزمعوامل 

  جنس
  

  0001/0  035/33  017/0  057/0  8140/0  زن
  068/0  0298/0  9049/0  مرد

  007/0  459/8  015/0  051/0  8455/0  زن  عوامل محتوایی
  079/0  034/0  891/0  مرد

    يانهیزمعوامل 
  تحصیالت

  

  003/0  504/10  011/0  048/0  8462/0  کارشناسی
  016/0  058/0  909/0  ارشد و باالتر

  0001/0  672/22  007/0  028/0  8494/0  کارشناسی  عوامل محتوایی
  012/0  043/0  911/0  ارشد و باالتر

    يانهیزمعوامل 
نوع 

  همکاري
  

  056/0  967/3  0119/0  0607/0  8633/0  حق التدریس
  0096/0  0192/0  925/0  هیات علمی

  0001/0  971/27  0068/0  0349/0  8615/0  حق التدریس  عوامل محتوایی
  0045/0  0091/0  956/0  هیات علمی

 
  گيريو نتيجه بحث

نشان داد که  يانهیدر رابطه با عوامل زم قیتحق نیا جینتا
و  تیامن يپرستار نیمدرس یشغل تیعوامل مؤثر بر رضا نیترمهم

 نیدر ا یقبل نیمحقق جیبا نتا هاافتهی نیبوده است که ا یثبات شغل
) 18،19 ،16(ندارد  یهمخوان یعلوم پزشک يهادر دانشگاه نهیزم

 يتهایحما ی وساختار متفاوت استخدام لیمسئله به دل نیکه ا
از  شتریاستفاده ب لیبه دل زیو ن یدر دانشگاه آزاد اسالم یقانون

 ینیتضم چیکه دانشگاه ه باشدیم يپرستار سیحق التدر نیمدرس
 يبرا نکه اگر کارکنا یدر حال ،آنان ندارد يریکارگدر ادامه به

 يکنند برا ینیب شیرا پ یطوالن خدمتخودشان در سازمان دوران 
خود را با و  دهیکش يشتریجذب شدن در فرهنگ سازمان زحمات ب

هر قدر خدمت در سازمان  نیهمچن ،کنندیآن سازگار م يهاارزش
و رابطه  شوندیآشنا م شتریباشد کارکنان با امور سازمان ب تریطوالن
سبب  یشغل تیامن ،ابدییآنان گسترش م انیم يو همکار یدوست

و مانع است  جادیرا ا یمطلوب یشده و جو سازمان یآرامش روان جادیا
  .گرددیهمکاران م یروانشناخت يهایو ناراحت یشغل یاز فرسودگ

حقوق و  زانیم يانهیعوامل زم انیعامل مهم در م نیدوم 
 يهادر دانشگاه ياریبس نیشیکه مطالعات پ ،دستمزد بوده است

 )20،16،17،21اند (کرده دییرا تأ افتهی نیا یو آزاد اسالم یدولت
 یختگیدر برانگ هایافتیدر نیماهانه و نوسانات ا یافتیدر زانیم

دانشگاه آزاد  رانیمد نیبنابرا ،دارد یتوجهاثر قابل ینمدرس یزشیانگ
خود به  يهااستیس فیو تعر هايدر هنگام هدف گذار دیبا یاسالم

 و آنان یبا شأن و منزلت اجتماع نیمدرس یافتیاصل تناسب در
  .ندیمعطوف نما ياژهیسطح درآمد جامعه توجه و

  
ازنظر  يانهیدر رابطه با عوامل زم گریمؤثر د يفاکتورها 
 هایمش یعبارت بودند از خط تیاولو بیبه ترت ي،پرستار نیمدرس

 جیکه با نتا یکار و نحوه سرپرست طیمح طیشرا ،ارتباط ،و مقررات
عدالتخواه و همکاران در  ،دارد یهمخوان گریاز مطالعات د ياریبس

و  ریدست و پاگ نیوجود قوان اساتیدمطالعه خود نشان دادند که 
 ریتعامالت غ ،ناموثر تیریمد ،کارشناسان توانمند يریعدم بکارگ

 يهاتنگنا ،فیو نظارت ضع شیناکارآمد و پا یابیشارز ي،احرفه
کار نامناسب در دانشگاه را  طیو مح یکیزیف طیازجمله شرا یرفاه

و  يطاهر )،15(اند خود برشمرده تیدر عدم رضا یموانع مهم
 يرهبر يهاسبک نیارتباط ب نهیدر زم یقیهمکاران هم در تحق

که  دندیرس جهینت نیبه ا دیاسات یغلش تیها و رضاگروه رانیمد
ها  يریگ میها الزم است تصمدر گروه یتیریمد ستمیس ییایپو يبرا

دانشگاه و  تیاهداف و مأمور ،هادر سطوح مختلف بر اساس رسالت
 شیآنان افزا یشغل تیتا رضا ردیصورت گ دیبا مشارکت فعال اسات

وجود آید  به تیو خالق ينوآور ،رییمناسب جهت تغ نهیو زم افتهی
دارند که  دیو همکاران در پژوهش خود تاک ییثابت مهارلو )،22(

 ،گرددیم دیاسات یشغل تیرضا شیمنجر به افزا رانیمد تیحما
تا افراد از امکانات و منابع  شودیدر شغل باعث م یتیحما طیمح
فاقد  يکار طیکه در مح یدر حال رندیطور مناسب بهره گبه یشغل
مربوط به حرفه  يهاتیدر انجام فعال يفرد با مشکالت جد ،تیحما

 يهاافتهی )،23دهد (یدست م يبه و یاحساس ناکام، روبرو بوده
مناسب  یابیارزش ستمیس کی جادینشان داد که ا زیستوده ن قیتحق

   نیتأم زیشود و ن مدرسینکه منجر به بازخورد به موقع عملکرد به 
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 مثل داشتن دفتر کار مناسب در دانشگاه و یکیزیمناسب ف طیشرا

  ).16(است  يضرور دیاسات يتمندیرضا شیافزا يبرا مارستانیب
 نیمدرس دگاهیحاضر نشان داد که از د قیتحق يهاافتهی 

 یب ییامربوط به عوامل محتو يهانهیاز گز چکدامیه ریتأث يپرستار
 دهیقدر ابراز ع يچون وجود آزاد یاست و عوامل نشده یابیارز تیاهم

 وجود ،همکاران یقدردان ،انیدانشجو یقدردان ،تیو داشتن مسئول
 و شناخته تیابتکار و خالق يرویمساعد جهت استفاده از ن طیشرا

 ،بوده است هانهیگز هیتر از بقمهم ،حرفه قیشدن در جامعه از طر
 رشد"و  "کار تیماه" يافاکتوره ییعوامل محتوا انیاز م نیهمچن

 قیحقبخش از ت نیا جینتا .قرار دارد تیدر درجه اول اهم "شرفتیو پ
اران ستوده و همک ،باشدیچند همسو م ییهاپژوهش يهاافتهیبا 
وهش انجام پژ ،سیکار شامل لذت بردن از تدر تیدارند که ماه دیتاک

 يبرا ایو مزااز حقوق  شیکار با دانشجو بز ا تیو احساس مسئول
در )، 16(داشته است  ینیو پاداش آفر یزشیجنبه انگ دیاسات
ه ک دندیرس جهینت نیداداش زاده اصل و همکاران به ا گرید یقیتحق
 یمناسب یبتوان ارزش اجتماع یعملکرد شغل قیکه از طر یزمان

 یتوجهاثر قابل دیاسات یزشیانگ یختگیامر در برانگ نیا ،نمود جادیا
ته مهم نک نیبه ا دیبایدانشگاه آزاد م رانیمد نیبنابرا)، 21(دارد 

هم  نیمدرس یو منزلت اجتماع گاهیکه با توجه به جا ندیاهتمام نما
 گاهیجا نیحفظ ا يو تالش برا یو هم از بعد حقوق یقیاز بعد حق
و  مخبرالصفا .کندیم فایآنان ا تیرضا جادیرا در ا ینقش مهم

 شیافزا يکه برا دندیرس جهینت نیخود به ا قیدر تحق زین رانهمکا
جا دارد که در حوزه  دیاسات یوري و ارتقاء شغلو بهره يتمندیرضا

 .)24(مبذول داشت  يشتریارزش و احترامشان و مرتبه آنها توجه ب
عامل  یی،عوامل محتوا طهیدر ح قیتحق نیمهم ا افتهی نیدوم
ستوده و همکاران در دانشگاه  قاتیتحق .بوده است شرفتیرشد و پ

داداش زاده اصل و همکاران در دانشگاه  )،16(سمنان  یعلوم پزشک
 )،25(و همکاران در هند  1یگلیش، )21(واحد آستارا  یآزاد اسالم

از  یشغل شرفتینشان داد که پ )17( کایو همکاران در آمرکارن 
که  سدریبه نظر م ،بوده است دیاسات یشغل تیعوامل مهم در رضا

 يهادر دوره یدانشگاه آزاد اسالم دیشرکت اسات يبرا یامکانات جادیا
و  یو خارج یداخل يهادر عرصه نارهایو سم هاشیهمای، آموزش

 يتهایدر فعال لیتسه ،لیامکان ادامه تحص ی،مطالعات يفرصتها
  .رسدیبه نظر م يضرور ءو ارتقا عیترف

 نیمدرس یشغل تیرضا زانیبر م گریمؤثر د يفاکتورها 
 تیموفق :عوامل تیاولو بیبه ترت ییعوامل محتوا طهیدر ح يپرستار

عدالتخواه و همکاران  ،اندبوده یشناخت و قدردان ،تیمسئول ی،شغل
                                                             

1 shigili 

اند کرده دیتاک دیاسات یشغل تیخود بر رفع موانع موفق قیدر تحق
چون تشکر  یدر مطالعه خود نشان داد که عواملایروان  ،)15(

 عیو ترف قیتشو ی،کتب يسپاسگزار ،عملکرد ترفیعی، شخص
هستند که در  یعوامل نیاز مهمتر دیو تمج نیو تحس هاتیموفق

و  )16(. ستوده و همکاران )26(در کارکنان مؤثر است  زهیانگ جادیا
 دندیرس جهینت نیخود به ا اتقیحقهم در ت )27(و همکاران  یصاف

 تیدر رضا یاز کارشان را عامل مهم یشناخت و قدردان دیکه اسات
 یمحرك و پاداش روان کیعنوان به یو عنصر قدردان دانندیم یشغل

 تیرضا زانیبر م تیعامل مسئول ریتأث نهیدر زم گرددیقلمداد م
 باشدیهمسو م ياریبس يهاافتهیبا  قیتحق نیا جیهم نتا یشغل

که  ندنشان داد پورهادي در پزوهش هاي خودثابت و  جیازجمله نتا
 ریتأث یو استقالل شغل فیتنوع وظا فهیوظ تیهو فهیوظ تیاهم

)، همچنین 28،29(دارد  یشغل زشیبر انگ يو معنادار میمستق
ي هاياستراتژي دیگر نشان داد که اگر در تدوین امطالعهي هاافتهی

فضا و بستري براي استقالل کارکنان جهت  هاسازمانمنابع انسانی، 
واسطه این استقالل و آزادي ایجاد کنند، به شانیهاتیمسئولایفاي 

عمل کارکنان توسعه، نوآوري، تعهد، یادگیري سازمانی و رضایت 
 ).30( ابدییمافزایش  شانیشغل

بر رضایت شغلی و مشخصات  مؤثردر بررسی رابطه بین عوامل 
 یازدر مردان امتکه فردي مدرسین پرستاري نتایج مطالعه نشان داد 

صیالت اي و محتوایی بیشتر از زنان و در مدرسین با تحعوامل زمینه
دکتراي تخصصی و فوق لیسانس بیشتر از افراد با تحصیالت 

، انتظارات هاتیمسئولکارشناسی است که شاید علت آن تفاوت در 
اجتماعی و توقعات فردي مدرسین باشد، همچنین در اعضاي هیات 

است  یشتر از افراد حق التدریس بودهعلمی امتیاز عوامل محتوایی ب
ي در اعضا هیات انهیزمبیشتر عوامل  نیتأمکه باید علت آن را در 

  علمی نسبت به مدرسین حق التدریس جستجو کرد.
 طیمح يمطالعه با توجه به اقتضا نیا تیمحدود نیترمهم
 يهارشته نیکاشمر که در آن از ب یدانشگاه آزاد اسالم یعنیپژوهش 

تعداد کم  ،است ریدا يفقط رشته پرستار ی،مختلف گروه پزشک
 زانیم عوامل مؤثر بر نیپژوهشگر مهمتر دهیبه عق یول باشدینمونه م

 ،حقوق و دستمزد ی،شغل تیامن یعنیپژوهش  نیدر ا یشغل تیرضا
 کسانی لیعوامل به دل ریسا یو حت شرفتیکار و رشد و پ تیماه

 یامدر تم یدانشگاه آزاد اسالم یمال يو ادار یبودن ساختار قانون
 زین گرید دیبه واحدها و اسات يقابل تسر ،واحدها در سراسر کشور

سی که این تحقیق در مقیا گرددیم، در عین حال پیشنهاد باشدیم
ر اساس بدر دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور انجام گردد.  ترعیوس

  :رددگیمي پژوهش پیشنهادات زیر ارائه هاافتهی
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ت که از از آن اس یبه دست آمده حاک جینتاطور کلی الف) به
 ییانسبت به عوامل محتو يانهیعوامل زم يپرستار نیمدرس دگاهید

برگ هرز يبا توجه به تئور یبرخوردارند و از طرف ییباال تیاز اهم
 تیرضا بلکه از عدم ،شوندینم زشیلزوماً موجب انگ يانهیمل زمعوا

عوامل باعث  نیا نفقدا ،و حافظ وضع موجودند کنندیم يریجلوگ
 تیبه رضا منجر تیاما برطرف کردن عدم رضا ،شودیم تیعدم رضا

ه ن و شغل نهیو زم طیو عوامل مزبور عمدتاً با مح شودینم یشغل
نها آ نیعوامل و تأم نیتوجه به ا نیبنابرا ،خود شغل در ارتباطند

به نظر  يضروردانشگاه آزاد اسالمی کاشمر سازمان بقاي  يبرا
ی مسئولین واحد دانشگاهکه  شودیم شنهادیپ نیبنابرا ،رسندیم

مورد پژوهش عوامل  يواحدها یشغل تیو رضا زهیانگ شیجهت افزا
 يانهیمزو با اولویت عوامل  گریکدیتوأم با را  يانهیو زم ییمحتوا

  دهند. قرار جهمورد تو
 نیمدرس دگاهیکه از د دهدیپژوهش نشان م يهاافتهب) ی 

 شرفتیکار و رشد و پ تیماه ،حقوق و دستمزد ی،شغل تیعوامل امن
لذا توجه به  ،برخوردار است يباالتر تیعوامل از اهم رینسبت به سا

 یشغل تیرضا زانیدر م تواندیعوامل م نیا شتریهرچه ب نیتأم
  .داشته باشد یسزائب ریتأث يپرستار نیمدرس

داده شده به سؤاالت باز پژوهش  يهابا توجه به پاسخج) 
عدالت و عدم  تیرعا ی،کاف يایاظهار نمود که حقوق و مزا توانیم

 نیتأم ،همه يبرا کسانیمشخص و  نیوجود قوان ،ضیوجود تبع
و  یآموزش شتریفراهم بودن امکانات ب ی،شغل تیامن شتریهرچه ب

 يبرا انیدر دانشجو زهیگان جادیا تالزم جه نهیفراهم کردن زم
 نیمدرس یشغل تیهستند که در رضا یازعوامل مهم شتریآموزش ب

 .دارند يانقش ارزنده
  يقدردان تشکر و

با کسب مجوز از  مقاله حاصل انجام طرح پژوهشی است که نیا
و از محل  واحد کاشمردانشگاه آزاد اسالمی  پژوهشیمعاونت 

شماره  هیدییتأداراي و  اعتبارات این دانشگاه انجام شده
 هیکه از کل داندیبر خود الزم م رپژوهشگ. باشدیم 162646/73

 اساتید و ژهینمودند به و يمطالعه همکار نیکه در انجام ا یکسان
 .دینما یدانشگاه تشکر و قدردان یمعاونت پژوهش
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AND THE SOLUTIONS TO IMPROVE IT 
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Abstract 
Background & Aims: Recognizing the factors affecting the job satisfaction of nursing teachers will not 
only improve the education of students, but also the level of health services provided in the community. 
In this regard, the present study aims to investigate the factors affecting the satisfaction of nursing 
teachers in Islamic Azad University, Kashmar Branch. 
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, 30 nursing teachers, who constituted the 
entire research community, participated in the study. To evaluate the factors affecting the job satisfaction 
of faculty members, a questionnaire based on Herzberg’s theory was used. The research data were 
analyzed using SPSS software in the form of frequency distribution, regression analysis, variance, and 
Pearson correlation. 
Results: The results showed that according to nursing teachers, contextual factors (0.874 ± 0.04) are 
more important than content factors (0.871± 0.06). The results of Pearson correlation test showed that 
there is a positive and significant correlation between age and content and contextual factors. The results 
of analysis of variance also showed a significant difference between the type of cooperation in content 
factors and gender characteristics and level of education in content and contextual factors. 
Conclusion: Based on the findings, in order to increase the job satisfaction of nursing teachers, both 
content and contextual factors should be considered with the priority of contextual factors. Job security 
factors, wages, and salaries are more important than other factors. 
 Keywords: Job Satisfaction, Nursing, Education, Universities 
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