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 مقاله پژوهشی

 1396ن سال یشهر قزو یمانیشاغل در مراکز زا يو عملکرد ماماها یت شغلین رضایارتباط ب یبررس
  

  ٥ زهرا باجالن، ٤ يال قلندريل، ٣ رزادهيرالسادات ميمن، ٢ يچ خانيه قليسم، ١ *ه فالحيسم
 

  29/07/1397تاریخ پذیرش  18/04/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يعني جامعه ريپذبيآس دو قشربه  ييارائه خدمات ماما يبرا يستم بهداشتيس مؤثر ياز اجزا يکي عنوانبهماماها  يديبا توجه به نقش کل: هدف و زمينهپيش
  .انجام شد نيقزو يهاشگاهيزا در شاغل ماماهاي شغلي رضايت و عملکرد نيارتباط ب نييتع باهدفن مطالعه يامادران و نوزادان 

 مطالعه وارد و انتخاب يبه روش سرشمار كه بود نيشهر قزو يهاشگاهيزا در شاغل ماماي ١٠٠ پژوهش جامعه، يتحليل توصيفي مطالعه نيدر ا: کار مواد و روش

پايايي  و روايي ک بود.ياطالعات دموگرافو فرم پاترسون  يعملکرد شغل پرسشنامه، وکروم يسوکيوشغلي  رضايت اطالعات شامل پرسشنامه يآورجمع ابزار شدند.
 كمتر يدارمعني سطح .گرفتند قرار ليوتحلهيتجز استنباطي مورد و توصيفي آماري يهاآزموناز  استفاده با هاداده است. شده تأييد قبلي مطالعات در هاپرسشنامه

  نظر گرفته شد. در ۰۵/۰ از
 يکم يت شغلي) رضادرصد ۶۰(پژوهش  يواحدها اکثر وجود ندارد. يداريمعن يهمبستگ يعملکرد شغل نمره با يشغل تيرضا نمره نيج نشان داد بينتا: هايافته

 نشان نتايج همچنين .درصد) بود ۳۴( ايمزا و حقوق از تيرضا بعد در زانيم نيترکم و )درصد ۵۵سرپرست ( از تيرضا بعد در تيرضا زانيم بيشترين داشتند.

 شغلي كلي رضايت سطح که بين داد نشان همچنين مطالعه اين يهاافتهي .وجود دارد يمثبت آمار يبا تمام ابعاد آن ارتباط و همبستگ يشغل يت کلين رضايب داد

  .)>p ۰۵/۰( وجود دارد يداريمعن آماري وضعيت استخدام ارتباط و تحصيالت، سن با
ده نمود. آنان استفا اييحقوق و مزا ميوترم ييکادر ماما يشغل تيرضا شيدر جهت افزا قيدق يهايزيربرنامهدر  توانيممطالعه  نيا جياز نتا: گيريبحث و نتيجه

 نيا، امدين به دست يداريمعنرابطه  يو عملکرد شغل افتهي نيا نيب هرچندکم بوده و  ييکادر ماما يشغل تيرضا زانياز آن است م يپژوهش حاک نيا جينتا رايز
وزادان بر ارتقا سالمت مادران و ن ريتأث تيدرنهاناکارآمد و  يهامراقبتبه ارائه  توانديم يناکاف يشغل تيرضا رايمحسوب گردد ز مسئوالن زنگ خطري براي توانديم

  منجر گردد.
 ماما، يشغل عملکرد، يت شغليرضا : هاکليدواژه

  
 ۵۶۴-۵۷۴ ص، ۱۳۹۷ آبان، ۱۰۹درپي پي، شتمهشماره ، شانزدهمدوره ، اروميهمجله دانشکده پرستاري و مامايي 

  
  ۰۲۸۳۳۳۳۶۰۰۱: تلفن، نيقزو يعلوم پزشک دانشگاه، ييو ماما يپرستار دانشکده، نيقزو: آدرس مکاتبه

Email: shimafalah@ymail.com 

  
  مقدمه

 پردازانهينظر که ستا يچندوجه سازه كي، يشغل تيضار
 گاهديد به توانيم جمله آن از که اندکرده ارائه آن زا يتعددم فيتعار

 ثبتم و يعاطف شيگرا، کار به نسبت کارمند نديخوشانا اي نديخوشا
 تايتجرب زا يناش شده درک عواطف و احساسات و شغل به نسبت

 ثبتم ياحساس حالت كي يشغل تيرضا واقعدر. )١(کرد شارها يکار

                                                             
 مسئول) يسنده(نو ايران، قزوين، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، دانشکده پرستاري و مامايي، ماماييگروه  هيئت علمي  ١

 ايران، قزوين، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، دانشکده پرستاري و مامايي، گروه مامايي، دانشجوي کارشناسي مامايي ٢
 ايران، قزوين، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، مرکز تحقيقات متابوليک، استاديار گروه پزشکي اجتماعي ٣
  يرانا، ينقزو، ينقزو يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک دانشگاه، ييو ماما يپرستار دانشکده، ييماما گروه، ييماما يکارشناس يدانشجو ٤
  ايران، قزوين، ينقزو يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک، ييو ماما يدانشکده پرستار، ييگروه ماما يعلم يئته ٥

 حالت نيا که ستا يفرد تجربه با يشغل يبايزار جهيدرنت طبوعم اي
. ندک فرادا يو روان يکيزيف سالمت به ياديز کمك توانديم مثبت

 يمانجوساز کنندهمنعکس، يشغل تيضار يباال سطح يازنظر سازمان
   .)٢(شوديم کارکنان يبقا و جذب به منجر که است طلوبم اريبس

 شغلى عملكرد، كار حيطدر م يتمنديپيامدهاى رضا از كىي
 از هاسازمان تظاران موردارزش  عنوانبه شغلى عملكرد. است
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 ۱۳۹۶ سال قزوين شهر زايماني مراکز در شاغل ماماهاي عملکرد و شغلي رضايت بين ارتباط بررسي
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 مشخص زمانى يدوره يك طى افراد كه مجزا رفتارى رويدادهاى
 يثربخشو ا ييکارآ، يشغل عملکرد، شوديم تعريف، دهنديم انجام

 دح چه تا فرد کار که دهديم شانن يشغل عملکرد. باشديم کاردر 
 به مربوط متون طالعاتم.)۳(رديگيم انجام بخشتيرضا صورتبه

 و ابعاد هاجنبه زا يشغل تيرضا که دهديم شانن يشغل تيرضا
 يتياهم تفاوتم يهاگروه يبرا و ختلفم يهاطيمح در خاص

 يهايژگيوو  تيشخص يرهايتغم طالعاتم يبرخ. دارد گسترده
 طيشرا گريد يبرخ و، داننديم ؤثرم يشغل تيرضا بررا  يشخص

 لمدادق مؤثر، شونديم يتينارضا به منجر کهرا  ييهاتيو فعال يکار
، ستا ار مهميبس يشغل تيرضا بر مؤثر عوامل ييشناسا. )۴( اندکرده

 يفرد يزندگ يحتو  زماناس يوربهرهو  امديپ در قولهم نيا رايز
 ضعيتو بررسي به مختلفي كشورهاي.)۵( کنديم فايا يبارز قشن

 مختلف يهادگاهيد زو ا اندپرداخته خود كاري نظام در شغلي رضايت
 ضايتر ميزان بيشترين. است قرارگرفته يموردبررس شغلي رضايت
 ۳۸(  اسكاتلند آنازپس و) درصد ۴۱(  است آمريكا كشور در شغلي
 ۱۷(  آلمان و) درصد ۳۳(  كانادا، )۳۶درصد(  انگلستان، )درصد
شتر يب كه داد نشان )۲۰۰۰زاهدي( طالعهم .)۶(ددارن قرار) درصد

رضايت  از، همكاران و سرپرستي، شغل ماهيت حيطه در کارکنان
 و حقوق و شغلي ترفيع يهاطهيح در اما هستند برخوردار بااليي

و  ي. اوکاف)۷(وجود دارد كاركنان بيشتر در شغلي ناخشنودي ايمزا
 ييو ماما يپرستار يشغل تيرضا زا ييباال ) سطوح۲۰۱۵(١همکاران

، )۲۰۰۵(ييالرمويم.)۸(دادند شانن لندريدر ا ينيبال يهانهيزمرا در 
 اکثر دادند نشان خود طالعاتدر م) و همکاران ۲۰۱۲(يگيمحمد ب

 طالعه فيضدرم.)۱۰, ۹(برخوردارند يتوسطم يشغل تيرضا از ماماها
 و پرستاري كاركنان رضايتمندي زانمي) ۲۰۱۴(ورعزيزپ و زاده

 ضعيف خيلي حدو در ۸/۲امتياز ميانگين با خود حرفه زامامايي 
 يت شغلي)رضا٢٠١٢(٢رولئو و همکاران .)۱۱(گزارش شده است

 هاآن يت شغليحداقل رضا، ان کردنديمتوسط ماماها را در سنگال ب
 هيت به جنبه روحيحداکثر رضا ط کار ويعت پاداش و محيبه وض

) ۲۰۰۲( و همکاران ٣تياسم .)١٢(شديموط يط کار مريت محيوامن
 رضايت برجسته خصوصيات معرف تواننديم كه را شغل بعد  پنج

 (قلمرو كار از رضايت: از عبارتند كه کننديمبيان ، باشند شغلي

 آموزش براي ييهافرصت و باشد جالب دهديمانجام  فرد كه وظايفي

 و فني يهاييتوانا( سرپرست از رضايت، فراهم كند) يادگيري و
 خود از كاركنان عاليق براي آنان كه مالحظاتي و مديران مديريتي

 از همكاران كه حمايتي (ميزان همكاران از رضايت، )دهنديم نشان

 يهافرصت به (دسترسي ترفيع از رضايت، )دهنديمنشان  خود

                                                             
1 O'keeffe et al 
2 Rouleau et al 

 حقوق (ميزان مزايا و حقوق از رضايت )و براي پيشرفت واقعي

 كاركنان) به پرداختي روش و حقوق مورد در برابري ادراكي، دريافتي
)١٣(.  

 انسازم نظام، مدت بلنددر  يشغل تيرضا مسئله به توجه عدم
 کاهش، تيمسئول حس کاهش، انيعص بروز موجب و مختل را

 باعث خودامر  نيا و شوديم خدمت ترک تيدرنها و کارکنان هيروح
 شيزافمانند ا يشغل يفرسودگو  يتينارضا با مرتبط عوامل شيافزا

   .)١٤(شد خواهد رهيغو  نديخوشانا يکار يهافتيش، يبارکار
، باالتر يشغل تيرضا با کارکنان که دهديم شانن قاتيتحق جيتان
 دارند قرار يبهتر طيدر شرا يذهن توانو  يبدن تيوضع ازنظر

 خدمات، هستند شادتر و کارآمدتر، ورتربهره تريراض کارکنان.)۱۵(
 يخود باق يکار فعلدر  يتريطوالن تو مد دهنديم ئهي ارابهتر

 اب قوي طوربه يشغل تمندييرضا، بهداشت بخش در .)۱۶(ماننديم
 و هاآن بهبوديو  مارانيب يمندتيرضا، خدمات ييکارآو  تيفيک

 تمندييرضا عدم .)۱۸, ۱۷( دارد تباطار يپزشک يهانهيهز کاهش
 رد سترسا جاديو ا يروان، يجسم سالمت در ختاللا قيطر زا يشغل

 و کار زا يناش حوادثو  يسازمان درون تعارضات شيفزاا، کارکنان
 کاهش ليقب زا يفمن امدهاييپ کارکنان ييجا بهو جا بتيغ شيافزا

 عوامل نيا .)۱۹( بردارد در سازمان براي يثربخشا و عملکرد، ييکارآ
 تيفيک با يهامراقبت ارائه براي سالمت مراقب هايسازمان تيظرف

 نوزاداني، لحظه هر در.)۲۰(کنديم ديتهدرا  مارانيب زهاياين نيتأمو 
 نيع در و ترينشكوه با، تولد. شوند متولدمي ايدن كنار و گوشه در

 لشغ، بزرگ اتفاق اين. است بشر زندگي لحظه نيتريبحران حال
 حرفه.كرده است مطرح اتييح و مهم شغل يك عنوانبه را مامايي
 عرفي و ديني اعتقادات مبناي بر كه است مشاغلي ازجمله مامايي

 گذاشته زنان عهده بر، رواني و جسمي فشارهاي تمام با، كشورمان
 داخلي امور در بارزي نقش، زنان كه است درحالي اين است؛ شده

 عالوه توانديم آنان كار طيمح در رواني فشارهاي و داشته هاخانواده
 اختالالت افزايش به منجر، هاآن روان و جسم سالمت تهديد بر

 يدرمان و يبهداشت يهاسازمانشود.  اجتماعي و خانوادگي، فردي
 درمان مراقبت و، يريشگيپ نهيزم در که يافهيوظ تياهم علت به

 .باشنديم برخوردار درجامعه ياژهيو گاهيجا از، دارند عهده بر
 جيتان مارستانيب درکارکنان يشغل يتيهمانطور که ذکر شد نارضا

 يب ،يعاطف يگسستگ به منجر امر نيا. دارد دنبال به يجد اريبس
 شوديم مارانيب به نسبت شده ارائه خدمات تيفيک کاهش و يتفاوت

 به دهش ارائه خدمات تيفيک در يشغل تيرضا ريتأث تياهم دليلبه
 يبررس منظور به را يشغل تيرضا سنجش همکاران و چانگ، مارانيب

3 Smite et al 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 11

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3511-fa.html


 باجالن زهرا ،قلندري ليال ،ميرزاده منيرالسادات ،خاني قليچ سميه ،فالح سميه
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. )۲۱( کننديم هيتوص بار کي سال شش هر حداقل آن راتييتغ
 تيضارن ين ارتباط بييتع باهدف يامطالعهم يبر آن شد روازاين
 سال نيقزو شهر يمانيزا مراکز در شاغل يماماها و عملکرد يشغل

  .ميانجام ده ۱۳۹۶
 

  مواد و روش کار
 که تحليلي بوده توصيفي مقطعي مطالعات نوع از پژوهش اين

ن يشگاه شهر قزويشاغل زا يماماها کليه را مورد مطالعه جامعه
حداقل  از عبارت بود مطالعه اين به ورود مالک .داديمتشکيل 

 عدم و سال سابقه ١ حداقل داشتن، ييماما يالت کاردانيتحص

ل ناقص يتکم و عدم تمايل، مطالعه از خروج مالک و بازنشستگي
به  يرينمونه گ روش شد. گرفته نظر پرسشنامه در نمودن پر جهت

ورود به مطالعه با  يارهايدارا بودن مع بر اساس و روش در دسترس
 يو خصوص يدولت يشگاهيزا يهامارستانيبمراجعه مداوم محقق به 

) و در پاستور، دهخدا، مهرگان، ياجتماع نيتأم، کوثرقزوين (شهر 
شاغل در آن مرکز  يبه ماماها هاپرسشنامهار قرار دادن ياخت

به روش  ماماها يبرا يموردبررسحجم نمونه  تعداد شد. يآورجمع
 روش .آمد به دستمورد  ١٠٠نمونه زش يبعد از ر يشمار تمام
 شغلي رضايت سنجش نامه عبارت از پرسش، اطالعات يآورجمع

 و روايي پاترسون كه يو پرسشنامه عملکرد شغل و کروم يسوکيو
است و فرم اطالعات  شده تأييد قبلي مطالعات در آن پايايي

 ک بود.يدموگراف
، وضعيت تأهل، سن شامل، فردي مشخصات پرسشنامه*

 يجسم يماريب سابقه، سنوات، تحصيالت، استخدامي وضعيت
 د.يگرد نيتدو يکتب و مقاالت مرور ۀمطالع بر اساسکه  يوروان

از روش اعتبار محتوا  کيدموگراف ۀاعتبار پرسشنام نييتع يبرا
در  يمنابع علم نيدتريجد ۀکه با مطالع بيترت نيا به شد. استفاده

و با توجه به اهداف  يعلم اتينشر، مقاالت، کتب ازجملهدسترس 
شد و پس  نيپرسشنامه تدو*محترم  دياسات ييپژوهش و با راهنما

دانشگاه و لحاظ کردن  يعلم ئتيه عضاءتن از ا ١٠از  يخواهازنظر
ات اطالع دليلبهپرسشنامه  ني. اديگرد دييتأاعتبار آن ، اصالحات

  .ديگردن ايپا رييثابت و بدون تغ
براي  معتبر ابزارهاي از يكي: ٤شغلي پرسشنامه رضايت*

 هاست ک يت شغليسنجش رضا پرسشنامه، شغلي رضايت سنجش
 ٣٩از ن پرسشنامه ي. اساخته شده است ٥و کروم يسوکيتوسط و

همکار ، )سؤال ٨سرپرست (، )سؤال ١٠اس کار (يخرده مق ٥ه و يگو
 .ل شده استي) تشکسؤال ٦) و پرداخت (سؤال ٥ارتقاء (، )سؤال ١٠(

                                                             
4 Job Descriptive Index(JDI) 
5 Wysocki & Kromm 

ليكرت بوده و  يانهيگز ۵ مقياس اساس بر سؤاالت اين امتيازبندي
ک از ابعاد يازات هر يابتدا امت، فرد يت شغليسنجش رضا يبرا

 ابعاد با هم جمع شد. يازات تماميجداگانه محاسبه و سپس امت
 که نيا لحاظ به محتوا اعتبار روش از يريگ بهره پرسشنامه با روايي

 ييايپا ده استيگرد نيتأم، دهيرس خبرگان و د محترمياسات دييتأ به

 به، بود ٩١٧/٠آن  مقدار که کرونباخ يآلفا بيضر محاسبه از پس

 توانيم آمده دست به مقدار توجه به با است بديهي، دست آمد

در .)٢٢(است برخوردار يخوب ييايپا از پرسشنامه که داشت اظهار
 ٣٠پرسشنامه (تعداد  ييايپا، )١٣٨٦ان (يوسفيو  يپژوهش خاور

آمد که در  به دست ٩٢/٠کرونباخ  يب آلفايق ضريپرسشنامه)از طر
   .)٢٣(قرار دارد ييسطح باال

پاترسون  هن پرسشناميا: ٦پاترسون يد شغلپرسشنامه عملکر* 
 يشده است که به منظور سنجش عملکرد شغل ليتشک هيگو ١٥از 

 کرتيل فيپرسشنامه بصورت ط يگذار نمره .روديمکارکنان بکار 
 و» اغلب«، »يگاه«، »به ندرت« يهانهيگز يکه برا بود يانقطه ٤
 يدامنهد. شدر نظر گرفته  ٣و  ٢، ١، ٠ ازاتيامت ترتيببه »شهيهم«

. در پژوهش )٢٤(بود ٤٥تا  ٠ نيب يهر آزمودن ازاتينمرات و امت
پرسشنامه عملکرد  ييايپا )٢٠١٢(اصالنپور جوکندان و همکاران

به  ٧٩/٠و  ٨٦/٠ ترتيببه فيکرونباخ و تنص يآلفا قياز طر يشغل
 کيهمبسته کردن با  قياز طر زين اسيمق نيا ييدست آمد. روا

 p>٠٠١/٠ يداريمعندر سطح  r  =  ٦١/٠محقق ساخته  يکل سؤال
  .)٢٥(به دست آمد

توسط پژوهشگران و پس از انجام  هاپرسشنامهع يتوز
 و دانشگاه معاونت پژوهشي از مجوز كسب باالزم با  يهايهماهنگ

 ارايد يهامارستانيب( واجدشرايط بيمارستانهاي به، نامهمعرفي ارائه
قبل از ورود به مطالعه اطالعات  هانمونهانجام گرفت.  )زايشگاه بخش

افت نمودند و از يدر رابطه با اهداف و روش کار مطالعه را در يکاف
ل يت اگاهانه شرکت در مطالعه را تکميخواسته شد تا فرم رضا هاآن
ک ساعت يرا در مدت  هاپرسشنامهها دعوت شد تا آنازپسند. سينما

ند. الزم به ذکر است که يل نمايند و به پژوهشگر تحويل نمايتکم
ثر در ا يبيچ ضرر و آسيحاضر داوطلبانه بوده و هشرکت در مطالعه 

ن به ي. همچنکردينمد يرا تهد هانمونهعدم شرکت در مطالعه 
 هاآننان داده شد که اطالعات يشرکت کنندگان در مطالعه اطم

خواهد ماند و تنها از اطالعات در جهت اهداف مطالعه  يمحرمانه باق
  استفاده خواهد شد.

آماري افزارنرم وارد اطالعات، هانامهپرسش يآورجمع از بعد
 آزمون، اسپيرمن همبستگي يهاآزمون با و شده SPSS ۲۴ نسخه

6 Job Paterson questionnaire (JPQ) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             3 / 11

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3511-fa.html


 ۱۳۹۶ سال قزوين شهر زايماني مراکز در شاغل ماماهاي عملکرد و شغلي رضايت بين ارتباط بررسي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، آبان 109، شماره هشتم، پی در پی شانزدهمدوره  567

 سطح در اطالعات. گرفت قرار ليوتحلهيتجز مورد مستقل يت، آنووا
  ل شدند.يتحل >p ۰۵/۰از  كمتر يداريمعن

  
  هايافته

 لشاغ يماماها اکثر كه است آن بيانگر پژوهش از حاصل نتايج
و  متأهلدرصد)  ۶۶( .اندداشته سال ۴۰-۳۰ نيب سن، )درصد ۴۵(

وط مرب ين فراوانيشتريالت بيلحاظ تحص از مجرد بودند. درصد ۳۴
مربوط به مقطع  يفراوان ينترکمدرصد) و ۸۳کارشناسي (به مقطع 
 گردش در يکار نوبت) درصد ۹۲( .درصد) بود ۷ارشد ( يکارشناس
 ۲۱، يقرارداد هانمونه درصد ۵۰ يت استخداميوضع ازنظر .داشتند
سنوات  بودند. يطرح درصد ۱۳و  يمانيپ درصد ۱۶، يرسم درصد

ن يب درصد ۲۳، سال ۱۰ ريز) درصد ۶۰( ترتيببه هانمونهخدمت 
اقتصادي ت يوضع ازنظرسال بود ۱۵ يباال درصد ۱۷سال و  ۱۵-۱۰

حد  درصدزير ۵مرفه و  درصد ۸طبقه متوسط  ) دردرصد ۸۷(
سابقه  درصد ۹۸و  يجسم يماريب سابقه) درصد ۸۷( .متوسط بودند

  .ص داده شده توسط پزشک نداشتنديتشخ يروان يماريب
ن يانگيبا م ٢٧-٤٥نمونه هادر محدوده  ينمره عملکردشغل

در محدوده با  هانمونه درصد ١٠٠که  ٤٤/٤٠± ٧/٤ار يوانحراف مع
ار ياف معن و انحريانگيبا م يشغل تيرضا نمره نيعملکرد باال بودند. ب

نشد ده يد يداريمعن يهمبستگ يعملکرد شغل نمره با ٢±٦٥/٠
)٠٥/٠p>(. مطالعه اين در )کم يشغل تيرضا هانمونه ) ازدرصد ٦٠ ،

عدم  درصد ٢٠باال و  يشغل تيرضا درصد ١ و متوسط درصد ١٩
پرست سر از تيرضا بعد در تيرضا زانيم بيشترين .داشتند.ت يرضا

 ايمزا و حقوق از تيرضا بعد در تيرضا زانيم نيترکم و )درصد ٥٥(
  ).١جدول بود ( درصد) ٣٤(

  
  مطالعه در كننده شركت ماماهاي ديدگاه از آن مختلف ابعاد و شغلي رضايت نمره فراواني توزيع : )۱جدول (

  باال  متوسط  کم  تيبدون رضا  ريمتغ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %١  ١  %١٩  ١٩ %٦٠  ٦٠ %٢٠  ٢٠  يکل يت شغليرضا

  %٥٥  ٥٥  %٣٠  ٣٠  %١٢  ١٢  %٣  ٣  ت از سرپرستيرضا

  %٢٩  ٢٩  %٤٦  ٤٦  %٢٣  ٢٣  %٢  ٢  ت از همکارانيرضا

 عيترف يهافرصتت از يرضا

  يشغل

٢٣  ٢٣  %٣٢  ٣٢  %٣٢  ٣٢  %١٣  ١٣%  

  %١٢  ١٢  %٣٥  ٣٥  %٣٤  ٣٤  %١٩  ١٩  ايت از حقوق و مزايرضا

  %٢١  ٢١  %٥٦  ٥٦  %٢٠  ٢٠  %٣  ٣  ت شغليت از ماهيرضا

  
عاد با تمام اب يشغل يت کلين رضايکه ب داد نشان نتايج همچنين

د ن ارتباط با بعيوجود دارد که ا يمثبت آمار يآن ارتباط و همبستگ
ت يت ماهيشتر و با بعد رضاي) از همه ب=٧٧/٠r(ت از همکار يرضا

  ).٢جدول بود ( ترکماز همه  )=r ٥٥/٠شغل (
  

  مطالعه در كننده شركت ماماهاي در آن ابعاد از يك هر با شغلي كلي رضايت بين رابطه : )۲ (جدول
 يهافرصتت از يرضا  ت از همکاريرضا  ت از سرپرستيرضا  ت شغليت از ماهيرضا  ريمتغ

  يع شغليترف

  ايت از حقوق و مزايرضا

ت يرضا

  يکل يشغل

P                     r P                     r  P                        r  P                         r  P                        r 

٠٠١/٠           ٥٩/٠  ٠٠١/٠          ٧٤/٠  ٠٠١/٠          ٧٧/٠  ٠٠١/٠         ٦٠/٠           ٠٠١/٠         ٥٥/٠  

  
 با شغلي افراد رضايت نمره نيب، مطالعه اين يهاافتهي اساس بر

، خدمت سنوات، يکار نوبت مثل دموگرافيك متغيرهاي ساير
 يروان و يجسم يماريب سابقه و تأهل وضعيت، ياقتصاد وضعيت

آنووا  آزمون همچنين .)<p ٠٥/٠نيامد ( به دست دارمعني رابطه
ا ب يت استخداميو وضع تحصيالت، يسن يهاگروهن ينشان داد ب

  .)٣(جدول  (>٠٥/٠pدارد (وجود  يداريمعنرابطه  يت شغليرضا
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  شرکت کننده در مطالعه يماماها يت استخداميو وضع تحصيالت، سن با يشغل تيرابطه نمره رضا : )٣جدول (
  

  نيانگيم

  اريانحراف مع

 

  يت شغليرضا

  

  

  سن

 

  

  نيانگيم

 اريانحراف مع

  يت شغليرضا

  

  

  التيتحص

 

  

  نيانگيم

 اريانحراف مع

  يت شغليرضا

  

  

  تيوضع

 ياستخدام 

 يرسم  ٨/٢±)٥٨/٠( يکاردان ٣±)٥٥/٠( سال ٣٠ زير ٣/٢ ±)٠,٦١( 

 يمانيپ ٥/٢±)٦٠/٠( يکارشناس ٤/٢±)٦٢/٠( سال ٤٠-٣٠ ٤/٢± )٠,٦٧( 

 )٩/٢ ±)٠,٦١ 

 

 يقرارداد ٤/٢±)٧٢/٠( ارشد يکارشناس ٧/٢±)٨٤/٠( سال ٤٠ يباال

 يطرح ٢/٢±)٤٨/٠(

٠١/٠ p-value ٠٤/٠ p-value ٠٤/٠  p-value 

  
 نينشان داد ب رمنياسپ يهمبستگ يآزمون آمار جينتا نيهمچن

 )(کار سرپرست همکار پرداخت يهاطهيحدر  يشغل تيرضا ريمتغ
 تاليارتقا با تحص طهيح در، فيمثبت و ضع يبا سن همبستگ

 تي(سرپرست وارتقا) با وضع طهيح در، فيوضع يمنف يهمبستگ
 نيهمچنجدارد (و معکوس وجود  يدار آمار ياستخدام ارتباط معن

ت يضار رين متغيرمن نشان داد بياسپ يهمبستگ يج آزمون آمارينتا
با سن  )(کار سرپرست همکار پرداخت يهاطهيحدر  يشغل

 يگالت همبستيتحص ارتقا با طهيح در، فيمثبت و ضع يهمبستگ

ت استخدام يبا وضع (سرپرست وارتقا) طهيح در، فيوضع يمنف
 ).٤دارد (جدول وجود  معکوس و يآمار دار يمعن ارتباط
ر ين متغيرمن نشان داد بياسپ يهمبستگ يج آزمون آمارينتا 
با سن  )(کار سرپرست همکار پرداخت يهاطهيحدر  يت شغليرضا

 يگالت همبستيتحص ارتقا با طهيح در، فيمثبت و ضع يهمبستگ
ت استخدام يبا وضع (سرپرست وارتقا) طهيح در، فيوضع يمنف

  .وجود دارد معکوس و يآمار دار يمعن ارتباط

  
  مطالعه در كننده شركت ماماهاي شغلي رضايت و دموگرافيك مشخصات بين رابطه: )٤جدول (

 تأهل

 

r                P 

  ت استخداميوضع

 

r                P 

  التيتحص

 

r               P 

 سن

 

r             P 

  ريمتغ

 ٠٣/٠         ٧٢/٠                     -٢٦/٠       ٠٠٨/٠                   -١٩/٠        ٠٥/٠               ٢٤/٠           ٠١/٠           يت شغليرضا

  
  گيرينتيجهبحث و 
 اجزاي اصلي از يكي كه كودك و مادر سالمت در ماماها نقش

 اين بنابر .است انكارناپذير باشديم بهداشتي اوليه يهامراقبت
 اطالعات دست آوردن به و قشر اين شغلي رضايت بررسي ميزان

 طراحي جهت هاآنشغلي  رضايت يهامؤلفه خصوص در دقيق
 ياصل باهدفرابطه  در .باشديم اهميت حائز بسيار مداخالت مؤثر

گاه ديماماها از د يت و عملکرد شغلين رضاين رابطه بييپژوهش تع

                                                             
1 Bashir, Ismail Ramay 

 انگريب قاتيمشاهده نشد. تحق ين مطالعه رابطه معنادارياخود در 

 ميمستق رابطه کار از تيرضا عدم کارو در عملکرد نيب که است آن
 ميموردتسل در يترکم شيگرا يراض کامالً کارکنان .دارد وجود
 طول، برخوردارند شترييب يروان و يجسمان سالمت از، دارند تيشکا

اد ي ترعيسر را شغل با مرتبط ديجد وظايف، است شتريب عمرشان
نه ين زمي.در ا)٢٦(شونديم رو روبه ترکم يشغل سوانح با و رنديگيم

، )٢٨( ١ليو اسمع ريبش، )٢٧(  همکاران و يقات جهانيج تحقينتا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 11

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3511-fa.html


 ۱۳۹۶ سال قزوين شهر زايماني مراکز در شاغل ماماهاي عملکرد و شغلي رضايت بين ارتباط بررسي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، آبان 109، شماره هشتم، پی در پی شانزدهمدوره  569

و ن چاوو يهمچن )٣٠(   ٢يو فاروق يعل، )٢٩( و همکاران يرزق
 ودبهب را عملکرد يت شغليدر مطالعه خود نشان دادند رضا ٣همکاران

 جينتا يستند از طرفين همسو حاضر پژوهش با که )٣١(بخشديم
 نشان )٣٣(  ,٤دلويو پاکارد و متو )٣٢(ان و همکارانيمطالعه کاظم

 يداريمعن رابطه پرستاري کادر يشغل عملکرد و تيرضا نيب داد
 يلت شغيج مطالعه به نظر محقق با توجه به حساسيوجود ندارد.نتا

گرچه ممکن  رسديمبه نظر ، در ارتباط با مادر و نوزاد ييکادر ماما
تند سيباشند اما هرگز حاضر ن ياز کار خود ناراض يياست پرسنل ماما

 مؤثرد و يا عدم ارائه خدمت مفي يت را با کم کارين عدم رضايکه ا
مان جبران يک مادر در حال زايا يک انسان دردمند يبه 
 ،ن بخشيتوسط مسئول يين نظارت بر کادر مامايند.همچنينما

 و اگر رديگيمم و مداوم صورت يزرها و مترون بطور مستقيسوپروا
 يد توسط مراجع قانونينما يسستفه اهمال و يدر انجام وظ يکس

و  يريگيپ، مربوطه يها ودادگاه يمنجمله سازمان نظام پزشک
 ن گروه عملکرديکه ا شوديمموجب  عمالًن يا، شوديممجازات 

ن يکارگران به ا يخود بررو مطالعه در ٥سيآرجر.باشند داشته يخوب
ممکن است پرکار و کارآمد نباشند  يد که کارگران راضيجه رسينت

پرکار و کارآمد باشند.مهندسان و  يو برعکس کارگران ناراض
 ندباشيم يپرکار و ناراض غالباًکم و  هاآنپرستاران جوان که حقوق 

ده دارد يعق ٦سيويت دين مورد کين مدعا هستند.در ايبر ا يگواه
 يه قويو روح شودينم يموجب کاهش بازده الزاماًف يه ضعيکه روح

 يز معتقد است کارکنان راضين ٧چارديست.رين يش بازدهيضامن افزا
رد را عملک نيترفيضع يد و کارکنان ناراضين توليشتريب الزاماً

 نيب يداريمعن رابطه خود قيتحق در اين يشاکر نيندارند.همچن
 دهمشاه دفاع عيصنا سازمان رانيمد يشغل عملکرد و يشغل تيرضا

  .)٣٢(نکرد
 سرپرست از رضايت، کار نوع از تيرضا رابطه نييتع با رابطه در

 عملکرد با ايمزا و حقوق از تيرضا و ازارتقاء تيرضا، همکاران و

 تينکه رضايا به توجه با که نشد مشاهد يداريمعن زرابطهين يشغل
 با زين اجزا نيا تک تک ارتباط و بوده فوق عوامل مجموع يشغل

 نيا در .نشد مشاهده يداريمعنرابطه  و شد دهيسنج يشغل عملکرد
روي  بر خود مطالعه در که کرد اشاره ٨کاتس به مطالعه توانيم مورد
 يهايخشنودکه  ديرس جهينت نيا به دفتري کارمندان از ياعده

 حاصل يهايخشنود و محل خدمت، ريمد از تيرضا، کار از حاصل

                                                             
2 Ali, Farooqi 
3 Chao et al 
4 Packard, Motowidlo 
5 Arguers 
6 Kate Davis 

 ارتباط يوربهره با چکداميه اداري تيو موقع مقام با مادي رفاه از

 .)٣٢(م ندارديمستق
 ۱۹، کم يشغل تيرضا هانمونه ) ازدرصد ۶۰( مطالعه اين در
 درصد ۲۰داشتند و  ييباال يشغل تيرضا درصد ۱ و متوسط درصد

 )٩() ٢٠٠٥همکاران (ميرمواليي و  مطالعه در ت بودند.يبدون رضا
 كلي رضايت نيز )۲۷( ) ۲۰۱۰(يجهان و )٣٤() ٢٠٠٥ومنجمد (

 خود مطالعه در همكاران و باقري است. شده پايين گزارش شغلي

 كرده گزارش ازمتوسط را كمتر بيمارستان ماماهاي رضايت شغلي

و در مطالعه )١١() ٢٠١٤.در مطالعه سابوته و همکاران()٣٥(است 
 تيرضا پژوهش ياکثر واحدها )٣٦() ٢٠١٦ان و همکاران (يدريح

ن يدر چ يامطالعهست که در ير حالن ديا.داشتند يمتوسط يشغل
گزارش شده  يت متوسط کارکنان بهداشتيزان رضايم

 يجهان يشغل تيرضا از ييباال رلند سطحين در اي.همچن)١٧(است
  .)۸(است شده گزارش

 از تيرضا بعد در تيرضا زانيم نيشترين مطالعه بيدر ا
 بعد در تيرضا زانيم نيترکم و همکاران و )درصد ۵۵سرپرست (

 درصد ۵۳ بطوريکه ارتقا بود. يا وفرصت هايمزا و حقوق از تيرضا
از  تيا بدون رضايت کم ين مطالعه رضايشرکت کننده در ا يماماها

، )٢٠١٤( و همکاراندر مطالعه سابوته  خود بودند. يايحقوق و مزا
 نيشتريب، سرپرست از رضايت بعد در رضايت ميزان بيشترين

 بوده يع شغليترف يمزايا وفرصت ها و حقوق ميزان از يتينارضا
 تيرضا نييپا سطوح )٢٠١٥(ياوکاف در مطالعه ي.از طرف)١١(است
 گزارش شده بود، )درصد ۵۵( قيتحق در مشارکت نهيدر زم يشغل

 دريافتي حقوق از ماماها اكثريت آمده دست به نتايج به توجه با .)۸(

مسؤولين  شوديم پيشنهاد هستندكه ارتقا ناراضي يهافرصتو 
 يهانهيهز افزايش و تورم مسايلي چون گرفتن درنظر با محترم
 اين در، كار سختي مزاياي و كار باسختي حقوق تناسب، زندگي

 نشان مطالعه اين نتايج ترفيع شغلي بعد در.تدابيريبينديشند زمينه

 زاهدي مطالعه با كه هستند ناراضي ماماها درصد٤٥از  بيش كه داد

 استان در شاغل بهداشتي كاركنان بين ) در٢٠٠٠همكاران( و

 در ٩همكاران و .جوكيك)٣٧(دارد  خوانيهم بختياري چهارمحال

 رضايت بر مؤثر متغيرهاي ازجمله را براي ارتقا خود فرصت مطالعه

سازمان  اگر رسديم نظر به زمينه اين .در)٣٨( اندکرده شغلي ذكر
پرورش  با بتوانند كه آورد فراهم امكاناتي را كاركنان براي

 فرصت پيشرفت خود تخصصي زمينه در هاآن شخصي استعدادهاي

7 Richard 
8 Kates 
9 Djukic et al 
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، عدالت و توانايي افراد و لياقت بر اساس همچنين و باشند داشته
، باشد داشته وجود ارتقا شغلي براي روشني و مشخص دستورالعمل

 ارتقا و بهبود سبب ميزان رضايتمندي كاركنانش افزايش بر عالوه

 .شد خواهد نيز سازمان بازدهي
 رضايت ميزان بيشترين كه دادند نشان حاضر مطالعه نتايج 

 )۳۴(همكاران و منجمد مطالعه با كه است سرپرست از رضايت دربعد
 اكثريت كه )۳۷(مطالعه زاهدي و  )۲۷(وهمكاران جهاني مطالعه

 كردند اظهار سرپرست از را خود رضايتدرصد۵۰بيش از كارمندان

 خوانيهم )۹(وهمكاران ميرمواليي مطالعه نتايج با اما دارد خوانيهم
 ووجدان فردي يهايژگيو از ناشي توانديم تفاوت اين دليل .ندارد

ن يب تعامالت مثبت.سازمان باشد مديريت نحوه و مسؤولين كاري
 سرپرستاران و طه همکارانيح در يتمنديرضا شيافزا و پرسنل

 نبوده تأثيربي يت شغليرضا يزان کليم شدن ترمطلوب در زين هاآن

، از يحاک زين اءپوريض مطالعه يهاافته، يجينتا نيا دييتأ در .است
 و سرپرستان سپس و همکاران از يشغل تيرضا زانيم نيباالتر

 بوده دستمزد و حقوق طهيح در زيت نيرضا زانين ميترکم

  .)۳۹(است
 بيشتر ماماها از كه داد نشان نتايج همكار با ارتباط بعد در

جهاني  و )۳۷(زاهدي  مطالعه با كه هستند راضي خود همكاران
   .دارد خوانيهم)۲۷(

 در را تيمقبول نيشتريب که ين افراديب از سرپرستاران انتخاب

 پرسنل با سرپرستاران مناسب تعامل همچنين، دارند همکاران نيب

 هاافتهي نيحصول ا در هاآن مشکالت به يتيريمد نگاه و رمجموعهيز

 مؤثر عوامل از که معتقدندن يارتباط محقق نيهم در .است بوده مؤثر

 ميمستق مسئول توسط مناسب يسرپرست، يشغل تيرضا بر
، مناسب روابط وجود که است آن نيمب طيشرا نيا. )۴۰(است

 همکاران و سرپرستان نيب تنش از دور به طيمح جاديا و دوستانه

 از مانع جادويا يمطلوب يسازمان جو موثربوده و آنان يشغل تيدررضا

  .گردديمهمکاران  نيب يروانشناخت يناراحت و يفرسودگ
 رضايت كه بين دادند نشان همچنين مطالعه اين يهاافتهي
 سنوات، يکار نوبت مثل دموگرافيك متغيرهاي ساير با شغلي

 عيتوض، يليتحص رشته با شغل تناسب، ياقتصاد وضعيت، خدمت
 ندارد وجود دارمعني رابطه يروان و يجسم يماريب سابقه و تأهل

) ٢٠١٣(پورايض و)۹() ۲۰۰۵همكاران ( و مطالعه ميرمواليي با كه
 خوانيهم) ۲۰۱۶ان (و همکار ينوران )۲۷() ۲۰۱۰جهاني( و )۳۹(

  .)۴۱(دارد 
 نينشان دادند که ب حاضر مطالعه يهاافتهي از ديگري بخش

رابطه  يت شغليبا رضا يت استخداميالت و وضعيتحص، سن

                                                             
10 Kolagari 

، )۴۲() ۲۰۱۳همکاران (و  يوجود دارد که با مطالعه غالم يداريمعن
) ۲۰۱۰( و همکاران اصغري، )۴۴, ۴۳() ۲۰۰۷(١١تاباک و ١٠کالگري

 يت شغليدر مطالعه ما افراد با سن باالتر رضا دارد. خوانيهم)۴۵(
ن گونه يا ان مسئله ريد بتوان ايگران داشتند شاينسبت به د يشتريب

ه افراد نکيه نمود که افراد جوان کم سابقه هستند و با توجه به ايتوج
ط پر يخود دارند که با مح يبرا ييهاآلدهيم سابقه و تازه کار اک

از شغل خود  روازاينندارد  يهم خوان يامروز يهاسازمانمشغله 
ه دا کردن نگايدا کردن با پيبه مرور زمان با پ يهستند ول يناراض
 ط موجوديا احتمال عادت کردن به شراينانه به شغل خود و يواقع ب

از کار خود برده و  يشتريشتر لذت بيمهارت با کسب يو  يشغل
  .شونديم تريراض

الت يتحص با يشغل تيرضا يمنف يدر مورد ارتباط و همبستگ
، التيبا سطح تحص ين امر برآورده نشدن انتظارات شغليل ايد دليشا

 هانآ ييزان توانايده گرفته شدن ميزان حقوق و ناديز ميناچ افزايش
شيرازي و  حبيب ارتقا باشد. تحقيقات ط کار و عدم فرصتيدر مح

 با ن مطلب است كهيا ديمؤ )۲۰۰۷و همکاران ( يمانينر ) و۲۰۰۳(

.در )۴۷, ۴۶(ابدييم كاهش شغلي رضايت تحصيالت سطح افزايش
 جينتا، زين يت شغليت استخدام و رضاين وضعيب يمورد ارتباط منف

 يمرس ياستخدام افراد در يشغل تيرضا داد نشان استخدام تيوضع
 ايگاهج، حقوق افزايش با توانيم را رابطه اين البته که است شتريب

  نمود. توجيه شغلي تيتثب و شغلي
 پيشنهاد، آمد دست به پژوهش اين كه از نتايجي به توجه با

، وظايف مامايي شرح اصالح چون تدابيري يريکارگبه با كه شوديم
جهت  روشني يهادستورالعمل تدوين، كاري فشار و كاهش حجم

 و رواني مناسب و فيزيكي محيط كردن فراهم، شغلي ارتقا و ترفيع
 ايجاد، هاآنمعنوي  و مادي مشكالت و نيازها به توجه، استاندارد

 و زايمان حق، مزايا و حقوق افزايش، حقوقي و حمايتي قوانين
 يريکارگبه، و عادالنه روشن قوانين بر اساس ارزشيابي، كار سختي
 رضايت شغلي جهت افزايش در ..و باتجربه و شايسته مديران

 ذكر به الزم .شود گامي برداشته زايشگاه بخش در شاغل ماماهاي

 اگر كشور تصميم گير و زيربرنامه يهاسازمان و مسؤولين كه است

 و خانواده سالمت روي ميزان چه تا، قشر اين سالمت كه بدانند
 يگذارهيسرما كه حتي شد خواهند متوجه، است تأثيرگذار جامعه

از  .باشد نيز اقتصادي جوييصرفه نوعي توانديمزمينه  اين در
 در ماماهاي شاغل كم وقتبه توانيم پژوهش اين يهاتيمحدود

 ماماها برخي عدم همكاري و هانامهپرسش كردن پر جهت زايشگاه

 و موجود وضعيت از يتيخاطر نارضا به مطالعه اين در شركت براي
  اشاره کرد. شرايط بهبود از نااميدي

11 Tabak 
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  يتشکر و قدردان

ن يزوق پزشكي دانشگاه علوم مصوب طرح از برگرفته مقاله اين
 .است گرفته صورت پژوهشي مالي معاونت حمايت با كه باشديم

 يپرستار دانشکده اخالق مشترک يسازمان تهيکم حاضر در پژوهش

 IR.QUMS.REC.1396.309 د.يگرد دييتأمطرح و  ييماما و

 معاونت يهاتيحمااز  داننديم الزم بر خود محققان لهيوسنيبد
 يهاشگاهيزا كاركنان همكاري صميمانه و پژوهشي محترم

  نمايند. يو قدردان تشكر نيقزو شهر يهامارستانيب
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Abstract 
Background & Aims: Considering the key role of midwifes as an effective component of the health 
system for providing midwifery services to vulnerable communities in the community, mothers and 
infants, this study aimed to investigate the relationship between job satisfaction and job performance 
among midwives employed in Qazvin maternity hospitals. 
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, 100 midwives working in maternity hospitals 
in Qazvin city were selected by census method and entered into the study. The data collection tools 
consisted of the Wysocki & Kromm Job Satisfaction Questionnaire, Paterson's Job Performance 
Questionnaire, and demographic information form. Validity and reliability of the questionnaires were 
confirmed in previous studies. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests. The 
significance level was considered to be less than 0.05. 
Results: The results showed that there was no significant correlation between job satisfaction score and 
job performance score. Most of the research units (60%) had a low job satisfaction. The highest 
satisfaction level was in supervisor satisfaction (55%). And the lowest was in terms of salary and 
benefits (34%). Also, the results showed that there was a positive correlation between job satisfactions 
with all its dimensions. The results of this study also showed that there is a significant relationship 
between general job satisfaction with age, education and employment status (p <0.05). 
Conclusion: The results of this study can be used for accurate planning in order to increase the job 
satisfaction and reparation of their salary and benefits. Because the results of this study indicate that the 
job satisfaction of the midwifery is low, although there is not a meaningful relationship between this 
finding and the job performance, this can be a danger to the authorities, because inadequate job 
satisfaction can lead to inadequate care and ultimately affect the health of mothers and infants. 
Keywords: Job Satisfaction, Job Performance, Hospital, Midwifery 
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