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عوامل مرتبط با آن در ماماهاي  يو برخ يشغل تیرضا زانیبررسي م 

 شهید پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هايشاغل در بیمارستان 

 1392شهر تهران در سال  ياجتماع نیتأم هاي مارستانبی و بهشتي
 ، 3، شهناز زهراني ترک*2فاطمه ناهیديدکتر ، 1مریم حیدریان نور

 4سهیال خداکریمدکتر 
 دیشهعلوم پزشکی ، دانشگاه ییو ماما یدانشکده پرستار ،یو بهداشت بارور ییگروه ماما ،ییکارشناس ارشد ماما .1

 .رانیتهران، تهران، ا یبهشت

، تهران، یبهشت دیشهعلوم پزشکی ، دانشگاه ییو ماما یپرستار ، دانشکدهیو بهداشت بارور ییماماگروه  اریاستاد .2

 .رانیا

 .رانی، تهران، ایبهشت دیشهعلوم پزشکی ، دانشگاه ییو ماما یپرستار ، دانشکدهیو بهداشت بارور ییماماگروه  یمرب .3

 .رانیتهران، تهران، ا یبهشت دیشهعلوم پزشکی ، دانشگاه بهداشت دانشکده ،یستیگروه آمار ز اریاستاد .4
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های مثبت است که افراد نسبت به شغل خود دارند. شناسایی  حدی از احساسات و نگرش ،رضایت شغلی مقدمه:

وری سازمان و حتی زندگی فردی نقش بارزی ایفا می کند. اکثر  ر بر رضایت شغلی در پیامد و بهرهعوامل مؤث

رضایت شغلی را متأثر از عواملی مانند کار، مافوق، همکاران، ترفیع و حقوق می دانند. با توجه به نقش  مطالعات

لیدی ماماها به عنوان یکی از اجزای مؤثر سیستم بهداشتی برای ارائه خدمات مامایی به دو قشر آسیب پذیر جامعه ک

میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در ماماهای  با هدف تعیینحاضر یعنی مادران و کودکان، مطالعه 

 .انجام شدمین اجتماعی شهر تهران أید بهشتی و تهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شه شاغل در بیمارستان

های وابسته به  مامای شاغل در بیمارستان 150بر روی  1392 در سال این مطالعه توصیفی همبستگیروش کار: 

داده ها  گردآوریمین اجتماعی شهر تهران انجام شد. ابزار أهای ت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان

 و آزمون( 17)نسخه  SPSS آماری با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها بود. JDIت شغلی پرسشنامه رضای

 معنادار در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از  p .انجام شدهای آنالیز واریانس، کای اسکوئر، من ویتنی و اسپیرمن 

%( رضایت شغلی متوسطی داشتند. اکثر ماماها از پنج بعد مرتبط با رضایت 80اکثر واحدهای پژوهش ) یافته ها:

عد همکاران، عد مسئول مستقیم، بُعد ماهیت شغل و کار دارای رضایت متوسط و از سایر ابعاد شامل بُدر یك بُ ،شغلی

 فردیهمچنین بین رضایت کلی شغلی با عوامل عد حقوق و مزایا رضایت پایین داشتند. و بُ ءعد فرصت های ارتقابُ

وجود نداشت، اما بین سطح رضایت کلی  یسن، سابقه خدمت، نوع دانشگاه و نوع استخدام ارتباط آماری معنادار

 ارتباط معنی داری وجود داشت. (p=048/0)و پست سازمانی  (p=039/0)، درآمد ماهانه (p=017/0)شغلی با وضعیت تأهل 

با توجه به رضایت شغلی متوسط ماماهای شاغل اگر ماماها در حیطه شرح وظایف خود کار کنند و : نتیجه گیري

 های مدیریتی را عهده دار شوند احتماال رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت. مسئولیت
 

 ماما ،عوامل مرتبط با رضایت شغلی، رضایت شغلی: کلمات کلیدي
 

 

                                                 
پست  ؛-09121009191: تلفن. رانیتهران، تهران، ا یبهشت دیدانشگاه شه ،ییو ماما یدانشکده پرستار ؛یدیدکتر فاطمه ناه:  ول مكاتبات:ئنویسنده مس *

 nahidifateme@yahoo.comالكترونیك:
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 مقدمه

 وجهی است که نظریه یك سازه چند ،رضایت شغلی

از آن که اند  پردازان تعاریف متعددی از آن ارائه کرده

توان به دیدگاه خوشایند یا ناخوشایند کارمند جمله می

نسبت به کار، گرایش عاطفی و مثبت نسبت به شغل و 

احساسات و عواطف درک شده ناشی از تجربیات کاری 

از  حدی از عبارت است شغلی (. رضایت1) کرداشاره 

 شغل به نسبت افراد که مثبت های نگرش و احساسات

(. در واقع رضایت شغلی یك حالت 2ند )دار خود

احساسی مثبت یا مطبوع در نتیجه ارزیابی شغلی با 

تجربه فردی است که این حالت مثبت می تواند کمك 

از نظر  .زیادی به سالمت فیزیکی و روانی افراد کند

سازمانی سطح باالی رضایت شغلی، منعکس کننده جو 

ب و بقای سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذ

 رضایت به مربوط متون (. مطالعات3شود )کارکنان می

 و ها جنبه از شغلی که رضایت می دهد نشان شغلی

 های گروه و برای مختلف های محیط در خاص ابعاد

 برخی مطالعات دارد. گسترده اهمیتی متفاوت

 رضایت بر را شخصی هایویژگی و متغیرهای شخصیت

 و کاری شرایط دیگر برخی و دانند، مؤثر می شغلی

 مؤثر ،شوند می به نارضایتی منجر که را هایی فعالیت

 (.4اند ) کرده قلمداد

عدم توجه به مسئله رضایت شغلی در بلند مدت، نظام 

سازمان را مختل و موجب بروز عصیان، کاهش حس 

و در نهایت ترک  کارکنان روحیه مسئولیت، کاهش

افزایش عوامل  این امر خود باعث و خدمت می شود

 مرتبط با نارضایتی و فرسودگی شغلی مانند افزایش بارِ

کاری، شیفت های کاری ناخوشایند و غیره خواهد شد 

(. شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی بسیار 6 ،5)

وری سازمان  مهم است، زیرا این مقوله در پیامد و بهره

(. 7و حتی زندگی فردی نقش بارزی ایفا می کند )

دهد که کارکنان با رضایت ایج تحقیقات نشان مینت

شغلی باالتر، از نظر وضعیت بدنی و توان ذهنی در 

روستا و  مطالعهدر (. 8شرایط بهتری قرار دارند )

 پزشکان بیمارستان آلمان و نروژ در (2009)همکاران 

پزشکان  به نسبت باالتری شغلی رضایت نروژ های

 تفاوت، این دلیل کهداشتند  آلمان های بیمارستان

 نروژ در کافی مزایای و حقوق و کاری مناسب ساعات

 (2002)همکاران  و زاهدی مطالعهدر (. 9شد ) اعالم

 و همکاران سرپرستی، مقیاس در کارکنان بیشتر

 اما ،ندبود برخوردار خوبی شغلی رضایت کار از ماهیت

 نارضایتی ،ماهیانه حقوق و های ترفیعات مقیاس در

(. در مطالعه 10داشت ) کارکنان وجود بیشتر در شغلی

در کویت نیز اکثر  (2009)انزی و همکاران  ال

پرستاران رضایت شغلی متوسطی داشتند. در این 

مطالعه رابطه رضایت شغلی با ملیت، سطح تحصیالت و 

معنی داری با  ارتباطوضعیت تأهل معنی دار بود، ولی 

(. مطالعه 11جنس، سن، سابقه کار و حقوق نداشت )

رضایت شغلی  نشان داد که پنج جنبه (2012)روال 

شامل درآمد، حجم کار، وظایف، آموزش مداوم و 

مدیریت به طور معنی دار و منفی با سطوح خستگی 

به طور  در مطالعه مذکورعاطفی ارتباط دارند. همچنین 

نیت شغلی و روحیه شغلی خود بیشتر کلی ماماها از ام

 راضی بودند ولی از نظر دستمزد و محیط کاری رضایت

 (. 13 ،12کمتری داشتند )

مامایی به عنوان اولین حرفه شناخته شده انسانی، طول 

 داشتنارتباط  دلیلعمری به درازای عمر بشر دارد و به 

. با جان دو انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است

از زمان تولد یك زن، نوجوانی، بارداری، زایمان و  ماماها

هنگام ارائه خدمات تنظیم خانواده و در هر زمانی که 

که  یی(. از آنجا14کنند ) زنان را همراهی می ،نیاز باشد

ها باعث  افزایش رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

و در نهایت  شودخدمات درمانی می  ءافزایش و ارتقا

و با توجه به  (15) ا بهبود می بخشدرضایت بیماران ر

نقش کلیدی ماماها در هر سه سطح سیستم مراقبتی 

 شامل بیمارستان، مراکز بهداشت و خانواده و جامعه

با هدف تعیین میزان رضایت شغلی  مطالعه حاضر ،(16)

های  ماماهای شاغل و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان

بهشتی و  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید

مین اجتماعی شهر تهران در سال أهای ت بیمارستان

 شد. انجام 1392
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 روش کار
بر روی  1392در سالهمبستگی  -مطالعه توصیفی این

های وابسته به  بیمارستاندر مامای شاغل  150

های  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان

روش سرشماری وارد مطالعه  که بهتأمین اجتماعی 

های  بیمارستانشامل محیط پژوهش . انجام شد ˓شدند

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 

بیمارستان مهدیه، )های تأمین اجتماعی  بیمارستان

لوالگر، امام حسین، شهدای تجریش، طالقانی، شهدای 

له ایافت آباد، لقمان حکیم، فیروز آبادی، هدایت، آیت

تعداد نمونه با توجه به  بود. (کاشانی و فیاض بخش

معیارهای ورود  .نفر برآورد شد 150روش سرشماری 

کار  داشتن حداقل یك سال سابقهشامل: به مطالعه 

داشتن مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و و بالینی 

 مامایی بود. یا باالتر در رشته

پرسشنامه  از داده ها آوریجمع برای مطالعه این در

سن،  :دارای هفت سؤال شاملکه  مشخصات فردی

پست سازمانی، میزان  هل، نوع استخدام،أوضعیت ت

درآمد ماهیانه، سابقه خدمت، و نوع دانشگاهی که در آن 

پرسشنامه استاندارد رضایت  ومی باشد تحصیل کرده اند 

که توسط ویسوکی و کروم طراحی شده  JDI شغلی

 رسشنامه استاندارد رضایت شغلیپ استفاده شد. است،

JDI کی از رایج ترین ابزار سنجش رضایت شغلی می ی

ه شده است از دباشد که در بسیاری از مقاالت استفا

 ، بهشتی فر و نکویی مقدم(1388) جمله توسط راز

، رضایی (1389) ، میرکمالی و ناستی زایی(1389)

در ( 2010)و لی و همکاران  (2010) دهاقانی و همکاران

پژوهشگر  .ال می باشدؤس 34دارای این پرسشنامه چین. 

برای درک مسائل و مشکالت حرفه مامایی در ایران پس 

یید عنوان و قبل از شروع به نمونه گیری به چندین أاز ت

و از  کردبیمارستان در شیفت های مختلف مراجعه 

طریق مشاهده و مصاحبه با ماماهای شاغل، مشکالت و 

وری و در انتها به صورت آها را گرد غلی آندغدغه های ش

در  .ال بسته به پرسشنامه استاندارد افزوده شدؤس 10

ال بسته با دامنه رتبه ؤس 44نهایت پرسشنامه به صورت 

 1 بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد )عدد 5تا  1بندی 

 به مفهوم کمی موافق، عدد 2 موافق، عدد به مفهوم کامالً

به مفهوم کمی  4 الف و نه موافق، عددبه مفهوم نه مخ 3

االت ؤمخالف(، س به مفهوم کامالً 5 مخالف و عدد

ال(، ؤس 20) عد ماهیت کار و شغلپرسشنامه در پنج بُ

ال(، فرصت ؤس 6ال(، همکاران )ؤس 8مسئول مستقیم )

ال( تنظیم ؤس 5) ال( و حقوق و مزایاؤس 5) ءهای ارتقا

ماماها از جمع نمرات شدند و نمره دهی رضایت شغلی 

بعد محاسبه شد، سپس نمره هر  5دست آمده از این ه ب

 .یك از ابعاد و نمره کل محاسبه و به درصد بیان شد

رضایت متوسط  34-66به منزله ناراضی،  0-33امتیازات 

 بهشتی فر و نکویی مقدم بود.به منزله راضی  67-100و 

امتیازبندی رضایی دهاقانی و همکاران نیز از این روش و 

جهت تعیین  مطالعه. در این (19و 17) استفاده کردند

 اوری داده ها از روش اعتبار محتوآاعتبار علمی ابزار گرد

 تعیین بدین ترتیب که برای ؛اعتبار صوری استفاده شد و

اعتبار محتوای کیفی، مطالعه کتب و مقاالت و پایان نامه 

سپس از های منتشر شده در این زمینه صورت گرفت و 

مورد بررسی و ارزشیابی اعضای  ا،نظر کیفیت محتو

محترم هیأت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری 

دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی تهران، وزارت بهداشت و معاونت درمان قرار 

 اعتبار محتوای کمی، شاخص های تعیین گرفت و برای

CVI  وCVR :محاسبه شد CVI  ،سه شاخص سادگی

 CVRمرتبط بودن و وضوح را اندازه گیری می کند و 

 CVR=83/0 و CVI=88/0 ضرورت را می سنجد که

پس از انجام  ،اعتبار صوری تعیین دست آمد. جهته ب

نفر از ماماهای شاغل  30پرسشنامه بین  ا،اعتبار محتو

نظر مفهوم و روانی که از ها خواسته شد  توزیع و از آن

 .بدهندنمره االت ؤسبه 

بازآزمون و  -جهت تعیین پایایی، از دو روش آزمون

بازآزمون،  -آزمون در روشآلفای کرونباخ استفاده شد. 

ماما که معیارهای ورود به مطالعه  30پرسشنامه توسط 

هفته دوباره  2به فاصله  اًتکمیل و مجدد ،را داشتند

ی محاسبه شد. برا %78تکمیل و همبستگی نتایج آن 

بررسی همسانی درونی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ 

آلفای کرونباخ بیان می کند که ابزار اندازه ) استفاده شد

ه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ب

 مطالعهوسیله یك ه که بدین منظور ب (دست می دهد
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پرسشنامه مربوط به ماماهای شاغل  30مقدماتی، 

قع برای هر بخش از سؤاالت . در واشدتکمیل 

کرونباخ محاسبه  یپرسشنامه به طور مجزا ضریب آلفا

که بیانگر مناسب بودن انسجام درونی گویه ها و  شد

 ثبات پرسشنامه می باشد.
 

 یقکرونباخ پرسشنامه تحق يآلفا یبضر -1جدول 
 

 ردیف
های مختلف  قسمت

 پرسشنامه

تعداد 

 االتؤس

آلفای 

 کرونباخ

 %84 20 کار ماهیت شغل و 1

 %97 8 مسئول مستقیم 2

 %80 6 همکاران 3

 %92 5 فرصت های ارتقاء 4

 %89 5 حقوق و مزایا 5
 

در مجموع ضریب نهایی آلفای کرونباخ برای ابزار تحقیق 

 رعایت پژوهش در اخالق قوانین تمام % محاسبه شد.89

 تمام که گردید اعالم پژوهش به واحدهای و شد

 مطالعه این در شرکت و ماند خواهد محرمانه اطالعات

 محل در ها نامه است. پرسش و اختیاری آگاهانه کامالً

در  و آسان صورت به مختلف های شیفت کار ماماها در

 تحلیل داده ها تجزیه و شدند. تکمیل و توزیع دسترس

و ( 17)نسخه  SPSS آماری با استفاده از نرم افزار

های من  آزمون و مطلق فراوانی محاسبه های آزمون

 p شد. انجامپیرسون  همبستگی ضریب و آنوا ،ویتنی

 معنادار در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از 
 

 هاافتهی
 93/33±75/7میانگین سنی نمونه ها  در این مطالعه

%( و 7/64) سال بود و بیشتر واحدهای پژوهش متأهل

%( بودند. میانگین 7/46) دارای وضعیت استخدام رسمی

سال بود.  52/9±27/7 واحدهای پژوهش سابقه کاری

 اکثر نمونه ها در بیمارستان دارای نوبت کاری چرخشی

فارغ التحصیل  %(، همچنین اکثر نمونه ها7/56)

 %( بودند. 8/69های دولتی ) دانشگاه

این مطالعه سطح رضایت بیشترین درصد واحدهای  در

شغل و کار ها در ابعاد ماهیت  پژوهش در بیمارستان

 عاد مسئول مستقیم، همکاران، فرصتمتوسط و در اب

 فراوانی ارتقاء و حقوق و مزایا پایین بود. توزیعهای 

از  .است شدهارائه  2جدول  در عدبُ در هر رضایت شغلی

ترین درصد  بیش ،نظر سطح کلی رضایت شغلی

ها رضایت متوسط  واحدهای پژوهش در بیمارستان

 (.3داشتند )جدول 

 

 عدهاي مورد مطالعه در پنچ بُ توزیع فراواني رضایت شغلي ماماهاي شاغل در بیمارستان -2 جدول
 

 

 یشغل تیسطح رضا
 درصد 33کمتر از  درصد 33-66متوسط  درصد 66بیشتر از 

 اریانحراف مع ±نیانگیم
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

58±11 3/1 3 3/79 120 3/13 27 کار و شغل تیماه  

08/16±63/6 7/98 148 3/1 2 0 0 میمسئول مستق  

41/14±72/4 100 150 0 0 0 0 همکاران  

45/14±94/3 100 150 0 0 0 0 ارتقاء یفرصت ها  

72/16±27/3 100 150 0 0 0 0 ایحقوق و مزا  

 
 مورد مطالعه يهامارستانیماماهاي شاغل در ب يشغل تیرضا يسطح کل يفراوان عیتوز -3جدول 

 

 یشغل تیسطح رضا
 درصد 66بیشتر از 

 متوسط 

 درصد( 66-33)
انحراف  ±میانگین جمع درصد 33کمتر از 

 معیار
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2/49±1/16 100 150 18 27 7/80 121 7/0 2 یشغل تیسطح رضا
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 با رضایت شغلی بینمطالعه، نتایج بر اساس  همچنین

وجود  آماری همبستگی مثبت و ارتباط آن ابعاد تمام

( r=748/0عد ماهیت شغل و کار )با بُ ارتباط این داشت.

( از r=452/0عد مسئول مستقیم )از همه بیشتر و با بُ

 (.4 همه کمتر بود )جدول

 

 پژوهش ياز ابعاد آن در ماماها كیبا هر  يشغل تیرضا نیب يهمبستگ عیتوز جهینت -4جدول 
 

 حقوق و مزایا فرصت های ارتقاء همکاران مسئول مستقیم ماهیت شغل و کار ابعاد

 رضایت کلی شغلی
748/0=r 

000/0=p 

452/0=r 

001/0=p 

518/0=r 

000/0=p 

481/0=r 

000/0=p 

565/0=r 

002/0=p 
 

 ،فردی با مشخصات شغلی رضایت سطح ارتباط نظر از

رضایت شغلی و درآمد ماهیانه، پست سازمانی و  بین

 وجود داشت یمعنادار آماری سابقه خدمت ارتباط

(05/0p<.) سن، وضعیت  اما بین رضایت شغلی و

 آماری دانشگاه و نوع استخدام ارتباطتأهل، نوع 

 به مربوط یاتئجز (.>05/0p) وجود نداشت یمعنادار

 مشاهده 5 جدول در رضایت شغلی با مرتبط متغیرهای

 د.شو می
 

 مورد مطالعه يها مارستانیبدر  يشغل تیشاغل با سطوح رضا يماماها يمشخصات فرد يفراوان عیتوز -5جدول 
 

 سطح رضایت
 

فردیهای  ویژگی  

 باال

درصد100-66  

 متوسط

درصد66-33  

 پایین

درصد 33-0  سطح معنی داری نوع آزمون 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 سن

32-22  0 0 54 3/78  15 7/21  
آنالیز 

 واریانس
835/0  43-33  1 6/1  54 7/85  8 7/12  

54-44  0 0 13 5/76  4 5/23  

وضعیت 

 تأهل

4/84 81 0 0 متأهل  15 6/15  
215/0 من ویتنی  

9/1 1 مجرد  40 5/71  12 6/26  

مد آدر

 ماهانه

هزار 600کمتر از   0 0 5 5/62  3 5/37  
آنالیز 

 واریانس
019/0 هزار 900تا  600بین    1 2/1  61 3/75  19 5/23  

هزار 900بیشتر از   0 0 55 7/91  5 3/8  

پست 

 سازمانی

 10 2 90 18 0 0 مسئول بخش
کروسکال 

 والیس
041/0 3/2 1 مسئول شیفت   36 8/81  7 9/15  

8/78 67 0 0 شیفت در گردش  18 2/21  

سابقه 

 خدمت

سال 10کمتر از   0 0 70 7/78  19 3/21  
آنالیز 

 واریانس
032/0 سال 20تا  10بین    1 3/2  36 7/83  6 14 

سال 20بیشتر از   0 0 15 2/88  2 8/11  

نوع 

 دانشگاه

2/79 42 0 0 آزاد  11 8/20  
636/0 من ویتنی  

3/82 79 1 1 دولتی  16 7/16  

نوع 

 استخدام

4/1 1 رسمی  58 1/84  10 5/14  

کروسکال 

 والیس
503/0  

8/78 26 0 0 پیمانی  7 2/21  

 12 3 88 22 0 0 قراردادی

2/68 15 0 0 طرحی  7 8/31  

 

 بحث

اکثر واحدهای پژوهش رضایت شغلی  حاضر در مطالعه

و همکاران اصغری  مطالعهمتوسطی داشتند. در 

نیز سطح رضایت اکثر ماماها متوسط بود ( 2010)

 جزبه  (2005)و همکاران میرموالیی  (. در مطالعه15)

مابقی به  ،ماماها که رضایت شغلی باالیی داشتند 6/1%

(. 16طور مساوی رضایت متوسط و پایین داشتند )

مطالعه حاضر اکثر ماماهای شاغل از میان  درهمچنین 
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عد ماهیت عد مرتبط با رضایت شغلی، تنها در بُپنج بُ

شغل و کار، رضایت متوسط داشتند و در سایر ابعاد از 

این مطالعه  دربودند. همچنین  رضایت پایینی برخوردار

بین رضایت کلی شغلی ماماها با تمام ابعاد آن ارتباط و 

عد . این ارتباط با بُشتهمبستگی مثبت آماری وجود دا

عد مسئول ماهیت شغل و کار از همه بیشتر و با بُ

 مستقیم از همه کمتر بود. 

نتایج رضایت شغلی حیطه همکاران  حاضر مطالعهدر 

عد رضایت پایین اکثر ماماها از این بُ که دادنشان 

عد شامل: تعاون و همکاری، فعال بودن، داشتند. این بُ

انگیزه دادن و احساس مسئولیت همکاران ماما و 

همچنین احترام ماماها نزد همکاران رشته های دیگر 

و همکاران اصغری  مطالعه درمانند پزشکان می باشد. 

ت شغلی متوسطی اکثر واحدهای پژوهش رضای( 2010)

عد همکاران اعالم شد ترین رضایت از بُ داشتند و بیش

با نتایج مطالعه حاضر همخوانی این یافته  که (15)

عد به . شاید علت نارضایتی ماماها از این بُداشتن

خود برگردد، مامایی که  ها از خود و حرفه نارضایتی آن

های به دالیلی مانند نداشتن اختیارات کافی در زمینه 

های کومبس  شیدرخواست سونوگرافی، درخواست آزما

و تجویز رگام، تجویز داروهای مجاز، درخواست آزمایشات 

مورد نیاز برای نوزادان و اجازه ترخیص در مادران با 

تضادها و ابهامات شغلی، ناهماهنگی  ؛زایمان طبیعی

وظایف محوله با شرح وظایف، نداشتن فرصت برای بروز 

تگی و نداشتن احترام نزد همکاران رشته لیاقت و شایس

های دیگر مانند پزشکان، امید و اشتیاق خود را در 

محیط کاری از دست می دهد، طبیعی است که با 

نیز سرد برخورد کند و ویژگی های همکار  خود همکاران

فعال بودن، انگیزه دادن و احساس مسئولیت  مانندخوب 

این  ه همین صورتبرا نمی تواند از خودش بروز دهد و 

 چرخه معیوب ادامه می یابد. 

در این مطالعه بررسی حیطه نظارت و سرپرستی نشان 

 ،داد که اکثر افراد شرکت کننده از صالحیت مسئولین

عد مسئول رضایت پایین داشتند. نارضایتی ماماها از بُ

مواردی نظیر: صالحیت مسئول  درشامل نارضایتی 

لین در مواقع ضروری، ناظر، میزان دسترسی به مسئو

میزان بازخورد و حمایت آنها در موقع بروز مشکالت 

 درکه همگی نکات قابل تأمل و مهمی هستند.  بود

( اکثر ماماها از 2005مطالعه میرموالیی و همکاران )

، این در حالی (16) ندشتسرپرست خود رضایت ندا

کارکنان  (2010)جهانی و همکاران در مطالعه است که 

(. 14) عد مسئول، رضایت داشتندستان در بُبیمار

 بیش (2010و همکار ) میرکمالی در مطالعه همچنین

عد سرپرست بود رضایت شغلی پرستاران از بُ ترین نمره

ها این باشد که اکثر (. شاید علت این تفاوت18)

مسئولین مامایی از افراد غیر ماما مانند پرستاران و 

راین به نظر می رسد با بناب ،پزشکان انتخاب می شوند

مامایی بر  انتخاب مدیران و سرپرستان از میان حرفه

ها، تقویت ساختار  ای آن اساس شایستگی حرفه

کل  مدیریت مامایی در سطوح باال از طریق ایجاد اداره

های علوم مامایی در سطح دانشگاه در وزارتخانه و اداره

جرایی پزشکی، به کارگیری مدیران ماما در سطوح ا

های آموزشی کوتاه و بلند مدت  تر، ایجاد دورهُ پایین

های مادی و مدیریت در داخل و خارج از کشور، حمایت

معنوی مدیران از پرسنل مامایی و تشکیل جلسات 

منظم بحث حضوری بین مدیران و کارکنان بتوان 

 عد افزایش داد.رضایت ماماها را از این بُ

عد رضایت ماما از مسئول و در بُحاضر نتایج مطالعه 

که اکثریت قریب به اتفاق ماماها از  دادهمکاران نشان 

در ولی  ،مسئول و همکاران رضایت پایین داشتند

شرکت % 65 (،2010و همکاران ) دهاقانی مطالعه

کنندگان از روابط بین فردی سرپرستاران رضایت 

 (.19داشتند )

نشان  ءتقاهای ار فرصت بررسی حیطه حاضر در مطالعه

عد که شامل اجزایی نظیر: بر اساس که افراد از این بُ داد

، داشتن فرصت ءارتقا ، شفافیت نحوهءضابطه بودن ارتقا

، ارتقاء بر اساس توانایی و کارایی و ءمناسب برای ارتقا

امکان بروز لیاقت و شایستگی می باشد، رضایت پایین 

واند حاکی از عد می تداشتند. نارضایتی ماماها از این بُ

وجود ضعف در سیستم اداری و مدیریتی در تمامی 

: نظیرراهکارهایی شاید بتوان با موارد مذکور باشد و 

ایی جهت پیشرفت تحصیلی، علمی و ه ایجاد فرصت

مامایی  رشد حرفه ای، انتخاب مدیران و سرپرست حرفه

ها، دقت  ای از میان خود آنبر اساس شایستگی حرفه
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ا در ارزشیابی صحیح عملکرد و به سرپرستان مام

کارگیری سیستم صحیح تشویق و تنبیه با استفاده از 

شیوه های نوین مدیریتی، رضایت شغلی ماماها را نیز از 

 د. اعد افزایش داین بُ

 عد پاسخ به سؤاالت حیطهدر بُ حاضرنتایج مطالعه 

ماماها از حقوق و  تمامکه  نشان دادحقوق و مزایا 

جهت رفع نیازهای ضروری ناراضی بودند. مزایای خود 

نتایج این یافته توسط اغلب محققان تأیید شده است. 

میرکمالی  ˓2009جهانی و همکاران در سال  مطالعات

نیز  2011و تاسی در سال  2010در سال  و همکار

 (.20 ،18، 14) همگی با این یافته هماهنگ هستند

مرتبط با رضایت در ارتباط با عوامل  مطالعه حاضر نتایج

شغلی )سن، وضعیت تاًهل، میزان درآمد ماهیانه، پست 

نوع دانشگاه  سازمانی، سابقه خدمت، نوع استخدام و

 محل تحصیل( و همبستگی رضایت شغلی با ویژگی

نشان داد که بین رضایت کلی شغلی با سن،  فردیهای 

سابقه خدمت، نوع دانشگاه و نوع استخدام ارتباط 

وجود نداشت، اما بین سطح رضایت  یآماری معنادار

، درآمد ماهانه (p=017/0کلی شغلی با وضعیت تأهل )

(039/0=p) ( 048/0و پست سازمانی=p)  ارتباط معنی

 داری وجود داشت.

ترین درصد رضایت پایین در  بیشدر مطالعه حاضر 

سال، مجرد، دارای درآمد ماهانه  44-54افراد دارای 

کارشناس، با سابقه بیشتر از  ،تومان هزار 600کمتر از 

سال، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد و استخدام  20

 .طرحی مشاهده شد

بین رضایت شغلی با سن، سابقه خدمت در مطالعه حاضر 

ولی  ی وجود نداشت،و نوع استخدام ارتباط معنادار

رضایت " عنوان تحت، (2007)بیورک و همکاران  مطالعه

نشان داد که پرستارانی  "روژیشغلی در میان پرستاران ن

تر از  راضی ،که مسن تر و سابقه کاری بیشتری داشتند

( 2010)ه اصغری و همکاران عدر مطال .(21) بقیه بودند

شد و  با افزایش سن پرستاران، رضایت شغلی بیشتر می

مندی پرستاران قراردادی بیشتر از  همچنین رضایت

 .(15) های استخدام بود سایر گروه

( بین رضایت 2005مطالعه میرموالیی و همکاران )در 

کلی شغلی با مشخصات فردی سن، مدرک تحصیلی، 

وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و حقوق دریافتی ارتباط 

در حالی که بین سطح ، وجود نداشت یماری معنادارآ

رضایت کلی شغلی با سنوات خدمت، وضعیت 

اط استخدامی، محل انجام خدمت و شیفت کاری ارتب

و بیشترین  (p<001/0شد ) مشاهدهآماری معناداری 

سال و استخدام  10-19رضایت پایین در سابقه خدمت 

 (.16) رسمی بود

طور که بیان شد در اکثر مطالعاتی که بر روی  همان

مثبت و  ارتباطیك  است، سایر حرفه ها انجام شده

 ،معناداری بین سن و رضایت شغلی وجود داشته است

تباط این دو در مطالعات مامایی شاید بیان ولی عدم ار

به  .کننده نارضایتی، حتی برای پیشکسوتان ماما باشد

بیان دیگر، افراد جوان کم سابقه هستند و با توجه به 

هایی برای خود  اینکه افراد کم سابقه و تازه کار ایده آل

های امروزی  دارند که با محیط پرمشغله سازمان

ن رو از شغل خود ناراضی هستند همخوانی ندارد، از ای

ولی به مرور زمان با پیدا کردن نگاه واقع بینانه به شغل 

عادت کردن به شرایط موجود شغلی و  خود و یا احتماالً

یا کسب مهارت بیشتر، لذت بیشتری از کار خود می برند 

ولی در حرفه مامایی، علت  .(15) و راضی تر می شوند

بودن و در نتیجه آرمان گرا ند جوان انارضایتی نمی تو

بلکه شاید بتوان گفت که  ،بودن قشر جوان باشد

سفانه مشکالت حرفه مامایی آنقدر ریشه دار و عمقی أمت

سابقه  هستند که نارضایتی همکاران محترم رسمی و با

است  دلیلبه این  ماما را به دنبال داشته است و احتماالً

همه انواع  همه سنین مامایی و مطالعه حاضرکه در 

 .بودنداستخدام ناراضی 

هل بیشتر از أحاضر رضایت شغلی افراد مت مطالعهدر 

محسن پور و ه نتایج مطالع که با افراد مجرد بود

(، ولی این ارتباط در 22) بود( همسو 2005همکاران )

( و جهانی و 2005میرموالیی و همکاران ) مطالعه

 (.16، 14( معنادار نبود )2010همکاران )

وضعیت  این مطالعه می توان بههای  محدودیتز ا

االت ؤروحی و جسمی ماماها هنگام پاسخ گویی به س

که البته پژوهشگر سعی کرد پرسشنامه ها را  اشاره کرد

تا حد امکان در شرایط مناسب روحی همکاران محترم 

 ماما توزیع کند.
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 نتیجه گیري 
 این ماماهای شاغل در متوسط شغلی رضایت به توجه با

 افزایش باعث که عواملی با مورد توجه قرار دادن مطالعه،

مانند  ،ذیربط مسئولین سوی از شود می شغلی رضایت

 استاندارد مناسب، ایجاد کار سختی و کارانه پرداخت

 و استرس شغلی کاهش جهت مناسب شغلی های

 و تنبیه تشویق های سیستم اعمال افزایش بازده کاری،

 ماماها برای رفاهی امکانات و تسهیالت ایجاد مناسب،

پیشنهاد  داشت.د نخواهبیشتری  شغلی رضایت احتماال

هماهنگی ه پژوهشگران بعدی در مورد علل ناشود ک می

شرح وظایف مصوب مامایی با کار عملی ایشان در محیط 

کاری تحقیقات گسترده تری انجام دهند و در واقع روی 

ای یا سازمان نظام  )وزارتخانه علل در سطوح باالتر

 .های بیمه( بحث کنند یا سازمان پزشکی و
 

 يتشكر و قدردان
 254این مقاله برگرفته از پایان نامه با شماره 

 ،ییماما یدانشکده پرستار ،ییارشد ماما یکارشناس

بدین  باشد. یم ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 یماماها مانهیصم یهمکار و نقدرد گراتیااز اسوسیله 

 شود. یم یتشکر و قدردان ها مارستانیمحترم ب
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