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Összefoglalás
Bevezetés: Az egészségügyi dolgozók munkával kapcsolatos elégedettségét már több kutató
is vizsgálta hazánkban az elmúlt évtizedben. A szülésznők ezekből a vizsgálatokból vagy
kimaradtak, vagy mint egyéb egészségügyi dolgozók lettek megjelölve. A beszámolók nem
tértek ki a szülésznőkre vonatkozó adatokra, nem derült ki, hogy a szülésznők mennyire
elégedettek a munkájukkal, és mely tényezők befolyásolják a munkával való
elégedettségüket. Ezt szeretné pótolni a bemutatott tanulmányunk.
Célkitűzés: A vizsgálat célja a szülésznők munkával való elégedettségének felmérése,
kiemelten az életkor függvényében.
Anyag és módszer: Kérdőíves keresztmetszeti vizsgálat 13 magyarországi kórház fekvőbeteg
ellátásban dolgozó szülésznői között (válaszadási gyakoriság 236/370, 62% volt). A
kutatásban használt kérdőívet már korábban alkalmazták az ápolók körében végzett hasonló
felmérések során. A kérdőívek feldolgozása EvaSys rendszerben történt, az eredmények
statisztikai elemzése SPSS 23.0 program segítségével zajlott. Leíró statisztikai eljárások
mellett főkomponens elemzést, variancia analízist, és kapcsolódó post-hoc tesztet,
kereszttábla vizsgálatot végeztünk.
Eredmények: A kérdőív feldolgozása során, a munkával való elégedettségre vonatkozó
kérdéseit vizsgáltuk hangsúlyozottan. Modelleztünk hat komponenst, mellyel a 21 kérdésére
adott válaszok 63%-át lehet magyarázni. Három faktor esetében találtunk különbséget
életkorcsoportok alapján. Az eredmények szerint a pálya szeretete a pályakezdéstől kezdve, az
első években emelkedik, 30-39 éves korban éri el csúcsát, majd ezután csökkenő tendenciát
mutat. A munkatársi kapcsolatok mélysége, jelentősége nő az évek előre haladtával, ezzel
szemben a pályamódosítási szándék az életkor növekedésével kevésbé jellemző.
Konklúzió: A kutatás eredménye azt mutatja, hogy 30-39 éves korban bizonyos változások
történnek az egyéni életutakban. A munkában töltött évek során elmélyülnek a munkatársi
kapcsolatok. A munkatapasztalat növeli a munkával való elégedettséget és a pálya szeretetét,
melyeknek pozitív hatásai megfelelő vezetői támogatások, intézkedések bevezetésével
kihasználhatók és növelhetők. Ezzel ugyanakkor csökkenthető a későbbi életkorban növekvő
elégedetlenség, kiégés.
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Investigating the factors affecting job satisfaction of midwives

Summary
Introduction: In Hungary, several researchers have dealt with the job satisfaction of health
professionals in the recent years. However, midwives are either not included or referred to as
‘other health professionals’. No information has been published on this matter, therefore this
study focuses on the job satisfaction of midwives.
Aim: The aim of the study is to survey the job satisfaction of midwives in relation with their
age.
Method: Cross-sectional examination using a self-administrated questionnaire among
midwives working with in-patients in 13 hospitals in the country (236/370 response rate was
62%) . The questionnaire has already been used in similar surveys conducted among nurses.
The questionnaires were processed in EvaSys system, the statistical analysis of the results was
conducted by using SPSS Statistics 23.0. We used descriptive statistical procedure, principal
component analysis, variance analysis, post-hoc test and crosstab test.
Results: 21 questions of the questionnaire regarding work satisfaction were examined. We
modelled 6 main components which gave explanation for 63% of the answers. Regarding the
age groups, 3 factors showed significant differences. The job satisfaction reaches the highest
level in the age group of 30-39 then it shows a downward trend. Employee relations deepen
with the age, and the idea of changing career declines with age.
Conclusion: The outcomes of the research show that changes occur in individual life paths
between the age of 30 and 39. Work experience enhances work satisfaction and the love for
career. These positive effects could be used with appropriate managerial support and by
introducing measures. As a result, the growing job dissatisfaction with age could be
diminished.
Keywords: midwives, job satisfaction
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