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 1گروه پرستاری ،دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -89/11/19 :پذيرش مقاله)89/9/17 :

زمينه :پرستاران بزرگترين رکن نظام بهداشتي درماني در جهان ميباشند و رضايت شغلي و صالحيت باليني آنها ،کارايي و موفقيت
سازمان را تحت تأثير قرار ميدهد .اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه صالحيت باليني و رضايت شغلي پرستاران شاغل در دو بيمارستان
دانشگاهي و غير دانشگاهي شهر بوشهر در سال  1989انجام شد.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي تعداد  297پرستار شاغل در دو بيمارستان شهر بوشهر به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه
قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامة روا و پايای رضايت شغلي و مقياس سنجش صالحيت باليني پرستاری بنر بود .دادهها
با نرمافزار  spssويرايش  ،21آمار توصيفي ،آزمون  tمستقل ،آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معنيداری  5/59تجزيه
و تحليل شد.
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چكيده

يافتهها :يافتهها نشان داد رضايت شغلي پرستاران بيمارستان دانشگاهي با ميانگين  121/81±28/99و پرستاران بيمارستان غير دانشگاهي
با ميانگين  129/91±29/21تفاوت معنيداری ندارند .همچنين نمره کلي صالحيت باليني پرستاران بيمارستان دانشگاهي  12/19±19/58و
پرستاران در هر دو بيمارستان رابطه معنيدار و مستقيم وجود داشت.
نتيجهگيری :هر چند صالحيت باليني و رضايت شغلي اکثر پرستاران هر دو بيمارستان در سطح مطلوب ارزيابي شد اما هر دو معيار در
پرستاران بيمارستان غير دانشگاهي ،از سطح باالتری برخوردار بود .ضروری است مديران پرستاری بيمارستانهای دانشگاهي ارزيابي و
ارتقاء صالحيت باليني و رضايت شغلي پرستاران را مورد توجه خاص قرار دهند.
واژگان کليدی :بيمارستان ،پرستار ،رضايت شغلي ،صالحيت باليني
* بوشهر ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
Email: m.bahreini@bpums.ac.ir
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پرستاران بيمارستان غير دانشگاهي  17/79±17/19بوده است که تفاوت معنيداری داشتند .بين ميزان صالحيت باليني و رضايت شغلي

 /87طب جنوب

مقدمه

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1981

طریق آموزشهای عملی و تواناییها به مرور زمان و با

پایدار در جوامع بشری است که وظیفه خطیر حفظ و

شغلی نیز تعاریف متفاوتی ارائه شده است .برخی رضایت

اعاده سالمتی در جامعه انسانی را به عهده دارد ( .)1در

شغلی را احساس یک کارمند مبنی بر رضایت یا عدم

این میان ،پرستاران با بیش از چهارده میلیون نفر عضو

رضایت در زمینه شغل خود میدانند ( ،)9در حالی که

در کشورهای مختلف دنیا به عنوان بزرگترین و

برخی محققین آن را به عنوان واکنش عاطفی یک فرد

مهمترین نظام ارائه دهنده مراقبت محسوب میشوند

نسبت به شغل خود تعریف کردهاند (.)11

( .)2در ایران نیز بیش از  181هزار پرستار به مراقبت از

پیامدهای عدم بهرهمندی از صالحیت بالینی و رضایت

بیماران در سطوح مختلف مشغول میباشند ( .)3با

شغلی در پرستاران بسیار ناگوار است .نتایج برخی

توجه به اهمیت موضوع حفظ و ارتقاء سالمت انسانها،

گزارشها بیانگر آن است که بیش از  71درصد از

این گروه از ارائه دهندگان خدمات مراقبتی ،همواره با

خطاهای منجر به صدمات ثانویه به بیماران به علت

چالش و دغدغه دو سویه تضمین کیفیت مراقبتها از

غفلت یا عدم صالحیت بالینی پرسنل پرستاری میباشد

جانب مسئولین به عنوان سیاستگذاران عرصه سالمت و

( .)11همچنین یافتههای برخی پژوهشها نشان میدهد

مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمت مواجه بودهاند

نزدیک به  51درصد اقدامات پرستاری مبتنی بر شواهد

( 4و .)5

علمی نمیباشد ( .)12عدم بهرهمندی از رضایت شغلی

به همین دلیل ،کیفیت خدمات پرستاری همواره از سوی

مناسب نیز بر کیفیت زندگی ،فرسودگی شغلی ،استرس

مسئولین ارزیابی میگردد تا اطمینان حاصل شود که آنان
ظرفیت الزم برای ارائه مراقبتهای کارآمد و شایسته را
دارند .در همین راستا ،ارزیابی مداوم مؤلفههای مؤثر بر

کاری ،کیفیت و کمیّت ارائة مراقبتهای پرستاری،
رضایتمندی بیماران ،میزان ترک شغل و غیبت از کار و
در نتیجه میزان موفقیت سازمان تأثیر میگذارد

مورد تأکید قرار گرفته است که در این میان عواملی

عوامل متعددی بر این مؤلفهها مؤثرند که از جمله

همچون صالحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران از

مهمترین آنها جو سازمانی ،محیط عملکردی،

اهمیت ویژهای برخوردارند (.)6

آموزشهای ضمن خدمت و مدیریت سازمانی است.

صالحیت را بهرهمندی از مهارتها و تواناییهای مورد

این عوامل در محیطهای بیمارستانی دانشگاهی و

نیاز در حیطههای شناختی ،روانی حرکتی و عاطفی جهت

غیردانشگاهی متفاوت بوده و میتوانند تأثیرات متفاوتی

عملکرد ایمن و مطابق با استانداردها در محیطهای واقعی

بر صالحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران داشته

تعریف کردهاند ( .)8صالحیت در ارتباط با زمینههایی

باشند .به همین دلیل ارزیابی مؤلفههای صالحیت بالینی

همچون دانش ،مهارتها و تواناییها تعریف میشود که

و رضایت شغلی در محیطهای متفاوت بالینی میتواند

هر یک از این اجزاء از روشهای متفاوتی کسب میشوند.

تأثیر این عوامل را بهتر مشخص سازد.

معموالً دانش از طریق آموزشهای پیش از خدمت و

مروری بر مطالعات پیشین ،نشان دهنده اهمیت موضوع

ضمن خدمت فرا گرفته میشود .مهارتها نیز معموالً از

و لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه است .نتایج
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کیفیت مراقبتها از سوی نهادهای بینالمللی پرستاری

( 13و .)14
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بخش بهداشت و درمان ،از مهمترین حوزههای توسعه

افزایش تجارب بالینی فرد کسب میشوند ( )7از رضایت

عباسي و همكاران

صالحيت باليني و رضايت شغلي پرستاران89 /

مطالعه بحرینی و همکاران در سال  1378که در آن

صالحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو

صرفاً صالحیت بالینی پرستاران بیمارستان دانشگاهی

بیمارستان دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر بوشهر در

مورد ارزیابی قرار گرفت نشان دهنده نامطلوب بودن

سال  1394انجام گرفت.

صالحیت بالینی پرستاران در برخی حیطهها از جمله
حیطه آموزش و راهنمایی و حیطه تضمین کیفیت بوده

مواد و روشها

الزم برای انجام فعالیتهای بالینی را ندارند ( .)16این

غیردانشگاهی شهر بوشهر و جامعه پژوهش شامل کلیه

نکته به خصوص در مناطق محروم کشور ما که حجم

پرستارانی بود که در این دو بیمارستان بهکار اشتغال

زیادی از پرستاران را ،پرستاران طرحی تشکیل میدهند

داشتند .بیمارستان دانشگاهی مورد مطالعه با ظرفیت

اهمیت دوچندان مییابد .در ارتباط با رضایت شغلی نیز

 311تخت بستری ،به عنوان بزرگترین بیمارستان

نتایج برخی مطالعات نشان میدهد یک سوم از پرستاران

استان بوشهر ،مهمترین نقش را در ارائه خدمات

انگلستان و اسکاتلند و بیش از یک پنجم پرستاران

درمانی و مراقبتی تخصصی و فوق تخصصی به

آمریکا تمایل به ترک این حرفه را داشتهاند (.)18

مراجعان ایفا میکند .همچنین بیمارستان غیردانشگاهی

همچنین در مطالعاتی جداگانه که در چین انجام شده

مورد مطالعه با ظرفیت  211تخت به عنوان مهمترین

است ،نتایج نشان دادند اکثر پرستاران از رضایت شغلی

مرکز درمانی  -مراقبتی غیردانشگاهی استان بوشهر ،به

متوسطی برخوردارند و  45درصد از پرستاران از کار

بیماران خدمات مورد نیاز را ارائه میدهد.

فعلی خود ناراضی هستند ( 17و  .)19مطالعات منجمد

شرایط ورود به مطالعه عبارت بود از :داشتن حداقل 6

( )21و میرزابیگی در ایران نیز حاکی از رضایت شغلی

ماه سابقه اشتغال به کار در بیمارستان مربوطه و دارا

متوسط و ضعیف در پرستاران دارد ()21

بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری.

بنابراین با توجه به اهمیت صالحیت بالینی و رضایت

شرایط خروج از مطالعه نیز عدم تمایل به مشارکت در

شغلی پرستاران و عواقب ناگوار بیتوجهی به این

مطالعه بود .نمونهگیری به روش تمام شماری انجام

مؤلفههای حیاتی ارائه مراقبت ،با توجه به آموزشی بودن

شد .بر این اساس  313پرستار که دارای معیارهای

یکی از بیمارستانهای مورد مطالعه و نقش مهم آن در

ورود به مطالعه بودند در مطالعه مشارکت کردند که از

ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی و فوق

این میان  258نفر از آنان پرسشنامهها را تکمیل نموده

تخصصی به مراجعان و تأثیر احتمالی آن بر صالحیت

و عودت دادند.

بالینی و رضایت شغلی پرستاران و با توجه به تناقضات

در این پژوهش از دو پرسشنامه به عنوان ابزار

موجود در نتایج مطالعات انجام گرفته و کمبود مطالعاتی

جمعآوری دادهها استفاده شد :پرسشنامه رضایت

که صالحیت بالینی و رضایت شغلی را در

شغلی و مقیاس سنجش صالحیت بالینی پرستاران.

بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی مورد بررسی

پرسشنامه رضایت شغلی شامل دو قست میباشد .در

و مقایسه قرار دهند ،این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه

قسمت اول ویژگیهای فردی و شغلی پرستاران و در
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است که  85درصد از پرستاران تازه کار صالحیتهای

شامل دو بیمارستان اصلی و مهم دانشگاهی و
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است ( .)15همچنین نتایج برخی مطالعات نشان داده

در این مطالعه توصیفی  -تحلیلی ،محیط پژوهش

 /71طب جنوب

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1981

رضایت شغلی شامل :حیطه خشنودی از ماهیت کار

وظایف شغلی و سازمانی ( 19مهارت) میباشند.

( 17گویه) ،حیطه رضایت از حقوق ( 9گویه) ،حیطه

نمونهای از گویههای این ابزار عبارتند از" :اصالح

رضایت از ترفیعات ( 9گویه) ،حیطه رضایت از

طرح مراقبتی بر اساس نیازهای بیمار" در حیطه یاری

سرپرستی ( 17گویه) و حیطه رضایت از همکاران (17

رسانی" ،مشخص کردن دقیق نیازهای آموزشی بیمار"

گویه) میباشند .در این پرسشنامه ،پرستاران به شیوه

در حیطه آموزش" ،توانایی تعیین نیازهای بیمار به

خود ایفا با مقیاس لیکرت  3گزینهای با پاسخهای

منظور حمایت روحی و عاطفی آنها" در حیطه

کوتاه بلی ،خیر و نمیدانم به سؤاالت پاسخ میدهند.

تشخیصی" ،عملکرد مناسب در هنگام بروز

سیستم نمرهگذاری این پرسشنامه ،بدین صورت است

موقعیتهای تهدید کننده حیات بیمار" در حیطه

که در مورد گویههای مثبت پاسخ بله ،سه نمره ،پاسخ

مدیریتی" ،ارزشیابی منظم نتایج مراقبت از بیمار" در

خیر ،صفر و پاسخ نمیدانم  ،یک نمره لحاظ میشود.

حیطه درمانی"،ارزشیابی منظم رضایتمندی بیمار از

در مورد گویههای منفی روند نمرهگذاری معکوس

مراقبتها" در حیطه تضمین کیفیت و "هماهنگ

میباشد .حاصل نمرات به دست آمده رضایت شغلی

نمودن شرایط بخش در مواقع خاص و بحرانی" در

کلی فرد را نشان میدهد .دامنه نمرات کلی پرسشنامه

حیطه وظایف شغلی.

نیز از صفر تا  216میباشد .روایی و پایایی این ابزار

به منظور جمعآوری اطالعات از پرستاران خواسته شد

قبالً بارها مورد تأیید قرار گرفته است .در پژوهش

تا صالحیت بالینی خود را در هر یک از این مهارتها

رضایی و همکاران شاخص روایی این پرسشنامه 1/85

بر اساس مقیاس نمرهدهی بصری 1ارزیابی نمایند .در

و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ  1/82گزارش شده

این مقیاس در هر گویه ،نمره صفر ،کمترین نمره و

است ( )6در مطالعه مدنیپور و همکاران نیز پایایی

نشان دهنده حداقل صالحیت بالینی و نمره صد،

این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  1/76گزارش

بیشترین نمره ممکن و به معنای بهرهمندی از حداکثر

شده است (.)22

صالحیت بالینی بود .سپس با توجه به تعداد گویههای

به منظور سنجش صالحیت بالینی پرستاران از ابزار

هر حیطه نمره صالحیت بالینی پرستار از طریق

سنجش صالحیت بالینی پرستاران که توسط مرتوجا

محاسبه میانگین گویههای آن حیطه محاسبه شد.

( )Meretojaو همکاران تهیه شده است ،استفاده شد

صالحیت کلی پرستار نیز از طریق محاسبه میانگین

( .)23این پرسشنامه  83مهارت پرستاری را در هفت

کلی نمره  83گویه ابزار صالحیت بالینی تعیین شد.

حیطه مختلف مورد ارزیابی قرار میدهد .که شامل:

بنابراین نمره صالحیت بالینی پرستار در مورد هر گویه

حیطه نقشها و وظایف یاری رسانی ( 8مهارت)،

(هر مهارت) ،هر حیطه و نمره صالحیت کلی در

حیطه آموزش و راهنمایی ( 16مهارت) ،حیطه

محدوده ( )1-111محاسبه شد .بر این اساس نمره

فعالیتهای تشخیصی ( 8مهارت) ،حیطه موقعیتهای

( )1-25بیانگر صالحیت بالینی ضعیف ،نمره
Visual Analogue Scale
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گویه در  5حیطه مورد ارزیابی قرار میگیرد .پنج حیطه

مهارت) ،حیطه تضمین کیفیت ( 6مهارت) و حیطه
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قسمت بعدی میزان رضایت شغلی پرستاران شامل 82

مدیریتی ( 7مهارت) ،حیطه مداخالت درمانی (11

صالحيت باليني و رضايت شغلي پرستاران71 /

عباسي و همكاران

( )26-51بیانگر صالحیت بالینی نسبتاً خوب ،نمره

يافتهها

( )51-85بیانگر صالحیت بالینی خوب و نمره (-111

از  313پرسشنامه توزیع شده در دو بیمارستان258 ،

 )86بیانگر صالحیت بالینی عالی میباشد (.)23

پرستار ( 74/71درصد) پرسشنامهها را به طور کامل

در ایران روایی و پایایی این ابزار در جامعه پرستاری

تکمیل کرده و عودت دادند .میانگین سن شرکت

مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است .در مطالعه

کنندگان  ،33/2±6/5سابقه کار در بخش فعلی

بحرینی و همکاران شاخص روایی ابزار 1/73 ،و

 4/7±4/3و سابقه کار کلی مشارکت کنندگان نیز

ضریب پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ در

 9/4±6/4بوده است 213 .نفر ( 89درصد) مشارکت

نشان دهنده همسانی درونی و مطلوب حیطهها و

پرستاری و  183نفر ( 68/3درصد) متأهل بودند.

پایایی باالی این ابزار میباشد (.)24

پرسنل پیمانی و شبه پیمانی با  113نفر ( 41/1درصد)

جهت جمعآوری دادهها با مراجعه به بیمارستانهای

بیشترین فراوانی نوع استخدام را داشتند و  221نفر

مورد مطالعه نحوه تکمیل فرمها به سرپرستاران

( 76/3درصد) شرکت کنندگان نیز به عنوان پرستار

بخشهای بالینی آموزش داده شد .سپس ،پرسشنامهها

بخش مشغول به کار بودند.

به تعداد پرستاران هر بخش که واجد معیارهای ورود

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین رضایت شغلی در

به مطالعه بودند در پاکتهای در بسته در اختیار

پرستاران بیمارستان دانشگاهی  126/96±29/34و در

سرپرستاران بخشها قرار گرفت تا پرسشنامهها را بین

پرستاران

غیردانشگاهی

آنها توزیع کنند .نحوه تکمیل پرسشنامهها توسط

 127/31±23/26بوده است .بر این اساس رضایت

سرپرستاران به پرستاران آموزش داده میشد .مدت

شغلی پرستاران هر دو بیمارستان در این مطالعه در حد

زمان جمعآوری دادهها یک ماه به طول انجامید.

خوب بوده است .میانگین باالترین میزان رضایت شغلی

این مطالعه با رعایت ضوابط اخالقی و کسب

در هر دو بیمارستان ،در حیطه رضایت از سرپرست با

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط صورت گرفت.

میانگین  42/97±11/15از نمره  54و کمترین میزان آن

همچنین پرسشنامهها بینام بوده و مشارکت کنندگان

نیز در حیطه رضایت از حقوق با میانگین 6/17±6/18

شاغل

در

بیمارستان

جهت شرکت در مطالعه آزاد بودند و در راهنمای

از نمره  28بوده است (جدول .)1

تکمیل پرسشنامه ،پر کردن پرسشنامه به منزله رضایت

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بر اساس آزمون

شرکت در مطالعه عنوان شده بود .دادهها با نرمافزار

 tبرای گروههای مستقل بین نمره کل رضایت شغلی

آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح

اختالف

نشد

معنیدار 1/15تجزیه و تحلیل شد.

(.)p=1/818 ،t)255(=-1/386

آماری

معناداری

مشاهده

این مطالعه نشان داد بین جنسیت و رضایت شغلی در
هر دو بیمارستان بر اساس آزمون  tبرای گروههای
مستقل رابطه آماری معنیداری وجود داشته است
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 ،SPSSویرایش  21آمار توصیفی ،آزمون تی مستقل،

پرستاران دو بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی
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حیطههای هفت گانه بین 1/81تا  1/75گزارش شد که

کنندگان زن 249 ،نفر ( 96/9درصد) آنها کارشناس

 /72طب جنوب

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1981

( )129/18±28/47بیشتر از مردها ()121/78±26/19

بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی اختالف آماری

بوده است .بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین

معناداری مشاهده شد ،به گونهای که نمره کلی

سابقه کار و رضایت از سرپرست در بیمارستان

صالحیت بالینی پرستاران بیمارستان غیردانشگاهی

دانشگاهی رابطه معنیدار و معکوس وجود داشت؛ به

 5/59از پرستاران بیمارستان دانشگاهی بیشتر بود.

عبارتی هر چقدر سابقه کار باالتر بوده ،نمره رضایت

بین صالحیت بالینی کلی و جنسیت مشارکت کنندگان

از سرپرستی کاهش پیدا کرده است (،r=1-/198

تفاوت آماری معنیداری وجود داشت ،به گونهای که

 .)P=1/111بین سایر متغیرهای دموگرافیک مورد

صالحیت بالینی در زنها ( )65/52±18/21بیشتر از

مطالعه با رضایت شغلی رابطه معنیداری مشاهده نشد.

مردها ( )56/82±19/69بوده است)p=1/113( .

نتایج این مطالعه نشان داد پرستاران شاغل در هر دو

بین سایر متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه با

بیمارستان صالحیت بالینی خود را در سطح خوب

صالحیت بالینی مشارکت کنندگان در هیچ کدام از

ارزیابی نمودهاند .میانگین صالحیت بالینی پرستاران

حیطهها اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد.

در بیمارستان دانشگاهی  62/17±17/19و در

همچنین بین میزان صالحیت بالینی و رضایت شغلی

بیمارستان غیردانشگاهی  68/87±18/64بوده است.

پرستاران در بیمارستان دانشگاهی (،r=1/383

بیشترین میزان صالحیت پرستاران هر دو بیمارستان،

 )p=1/111و بیمارستان غیردانشگاهی (،r=1/414

در حیطه تواناییهای مدیریتی و کمترین میزان

 )p=1/112رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشت.

صالحیت نیز در حیطه یاریرسانی به بیمار بود
(جدول .)2
جدول  )1ميزان رضايت شغلي پرستاران در بيمارستان دانشگاهي و غير دانشگاهي
حيطههای رضايت شغلي
خشنودی از ماهیت کار
رضایت از حقوق
رضایت از ترفیعات
رضایت از سرپرست

رضایت کلی

http://bpums.ac.ir

ميانگين و انحراف معيار

حداقل

دانشگاهی

29/84±9/46

3

47

غیر دانشگاهی

31/71±6/87

18

49

دانشگاهی

5/74±5/93

1

21

غیردانشگاهی

6/33±6/21

1

22

دانشگاهی

9/51±6/81

1

28

غیردانشگاهی

7/71±6/61

1

28

دانشگاهی

43/31±11/62

6

54

غیردانشگاهی

42/66±11/67

15

54

دانشگاهی

37/41±11/57

7

54

غیردانشگاهی

39/81±12/41

1

54

دانشگاهی

126/96±29/34

43

194

غیردانشگاهی

127/31±23/26

43

178
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( ،)p=1/146به گونهای که میزان رضایت در زنها

همچنین بین نمره کل صالحیت بالینی پرستاران

صالحيت باليني و رضايت شغلي پرستاران73 /

عباسي و همكاران

جدول  )2ميزان صالحيت باليني پرستاران بيمارستان دانشگاهي و غيردانشگاهي
حيطههای رضايت شغلي
حیطه یاری رسانی و کمک به بیمار

حیطه آموزش و هدایت

حیطه اقدامات تشخیصی

حیطه تواناییهای مدیریتی

حیطه اقدامات درمانی

حیطه تضمین کیفیت

حیطه وظایف شغلی و سازمانی

دانشگاهی

57/74±21/25

52/23

111

غیر دانشگاهی

64/11±19/16

17/58

111

دانشگاهی

61/21±19/52

29/75

111

غیر دانشگاهی

65/23±19/35

26/77

111

دانشگاهی

62/98±21/24

19/51

111

غیر دانشگاهی

65/68±21/23

18/14

111

دانشگاهی

66/69±19/68

25/64

111

غیر دانشگاهی

81/41±18/56

21

111

دانشگاهی

63/78±21/15

27/31

111

غیر دانشگاهی

68/98±19/41

28

111

دانشگاهی

61/11±21/16

24/51

111

غیر دانشگاهی

64/29±21/18

17/33

111

دانشگاهی

63/25±17/98

35/47

111

غیر دانشگاهی

67/43±17/59

28/79

111

دانشگاهی

62/17±17/19

32/85

98/78

غیر دانشگاهی

68/87±18/64

26/82

97/33

بحث

از سرپرست ،رضایت از همکاران و رضایت از ماهیت

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان کلی رضایت شغلی

کار در مطلوب بودن رضایت کلی پرستاران نقش بسزایی

در بین پرستاران شاغل در بیمارستان دانشگاهی و

ایفا میکرد .نکتة قابل تأمل در این مطالعه ،هم زمانی

غیردانشگاهی در حد مطلوب بوده است و اختالف
آماری معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد .این نتایج

جمعآوری دادهها با اجرای برنامه "طرح تحول نظام
سالمت" در بیمارستان دانشگاهی و "طرح انگیزشی" در

در مقایسه با بعضی ارزیابیهای صورت گرفته در داخل

بیمارستان غیردانشگاهی بود که ممکن است توجیه کننده

و خارج کشور متفاوت بود .مطالعات جین هوا یانگ

نتایج متفاوت این مطالعه باشد.

( )Jinhua Yunو زانگ ( )Zhangدر خارج از کشور

به دلیل اجرای برنامه پرداخت مبتنی بر عملکرد طرح

( 17و  )19و کریمی بابوکانی ( ،)5میرزابیگی و موحد،

تحول ،نوعی احساس تبعیض در پرستاران ایجاد گردیده

ضعیف و متوسط اعالم کردهاند ( 21و  )25که کمتر از
میزان رضایت شغلی پرستاران در مطالعه حاضر است .در

که علیرغم افزایش نسبی درآمد آنها باز هم از حقوق و
دستمزد خود کمترین میزان رضایت را داشتهاند .تعامالت
مثبت بین پرستاران و افزایش رضایتمندی در حیطه

مطالعه حاضر از بین پنج حیطه ارزیابی رضایت شغلی،

همکاران و سرپرستاران آنها نیز در مطلوبتر شدن میزان

بیشترین نارضایتی پرستاران در هر دو بیمارستان ،مربوط

کلی رضایت شغلی پرستاران هر دو بیمارستان بیتأثیر

به حیطههای حقوق و ترفیعات بود ،در حالی که رضایت

نبوده است .در تأیید این نتایج ،یافتههای مطالعه ضیاءپور
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صالحیت بالینی کلی

بيمارستان

ميانگين و انحراف معيار

حداقل

حداکثر

 /74طب جنوب

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1981

از همکاران و سپس سرپرستان و کمترین میزان رضایت

راستا میباشد ( 15و .)29

نیز در حیطه حقوق و دستمزد بوده است (.)26

نتایج این مطالعه نشان داد که پرستاران شاغل در

در مقایسة بین حیطههای مختلف رضایت شغلی

بیمارستان غیردانشگاهی صالحیت بالینی خود را بهطور

بیشترین رضایت شغلی در هر دو بیمارستان در حیطة

معنیداری بیشتر از پرستاران شاغل در بیمارستان

رضایت از سرپرست بوده است که با نتایج مطالعه

دانشگاهی ارزیابی کردهاند .نتایج مطالعه حاضر با نتایج

زاهدی و همکاران مطابقت دارد ( .)28بر اساس

مطالعه بحرینی و همکاران که صالحیت بالینی پرستاران

مشاهدات میدانی پژوهشگر ،انتخاب سرپرستاران از بین

را در دو محیط بالینی متفاوت در دو شهر متفاوت مورد

افرادی که بیشترین مقبولیت را در بین همکاران دارند،

ارزیابی قرار داده بودند ،همخوانی دارد ( .)15البته در

همچنین تعامل مناسب سرپرستاران با پرسنل زیر

توضیح اختالف صالحیت بالینی پرستاران در دو

مجموعه و نگاه مدیریتی به مشکالت آنها در حصول

بیمارستان مورد مطالعه باید به این نکته توجه کرد که

این یافتهها مؤثر بوده است .در همین ارتباط محققین

این دو بیمارستان از نظر سیستم مدیریتی ،آموزشهای

معتقدند که از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ،سرپرستی

ضمن خدمت ،محیط عملکردی و نیز جو سازمانی

مناسب توسط مسئول مستقیم است (.)14

دارای تفاوتهایی هستند که میتواند بر روی صالحیت

اما در مقایسه بین حیطهها ،کمترین میزان رضایت شغلی

بالینی پرستاران شاغل در این مراکز تأثیرگذار باشد.

در هر دو بیمارستان در حیطة رضایت از حقوق و

برای مثال ضریب اشغال تخت در بیمارستان

ترفیعات بوده است .نتایج این مطالعه ،با مطالعه مالزم و

غیردانشگاهی مورد مطالعه بیشتر از ضریب اشغال

همکاران که نشان داد؛ شدیدترین عامل تنشزای شغلی

بیمارستان دانشگاهی بود که میتواند بر تجارب بالینی

پرستاران عدم رضایت از حقوق و مزایای آنهاست

و صالحیت پرستاران تأثیرگذار باشد.

همخوانی دارد ( .)27همچنین در مطالعة منجمد و

پرستاران هر دو بیمارستان معتقدند که در مهارتها و

همکاران نیز مشخص گردید 88/3 ،پرستاران از میزان

وظایف حیطة تواناییهای مدیریتی از صالحیت

حقوق و مزایای خود راضی نیستند ( .)21این نتایج لزوم

بیشتری نسبت به سایر حیطهها برخوردارند .مرتوجا

توجه بیش از پیش سیاستگذاران و مدیران عالی کشور به

نیز در مطالعه خود نشان داد ،بیشترین میزان صالحیت

موضوع نامتناسب بودن حقوق پرداختی به پرستاران با

بالینی پرستاران در حیطه تواناییهای مدیریتی است

توجه به سختی کار آنان را گوشزد مینماید.

( .)31این یافتهها در هر دو بیمارستان منطقی به نظر

در خصوص صالحیت بالینی ،بیشترین میزان

میرسد زیرا تعداد زیاد بیماران بدحال و پر خطر،

صالحیت بالینی پرستاران بیمارستان دانشگاهی و

کوتاه بودن طول مدت بستری و بروز موقعیتهای

غیردانشگاهی در حیطة تواناییهای مدیریتی و کمترین

پیچیده غیرقابل پیشبینی ،نیازمند واکنش سریع

میزان صالحیت نیز در حیطة یاریرسانی به بیمار بود.

پرستاران است که میتواند ارتقاء مهارتهای مدیریتی

همچنین میزان کلی صالحیت بالینی پرستاران در هر

آنها را بدنبال داشته باشد.
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مطالعه دارد .در آن مطالعه ،باالترین میزان رضایت شغلی

نتایج این مطالعه با مطالعه بحرینی و کریمی مونقی هم
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نیز حاکی از مطلوب بودن رضایت شغلی کلی افراد مورد

دو بیمارستان در حد صالحیت بالینی خوب بود که

صالحيت باليني و رضايت شغلي پرستاران75 /

عباسي و همكاران

کمترین میزان صالحیت بالینی نتایج این مطالعه با

افزایش سن و سابقه کار دچار فرسودگی و نارضایتی

مطالعه بحرینی و مرتوجا مغایرت دارد 24( .و  .)31در

بیشتری شوند و این نارضایتی را در ارزیابیهای خود به

مطالعات مذکور ،پرستاران ،کمترین میزان صالحیت

نمایش بگذارند ( .)6به خصوص اینکه در برنامه طرح

خود را مربوط به حیطه تضمین کیفیت میدانستند؛ در

تحول نظام سالمت ،برخی اشکاالت و نواقص موجود در

حالی که در مطالعه حاضر کمترین میزان صالحیت

طرح که منجر به بروز اختالف و احساس تبعیض در میزان

مربوط به حیطه کمک و یاریرسانی به بیمار بود.

پرداختی بین پرستاران شده است ،باعث شده که پرستاران

مهارتهای مربوط به حیطه کمک و یاری رسانی عمدتاً

جوانتر که از نظر جسمی توان بیشتری برای کار بیشتر

نیازمند مداخالت پرستار بر بالین بیمار است که به نظر

دارند از مزایای بیشتری برخوردار شوند.

میرسد بهدلیل کمبود شدید پرستار و اجرای برنامههای

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد ،بین میزان صالحیت

طرح حاکمیت بالینی و اعتباربخشی که منجر به افزایش

بالینی و رضایت شغلی پرستاران در هر دو بیمارستان رابطه

شدید حجم فعالیتهای جانبی پرستاران از جمله

معنیدار و مستقیم وجود دارد به عبارتی با افزایش

تکمیل و ثبت فرمها و مستندات مختلف شده بود،

صالحیت بالینی رضایت شغلی آنان نیز افزایش مییابد.

پرستاران فرصت کمتری جهت ارائه خدمات در بالین

تصور اولیه نیز این بود که احتماالً پرستارانی که از

بیماران پیدا میکردند .به نظر میرسد در عین حالی که

صالحیت بیشتری برخوردارند میبایستی رضایت شغلی

مستندسازی و ثبت فعالیتها ،امری ضروری و

باالتری داشته باشند .در تأیید نتایج مطالعه کنونی نتایج

الزماالجراست اما در صورتی که نیروی انسانی مورد

مطالعه جاللی و همکاران میباشد که نشان میدهد بین

نیاز با توجه به حجم انبوه اقداماتی که بدین منظور باید

صالحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود

انجام شود تأمین نگردد ،در نهایت ممکن است آثار و

دارد ( .)31در تضاد با نتایج مطالعه کنونی ،نتایج مطالعه

تبعات آن به صورت کاهش مداخالت مستقیم پرستاری

فورسگرن ( )Forsgrenو همکاران نشان میدهد بین

بر بالین بیمار خود را نشان دهد.

صالحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود

به نظر میرسد همراه با افزایش سن و سابقه کار پرستاران،

ندارد (.)32

صالحیتهای بالینی آنان نیز میبایست افزایش یابد .اما

به هر حال ،متغیر رضایت شغلی و صالحیت بالینی در

همانطور که نتایج این مطالعه نشان میدهد ،بین سن،

پرستاران متأثر از عوامل داخلی و خارجی فراوانی است

سابقه کار کلی و سابقه کار در بخش فعلی پرستاران هر دو

که بایستی در تحلیل این نتایج به آنها توجه نمود .عواملی

بیمارستان با میانگین صالحیت بالینی آنها رابطه معنیداری

نظیر میزان دستمزد ،امکانات در دسترس ،تجهیزات

وجود ندارد .نتایج این مطالعه با مطالعه بحرینی و همکاران

پیشرفته و عوامل فرهنگی و اجتماعی نظیر جایگاه حرفه

یکسان میباشد ( .)15این در حالی است که نتایج برخی

پرستاری در جامعه ،عوامل محیطی و سازمانی بخصوص

مطالعات رابطه بین این متغیرها با صالحیت بالینی پرستاران

بهرهمندی از سیستم آموزشی کارآمد و سازماندهی بهتر

را معنیدار گزارش کردهاند ( .)31عواملی از قبیل پایین

آموزشهای ضمن خدمت پرستاران ،از جمله عواملی
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به حیطة یاریرسانی و کمک به بیمار بود .در زمینه

پرستاران بیمارستان ،باعث می شود که پرستاران همراه با
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کمترین میزان صالحیت هم در هر دو بیمارستان ،مربوط

بودن حقوق و مزایا و نارضایتی شغلی موجود در بین

 /76طب جنوب

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1981

هستند که ممکن است بسته به میزان بهرهمندی از این

به خود را دارد .بر همین اساس محققین پیشنهاد مینمایند

عوامل ،رضایت شغلی و صالحیت بالینی پرستاران تحت

در آینده مطالعات با نمونههای بیشتر و در محیطهای

تأثیر قرار گیرد.

پژوهشی متنوعتر انجام گیرد .همچنین در ارزیابی

نتيجهگيری
به عنوان نتیجهگیری کلی یافتههای این مطالعه نشان دادند
که میزان کلی صالحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران
شاغل در بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی در حد

صالحیت بالینی پرستاران استفاده از سایر روشهای
ارزیابی مانند تست دانش و مشاهده یا ارزیابی توسط یک
ناظر ترکیب گردد و یا نتایج خودارزیابی صالحیت بالینی
پرستاران با نتایج ارزیابی توسط سرپرستاران و ارزیابی
توسط همکاران ،مورد مقایسه قرار گیرد تا نتایج

مستقیم وجود دارد ،بنابراین توصیه میگردد سازمانهای

سپاس و قدرداني

مربوطه جهت ارتقاء رضایت شغلی و صالحیت بالینی

این مقاله تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پرستاران ،نسبت به فراهم نمودن شرایط محیطی و

انجام شده است .محققین بر خود الزم میدانند از مرکز

سازمانی مناسب از جمله امکانات در دسترس آموزشی،

توسعه و پژوهشهای بالینی بیمارستان شهدای

برنامههای بازآموزی و آموزش ضمن خدمت منسجمتر،

خلیجفارس ،مدیران پرستاری و پرستاران بیمارستانهای

اصالح حقوق و مزایا و اعطاء ترفیعات بر اساس

مورد مطالعه تشکر و قدردانی نمایند .مقاله حاضر برگرفته

شایستگی پرستاران و همچنین اجرای قانون تعرفهگذاری

از پایاننامة کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم

خدمات پرستاری اقدام نمایند .این مطالعه همچون دیگر

پزشکی بوشهر با شماره  37571و کد اخالق (.1394/96

مطالعات با محدودیتهایی مواجه بوده است .این مطالعه

 )IR.Bpums.RECمیباشد.

شغلی پرستاران در هر دو بیمارستان رابطه معنیدار و

در بیمارستانهای شهر بوشهر انجام شده است و تعمیم
نتایج آن به دیگر محیطهای بیمارستانی مشکل است.
همچنین روش ارزیابی صالحیت بالینی پرستاران به
روش خود ارزیابی بوده است که مزایا و معایب مربوط

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
نشده است.
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Abstract

Background: Nurses are the biggest component of the health care system in the world and their job
satisfaction and clinical competence affect performance and success of the organization. This study aimed
to determine and compare the clinical competence and job satisfaction of nurses in both academic and nonacademic hospitals in Bushehr in 2015.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, 257 nurses were studied in two hospitals of Bushehr
city selected by census method. Data was collected by using valid and reliable Nurse Clinical Competence
and Job Satisfaction Inventory questionnaires. Data analyzed by using SPSS- 21, and descriptive statistics,
t-test, and ANOVA and Pearson correlation coefficient. Statistical significance was set at P< 0.05.
Results: Findings showed that there were no significant diffrences between academic hospital nurses' job
satisfaction with 126.96±29.34 and non-academic hospital with 128.31±23.26. Also, there were a significant
diffrences between total score of nurses' clinical competence in academic hospital 62.18±18.09 and in nonacademic hospital 67.78±17.64. There were a significant and direct association between the clinical
competence and job satisfaction of nurses in both hospitals (p≤0.05).
Conclusion: Although nurses clinical competence and job satisfaction in both hospitals were assessed at
desirable level but both criteria were higher in non-university hospital nurses. It is nessessary that Nurse
Manager’s of academic hospitals should pay attention to assessment and improvement of nurse clinical
competence and job satisfaction

Key words: Hospital, Nurse, Job satisfaction, Clinical competence.
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