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هحوذرضا هلکی ،1عظیوِ قرباًیاى

 .1ػضَ ّیأت ػلوی گزٍُ هسیزیت ذسهبت ثْساضتی زرهبًی ،زاًطىسُ هسیزیت ٍ اعالعرسبًی پشضىی ،زاًطگبُ ػلَم پشضىی
ایزاى ،ػضَ هزوش تحمیمبت هسیزیت ثیوبرستبًی
 .2زاًطدَی زوتزای هسیزیت ذسهبت ثْساضتی زرهبًی ،زاًطىسُ هسیزیت ٍ اعالعرسبًی پشضىی ،ػضَ وویتِ تحمیمبت زاًطدَیی
زاًطگبُ ػلَم پشضىی ضیزاس
تبرید زریبفت92/03/01 :

تبرید پذیزش92/07/02 :

چکیذُ
هقذهِ :ثز اسبس ضبذص وبر پزستبری -تدسیس ًظز ضسُ ( )NWI-Rذَزهرتبری ،وٌتزل فزاتز اس ػولىزز ٍ ّوىبری
پشضه ٍ پزستبر سِ ٍیژگی ػولىزز حزفِای پزستبری هیثبضس .زر هغبلؼِ حبضز راثغِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری هحیظ
ثیوبرستبى ثب ػولىزز حزفِای پزسٌل پزستبری ثزرسی ضسُ است.
رٍش بررسی :ایي پژٍّص ثِ صَرت همغؼی زر سبل  1389اًدبم ضس .خبهؼِ پژٍّص پزستبراى ضبغل زر یه هزوش
آهَسضی زرهبًی تحت پَضص زاًطگبُ ػلَم پشضىی ایزاى ثَز ٍ ً 100فز اس عزیك ًوًَِگیزی تصبزفی اًتربة ضسًس.
خْت ثزرسی تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز حزفِای پزستبری ثِ تزتیت اس پزسطٌبهِّبی استبًسارز ضزایظ اثزثرطی
وبر -فزم هرتصز ضسُ  ٍ Conditions of Work Effectiveness Questionnaire –II (CEWQ-II) ،2ضبذص وبر
پزستبری تدسیس ًظز ضسُ ( )Nursing Work Index–Revised: NWI-Rاستفبزُ گززیس .خْت تحلیل زازُّب آسهَى
تحلیل ّوجستگی پیزسَى ٍ رگزسیَى ذغی چٌس هتغیزُ استفبزُ ضس ٍ ثِ ایي هٌظَر ًزمافشار  SPSS16ثِ وبر رفت.
یافتِّا :راثغِ هؼٌبزار هثجت ثیي تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز حزفِای پزستبری تبییس ضس(ّ .)P≤0/01وچٌیي سِ
سیز همیبس تَاًوٌسسبسی سبذتبری یؼٌی تَاًوٌسسبسی ولی ،زستزسی ثِ فزصت ٍ زستزسی ثِ هٌبثغ تَاًستِ %51/1
تغییزات ػولىزز حزفِای پزستبری را تجییي ًوبیس.
ًتیجِگیری :گزچِ ثیوبرستبى هَرز ثزرسی اس ًظز ػولىزز حزفِای پزستبری ،ذَزهرتبری ،وٌتزل فزاتز اس ػولىزز ٍ

ّوىبری پشضه ٍ پزستبر اهتیبس ثیص اس  %60را وست ًوَزُ است ،اهب السم است خْت ارتمب ػولىزز حزفِای زر ایي
تَخِ ثِ راثغِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز حزفِای پزستبری ،السم است سبسُّبی تَاًوٌسسبسی سبذتبری زر
هحیظ وبر پیبزُ ضَز.
کلیذ ٍاشُّا :تَاًوٌسسبسی سبذتبری ،ػولىزز حزفِای پزستبری ،ضبذص وبر پزستبری تدسیس ًظز ضسُ ،ذَزهرتبری،
وٌتزل فزاتز اس ػولىززّ ،وىبری پشضه ٍ پزستبر

*

ًَیسٌسُ هسئَل :زاًطگبُ ػلَم پشضىی ضیزاس ،گزٍُ هسیزیت ذسهبت ثْساضتی زرهبًی ،زاًطىسُ هسیزیت ٍ اعالعرسبًی پشضىی ،وویتِ تحمیمبت

زاًطدَیی ،تلفي ،03133363544 :پست الىتزًٍیىیghorbanian@sums.ac.ir :
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هحوذرضا هلکی ٍ ّوکاراى

هقذهِ
ػولىزز حزفِای پزستبریّ ،ن هٌدز ثِ پیبهسّبی

ذَزهرتبری ،وٌتزل فزاتز اس ػولىزز هحیظ ٍ ّوىبری

هثجت ضغلی ثزای پزستبراى هیضَز ٍ ّن ثز فزایٌس

پشضه ٍ پزستبر ثِ ػٌَاى سِ ٍیژگی ػولىزز حزفِای

هزالجت ثیوبر هَثز است( )1-2هسلّبی ػولىزز حزفِای

پزستبری زر ایي ثیوبرستبىّبی خذاة هغزح ضس ٍ ثؼس

تلفیمی اس ٍیژگیّبی وبر حزفِای است ٍ ارسشّبیی وِ

اس آى ایي سِ ػبهل ثِ ػٌَاى ٍیژگیّبی سبسهبًی هحیظ

یه حزفِ اس آى حوبیت هیوٌس را تَصیف هیًوبیس(.)3

ػولىزز حزفِای زر هغبلؼبت هرتلف ثِ وبر ثززُ ضس(.)9

پزستبراى ثشريتزیي گزٍُ وبروٌبى حزفِای زر

ثَزى

ذَزهرتبری

ٍیژگی

ضزٍری

حزفِای

هزالجتّبی ثْساضتی زرهبًی ّستٌس ،وِ ثِ عَر هستمین ثِ

است( ٍ )10ثِ ػٌَاى هیشاًی وِ پزستبراى آسازًس عجك

ثیوبراى هزالجت ارائِ هیوٌٌس ٍ ضزایظ وبری آًبى ثز

آًچِ هیزاًٌس ػول وٌٌس ،تؼزیف هیضَز( .)7تَاًبیی

پیبهسّبی هزثَط ثِ ثیوبر تبثیز زارز( )4ازران هثجت

پزستبر زر ارائِ هزالجت ثب ویفیت ٍ ذَة ،تٌْب ثز پبیِ

پزستبراى اس هحیظ وبر ثب افشایص خذة ٍ اثمبی آًبى ٍ

تَاًبییّبی حزفِایاش زر ػول وززى ثِ زاًستِّب ٍ

وبّص فزسَزگی ضغلی راثغِ زارز(.)5

تدزثیبتص ًیست ثلىِ ٍی ثبیس زر ًبهَفك ثَزى ّن آساز

زر اٍایل زِّ  1980رّجزاى پزستبری زر ایبالت

ثبضس ٍ هَارز پیص آهسُ ػَالجی ثزای اٍ ًساضتِ ثبضس ٍ

هتحسُ ثِ زًجبل راُحلی ثزای هطىل ووجَز پزستبر ثَزًس.

ایي یىی اس هصبزیك ذَزهرتبری است( .)7الجتِ

خستدَی

ذَزهرتبری ثِ هؼٌبی استمالل وبهل ًیست ثلىِ ثیطتز ثِ

ثیوبرستبىّبیی ًوَز وِ زر ایي اٍضبع ووجَز ًیزٍ ،زر

ػٌَاى ثِ ارازُ ذَز ثَزى یب ذَز تصوینگیزًسُ ثَزى زر

ًگْساضتي ٍ استرسام پزستبراى ثب وفبیت ذَضٌبم ثَزًس.

السام ،عجك استبًسارزّبی پزستبری حزفِای تؼزیف ضسُ

آًْب زریبفتٌس ٍیژگیّبی ذبصی زر هحیظ وبر 41

است(.)9

آوبزهی

پزستبری

آهزیىب

ضزٍع

ثِ

ثیوبرستبى ٍخَز زارز؛ ایي آوبزهی اصغالح "خذاة" را

ػبهل زٍم؛ وٌتزل فزاتز اس ػولىزز ثِ هیشاًی وِ

ثزای ایي ثیوبرستبىّب ثِ وبر ثزز .رضبیت ضغلی پزستبراى

پزستبراى ثز فزاتز اس هحیظ ػولىززضبى وٌتزل زارًس اضبرُ

ٍ ویفیت هزالجت پزستبری زر ایي ثیوبرستبىّب زر همبیسِ

زارز .یؼٌی پزستبراى اس خبیگبُ ٍ ضأى ضبیستِای زر زاذل

ثب ثیوبرستبىّبی غیزخذاة ثبالتز ثَزُ است(.)5

سبسهبى ثزذَرزار ثبضٌس تب ػالٍُ ثز تبثیزگذاری ثز

زر ایي ثیوبرستبىّب هیشاى هزي ٍ هیز ووتز ٍ حتی

زیگزاى ،زر هزالجت اس ثیوبر ًیش ثِ ٌّگبم ًیبس ثِ هٌبثغ

هیشاى فزٍ رفتي اتفبلی سَسى زر زست ًیش ووتز اس ثمیِ

ضزٍری ،ثتَاًٌس ذَز هٌبثغ را ثزای ایي اهز گسیل

ثیوبرستبىّب ثَز( )6-7ثب ثزرسیّبی اًدبم ضسُ هطرص

وٌٌس(.)7

پزستبری ذَثی است وِ زر ایي ثیوبرستبىّب ٍخَز

هَرز ًیبس خْت زاضتي ارتجبعبت ثبس ٍ ذَة هغزح ضسُ

زارز(.)2

است ایي اهز زر پیبهسّبی هزثَط ثِ ثیوبر ٍ رضبیت

ثیوبرستبىّبی خذاة هحیظّبی ػولىزز حزفِای را

ضغلی پزستبراى تبثیز زارز( ،)7ایي ّوىبری ضبهل تؼبهل

حوبیت هیوززًس ،ایي ثیوبرستبىّب ثز ػسم توزوش زر

هتمبثل ،خزأت زر اظْبر ازػب ٍ پبفطبری ثز آى ،احتزام ٍ

تصوینگیزی ،ارتمبی ذَزهرتبری ٍ وٌتزل فزاتز اس

تجبزل ذالق ثیي افزاز ثب رضتِّبی ػلوی هرتلف

ػولىزز ،پزٍرش هٌبست رٍاثظ پشضه ٍ پزستبر،

هیثبضس(.)10

فزاّنسبسی ثزًبهِ وبری هٌؼغف ٍ تدْیش ثرصّب ثب

اس عزفی ،ثز اسبس هغبلؼبت پیطیي تَاًوٌسسبسی

ثٌبثزایي

سبذتبری زر هحیظ ثیوبرستبى ثب استمزار ػولىزز حزفِای

تؼساز

وبفی

پزسٌل

تبویس

زاضتِاًس(.)8

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-08

گززیس ،ایي تَاًبیی ثِ زلیل هحیظّبی ػولىزز حزفِای

ػبهل سَم؛ ّوىبری پشضه ٍ پزستبر ثِ ػٌَاى ػبهل
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پزستبری راثغِ هستمین زارز(ّ .)11،9وچٌیي زر ثزرسی

رٍش بررسی

ثیوبرستبىّبی خذاة ،ػَاهلی وِ زر خذة ٍ اثمبی

ایي هغبلؼِ پژٍّطی تَصیفی -تحلیلی است وِ ثِ

پزستبراى زذیل ثَزُ ،ثب تَاًوٌسسبسی سبذتبری راثغِ

صَرت همغؼی اًدبم ضسُ است .پزستبراى ضبغل زر یه

سیبزی زاضتِ است( .)9اس آًدب وِ رفتبر وبروٌبىٍ ،اوٌص

هزوش آهَسضی زرهبًی تحت پَضص زاًطگبُ ػلَم پشضىی

ثِ ضزایظ سبذتبری است وِ زر هحیظ وبر ثب آى رٍثزٍ

ایزاى ،خبهؼِ پژٍّص راتطىیل زازُاًسً 100 ،فز ًوًَِ

ّستٌس( )9ثِ ایي تزتیت اّویت تَاًوٌسسبسی سبذتبری

پژٍّص اس عزیك ًوًَِگیزی تصبزفی اًتربة ضسًس .اثشار

زر ضىل زازى ثِ رفتبر گزٍُّبی وبری هطرص هیگززز.

اصلی گززآٍری زازُّب پزسطٌبهِ ثَزُاست.

تَاًوٌسسبسی سبذتبری ثِ ػٌَاى زستزسی ثِ سبذتبرّبی

ثزای اًساسُگیزی هیشاى تَاًوٌسسبسی سبذتبری

سبسهبًی زر هحیظ وبر تؼزیف ضسُ است ،وِ اس عزیك

پزسطٌبهِ ضزایظ اثزثرطی وبرConditions of ( 2-

ذغَط ارتجبعبت ،حوبیت ،اعالػبت ٍ هٌبثغ اًدبم

 )Work Effectiveness Questionnaire –IIثِ وبر

هیضَز ٍ فزصتّبیی را ثِ وبروٌبى هیزّس تب زر

رفتِ است .ایي پزسطٌبهِ  21سَال زارز ٍتزویجی اس سِ

فزایٌسّبی تصوینگیزی ضزوت زاضتِ ،زر وٌتزل هٌبثغ

سٌدِ عجك تئَری تَاًوٌسسبسی وبًتز است :لسوت اٍل،

حضَر یبثٌس ٍ زر ضغل ذَز رضس وٌٌس(.)12

پزسطٌبهِ ضزایظ اثزثرطی وبر 2-فزم هرتصز ضسُ است

تَاًوٌسسبسی سبذتبری سبسُای است وِ تَسظ

وِ  12سَال زارز ٍ ازران پزستبراى را اس لحبػ زستزسی

 Kanterتؼزیف ضسُ است ،عجك هسل ٍی ٍلتی سبسهبى

ثِ چْبر سبذتبر تَاًوٌسسبسی وبر یؼٌی چْبر سیز همیبس؛

عَری سبذتبر یبثس وِ زٍ ػبهل فزصت ٍ لسرت را ثزای

زستزسی ثِ فزصت ،اعالػبت ،حوبیت ٍ هٌـبثغ

ّوِ وبروٌبى زر ّوِ سغَح فزاّن ًوبیس ،رفتبر وبروٌبى

هیسٌدس .لسوـت زٍم ،همیـبس فؼبلیـتّبی ضغلی2-

اثزثرصتز ذَاّس ضس ٍ ذزٍخی سبسهبى ًیش افشایص

( )Job Activities Scale-IIاسـت وِ زرن پزسٌـل

هییبثس( .)9تَاًوٌسسبسی سبذتبری چْبر ػبهل هحیغی

پزستـبری را اس هفـَْم لسرت رسـوی وبًتـز هیسٌـدس

یؼٌی زستزسی ثِ فزصت ،اعالػبت ،حوبیت ٍ هٌبثغ را

( 3سَال) ٍ لسوت سَم ،همیبس رٍاثظ سبسهبًی2-

وِ ثزای وبر وززى وبروٌبى ضزٍری است ،تَصیف

(–II

هیوٌس(.)9

هیثبضس ٍ زرن پزسٌل پزستبری را اس هفَْم لسرت

Scale

Relationships

)Organizational

سبسهبى هیتَاًس ثِ هیشاى ووتز یب ثیطتز اس ایي ٍیژگی

ثب  2سَال زر هَرز تَاًوٌسسبسی ولی ثِ پبیبى

ثزذَرزار ثبضس .ثز اسبس ایٌىِ چمسر اس ّزوسام اس چْبر

هیرسس( .)9،13خْت سٌدص ػولىزز حزفِای پزستبری

سبذتبر زستزسی فزصت ،اعالػبت ،حوبیت ٍ هٌبثغ زر

ًیش ایدبز ضبذص وبر پزستبری تدسیس ًظز ضسُ

یه سبسهبى ٍخَز زاضتِ ثبضس ٍ ثستِ ثِ چگًَگی ازران

( )Nursing Work Index–Revisedاستفبزُ ضسُ

لسرت تَسظ وبروٌبى آى سبسهبى هیشاى تَاًوٌسسبسی

است .ایي اثشار وِ زر ایبالت هتحسُ عزاحی ضسُ است اهب

سبذتبری آى سبسهبى هتفبٍت ذَاّس ثَز( .)9ثٌبثزایي

ثِ سثبىّبی هرتلف تزخوِ ضسُ ٍ خْت ثزرسی ػولىزز

هحیظ هیتَاًس اس ػولىزز حزفِای حوبیت وٌس ٍ ایي

حزفِای پزستبری زر سبیز ًمبط خْبى ًیش ثِ وبر رفتِ

حوبیت را اس عزیك فزصت ،زستیبثی ثِ اعالػبت ،حوبیت

است(.)14-16

ٍ افشایص هٌبثغ اس عزیك لسرت اًدبم هیزّس( .)9لذا زر

پزسطٌبهِ پژٍّص وًٌَی  54سَال زارز وِ تٌْب اس 15

ایي هغبلؼِ راثغِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز

سَال آى سِ سیزهمیبس استرزاج هیضَز وِ ػجبرتٌس اس؛

حزفِای پزستبری زر یه ثیوبرستبى ثزرسی ضسُ است.

ضبذص هیشاى ذَزهرتبری پزستبر ( 5سَال) ،وٌتزل فزاتز
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تَاًوٌسسبسی ثز رٍی یه پیَستبر لزار زارز ٍ ّز

غیزرسوی وبًتز ثزرسی هیوٌس ( 3سَال) .زر ًْبیت اثشار

هحوذرضا هلکی ٍ ّوکاراى

فصلٌاهِ علوی تخصصی طب کار /دٍرُ ششن /شوارُ سَم /پاییس 35/93

اس ػولىزز ( 7سَال) ٍ چگًَگی ّوىبری پشضه ٍ

چٌس هتغیزُ استفبزُ ضس ٍ ثِ ایي هٌظَر ًزمافشار آهبری

پزستبر ( 3سَال) را اًساسُ هیگیزز.

 SPSS 16ثِ وبر رفت.

زر ایي پژٍّص چٌس تزخوِ فبرسی آى هَرز ٍیزایص

یافتِّا

لزار گزفت ٍ ضوي اًدبم اصالحبت السم تَسظ
وبرضٌبسبى پزستبری رٍایی آى تَسظ آًبى هَرز تبییس لزار

ً %92وًَِّبی پژٍّص سى ٍ ثمیِ هزز ثَزُاًس%76 ،

گزفت ٍ پبیبیی آى ثب هحبسجِ آلفبی وزًٍجبخ تبییس ضس .ثز

ًوًَِّبی هَرز پژٍّص وبرضٌبس پزستبری ثَزًس ٍ ثمیِ

ایي اسبس ،هیشاى آلفبی وزًٍجبخ ثزای لسوت

پزسٌل پزستبری رضتِّبی تحصیلی زیگزیً ،ظیز

تَاًوٌسسبسی سبذتبری  ٍ 0/89ثزای ضبذص وبر

ثیَْضی ،اتبق ػول ٍ ثْیبری زاضتٌس  %5ثیي  20تب 24

پزستبری تدسیس ًظز ضسُ  0/97ثَزُ است ،وِ ًطبى

سبل ٍ  %76آًبى ثیي  25تب  35سبل سي زاضتٌس1 ،%27 ،تب

هیزّس ،پزسطٌبهِ اس پبیبیی السم ثزذَرزار است .خْت

 4سبل سبثمِ وبر زاضتٌس ٍ  %44ثیي  5تب  9سبل ٍ ثمیِ 10

تحلیل زازُّب آسهَى ّوجستگی ٍ تحلیل رگزسیَى ذغی

تب  30سبل سبثمِ زاضتٌس.

جذٍل -1تَسیغ فزاٍاًی ٍیژگیّبی زهَگزافیه افزاز هَرز پژٍّص
سي
هتغیز

رشتِ تحصیلی
فزاٍاًی زرصس

سابقِ کار

هتغیز

فزاٍاًی

زرصس

هتغیز

فزاٍاًی

زرصس

 20-24سبل

5

5

پزستبر

76

78/4

 1-4سبل

27

27

 25-29سبل

45

45

وبرضٌبس ثیَْضی

6

6/2

 5-9سبل

44

44

 30-34سبل

31

31

وبرزاى ثیَْضی

1

1

 10-14سبل

9

9

 35-39سبل

6

6

وبرزاى اتبق ػول

6

6/2

 15-19سبل

5

5

 40-44سبل

2

2

ثْیبر

4

4/1

 20-24سبل

0

0

 45-50سبل

4

4

ووه ثْیبر

4

4/1

 25-30سبل

5

5

 51-55سبل

2

2

هیبًگیي ًوزُای وِ پزستبراى ثِ استمزار ػولىزز

ثِ هٌبثغ ووتزیي ًوزُ زازُ ضسُ است (ً .)2/91±0/85وزُ

حزفِای پزستبری هحیظ وبر ذَز زازُاًس 3/41±0/48

همیبس فؼبلیتّبی ضغلی (ثب هیبًگیي،)2/75±1/92

ثَزُ استّ ،وچٌیي هیبًگیي ًوزُ ذَزهرتبری

همیبس فؼبلیتّبی ضغلی زرن پزسٌل پزستبری را اس

ً ،3/35±0/61وزُ وٌتزل فزاتز اس ػولىزز ٍ 3/22±0/55

هفَْم لسرت رسوی وِ اس همبم ٍ هَلؼیت سبسهبًی فزز

ّوىبری پشضه ٍ پزستبر  3/60±0/69ثَز.

ًبضی هیضَز ،هیسٌدس ٍ ًوزُ رٍاثظ سبسهبًی (ثب

سیزهمیبسّبی تَاًوٌسسبسی سبذتبری زازُاًس؛ زر هَرز

پزسٌل پزستبری را اس هفَْم لسرت غیزرسوی وبًتز

چْبر سبذتبر تَاًوٌسسبسی سبذتبری یؼٌی زستزسی ثِ

هیسٌدسً .وزُ تَاًوٌسسبسی ولی ًیش 2/99±0/94

فزصت ،زستزسی ثِ اعالػبت ،زستزسی ثِ حوبیت ٍ

هحبسجِ ضس.

زستزسی ثِ هٌبثغ ،پزستبراى زر تَصیف هحل وبر ذَز ح

خْت ثزرسی راثغِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ

ثیطتزیي ًوزُ را ثِ زستزسی ثِ فزصت زازُاًس،

ػولىزز حزفِای پزستبری آسهَى ّوجستگی ثِ وبر رفتِ

( )3/94±0/76اس آى زستزسی ثِ اعالػبت ()3/24±0/92

استً ،تبیح ایي تحلیل ٍ ضزایت ّوجستگی زر خسٍل 2

ٍ سپس زستزسی ثِ حوبیت ( ٍ )3/08±0/92زستزسی

آٍرزُ ضسُاست.
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ثب تَخِ ثِ هیبًگیي ًوزُای وِ پزستبراى ثِ ّز یه اس

هیبًگیي  )3/24±0/73همیبس رٍاثظ سبسهبًی وِ زرن

 /36رابطِ تَاًوٌذسازی ساختاری ٍ عولکرد حرفِای پرستاری در بیوارستاى

جذٍل -2ثزرسی تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز حزفِای پزستبری
تَاًوٌذسازی

هتغیرّا

ساختاری

عولکرد حرفِای پرستاری ٍ زیرهقیاسّای آى
ػولىزز حزفِای

ذَزهرتبری

پزستبری

وٌتزل فزاتز اس

ّوىبری پشضه

ػولىزز

ٍ پزستبر

تَاًوٌذسازی ساختاری

1/000

عولکرد حرفِای پرستاری

**0/708

1/000

خَدهختاری

**0/592

**0/828

1/000

کٌترل فراتر از عولکرد

**0/545

**0/866

**0/680

1/000

**0/546

**0/562

**0/432

**0/376



ّوکاری پسشک ٍ پرستار

1/000

**P≤0/001 ، *P≤0/05
اس آًدب وِ هتغیز ّوىبری پشضه ٍ پزستبر تَسیغ ًزهبل ًساضتِ است  ،خْت ثزرسی راثغِ آى ثب سبیز هتغیزّب ضزیت ّوجستگی اسپیزهي آٍرزُ ضسُ
است .سبیز ضزایت خسٍل ثبال ضزایت ّوجستگی پیزسَى است.

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل ّوجستگی ،ثیي تَاًوٌسسبسی

ضغلی  ،0/524رٍاثظ سبسهبًی  ،0/428تَاًوٌسسبسی ولی

سبذتبری ٍ ػولىزز حزفِای پزستبری راثغِ ٍخَز زارز

 0/611ثَز ٍ ثِ عَر ولی ػولىزز حزفِای پزستبری ثب

ٍ همسار ایي راثغِ  0/708هیثبضس(.)P≤0/001

تَاًوٌسسبسی سبذتبری ثب ضزیت ّوجستگی  0/665راثغِ

ثٌبثزایي راثغِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز

هؼٌبزار زاضت(.)P≤0/001

حزفِای پزستبری راثغِای هستمین ٍ لَی هیثبضس .ثسیي

زر ثزرسی تبثیز تَاًوٌسسبسی سبذتبری ثز ػولىزز

هؼٌی وِ ثب ثبال رفتي ًوزُ تَاًوٌسسبسی سبذتبری ،هیشاى

حزفِای پزستبری تحلیل رگزسیَى ذغی چٌس هتغیزُ ثِ

ػولىزز حزفِای پزستبری ثِ ًسجت سیبزی ثبال ذَاّس

وبر رفتِ است .ثِ ایي هٌظَر سیزهمیبسّبی تَاًوٌسسبسی

رفتّ .وچٌیي همسار ضزیت ّوجستگی پیزسَى

سبذتبری ثِ ػٌَاى هتغیز پیصثیٌیوٌٌسُ ػولىزز حزفِای

تَاًوٌسسبسی سبذتبری ثب ذَزهرتبری  ٍ ،0/592ثب وٌتزل

پزستبری ثِ رٍش گبم ثِ گبم ٍارز تحلیل رگزسیَى ذغی

فزاتز اس ػولىزز  0/545ثَزُ است(.)P≤0/001

ضسُ است.

ضزیت ّوجستگی اسپیزهي ثیي تَاًوٌسسبسی

زر ایي تحلیل ثب ٍرٍز یه ثِ یه ّفت سیزهمیبس

سبذتبری ٍ ّوىبری پشضه پزستبر ًیش  0/546ثَزُ است

تَاًوٌسسبسی سبذتبری ،هتغیزّبی تَاًوٌسسبسی ولی

ثِ ایي تزتیت توبم سیزهمیبسّبی ػولىزز حزفِای

( ،)P≤0/001زستزسی ثِ فزصت (ٍ )P≤0/001

پزستبری ًیش ثب تَاًوٌسسبسی راثغِ هؼٌبزار هثجت زاضتِ ٍ

زستزسی ثِ هٌبثغ زر سغح ذغبی ووتز اس  %5ثَزُ است

ضزایت ّوجستگی توبم آًْب ثیص اس  0/5هیثبضس.

ٍ زر هسل لزار گزفتِاًس.

ػولىزز حزفِای پزستبری ثب توبم سیزهمیبسّبی

ثَزُ است ( )P≤0/001وِ ًطبى هیزّس هتغیزّبی

تَاًوٌسسبسی سبذتبری راثغِ هؼٌبزار هثجت زاضتِ

هستمل اس لسرت تجییي ثبالیی ثزذَرزار ثَزُ ٍ لبزرًس ثِ

است(.)P≤0/001

ذَثی هیشاى تغییزات ٍ ٍاریبًس هتغیز ٍاثستِ را تَضیح

همسار ضزیت ّوجستگی اسپیزهي ثیي ػولىزز
حزفِای پزستبری ثب زستزسی ثِ فزصت  ،0/540زستزسی
ثِ اعالػبت  ،0/558زستزسی ثِ حوبیت  ،0/569فؼبلیت

زٌّس.
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ّوچٌیي ثز اسبس ًتبیح آسهَى ّوجستگی اسپیزهي،

عجك ًتبیح خسٍل تحلیل ٍاریبًس ،همسار  Fهؼٌیزار
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هحوذرضا هلکی ٍ ّوکاراى

جذٍل -3ذالصِ تحلیل رگزسیَى گبم ثِ گبم ثزای پیصثیٌی آهبزگی فززی پزستبراى ثزای تغییز ثز پبیِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری
هتغیر

ضریب رگرسیًَی()B

خطای هعیار ()SE

ضریب رگرسیًَی استاًذارد شذُ ()β

تَاًوٌذسازی کلی

4/174

1/07

**0/379

دسترسی بِ فرصت

2/181

0/62

**0/301

دسترسی بِ هٌابع

1/392

0/70

*0/182

ضریب تعییي تعذیل شذُ; 0/511

، *P≤0/05

تعذاد ;100

**P≤0/001

ثز اسبس ًتبیح تحلیل رگزسیَى ،ضزیت تؼییي تؼسیل

 %66/94اس ول اهتیبس ذَزهرتبری را وست ًوَزُ است.

ضسُ هسل  0/511ثَز وِ ًطبى هیزّس هتغیزّبی هستمل

زر ایي هزوش آهَسضی زرهبًی ّوىبری پشضه ٍ پزستبر

ٍارز ضسُ ثِ هسل یؼٌی تَاًوٌسسبسی ولی ،زستزسی ثِ

ذَة ارسیبثی ضسُ است ٍ ایي ثیوبرستبى تَاًستِ است

فزصت ٍ زستزسی ثِ هٌبثغ تَاًستِاًس  %51/1اس تغییزات

 %75اهتیبس ایي ثرص را وست ًوبیس.

هتغیز ٍاثستِ یؼٌی ػولىزز حزفِای پزستبری را تجییي

زر هغبلؼِ  Thorntonهیبًگیي ًوزُای وِ ثِ هتغیز

وٌس .ثب تَخِ ثِ همسار ضزیت رگزسیًَی استبًسارز ضسُ

ذَزهرتبری زازُ ضسُ  13/7±3/70ثَزُ است .اس ًظز

آًْب (ثتب) ،چٌیي تفسیز هیضَز وِ تغییز یه اًحزاف

پزستبراى هیشاى وٌتزل فزاتز اس ػولىزز ًوزُای ثزاثز

استبًسارز زر هتغیز تَاًوٌسسبسی ولی ثبػث تغییز 0/379

 19/0±4/9زاضتِ؛ آًبى ثِ ّوىبری پشضه ٍ پزستبر ًوزُ

اًحزاف استبًسارز زر هتغیز ػولىزز حزفِای پزستبری

 8/90±2/1زازُاًس .ثِ عَر ولی هیبًگیي ًوزُ ػولىزز

هیضَزّ .وچٌیي یه اًحزاف استبًسارز تغییز زر

حزفِای پزستبری زر ثیوبرستبى هَرز پژٍّص ٍی

زستزسی ثِ فزصت ٍ زستزسی ثِ هٌبثغ ثِ تزتیت هَخت

 157/7±33/0ثَزُ است( )7وِ زر همبیسِ ثب پژٍّص

 0/182 ٍ 0/301اًحزف استبًسارز تغییز زر ػولىزز

حبضز ًوزُ ذَزهرتبری ٍ ّوىبری پشضه ٍ پزستبر

حزفِای پزستبری هیضَز .ثٌبثزایي هیتَاى ثز اسبس ًوزُ

تمزیجبً هطبثِ ثَزُ اهب هیشاى وٌتزل فزاتز اس ػولىزز زر

تَاًوٌسسبسی ولی ،زستزسی ثِ فزصت ٍ زستزسی ثِ

هحیظ پزستبری پژٍّص تَرًتَى ثیطتز ثَزُ است.

هٌبثغ هیتَاى ػولىزز حزفِای پزستبری را پیصثیٌی وزز

هیبًگیي ًوزُ ػولىزز حزفِای ًیش ثیطتز اس هغبلؼِ حبضز

سبیز سیزهمیبسّبی تَاًوٌسسبسی سبذتبری وِ اس هسل

ثَزُ است ٍ لشٍم تَخِ ثِ تغییز زر هسیزیت پزستبری

ذبرج ضسُاًس راثغِ ػلی هؼٌیزاری ثب ػولىزز حزفِای

ثیوبرستبى هَرز ثزرسی هب را ًطبى هیزّس.

پزستبری ًساضتِاًس.

بحث

آیىي ٍ پبتزیسیي زر هغبلؼِ ثیوبرستبىّبی خذاة
ّوبى ثیوبرستبىّبیی وِ ثِ زاضتي هیشاى ثبالی
ذَزهرتبری ،وٌتزل فزاتز اس ػولىزز ٍ ّوىبری پشضه ٍ

ػولىزز حزفِای پزستبری  %68/29ول ًوزُ را وست

ػولىزز ٍ ّوىبری پشضه ٍ پزستبر را زر زٍ ثیوبرستبى

ًوَزُ است ،لذا ایي هزوش ثبیس تالش ًوبیس ثب افشایص

خذاة ٍ غیزخذاة همبیسِ وززُاًس .همبیسِ ػولىزز

تَاًوٌسی حزفِای پزستبراى ذَز ،اس پیبهسّبی هثجت آى

حزفِای پزستبری زر ثیوبرستبى هَرز ثزرسی هب ثب

ثْزُهٌس ضَز .ایي ثیوبرستبى ثیطتزیي ًوزُ را زر ثیي سِ

ثیوبرستبى خذاة هَرز هغبلؼِ آیىي ٍ پبتزیسیي ًطبى

سیزهمیبس هَرز ثزرسی زر لسوت وٌتزل فزاتز اس ػولىزز

هیزّس هیبًگیي ًوزُ ذَزهرتبری ٍ وٌتزل فزاتز اس

اس زست زازُ است .هحیظ پزستبری ایي ثیوبرستبى،

ػولىزز زر «ثیوبرستبى خذاة» ثیطتز اس ثیوبرستبى هب ثَزُ
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ثیوبرستبى هَرز ثزرسی زر ایي پژٍّص اس لحبػ

پزستبر ضْزت زاضتٌس ،هیشاى ذَزهرتبری ،وٌتزل فزاتز اس

 /38رابطِ تَاًوٌذسازی ساختاری ٍ عولکرد حرفِای پرستاری در بیوارستاى

است زر حبلی وِ هیشاى ّوىبری پشضه ٍ پزستبر زر

وززُ ثَز وِ هطبثِ پژٍّص حبضز است .لذا ثِ ًظز

هغبلؼِ هب ثیطتز ثَزُ است)3(.

هیرسس السم است هسئَلیي ثیوبرستبى هَرز ثزرسی هب

ذَزهرتبری  ،2/59±0/27وٌتزل فزاتز اس ػولىزز

آٍرًس .زر هغبلؼِ ّ ٍ Stewartوىبراى ًیش زٍثبرُ

 ٍ 2/34±0/28هیبًگیي ّوىبری پشضه ٍ پزستبر

تَاًوٌسسبسی سبذتبری زر ثیوبرستبى ،زستزسی ثِ فزصت

 2/84±0/30ثَزُ استّ .وچٌیي هیبًگیي ًوزُ ػولىزز

ثیطتزیي اهتیبس را زاضتِ است ٍ زستزسی ثِ هٌبثغ ووتزیي

حزفِای پزستبری زر ول ثزاثز ثب  2/53±0/22ثَزُ

ًوزُ را وست ًوَزُ است ٍ زر ول ًیش ًوزُ زازُ ضسُ ثِ

است( ،)71وِ زر همبیسِ ثب پژٍّص حبضز ووتز است.

ّز چْبر سبذتبر اس ًوزات هطبثِ زر ایي پژٍّص ثیطتز

ثیوبرستبى هَرز ثزرسی هب زر ایي پژٍّص  %59/76اس ول

ثَزُ است(ً .)18ىتِ خبلت ایٌىِ اس ًظز پزستبراى زر

اهتیبس تَاًوٌسسبسی سبذتبری را وست وززُ است.

هغبلؼِ  Cai & Zhouزستزسی ثِ هٌبثغ زر ثیوبرستبىّبی

پزستبراى ایي ثیوبرستبى اس لحبػ زستزسی ثِ چْبر

هَرز هغبلؼِ ایي پژٍّص ًسجت ثِ سِ سبذتبر تَاًوٌسسبس

سبذتبر تَاًوٌسسبسی یؼٌی زستزسی ثِ فزصت ،اعالػبت،

زیگز ثیطتزیي اهتیبس را زاضتِاًس( .)9،20ایي زر حبلی

حوبیت ٍ هٌبثغ ،ووتزیي اهتیبس را زر زستزسی ثِ هٌبثغ

است وِ زر پژٍّص حبضز زستزسی ثِ هٌبثغ ووتزیي

زاضتِ ٍ زر ایي ثرص تٌْب  %52/11اهتیبس را وست ًوَزُ

ًوزُ را زاضتِاست،گزچِ زر همبیسِ ثب پژٍّص حبضز ثِ

است .الجتِ ثب هغبلؼِ پژٍّصّبی هرتلف هطرص ضس زر

عَر ولی هحیظ وبر پزستبراى زر آى پژٍّص زر ّز چْبر

ثسیبری اس ایي هغبلؼبت ًیش زستزسی ثِ هٌبثغ ووتزیي

سبذتبر ًوزُ ثیطتزی زاضتِاست Manojlovich .زر

اهتیبس را زر هحیظ پزستبری ثیوبرستبى زاضتِ است(.)9،18

هغبلؼِ ذَز ثِ ثزرسی پیصثیٌیوٌٌسُّبی هحیغی ٍ

پزستبراى هزوش آهَسضی زرهبًی هَرز ثزرسی هب ثِ

ضرصی رفتبرّبی ػولىزز حزفِای پزستبری زر هحیظ

زستزسی فزصت ثزای رضس ٍ تزلی زر ثیوبرستبى ذَز

ثیوبرستبى پززاذتِ است ٍ هیشاى تَاًوٌسسبسی سبذتبری،

 %59/16اهتیبس را زازُاًس .زستزسی ثِ حوبیت ًیش زر

ػولىزز حزفِای پزستبری ٍ چٌس هتغیز زیگز را هَرز

سبذتبر ثیوبرستبى هَرز ثزرسی هب  %60/55اهتیبس را وست

سٌدص لزار زازُ است( .)9همبیسِ ًتبیح ًطبى هیزّس

وززُ است .پزستبراى ثِ زستزسی ذَز ثِ اعالػبت

هیشاى چْبر همیبس زستزسی ضزایظ اثزثرطی هحیظ وبر

 %62/86اهتیبس را زازُاًس ،ثیوبرستبى هَرز ثزرسی زر

زر ثیوبرستبى هَرز ثزرسی پژٍّص حبضز ووتز اس

پژٍّص حبضز زر همیبس فؼبلیتّبی ضغلی %55/05

ثیوبرستبى هَرز هغبلؼِ زر پژٍّص  Manojlovichثَزُ

اهتیبس را وست ًوَزُ است ،پزستبراى ّوچٌیي ثِ همیبس

استّ .وچٌیي زر ّز زٍ هغبلؼِ ووتزیي هیشاى هزثَط ثِ

رٍاثظ سبسهبًی  %64/79اهتیبس را زازُاًس آًبى ثِ هحیظ وبر

زستزسی ثِ هٌبثغ ثَزُ است .ثب همبیسِ همیبس فؼبلیتّبی

ذَز اس لحبػ تَاًوٌسسبسی ولی  %63/26اهتیبس زازُاًس.

ضغلی ٍ همیبس رٍاثظ سبسهبًی ًیش هطرص ضس هیبًگیي

زر هغبلؼِ  Laschinger &Patrickثِ عَر ولی هحیظ

ایي ًوزات ًیش زر ثیوبرستبى هَرز ثزرسی هب ووتز ثَزُ

وبر پزستبراى زر ّز چْبر سبذتبر ًوزُ ثیطتزی ًسجت ثِ

است ،ثٌبثزایي هسیزاى ثیوبرستبى ثبیس ثزای تمَیت

پژٍّص حبضز زاضتِ است ٍ اس ایي ثیي زستزسی ثِ

ارتجبعبت رسوی ٍ غیزرسوی زر ثیوبرستبى ثزًبهِریشی ٍ

فزصت ثیطتزیي ًوزُ را گزفتِ ثَز( ،)19هیبًگیي ایي ًوزُ

السام ًوبیٌس.

 4/17ثَزُ است وِ زر همبیسِ ثب هیبًگیي ًوزُ زستزسی

زر هَرز راثغِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز

ثِ فزصت زر پژٍّص حبضز ( )2/96لبثل تأهل است .زر

حزفِای پزستبری ًیش  Manojlovichراثغِ ایي زٍ هتغیز

پژٍّص آًبى ًیش ووتزیي ًوزُ را زستزسی ثِ هٌبثغ وست

را ثب استفبزُ اس آسهَى ّوجستگی (ضزیت ّوجستگی
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زر پژٍّص ّ ٍ Heatherوىبراى هیبًگیي ًوزُ

سهیٌِ را خْت رضس ٍ تَسؼِ پزسٌل پزستبری فزاّن

هحوذرضا هلکی ٍ ّوکاراى

فصلٌاهِ علوی تخصصی طب کار /دٍرُ ششن /شوارُ سَم /پاییس 39/93

پیزسَى) ثزرسی ًوَزُ است ،ػولىزز حزفِای پزستبری

ًتیجِگیری

ثب سِ همیبس زستزسی ضزایظ اثزثرطی هحیظ وبر یؼٌی

گز چِ ثیوبرستبى هَرز ثزرسی زر ایي پژٍّص اس ًظز

زستزسی ثِ فزصت ( ،)0/280زستزسی ثِ اعالػبت

ػولىزز حزفِای پزستبری ،ذَزهرتبری ،وٌتزل فزاتز اس

( ٍ )0/260زستزسی ثِ حوبیت ( )0/220زر سغح ذغبی

ػولىزز ٍ ّوىبری پشضه ٍ پزستبر ثیص اس  %60اهتیبس

ووتز اس  0/001راثغِ هؼٌبزار هثجت زاضتِ است ،زر حبلی

را وست ًوَزُ است ،اهب السم است خْت ارتمبء ػولىزز

وِ ثب زستزسی ثِ هٌبثغ راثغِ هؼٌبزاری ًساضتِ است.

حزفِای زر ایي ثیوبرستبى ثزًبهِریشی ضَز تب پزستبراى ٍ

ػولىزز حزفِای پزستبری ثب ضزایظ اثزثرطی هحیظ وبر

ثیوبراى اس پیبهسّبی هثجت ػولىزز حزفِای زر ثیوبرستبى

ثِ عَر ولی ،ارتجبط هؼٌبزار هثجت زاضتِ است()P≤0/001

ثْزُهٌس ضًَس .یىی اس راُّبی ارتمبء ػولىزز حزفِای

ٍ همسار ضزیت ّوجستگی پیزسَى آى  0/32ثَزُ است.

پزستبری تَاًوٌسسبسی سبذتبری است ،لذا چٌبًچِ

ػولىزز حزفِای پزستبری ّوچٌیي ثب همیبس فؼبلیتّبی

سبسُّبی تَاًوٌسسبسی سبذتبری زر هحیظ وبر پیبزُ ضَز

ضغلی ( ٍ )0/230همیبس رٍاثظ سبسهبًی (ً )0/310یش

ثب ارتمبء ػولىزز حزفِای راثغِ زارز .ثب تَخِ ثِ تبثیز

راثغِ هؼٌبزار هثجت زاضتِ است( .)9()P≤0/001زر حبلی

هؼٌیزار تَاًوٌسسبسی ولی ،زستزسی ثِ فزصت ٍ

وِ زر پژٍّص وًٌَی توبم سیزهمیبسّبی تَاًوٌسسبسی

زستزسی ثِ هٌبثغ زر افشایص اهتیبس ػولىزز حزفِای

سبذتبری ثب ػولىزز حزفِای پزستبری ارتجبط آهبری

پزستبری ،ضزٍری ثِ ًظز هیرسس ثزًبهِریشاى ٍ

هؼٌیزار زاضتِاًسً Wittenstein .یش زر هغبلؼِ ذَز راثغِ

تصوینگیزاى ضوي تَاًوٌسسبسی ولی پزستبراى ،سهیٌِ

تَاًوٌسسبسی سبذتبری ٍ ػولىزز حزفِای پزستبری را

زستزسی آًبى ثِ زاًص ٍ هْبرت خسیس را فزاّن ًوَزُ ٍ

ثزرسی ًوَزُ است ،زر ایي پژٍّص خْت ثزرسی

فزصت اًدبم وبر چبلطی یؼٌیوبرّبیی وِ السم است،

ػولىزز حزفِای پزستبری ضبذص وبر پزستبری تدسیس

وبروٌبى توبم هْبرتّب ٍ زاًص ذَز را ثِ وبر گیزًس ثِ

ًظز ضسُ ٍ خْت سٌدص تَاًوٌسسبسی سبذتبری

آًْب ثسٌّس ٍ زستزسی آًبى ثِ هٌبثغ را ثیطتز ًوَزُ ٍ ثِ

پزسطٌبهِ ضزایظ اثزثرطی وبر 2 -استفبزُ ضسُ است وِ

ایي تزتیت ضوي تَاًوٌسضسى وبروٌبى ػولىزز حزفِای

هطبثِ اثشارّبی ثِ وبر رفتِ زر پژٍّص وًٌَی هیثبضس.

پزستبری را ارتمبء زٌّس.

ثز اسبس ًتبیح ایي پژٍّص ،هیبًگیي ًوزُ ػولىزز
حزفِای پزستبری  2/99 ± 0/46ثَزُ است وِ زر همبیسِ

تقذیر ٍ تشکر

ثب ًوزُ ػولىزز حزفِای پزستبری ثیوبرستبى هَرز ثزرسی

ثب تطىز اس هزوش تحمیمبت هسیزیت ثیوبرستبًی هزوش

هب ووتز ثَزُ استّ .وچٌیي هیبًگیي ًوزُ تَاًوٌسسبسی

آهَسضی زرهبًی ّبضویًژاز وِ ثب ارائِ هدَس ،سهیٌِ

است .عجك ًتبیح ایي هغبلؼِ تَاًوٌسسبسی سبذتبری ثب

اس ولیِ پزستبراى ایي ثیوبرستبى وِ ثب تىویل پزسطٌبهِ هب

ػولىزز حزفِای پزستبری راثغِ هؼٌبزار هثجت زاضتِ است

را زر اًدبم ایي پژٍّص یبری ًوَزًس تطىز هیًوبیین.

( ٍ )P≤0/001همسار ضزیت ّوجستگی پیزسَى آى ثزاثز
0/507ثَزُ است(.)11
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