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 دهيچک

ت در يت موفقياهم باوجودارتباط دارد. بت از کار يمانند خطا و غ ياديز يو کار ياحرفه يامدهايبا پ است که يمفهوم مهم يت کاريموفق: هدف و نهيزمشيپ
  پرستاران انجام شد. يت کاريکننده موفق ينيبشيپن عوامل ييتع باهدفن مطالعه ياست. ا نشده يبررس وضوحبه يمفهوم در پرستار نيکار، ا

 ياخوشه صورتبه يريگنمونه. گرفت انجام ۱۳۹۶ سال در زيشهر تبر يدرمان يوزشآم مراکز پرستار شاغل در ۵۳۰ يبر رو يمقطع مطالعه نيا مواد و روش کار:
 يفيوصت آمار از استفاده با هاداده. شد يآورجمع پرستاران يت کارياس موفقيو مق يو شغل يمشخصات فرد نامهپرسش از استفاده با هادادهافت و يانجام  يتصادف

  .ديگرد ليتحل ۲۱ نسخه SPSS در يون خطيو آزمون رگرس رسونيپ يهمبستگ بي، ضرطرفهکيانس يوار زيآنال تست، يت يهاآزمون و
 يقيون نوع بخش و اخذ تشويج آزمون رگرسيطبق نتابود.  ۳۹-۱۹۵از محدوده  ۱۴/۱۳۹± ۸۲/۱۲پرستاران  يت کاريار نمره موفقين و انحراف معيانگي: مهاافتهي

  کنند. ينيبشيپرا  يت کاريانس موفقيات واررييدرصد تغ ٥/١٣درج در پرونده توانستند 
 نيمچنپرستاران نقش داشته باشند. ه يکار تيدر موفق تواننديمهستند،  يتوانمند شيو افزا يتوسعه عرض انگريکه ب ييرهايمتغ ج،يطبق نتا :يريگجهينت

 يارمدرسان پرست و رانيمد يعنوان راهنما برابه توانديپژوهش م نيا جياپرستاران است، نت يکار تيموفق نهيمطالعات در زم نيمطالعه جزو اول نيا کهييازآنجا
  را ارتقاء بخشد. يحرفه پرستار تيو موفق تيموقع تيتا درنها رديمورداستفاده قرار گ

 کننده ينيبشيپپرستاران، عوامل  ،يت کاريموفق: يديکل کلمات

  
 ۵۲-۶۱ ، ص۱۳۹۸ نيفرورد، ۱۱۴ يدرپي، پاولاره ، شمهفدهمه، دوره ياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ٠٤١٣٤٧٧٠٦٤٨ :تلفن ،يجراح-يداخل گروه ز،يتبر ييماما و يپرستار دانشکده ،يجنوب يعتيشر ابانيخ ز،يتبر: آدرس مکاتبه
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  مهمقد

راد شود که افياطالق م يتيو موفق يابي، به دستيت کاريموفق
ک مفهوم مهم ي يت کاريموفق. )١( ابندييدر کار خود به آن دست م

-يم يو کار ياحرفه يامدهاياست که منجر به بهبود رفتار و پ
و همکاران، معموالً کارکنان موفق  Dyess. طبق گزارش )۲(گردد

از ين يکمتر ييدهند، به نظارت و راهنمايهتر انجام مکار خود را ب
رند، يگيکار قرار مکارکنان تازه يکنند، الگويبت ميدارند، کمتر غ

کمتر دچار  جهيدرنتشوند و يمرتکب م يکمتر يضمن کار خطا
  .)۳(گردند يحوادث م

                                                             
  زيرتب يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر ييو ماما ي، دانشکده پرستاريجراح-ي، گروه داخليپرستار يدکتر  ١
 زيتبر يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر ييو ماما ياستاد گروه کودکان، دانشکده پرستار ٢
 مسئول) سندهي(نو زيتبر يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر ييو ماما يدانشکده پرستار ،يجراح-يگروه داخلاستاد  ٣
  تهران ،يبهشت ديشه يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار ار گروه کودکان، دانشکدهيدانش ٤
  زيتبر يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر ييو ماما يدانشکده پرستار ،يجراح-يگروه داخل ارياستاد ٥

داد، عمدتاً اهداف يرا نشان م يت کاريموفق آنچهدر گذشته، 
 بمراتسلسلهش حقوق و دستمزد، ي، مانند افزامشاهدهقابلو  ينيع

ن تظاهرات يدر طول سال و همچن يشغل يا تعداد ارتقايو  يسازمان
د توجه ي. اما با)۴(بود  يت شغليمانند رضا يت کاريموفق يذهن

 و متفاوت طوربه نه و بافت،يبر اساس زم يت کاريموفقداشت که 
 مشاغل ودر  تيموفقمفهوم  جهيدرنتشود؛ و يف ميتعر ياختصاص

، ينمونه، رانندگان تاکس ي. برا)٥(مختلف، متفاوت است  يهاحرفه
-دانش يدانند؛ معلّمان، قبوليت ميبدون تصادف را موفق يهاسال

 موفق شدن يح را نشانه اصليصح يهاصيآموزان و پزشکان تشخ
پرستاران  يت کاريران موفقيدر ا يفيک پژوهش کي. )٦(دانند يم
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 آن کننده بينيپيش عوامل و پرستاران کاري موفقيت
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 ،يکارمند خوب، رشدکار ت،يفيمراقبت با کطه يرا در پنج ح
کرده  يبندطبقه يدرون تيرضا مثبت و يشخص يهايژگيو

د يتأک Hughesو همکاران به نقل از  Takeuchi، رونيازا .)٧(است
ن ييد از منظر صاحبان هر حرفه تعيرا با يت کاريکنند که موفقيم

  .)٨(کرد 
Ng  در  مؤثرعوامل  يک مطالعه بزرگ مروري يط همکارانشو

ارها مانند سن، جنس، يمع ينموده و برخ يرا بررس يت کاريموفق
ن و يت از مسئوليافت حماي، دريالمللنيب، انجام کار تأهلت يوضع

. )٦( اندکردهاعالم  يت کاريکننده موفق ينيبشيپگر را يد يموارد
 علوم ريغ يهاحرفهن پژوهش در يدر ا شدهاستفادهاما مطالعات 

حرفه  طيصورت گرفته است و در اکثر موارد متناسب با شرا يپزشک
که نيا باوجود، گريديعبارتبهستند. يران نيدر ا ژهيوبه يپرستار

 ياديگر تا حد زيد يهادر حرفه يت کاريدر مورد موفق پژوهش
طه سالمت مانند يمربوط به ح يهاق در حرفهياست، تحقمطرح شده

ز با يمطالعات موجود ن. )٩( است يي، هنوز در مراحل ابتدايپرستار
ت ين موفقيارتباط ب يبه بررس يراختصاصيغ ياستفاده از ابزارها

 و ينمونه نجار ياند. براگر پرداختهير ديپرستاران با متغ يکار
 يگلپرور و قضو يپرستاران را با ابزار عموم يت کاريهمکاران موفق

 يرا بررس يتيشخص يهاپينموده و ارتباط آن با ت يريگاندازه
 تيحما نين، ارتباط بيز در چيو همکاران ن Liu. )١٠(اند نموده
 رد نفسعزت و يکار تيموفق ندن،ما يباق قصد ،شدهادراک يسازمان

  .)١(اند نموده يبررس ٢٠١٥را در سال  ينيچ مرد پرستاران
است  يمفهوم مهم يت کاريگفت موفق توانيمخالصه  طوربه
د بر ين مفهوم بايا ي. از طرف)٣, ٢(دارد  ريتأث يکار يامدهايکه بر پ

، )٩, ٨(گردد يبررس ياختصاص صورتبه يط هر کارياساس شرا
در  يت کارينه مفهوم مهم موفقيدر زم يمطالعات کاف کهيدرحال

جه با توجه به کمبود مطالعات و جهت يوجود ندارد. درنت يپرستار
 دفباهکننده آن، مطالعه حاضر  ينيبشيپو  مؤثرعوامل  ييشناسا

د. پرستاران انجام ش يکارت يکننده موفق ينيبشيپن عوامل ييتع
 واندتيمدر آن  مؤثرو عوامل  يرانيپرستاران ا يت کاريموفق يبررس

ل يصتح يان را از ابتدايد تا  دانشجويکمک نما يبه مدرسان پرستار
 يهاهافتين يند. همچنيت نمايترب يت کاريکسب موفق يدر راستا

 و يياشناس يدر راستا يران پرستاريبه مد توانديمن مطالعه يا
د، يپرستاران کمک نما يت کاريبر موفق مؤثرا اصالح عوامل يت يتقو

کار  يامدهايو بهبود پ يحرفه پرستار يق در ارتقاين طريتا بد
  داشته باشد.  يمؤثرنقش  يپرستار
  

  مواد و روش کار
 جامعه. است ياز نوع مقطع يفيتوص پژوهش يک مطالعه، نيا

 دانشگاه يدرمان يز آموزشکمرا در شاغل ه پرستارانيلک پژوهش

 کشامل مدر ورود يارهايمع. بود ۱۳۹۶ سال ز دريتبر کيپزش علوم
 و ينيبال ارک ماه سابقه شش حداقل سانس،يل حداقل يليتحص

 ،هاداده يآورجمع ابزار. بود مارانياز ب ميمستق مراقبت تيمسئول
 يت کارياس موفقيمق و يشغل و يفرد فرم مشخصات شامل

ار، ک سن، سابقه شامل يشغل و يفرد مشخصات پرستاران بود. فرم
 غلش فت، داشتنيش دوم، نوع مرکز اي مارستانيب در نوع بخش، کار

 يقيوتش شدن، دفعات نمونه پرستار الت، دفعاتيتحص زانيگر، ميد
  بود. در ماه فتيش و تعداد پرونده در درج

نفر  ۲۶۷۰حدود  ي، تعداد کل جامعه پژوهشيريگهنگام نمونه
 چهارمکيط بودند. ينفر واجد شرا ۲۱۰۰حدود  نيبنيازابودند که 

 ۱۵حجم نمونه در نظر گرفته شدند.  عنوانبهنفر)  ۵۲۵کل جامعه (
پرستار  ۶۰۴ن يزش در نظر گرفته شد و ابزار بيدرصد احتمال ر

رحله با استفاده از روش ن ميانتخاب پرستاران در اد. يع گرديتوز
ک يمارستان يکه هر ب يبه صورت؛ صورت گرفت يتصادف ياخوشه

ن مرحله ابتدا نسبت تعداد يدر ا .خوشه مجزا در نظر گرفته شد
آن به نسبت کل نمونه  يهاط هر مرکز و بخشيپرستاران واجد شرا

از هر  يمشخص شد چه نسبت کهيهنگاممحاسبه شد.  موردنظر
 randomizer افزارنرماز  يد مطالعه شوند، اعداد تصادفد واريبخش با

دهنده شماره آن پرستار د؛ که آن اعداد نشانياستخراج گرد )۱۱(
است ير از اجازه سبک از پس ست بخش بود. پژوهشگريدر ل

 ح،صب يارک يهانوبت در ،يدرمان يهابخش مسئوالن و هامارستانيب
 راياخت در اسيو مق شديم حاضر پرستاران ارک محل شب در و عصر

  .ندينما ليمکتا ت گرفتيم قرار هاآن
اس مذکور يعبارت دارد. مق ٣٩پرستاران  يت کاريفقاس مويمق

تاران پرس يت کاريموفق يريگاندازه يبرا يقيک مطالعه تلفي يط
 لياس تشکير مقياس از چهار زين مقيشده است. ا يران طراحيدر ا

عبارت،  ١٥اس اول، توسعه اثرگذار با يمقري، که شامل زافته استي
اس سوم، مراقبت يرمقي، زعبارت ٩با  يمياس دوم، خودتنظيرمقيز

ستم يار سياس چهارم، کارمند هميرمقيعبارت، و ز ١٠ت با يفيبا ک
کرت يصورت لاس بهين مقيعبارت ا ٨به  يدهعبارت است. پاسخ ٥با 
 يده) بوده و پاسخ١) تا اصالً (معادل ٥اد (معادل يز يليدرجه از خ ٥

) ٥(معادل  شهياز هم يادرجه ٥کرت يصورت لها بهه عبارتيدر بق
عبارت  يگذارذکر است که نمرهباشد. قابلي) م١تا هرگز (معادل 

تا  ٣٩ن ياس بين مقيمعکوس بود. محدوده نمرات در ا ١٠شماره 
شتر باشد، يدر آن ب ياست؛ و هرچه نمره کسب شده پرستار ١٩٥
محتوا در قالب  يي، روايصور ييرواباالتر است.  يو يت کاريموفق

همزمان و  ييمحتوا، روا ييمحتوا و شاخص روا يينسبت روا نييتع
 يسانهم ييايو پا ياکتشاف يعامل ليسازه با استفاده از تحل ييروا

 د شده استيو تائ يابيارز قبالًن ابزار يا و ثبات) α=٩٣/٠( يدرون
)١٢(.  
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 قهرمانيان اکرم رسولي، مريم زاده،زمان وحيد وليزاده، ليال اصغري، الناز
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 .,SPSSبا استفاده از  يو کد گذار يآورجمعها پس از داده

Version 16.0. SPSS Inc Chicago, IL,USA ل يه و تحليتجز
 يرنوف بررسيها با استفاده از آزمون گلوموگروف اسمع دادهيشد. توز

 نمره نيارتباط ب يبررس يبرا رونيازاها نرمال بود. ع دادهيشد که توز
 يب همبستگيمانند سن، از ضر يکم يرهايغبا مت يت کاريموفق

و با  تستيدو حالته مانند جنس، از ت يفيک يرهايرسون، با متغيپ
الت از آزمون آنوا يمانند سطح تحص چند حالته يفيک يرهايمتغ

داشتند وارد  ۰۵/۰ مترازک P-valueکه  ييرهاياستفاده شد. متغ
ه کآنجا از  شدند. main effect با مدل يون خطيآزمون رگرس

د وار يمک صورتبهد يچندگانه با يون خطيمدل رگرسر رها ديمتغ
 شانگرن ريمتغ صورتبهن مطالعه يا در يفکي يرهايه متغيلک شوند،

  .ندمدل شد وارد
 اهدانشگ پژوهش در اخالق يامنطقه تهيمک توسط حاضر مطالعه

است  دهيرس بيتصو ز بهيتبر کيپزش علوم
)IR.TBZMED.REC.1394.816(. نندگانک تکمشار به 

 ماندن پژوهش، محرمانه روش اهداف، با ارتباط در ياملکحات يتوض
به  ليتما صورت در و شد داده اسيل مقيمکت نحوه و اطالعات

 و ديگرديم سبک از پرستاران يتبک تنامهيرضا مطالعه در تکشر
مطالعه  در هاآن تکمشار عدم اي و تکه مشارک شد يادآوري

ل دادن يهنگام تحو .داشت نخواهد يريتأث هاآن يشغل يابيارزش
  د.يم گرديز به پرستاران تقدين يه ناقابلي، هدهااسيمق

  
  هاافتهي

عدم  لي) به دل%۸۰/۴عدد ( ۲۹ع شده، ياس توزيمق ۶۰۴ن ياز ب
 گذاشته نارک بودن ل ناقصيدل ) به%۴۵/۷عدد ( ۴۵ ل پرستار ويتما
و  نيانگيم .گرفت انجام اسيمق ۵۳۰ در مورد يينها ليتحل و شد

 برابر بيبه ترت هانمونهفت يار و تعداد شک ار سن، سابقهيانحراف مع
 سال بود. جدول ۴۵/۳۰ ± ۸۷/۵و  ۶۰/۸ ± ۸۳/۵، ۴۱/۳۲ ± ۳۵/۶

 يشغل و يفرد يهايژگيو مورد در يلياطالعات تفص ۱ شماره
  .دهديم نشان را پرستاران

.  
    ۱۳۹۶ سال در زيتبر يدرمان يآموزش زکمرا در شاغل پرستاران يشغل و يفرد مشخصات  ):۱جدول (

  درصد  يفراوان  حالت  ريمتغ

  جنس
  ۹۰/۸۴  ۴۵۰  زن

  ۶۴/۱۲  ۶۷  ردم
  ۴۵/۲  ۱۳  نانوشته

  ۱۰۰  ۵۳۰  عجم  

  تأهلت يوضع

  ۸۷/۲۸  ۱۵۳  مجرد
  ۲۸/۶۵  ۳۴۶  متأهل

  ۳۸/۰  ۲  ريسا
  ۴۷/۵  ۲۹  نانوشته

  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع  

 بخش
  ۵۳/۶۴  ۳۴۲  يجراح-يداخل

  ۳۲/۲۱  ۱۱۳  ژهيو
  ۵۷/۱۰  ۵۶  اورژانس

  ۵۸/۳  ۱۹  نانوشته 
  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع  

ا مرکز يمارستان يکار در ب
  گريد

  ۰۶/۲۹  ۱۵۴  يبل
  ۹۶/۶۳  ۳۳۹  ريخ

  ۹۸/۶  ۳۷  نانوشته
  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع  

  فتينوع ش
  ۲۳/۶  ۳۳  ثابت
  ۹۲/۸۷ ۴۶۶  يچرخش

 ۸۵/۵ ۳۱  نانوشته

  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع  
  ۴۲/۶  ۳۴  يبل  گريداشتن شغل د
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  ۹۶/۸۳  ۴۴۵  ريخ
  ۶۲/۹  ۵۱  نانوشته
  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع

  التيزان تحصيم
  ۲۷/۹۲  ۴۸۹  يکارشناس

  ۲۸/۵  ۲۸  ارشد و باالتر يکارشناس
  ۴۵/۲  ۱۳  تهنانوش

  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع  

ا تا کنون پرستار نمونه يآ
  دياشده

  ۶۸/۲۸  ۱۵۲  يبل
  ۵۳/۶۴  ۳۴۲  ريخ

  ۷۹/۶  ۳۶  نانوشته
  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع  

درج در  يقيا تا کنون تشويآ
  دياداشتهپرونده 

  ۷۵/۷۰  ۳۷۵  يبل
  ۲۷/۲۲  ۱۱۸  ريخ

  ۹۸/۶  ۳۷  نانوشته
  ۱۰۰  ۵۳۰  جمع  

  
ت يموفق اريمع انحراف و نيانگيم ۲ جدول شماره است. ۱۴/۱۳۹± ۸۲/۱۲ار کل ابزار ين و انحراف معيانگيداد م نشان هاداده ليتحل و هيتجز

  .دهديم نشان را آن ابعاد و يکار
  

  آن ابعاد پرستاران و يت کاريموفق مختلف ابعاد اريمع انحراف و نيانگيم ):۲جدول (

  اريمع انحراف و نيانگيم  پرستاران يت کاريموفق زاراب ابعاد
  محدوده نمرات

  
  ۳۹-۱۹۵  ۱۴/۱۳۹± ۸۲/۱۲  کل ابزار

  ۱۵-۷۵  ۷۵/۴۹±۵۹/۲  توسعه اثرگذار
  ۹-۴۵  ۶۴/۳۰±۸۳/۲  يميخودتنظ

  ۱۰-۵۰  ۴۵/۳۶±۱۴/۲  تيفيمراقبت با ک
  ۵-۲۵  ۴۰/۱۷±۱۱/۳  ستميار سيکارمند هم

  ش داده شده است.ينما ۴و  ۳د که در جداول يگرد يبررس يليتحل يهاآزمونتوسط  يو شغل يفرد يرهايبا متغ يت کارين موفقيارتباط ب
  

  هاآنن يارتباط ب يج بررسيو نتا يشغل و يبرحسب مشخصات فرد يت کارين موفقيانگيع ميتوز ):۳جدول (

  حالت  ريمتغ
  يت کارينمره موفق
  نيانگيم ±اريانحراف مع

  )(df يآزاددرجه  آماره
 مقدار

p-value 

  جنس
  ۰۴/۱۴۲± ۸۱/۱۱  مؤنث

۹۸۱/۲- t= ۵۲۸ ۰۰۳/۰  
  ۶۴/۱۳۸± ۰۲/۱۲  مذکر

  تأهلت يوضع
  ۱۰/۱۴۲± ۴۲/۱۲  مجرد

۶۹۹/۰- t= ۵۲۸ ۰۴۸/۰  
  ۲۱/۱۳۹± ۱۶/۱۲  متأهل

 بخش

  ۱۶/۱۳۸± ۸۰/۱۳  يجراح-يداخل
۳۱۲/۰ f= ۲ ۰۳۳/۰   ۲۴/۱۴۲± ۸۳/۱۱  ژهيو 

  ۲۷/۱۳۹± ۸۴/۱۱  اورژانس
t= ۵۲۸ ۶۲۹/۰ ۴۸۵/۰  ۷۴/۱۳۹± ۲۳/۱۲  يبل  
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  حالت  ريمتغ
  يت کارينمره موفق
  نيانگيم ±اريانحراف مع

  )(df يآزاددرجه  آماره
 مقدار

p-value 

ا يمارستان يکار در ب
  گريمرکز د

  ريخ
۳۳/۱۲ ±۰۷/۱۳۹  

  فتينوع ش
  ۸۴/۱۳۸± ۱۲/۱۲  ثابت

۷۷۴/۰ t= ۵۲۸ ۴۴۰/۰  
 ۰۲/۱۳۹± ۲۲/۱۲  يچرخش

  گريداشتن شغل د
  ۲۷/۱۳۸± ۸۲/۱۱  يبل

۶۹۹/۰- t= ۵۲۸ ۴۸۶/۰  
  ۱۷/۱۳۹± ۰۵/۱۲  ريخ

  التيزان تحصيم
  ۷۴/۱۳۹± ۸۳/۱۱  يکارشناس

۶۹۹/۰- t= ۵۲۸ ۰۴۴/۰  
  ۱۷/۱۴۱± ۰۹/۱۳  ارشد و باالتر يکارشناس

ا تا کنون پرستار نمونه يآ
  دياشده

  ۹۴/۱۳۹± ۸۱/۱۱  يبل
۹۸۱/۲- t= ۵۲۸ ۵۱۳/۰  

  ۰۴/۱۳۸± ۰۲/۱۱  ريخ
رج د يقيا تا کنون تشويآ

  دياداشتهدر پرونده 
  ۵۶/۱۴۱± ۵۸/۱۱  يبل

۲۰۵/۱- t= ۵۲۸ ۰۳۰/۰  
  ۳۴/۱۳۸± ۰۲/۱۲  ريخ

  
  يو شغل يمشخصات فرد يبا برخ يکار تيموفقان يم يب همبستگيضرا يج آمارينتا ):۴جدول (

ريمتغ يب همبستگيضر   p- value 

۰۷۳/۰ سن (سال)  ۳۸۱/۰  

يسابقه کار  ۰۱۱/۰  ۹۱۸/۰  

فتيتعداد ش  ۰۱۲/۰  ۸۸۷/۰  
  

نوع  وارد شده يرهاين متغيدند. از بيون گرديداشتند وارد آزمون رگرس p>۰۵/۰ يت کاريموفق ره بايک متغيل يکه در تحل ييرهايمتغ
را  يت کاريانس موفقيرات وارييدرصد تغ ۵/۱۳بودند و توانستند  يت کاريکننده موفق ينيبشيپدرج در پرونده جزو عوامل  يقيبخش و اخذ تشو

  ارائه شده است. ۵شتر در جدول يحات بيکنند. توض ينيبشيپ
 

  يت کاريکننده موفق ينيبشيپ يو شغل يعوامل فرد يبرا يون خطيب رگرسيضر ورد ):۵جدول (

ريمتغ   
ب يضر

ونيرگرس  
%۹۵نان يفاصله اطم  

p-value 
 حداکثر حداقل

 جنس
۳۵۰/۰  جنس  
۵۵۴/۱ زن  ۷۲۳/۱-  ۸۳۰/۴  ۳۵۰/۰  

 مرجع مرد

 نوع بخش

۰>۰۰۱  نوع بخش  
ژهيو  ۴۴۴/۱  ۴۹۸/۰  ۳۸۹/۲  ۰۰۳/۰  

۰۶۹/۱ اورژانس  ۱۴۳/۲-  ۰۰۶/۰  ۰۵۱/۰  
يجراح-يداخل  مرجع 

التيزان تحصيم  
التيزان تحصيم   ۸۵۸/۰  

ارشد و باالتر يکارشناس  ۰۷۱/۰-  ۸۵۲/۰-  ۷۱۱/۰  ۸۵۸/۰  
يکارشناس  مرجع 
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RSquared =.135 (Adjusted R Squared=.183 
  

  يريگجهيبحث و نت
ــتاران و عوامل    يت کار ي ن موفقييتع باهدف  ن مطالعه   يا پرسـ

شد.  ينيبشيپ ار يمع انحراف و نيانگيج ميطبق نتا کننده آن انجام 
ــتاران در محدوده م   يکار  تي موفق و همکاران  ينجاربود.  انهيپرسـ

ــال  ــغل تي رابطه موفق  نييتع باهدف   يامطالعه   ۹۳۱۳در سـ  يشـ
ستاران با   يرونيو ب يدرون ص    يهاپيتپر گرا درونگرا و برون يتيشخ

 نيدر ا يدرون يشــغل تيموفق اريو انحراف مع نيانگيانجام دادند. م
 ± ۸۹/۳درونگرا داشــتند  يتيشــخصــ پيکه ت يافراد يمطالعه برا

 از( ۱۴/۲۵ ± ۱۴/۴برونگرا  يتيشخص پيبا ت يافراد يبرا و ۸۹/۲۱
ــد گزارش )۳۵ تا  ۷ محدوده   تي موفق اري انحراف معو  نيانگي م. شـ

 ۱۷/ ۰۰ ± ۲۵/۴ و ۸۱/۱۲ ±۱۹/۲برابر  بيبه ترت زين يرونيب يشغل
حدوده   مورد ابزار. بود برونگرا و درونگرا افراد ي) برا۲۵تا   ۵ (از م

 يگلپرور و قضو  يشغل  تيموفق امهپژوهش پرسشن   نيا در استفاده 
عد موفق    که دو ب ــ يو ذهن ينيع تي بود  ند يم يرا بررسـ . )۱۰(ک

. انه بودنديدر حد م عمدتاًز ين يت کارينمرات حاصــله از ابعاد موفق
ــ يبا توجه به ا ــاص ــ يبرا ينکه ابزار اختص در  يت کاريموفق يبررس

ســه نمره حاصــله با مطالعات يوجود نداشــت، امکان مقا يپرســتار
ــابه وجود ندارد.  ــ يبرا ياز طرفمشـ  نيتر ايتر و علمقير دقيتفسـ

 از اســت.ين نقطه برش ابزار نييشــتر و تعيات بافته به انجام مطالعي
ن مطالعه با ســطح يا يهانمونه دهديمافته نشــان ين يا احتماالًاما 

ــله دارند.      يت کار ي ده آل موفقي ا ت ي با توجه به اهم    رونيازافاصـ
ــا يدر ارائه مراقبت به ب    يت کار ي موفق  يکار  يامدها  ي ر پيمار و سـ

ــنهاد يمهم، پ ــوديمش ــتا ش ــتاران  يت کاريوفقم يتا در راس پرس
  رد.يصورت بگ يترياساساقدامات و مداخالت 

ــعه   ۱۵-۷۵از محدوده  ۷۵/۴۹±۵۹/۲اثرگذار با نمره  بعد توس
ــد در مهارت ييتوانا ــع  ينيبال يهارش ــتقل وض  تي(مانند اداره مس

س  موارد مار دريب ينيبال شت  روز مانند به( يا)، حرفهياورژان ن نگه دا
وجدان)،  خاطر (مانند انجام کار درست به  ي)، اخالقيپرستار  دانش

 نجاما از ب قبليا و معايمزا ينظر گرفتن تمام (مانند در يفراشناخت
شان  کار) را ن و مارستان يب (مانند ابتکار در ييمراقبت) و خودشکوفا 

در متون مربوط به  يارشــد و توســعه حرفه يســازدهد. مفهوميم

شــده  ديت تأکيموفق يهاانهاز نشــ يکي عنوانبهز ين يت کاريموفق
ــت  کنند چنانچه فرد قادر يان ميب و همکاران Dries. )۱۸-۱۳(اس

به  يابيدســت يشــرفت برايخود و پ ياحرفه يهابه توســعه مهارت
ــاس موفق ياهيخود و توانمند يازهاين ــد، احس ت ينهفته خود باش
  .)۱۹(د ينمايم

 ۹-۴۵از محـدوده   ۶۴/۳۰±۸۳/۲بـا نمره   يميبعـد خودتنظ 
شرا يريم و مديحول محور تنظ عمدتاً س  يرونيو ب يط درونيت  ط تو

شد. خودتنظ يمخود فرد   يشده و در ط  يتلق يمفهوم مهم يميبا
ــته، بخش مهم     ــال گذشـ در  يقات يتحق يها تي از فعال  يپنجاه سـ

رغم ياما عل .)۲۰(ســراســر جهان را به خود اختصــاص داده اســت 
ــه نقش      يهــا، پژوهش  يم ي دگــاه خودتنظ    يــت ديــاهم   مربوط ب

س  يت کاريدرموفق يميخودتنظ ش   يب ست. در پژوه  در يار محدود ا
س    يچ  ين که مشارکت کنندگان آن پرستاران مرد بودند، جهت برر

شنامه   با عزت نفس از  يت کاريارتباط موفق س شده     ياپر ستفاده  ا
دارد.  يميبا مفهوم خودتنظ ياديز ياســت که ســؤاالت آن همخوان

کار ي ن موفقيدر آن پژوهش ب باط معن  يت  دار  يو عزت نفس ارت
ر در يمعروف و جامع اخ يليک مطالعه فراتحلي. )۱(وجود نداشـــت 

ک مطالعه در باره نقش    ي  ي، حتيت کار ي مورد عوامل مؤثر در موفق 
ست    يرا ن يت کاريدرموفق يميخودتنظ ست نکرده ا  ي. ول)۶(ز فهر

عه خودتنظ  يدر ا تار ي جهت موفق  يمين مطال ــ د ي از د يت در پرسـ
  کنندگان مهم شناخته شد.مشارکت

کرد که  رينگونه تفس يد بتوان علت را ايافته، شا ين يه ايدر توج
جام     عات ان ته عمدتاً   ي مطال جام      يب اف ت ي ن کارکنان و کارگران ان ه اف

ست   سا ي. ماه)٢١, ٦(ا ست که   يار مشاغل به گونه يت  سر يا  يک 
شده را انجام م يو از پ يف تکراريوظا صورت  يش آماده  دهند و در 

ــتورالعمل   يز ميبروز چالش ن  ان مراجعه  ي ها و کارفرما   توانند به دسـ
ــتاريند؛ اما ماهينما ــت که  يابه گونه يت پرس ــتار هر ياس ک پرس

شرا    ست با  شود که   ياتازه يقو اخال يط کاريلحظه ممکن ا روبرو 
 نينوشـته نشـده اسـت. معموالً در ا    يچ کتاب و دسـتورالعمل يدر ه
سته    يشرا  ست به دان ستار مجبور ا خود مراجعه نموده و با  يهاط پر

  تأهلت يوضع
تأهلت يوضع   ۸۴۲/۰  

-۰۸۴/۰ مجرد  ۹۲۲/۰-  ۷۵۳/۰  ۸۴۲/۰  
 مرجع متأهل

 يقيا تا کنون تشويآ
دياداشتهدرج در پرونده   

درج در پرونده يقيتشو   ۰۰۶/۰  
يبل  ۰۱۲/۱-  ۷۲۸/۱-  ۲۹۵/۰-  ۰۰۶/۰  
ريخ  مرجع 
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مل انســـان    يدهي چياد و پي ز يرانســـان يو غ يدر نظر گرفتن عوا
  د.ينما يريگميامدها، تصميرگذار بر پيتأث

  ياه افته ي ت با  ي فير بعد مراقبت با ک   ن مطالعه د  يا يها افته ي 
گر متخصــصــان بهداشــت، مانند يرا در د يت کاريگران که موفقيد
ــتيوتراپيزيف ــس دارد؛ چرا که  يقرار دادند، همخوان يها مورد بررس

 عنوانبه ماران را  يجاد روابط خوب با ب  يمار و ا يز مراقبت از ب ين ها آن
مل تع ياز مهمتر يکي نده موفق يين عوا  اعالم کردند  يت کار ي ن کن
با ا )۸( ته ي ن حال،  ي.  ــده در        يا يها اف جام شـ عات ان با مطال عد  ن ب

 يمال يهابا سالمت، که در آن کارمندان جنبه  رمرتبطيغ يهاحرفه
د، ن نشانه در نظر داشتن  يترمهم عنوانبهرا  يمراتبسلسله  ت يو وضع 

ــت    ته ي  ني. ا)۲۱, ۶(متفاوت اسـ طات    علم تي تقو تي اهم اف با ارت
سان  ستاران  يت عملمهار و يان شان  را پر  در که يحال در. دهديم ن

 در که يپرســتار انيدانشــجو تعداد ،يپرســتار کمبود به پاســخ
 يزشآمو ستميس در يمواز بهبود بدون کننديم نام ثبت هادانشکده

ست؛  ا هشدار  کي ابد کهييم شيافزا ينيبال يهاتيقابل و امکانات و
ــتاران ي فقجه مو يت و در نتي فيباک  مراقبت  که  چرا  دي دته  را ت پرسـ

ــنهاد يپ رونيازا. کنديم ــوديمش ــه ش  يت کاريل موفقيجهت تس
  .توجه شود يت آموزشيش از کميب يت آموزشيفيپرستاران به ک

ستم، در کنار  يبا س  ياريهم يدهندهعمدتاً نشان بعد ن يمچهار
ــازمان   ــت.  يبرآوردن انتظارات سـ  يکند برا يان مي ن عامل ب  يااسـ

ارمند ک عنوانبهد در نقش خود ينه تنها با ير پرستار ت در کايموفق
ــت ــته و ينقش نمود، بلکه با يفايا يبه درس د فراتر از آن گام برداش

سازمان     يياقدامات و رفتارها شت که در جهت و به خاطر اهداف  دا
ــد. در ا ــورت همنيباشـ ــکار  ياريصـ ــازمان خود آشـ کارمند با سـ

خود اذعان کردند  يز در مقاله مروريو همکاران ن Ng. )۲۲(شوديم
ازمان س  يد بتواند براياک کارمند بي، يت کاريکسب موفق  يکه برا

شود      سوب  شمند مح ضر م )۶(خود ارز ن نمره يانگي. در پژوهش حا
  انه بود.يز در محدوده مين بعد نيپرستاران در ا
شو يرگرس  ج آزمونيطبق نتا ر درج د يقيون نوع بخش و اخذ ت

ــتند  ــد تغ ٥/١٣پرونده توانس را  يت کاريانس موفقيرات وارييدرص
ــاکنند. اما  ينيبشيپ ــات دموگراف يس ــخص  ينيبشيپدر  يکير مش

ــهم يت کاريانس موفقيرات وارييتغ ــتند.  يس ه مطالع کيدر نداش
 يارهاو رفت يکار تيدرک از موفق نييتع باهدفدر آلمان  يمقدمات

 يکار تيوفقم مرکز مراقبت سالمندان، درک کيکارکنان در  يکار
ــابقه کار ينزد مردان و افراد ــتريب يکه س ــتند، بهتر بود يش  داش

نشـــان داد نمره  يآمار يهاآزمونج يدر پژوهش حاضـــر نتا .)۲۳(
ــتاران يت کاريموفق ش يب کننديمژه کار يو يهابخشکه در  يپرس

معنادار  ين تفاوت از نظر آمارياســت. ا يجراح يداخل يهابخشاز 
کار ي س موفقاني وار ينيبشيپبوده و توانســـت در   ز نقشين يت 

صورت        سعه و ارتقاء در کار به دو  شد. در متون موجود، تو شته با دا

ض  يو ارتقا يطول يارتقا ست. ارتقا    يعر شده ا  کي يطول يمطرح 
و  ش رتبه و ســـمت اشـــاره دارديبوده و معموالً به افزا ينيار عيمع
ــانگرها يکي ــنّت ياز نش ــل يس ــاغل  يبرا يت کاريموفق يو اص مش

سوب م مختلف  سا )۲۴, ۱۸(شود  يمح شد و  ياخ يهال. اما در  ر، ر
 يش توانمنديبه افزا يمطرح شده است. توسعه عرض     يتوسعه عرض  
ــئول قاء طول     ي و مسـ بدون ارت ند،  کارم فه    يت  ــاره دارد. در حر اشـ

 يشتريب يهامهارتو  يژه به توانمنديو يهابخشکار در  يپرستار 
 يرض ت توسعه ع يانگر اهميب يافته به نوعين يا يبه عبارت از دارد.ين

 شـــوديمشـــنهاد يپ رونيازاپرســـتاران اســـت.  يت کاريقدر موف
سئول  ستار يم ض    ين پر سعه عر ستاران، موفق  يبا کمک به تو ت يپر

ــه  يرا برا يکار  نان تسـ ما ي آ بارت به ند؛  يل ن گام  گريديع  که يهن
ــاهده  ــتار ندينمايممشـ ــتا يپرسـ تالش  يت کاريموفق يدر راسـ

ــئول ژه ويو يهابخشدر  يو يهايتوانمند، از دينمايم  يهاتيمس
سمت باالت    يمين تفکر قديرند تا ايبهره بگ يسازمان  ست و  ر که "پ

ــانه موفق  ــت" را تعد  يت کار ي نشـ ــورت يند. در ا يل نما ي اسـ ن صـ
کســب ســمت باالتر و فرار از  يتالش برا يبه جا ينيپرســتاران بال

ــعيبال  يارت کيخود، موفق يهايتوانمندش يبا افزا کننديم ين، س
  د.خود را نشان دهن

پرســتاران ارتباط داشــته و  يت کاريز با موفقين يقياخذ تشــو
ــتيم ما  ينيبشيپآن را  توانسـ ــي ن کا که   يدر آمر يد. در پژوهشـ

کار ي موفق مل   يت  بال    ي در آن از د مؤثرو عوا قان  گاه محق را  ينيد
س  ست، ن  يبرر شو يکرده ا  يارت کيرنامه با موفقيو تقد يقيز اخذ ت

شد   شو  معموالً. )۲۵(مرتبط اعالم  ستار  يقيت ، هنگام انجام يدر پر
ــوديمن داده يروتر از يبهتر و غ يکارها   ــابه  يافته ن ي ن ي. اشـ ز مشـ

ــ يو ارتقا يش توانمنديار افزايمع ــعه عرض ــت. البته با يتوس د ياس
شو  ساس مع    يقيدقت نمود که ارائه ت ستاران بر ا صول يبه پر  ار و ا

 يسـته سـاالر  يض و بر اسـاس شـا  ينانه، دور از تبعيح، واقع بيصـح 
ــورت بگ ــده در ح   يصـ ر علوم يغطه  يرد. برخالف مطالعات انجام شـ

 يشغل يهايژگيومانند سن و جنس و  يکه مشخصات فرد يپزشک
ند       کار در چ ند  کار ي موفق ينيبشيپدر  مؤثرن مرکز را يمان  يت 

ــتار)۲۱, ۶(داننديم ــدنديتائ هاافتهين يا ي، اما در پرس . انجام د نش
ــاز  يمطالعات آت ــوح س ــتر ايب يجهت وض ــنهاد يپ هاافتهين يش ش

  . شوديم
ند ا  عات در ا   ياز اول يکين پژوهش يهرچ طال با    ين زمين م نه 

حدد        ما م باال اســــت، ا نه  ها ي حجم نمو از  يکيز دارد. ين ييت 
عه طوالن   يها تي محدود  طال مان  ي جهت تکم بودن ابزار  يم ل در ز

ش    ستراحت  ست. بر  يفت کاريا ساس پ  نيا ا  در گردديم شنهاد يا
 نيهمچن گردد. نيابزار تدو نيا يشـده فرم کوتاه  يآت يهاپژوهش

ــورها مانند چ ينکه در برخيبا توجه به ا ن مفهوم به وفور ين، ايکش
س  ست، محدود    يبرر گر، وجود مقاالت مربوطه به زبان يت ديشده ا
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هشـــگران پژو يبرا هاآنبود که امکان ترجمه و مطالعه همه  ينيچ
ماه   ها تي محدود گر از يد يکيمقدور نبود.   ت ي ت مفهوم موفقي به 

ست. موفق  يکار ست  يک مفهوم چند بعدي يت کاريمربوط ا  )٧(ا
هاد شن يشده است. پ   يبررس  ين پژوهش فقط با خودگزارش يکه در ا

ــوديم داده  يآورجمعگر يد يها روشاز  يبعد  يها پژوهشدر  شـ
  دد. رز استفاده گين و همکاران نيا پرسش از مسئوليمانند مشاهده 

از کل ابزار و  هانمونه، نمره هاافتهيطور خالصـــه بر اســـاس به
ــان ين يانه بود. ايآن در حد م يهاطهيح  يهانمونه دهديمافته نش
ن يفاصــله دارند و بنابرا يت کاريده آل موفقين مطالعه با ســطح ايا

ستار        سئوالن پر سان و م ستاران و هم به مدر شنهاد  يپ يهم به پر
تر قيدق ريتفس  يند. البته برايط تالش نمايهبود شرا ب يبرا شود يم

ــتر و تعيافته به انجام مطالعات ب     ي ن يتر ايو علم رش ن نقطه ب ييشـ
نوع بخش  يرهاين پژوهش، فقط متغين در اياز است. همچن يابزار ن

انس يهستند، توانستند وار   يانگر توسعه عرض  يکه ب يقيو اخذ تشو 
ند ياصــالح فرآ رونيازاکنند.  ينيبشيپپرســتاران را  يت کاريموفق

 يهايو انتخاب بخش مناسـب و متناسـب با توانمند   يقياخذ تشـو 
ستاران پ  سخ يشود. درمجموع، ا يشنهاد م يپر ست   ين مطالعه پا ا

ست  يت کاريشتر درباره موفق ياز به انجام مطالعات بين يبرا اران؛ پر
 ياعهمطال توسط  ران ويا در پرستاران  يت کاريموفق چرا که مفهوم

س  جامع شده  يبرر ست. همان  ن  موجود دانش د،يطور که ذکر گردا

ــاغل غ ــکيدرباره مش و  يفرهنگ خاص يهانهيزم و در يرعلوم پزش
  ست.ين ما کشور پرستاران در يبرا استفاده است که قابل ياجتماع
  

  يتشکر و قدردان
ش  مطالعه نيا ستار  يدکتر نامهيانپا از يبخ ست  يپر  رد هک ا

 از وسيله بدين .است  دهيرس  بيتصو  به زيتبر کيپزش  دانشگاه علوم 
 ردندک يمال تيحما هک زيتبر کيعلوم پزش دانشگاه مسئوالن يتمام

سئوالن ين و ستان يب ز از م شارکت ه يلک از يژهوبه و هامار  گانيکنندم
ــتند،  يارک هم يقات يتحق طرح نيا در هک  ــ داشـ  يقدردان  و رکتشـ
  .شوديم
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Abstract 
Background & Aim: Career success as an important concept, is associated with many professional and 
work outcomes such as error and absenteeism. Despite the importance of success in career, this concept 
is not clearly recognized in nursing. This study aimed to determine the predictive factors of nurses' 
career success. 
Methods & Materials: This cross-sectional study was conducted on 530 nurses working in educational 
hospitals of Tabriz in 2017. Random cluster sampling was performed and the data was collected using 
demographic and nurses' career success scale. Data was analyzed using descriptive statistics, t-test, one-
way ANOVA, Pearson correlation coefficient and linear regression test in SPSS-21. 
Results: The mean and standard deviation of nurses' success score was 139.14 ± 12.82 (range= 39-195). 
According to the results of the regression, kind of the ward and documented incentive predicted 13.5% 
of the variance of career success. 
Conclusion: According to the results, variables that indicate horizontal improvement and capacity 
enhancement can play a role in nursing career success. Also, since this study is one of the first studies 
in the field of nurses' career success, the results of this study can be used as a guide for nursing managers 
and nursing instructors in order to improve the position and success of nursing profession. 
Keywords: career success, nurses, predictive factors 
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