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چكيده

ق يـ ن امر از طريباشدکه ايمت سازمان يان در موفقآنيمافراد آن و نقش تما،)يازجمله مراکزدرمان(هر سازمان داريپايت رقابتيتنها مز:پيش زمينه و هدف

در يت شـغل يزان رضـا يباميشناختروانين توانمنديرابطه بيب هدف مطالعه حاضر بررسيترتنيبد.سر استيکارکنان ميت شغلين رضايو تأميتوانمندساز

.استي پرسنل پرستار

. بودنامهپرسشسهاطالعات يآورابزار جمع. انجام شديتصادف-ياطبقهيريگوه نمونهيبه شبوده کهيهمبستگ-يفيمطالعه حاضر ازنوع توص: و روش کارمواد

.ون چندگانه استفاده شديرسون و رگرسيپيب همبستگي، ضريانمونهتکTاز آزمونهال دادهيه وتحليتجزيبرا

مربوط يتين نارضايشترياما ب،مطلوب داردنسبتاًيت شغليکه نشان از رضادست آمد به) ٨٤٧/٣(يپرسنل پرستاريشغلتين رضايانگيکه ميباوجود:هاافتهي

ين توانمندينشان داد که بيب همبستگيج ضرينتا)٣. باشديمباال يبود که نشان از توانمند) ٢١٨/٤(يشناختروانين توانمنديانگيم)٢. به عامل پرداخت بود

يتوانمنـد يرهـا ين متغيز نشـان داد کـه از بـ   يـ ون چندگانـه ن يج رگرسـ ينتا)٤. وجود دارديداريه معنرابطيدر پرسنل پرستاريشغلتيو رضايشناختروان

. دار دارديرابطه معنيشغلتيرات نمرات رضايير احساس اعتماد باتغيفقط متغيشناختروان
-يران مراکز بهداشتيشود که مديمشنهاد يپيپرسنل پرستاردريت شغليو رضايشناختروانين توانمنديتوجه به محرز شدن رابطه ببا: يريگجهينتبحث و 

انجام يت خود برايو ظرفييبه توانا-٢. نسبت به آن داشته باشنديو عالقه دروننمودهيشغل خود را با ارزش تلق-١را فراهم آورند که کارکنان يطيشرايدرمان

گر يکديبه -٥. مشارکت داشته باشندهايريگميدر تصم-٤.ط کار باشنديعمل و استقالل درمحيحق انتخاب، آزاديدارا-٣. ف محوله اعتقاد داشته باشنديوظا

.داشته باشنديمندعالقهواحساس اعتماد

و پرستارانيت شغلي، رضايروان شناختيتوانمند: واژهديکل

۱۰۴-۱۱۳ص،۱۳۸۹فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هشتم، شماره دوم، تابستان 

۰۹۱۵۱۹۰۲۰۴۷: دانشگاه سيستان و بلوچستان تلفن:آدرس مكاتبه

E-mail: n_nastie1354@yahoo.com

شگاه تهراندان،يآموزشيزيت و برنامه ريرياستاد گروه مد۱
)سنده مسولينو(يستان و بلوچستان دانشگاه سيدانشگاه تهران و مربيت آموزشيريمديدکترايدانشجو٢

مقدمه

ــروزيهــاســازمانيژگــيو ــپويام ــام، يدگيــچي، پيياي ، ابه

ر را بـه  ييـ جـه تغ يط است، در نتياز محيو تأثر دائميزيگرسنت

ز در يـ نيمراکز درمـان . رفته اندير پذياجتناب ناپذيعنوان ضرورت

ان ير و فشار از طرف مشتريينان، تغيط عدم اطميحال تجربه شرا

يهرچند که تکنولـوژ . ت بهتر خدمات هستنديفيافت کيدريبرا

باعـث  شـدن، يا مسـئله جهـان  به سرعت در حال بهبود است، امـ 

ط ين انتظارات از کارکنـان براسـاس محـ   يگسترش رقابت شده و ا

ط يجه به منظور غلبه بر شراي، در نت)۱(ش داده است يرا افزايکار

قرارران يمديش رويکه پيا تنها راهيده و پويچينامطمئن، پ
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به عنـوان  يتوانمندساز). ۲(کارکنان است١يدارد توانمندساز

در هـا از کسب و کار در سـازمان يدر واکنش به نيتيريک فن مدي

و در حرکـت بـه سـمت    ) ۳،۴(شـود يبه کار گرفته ميسطح جهان

در ) ۶،۷(ت يريبرجسـته مـد  يهاياز استراتژيکي، يجه محورينت

ين نهادهـا يتـر از مهـم يکييمراکز درمان. باشديمهاهمه سازمان

ند که در بازگشت، حفظ و ارتقاء سالمت يآيشمار مارائه خدمات به

ن رو بـه  يـ کنند، از ايمفا يرا ايمنقش مهمارانيبيو روانيجسمان

يکارکنان مراکز درمـان يتوانمندسازژه به يرسد که توجه ويمنظر 

برخوردار يشتريبتياز حساستر و تيبا اهميگرياز هر سازمان د

). ۵(است 

ي، مشتري، رقابتيکه در جو دانش محوريامروزيهاسازمان

و ينــيکــار آفر، يکت، مشــاريــيت گرايــفي، کيي، پاســخگويــيگرا

يرويـ ع بـه ن يسـر يابيکنند، مستلزم دسـت يمت يفعالييگراتحول

) ۸(باشنديميتوانمند، خشنود و متعهد به عنوان ابزار رقابتيانسان

يه انسـان يا سـرما يـ و خـالق  ي، پرانـرژ يرا داشتن کارکنان راضيز

با توجه به) ۹،۱۰(شوديممحسوب ين منبع سازمانيترمتعهد، مهم

ک سـازمان  يـ يکارآمد، شاخص عمـده برتـر  يانسانيرويکه ننيا

مـؤثر و  يانسـان يرويـ د بر نيگر است، تأکيديهانسبت به سازمان

که يکارآمد در عرصه بهداشت و درمان و توجه به خدمات پرستار

ز رو بـه  يـ باشـد، ن يمـ يبهداشـت يهـا نهياز هزيميبا نيل تقرئومس

سـازمان  ردار هـ يـ پايت رقـابت يزن تنها ميبنابرا) ۱۱(ش استيافزا

ت يـ آنـان در موفق يم، افراد آن و نقـش تمـا  )يمراکز درمانازجمله (

ن يو تـأم يتوانمندسـاز ق يـ ن امر از طريکه ا)۱۲(باشديمسازمان 

ن مطالعـه، بـه دو   يـ لـذا در ا .سـر اسـت  يکارکنـان م يت شغليرضا

٢يت شـغل يو رضـا يتوانمندسازيعني، يعامل انسانيضرورت اصل

.شوديمداخته پر

از آن وجود ندارد بلکه يف واحديتعريتوانمندسازتايدر ادب

ــتعر ــتگي ــه موقعيف آن بس ــب ــراد داردي ــو با) ۱۳،۱۴(ت و اف د ي

1 Empowerment
2 Job satisfaction

ت آن را درک کـرد  يـ انجام شـود تـا بتـوان ماه   يشتريقات بيتحق

اقـدامات و  يبـه معنـا  يتوانمندسـاز ، ۱۹۹۰تا قبل از دهـه  ).۱۵(

به يريگميار و قدرت تصميض اختيد تفوماننيتيريمديراهبردها

م شدن کارکنان در اطالعات، يو سه)۱۶(تر سازمان نييپايهارده

به بعـد، ۱۹۹۰شد اما از دهه يميتلق) ۱۷(دانش، پاداش و قدرت

را از منظر باورها و احساسات کارکنان يتوانمندسازه پردازان ينظر

.مورد توجه قرار دادند

بحـــث ن بـــارياولـــيبـــرا) ۱۹۹۰(٣تومـــاس و ولتهـــوس

)۱۸(مطــرح کردنــد کارکنــان را٤يروان شــناختيتوانمندســاز

شـغل  يزش درونـ يـ ش انگيند افزايآفريشناختروانيتوانمندساز

بـا  [٥يدارياحسـاس معنـ  -الـف : يحوزه شناخت۵ياست که دارا

-ب،])۱۹(شخص به شغليو عالقه درونيارزش بودن اهداف شغل

يت خود برايو ظرفييفرد به توانااعتقاد[٦يمدخودکار آاحساس 

داشـتن  [٧ياحساس خـود مختـار  -، ج])۲۰(مهارتيانجام کارها

-، د])۲۱(ط کـار يعمل و استقالل فرد در محـ يحق انتخاب، آزاد

ا يـ و يک، ادارياسـتراتژ يامدهاينفوذ در پييتوانا[٨رياحساس تأث

، يستگي، شايمندهعالق[٩احساس اعتماد-ن])۲۲(در کارياتيعمل

. باشديم])۲۳(گرانينان به ديو اطمي، گشودگيستگيشا

يبـه معنـا  يتوانمندسـاز رفت کـه  يتـوان پـذ  يمن وجوديبا ا

افت اطالعات مناسب، ي، دريريگميمشارکت در تصمقدرت،ياعطا

ــل، خالق ــتقالل عم ــاس ــوآوري ــش و  يت و ن ــتن دان ــار، داش در ک

کـه در دو سـطح   )۱۵(باشـد يميريت پذيالزم و مسؤليهامهارت

در يشـناخت يتوانمندسازند يآفر. شوديماعمال يو سازمانيفرد

جهـت کـار بـا    ييهـا فـراهم آوردن فرصـت  يبه معنـا يسطح فرد

ت منـابع و در  يريو مديريم گيتصميهامهارتيريادگيگران، يد

3 Tomas & Volthouse
4 Psychological Empowerment
5 Meaning
6 Competency
7 Self-determination
8 Impact
9 Trust
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مشـترک و  يو رهبـر يريت پـذ يمسـؤل يبه معنـا يسطح سازمان

).۲۴،۲۵(باشديميريم گيتصممشارکت در يبراييهافرصت

دارد يژه ايـ ت ويـ اهميکـه در رفتـار سـازمان   ين نگرشيدوم

است که عبارت اسـت از واکـنش کارکنـان در برابـر     يت شغليرضا

معتقد ) ۱۹۹۷(١اسپکتور). ۲۶(کنند يمفا يکه در کارشان اينقش

احسـاس مـردم را   ياست کـه چگـونگ  ينگرشيت شغلياست رضا

مختلف يهاطهيا نسبت به حيو يطور کلبهنامشاغل شنسبت به 

)عـات يا و ترفيمزا، همکاران، حقوق ويسازمان، کار، سرپرست(آن 

).۲۷(دهديمنشان 

تواننـد  يمـ پـنج بعـد شـغل را کـه     ٤نيلهاو٣کندال،٢تياسم

کنند کـه  يمان يباشند، بيت شغليات برجسته رضايمعرف خصوص

دهـد  يمـ که فرد انجـام  يفيرو وظاقلم(:٥ت از کاريرضا: عبارتند از

، )فـراهم کنـد  يريادگيـ آمـوزش و  يبراييهاجالب باشد و فرصت

يران و مالحظاتيمديتيريو مديفنيهاييتوانا(:٦ت از مافوقيرضا

،)دهنـد يمـ ق کارکنان از خود نشـان  يعاليکه آنان برايمالحظات

که همکـاران  يتيو حمايت فنيزان صالحيم(:٧ت از همکارانيرضا

يهابه فرصتيدسترس: (٨عيت از ترفي، رضا)دهنديمخود نشان از 

زان حقـوق  يـ م(:٩ت از حقـوق يو رضـا ) شـرفت يپيبرايواقعيها

بــه يدر مــورد حقــوق و روش پرداختــيادراکــي، برابــريافتيــدر

).۲۸) (کارکنان

و ترک خدمت وجـود  يت شغلين عدم رضايبيمارتباط محک

زان يکا، مين استخدام آمرکه طبق گزارش انجميطوربه) ۲۹(دارد 

زان تـرک خــدمت  يـ درصــد و م۳۲کـار پرسـتاران   ييجـا بـه جــا  

ک پرستار شغل خود را يپرستار، ۱۰هريهر ساله به ازا(درصد ۴۰

ز شـاهد عـدم   يران نيايدرمانيهاطيمح). ۳۰(است)کنديمترک 

1 Spector
2 Smith
3 Kendall
4 Hullin
5 satisfaction of work
6 Satisfaction of boss
7 Satisfaction of Co-workers
8 Satisfaction of promotion
9 Satisfaction of salary

ر مـرتبط بـا   يـ ل پرستاران بـه ادامـه کـار، انجـام شـغل دوم غ     يتما

، گـرفتن  ياز مقـررات ادار يتينارضـا ل به ترک کار،ي، تمايپرستار

اد و کمبـود  يـ ت از حجـم کـار ز  يمکـرر، شـکا  يساعتيهايمرخص

يت شغليکه از رضاين پرستارانيبنابرا). ۳۱(هستنديانسانيروين

داشته و کمتر حاضر به ترک يشتريبييبرخوردارند، کارآيمطلوب

).۳۲(ش هستنديشغل خو

ت يکارکنـان بـر رضـا   يتوانمندسـاز دهـد يمـ مطالعات نشان 

ت ارائـه  يـ فيو کي، بهـره ور يريت پـذ ي، حس تعهـد، مسـؤل  يشغل

ن يب شـناخت رابطـه بـ   ين ترتيبد). ۳۳(ر مثبت دارديخدمات تأث

در پرسـنل  يت شـغل يزان رضـا يـ بـا م يشـناخت روانيتوانمندساز

ن يمسئوليريم گيتصميرا برايتواند اطالعات مناسبيميپرستار

يمناسب به منظور اثربخشـ يهاورد و منجر به اتخاذ روشفراهم آ

۳بـه  يين مطالعه به دنبـال پاسـخگو  يا. کشور گردديمراکز درمان

:ل استيسوال ذ

يت شـغل يو رضـا يشـناخت روانين توانمنـد يا بيآ: سؤال اول

) يسوال اصل(وجود دارد؟يداريرابطه معن

يپرسـتار پرسـنل يشـناخت روانيزان توانمنـد يم: سؤال دوم

باشد؟يمچقدر 

چقـدر  يپرسـنل پرسـتار  يت شـغل يزان رضـا يم: سؤال سوم

باشد؟يم

روش کارمواد و 

-يفي، مطالعه حاضر از نوع توصهال دادهيبا توجه به نوع تحل

ه پرســنل يــت مــورد مطالعــه آن کليــجمع. باشــديمــيهمبســتگ

و امام ي، بوعل)ص(اء يمارستان خاتم االنبيشاغل در سه بيپرستار

ن مطالعـه شـامل   يدر ايپرسنل پرستار. شهر زاهدان بود) ع(يعل

مشـغول بـه   يقـرارداد ا ييمار و پرستار بوده که به صورت رسيبه

ــام وظ ــاهنگ . فــه بودنــد يانج ت يريبــا مــد ياداريپــس از هم

تعداد يتصادف-يطبقه ايريوه نمونه گيفوق، به شيهامارستانيب
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يمختلف کـار يهادر نوبتيپرستارن پرسنل يبنامهپرسش۲۲۰

ا يبه علت عدم عودت نامهپرسش۳۷ت تعدادينهادرع شد که يتوز

اطالعـات در  يآورابـزار جمـع  . نقص اطالعات کناره گذاشته شدند

. بودنامهپرسش۳ن مطالعه يا

ت، يجنسـ (ياول به مطالعه مشخصات فـرد نامهپرسش.۱

پرسـنل  )ت تأهـل يوضـع سـنوات خـدمت و  الت،يسن، تحص

.پرداختيميپرستار

تزر که بـه  ياسپريشناختروانيتوانمندسازنامهپرسش.۲

ر، ي، تـأث يخودکـار آمـد  ، يداريبعد احسـاس معنـ  ۵يبررس

ه يگو۱۵يدارانامهپرسش. پرداختيمياعتماد و خودمختار

م شـده بـود کـه    يکرت تنظـ يليانهيگز۵اس يو براساس مق

باشد و هرچه نمره يم۷۵و حداکثر آن۱۵حداقل نمره فرد 

سـنجش  يبـرا . بهتر اسـت يفرد باالتر باشد نشان از توانمند

ب آلفـا کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه      ياز ضرنامهپرسشاعتبار 

. بود۷۵/۰ب کل به دست آمدهيمقدار ضر

بعـد  ۵و کـروم کـه   يسوکيويت شغليرضانامهپرسش.۳

ت را سـتم ارتقـاء و پرداخـ   يهمکـار، س ت کار، سرپرست،يماه

ه و بـر اسـاس   يـ گو۳۹يدارانامـه پرسـش . کـرد يمـ يبررس

م شده بود که حداقل نمـره فـرد   يتنظيياس افتراق معنايمق

بود و هرچه نمره فرد باالتر باشد نشان ۱۹۵و حداکثر آن ۳۹

نامـه پرسـش سنجش اعتبار يبرا. باالتر دارديت شغلياز رضا

ب کـل بـه   يضـر ب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدارياز ضر

از آزمون هال دادهيه و تحليتجزيبرا. بود۷۶۷/۰دست آمده 

T ون يرسـون و رگرسـ  يپيب همبسـتگ ي، ضـر ياتک نمونـه

.استفاده شدهچندگان

هاافتهي

زن، درصد۵/۷۶نفر شرکت داشتند که ۱۸۳در مطالعه حاضر، 

۳۵يبـاال ين سـن يانگيـ ميدارادرصد۰۶/۳۶متاهل،درصد۷/۶۶

يدارادرصد۵/۴۱و يالت کارشناسيتحصيدارادرصد۷/۷۲سال،

).۱جدول شماره (سال بودند ۵ر يسنوات خدمت ز

يکيت دموگرافيوضع):۱(جدول شماره 

درصدتعدادوضعيتمشخصات

۱۴۰۵/۷۶زنتيجنس

۴۳۵/۲۳مرد

۶۱۳/۳۳مجردهلأت

۱۲۲۷/۶۶متاهل

۴۴۰۴/۲۴سال۲۵-۲۰سن

۳۷۲۲/۲۰سال۲۶-۳۰

۳۶۶۷/۱۹سال۳۱-۳۵

۶۶۰۶/۳۶سال۳۵ازباالتر

۲۹۸/۱۵پلميدتحصيالتسطح

۱۹۴/۱۰پلميفوق د

۱۳۳۷/۷۲يکارشناس

۲۱/۱ارشديکارشناس

سنوات خدمت

۷۶۵/۴۱سال۵ر يز

۳۲۵/۱۷سال۱۰- ۵

۴۸۲/۲۶سال۱۱-۱۵

۲۷۸/۱۴سال به باال۱۶
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يت شـغل يبا رضايروان شناختيارتباط توانمنديرسبريبرا

رسون استفاده شـد  يپيب همبستگيشرکت کنندگان از آزمون ضر

.گزارش شده است۲آن در جدول شماره يهاافتهيکه 

يت شغليبا رضايروان شناختيتوانمنديب همبستگيضرا:)۲(جدول شماره 

يابعاد توانمند

يروان شناخت

ابعاد 

ت يرضا

يشغل

ت از يرضا

کار

ت از يرضا

سرپرست

ت از يرضا

همکاران

ت از يرضا

ستم يس

ارتقاء

ت از يرضا

وه يش

پرداخت

ت يرضا

يکل

احساس 

يخودکارآمد

R۱۱۰/۰۰۲۴/۰۱۰۴/۰۰۳۱/۰-۰۸۱/۰-۰۳۱/۰

Sig۱۳۷/۰۷۵۲/۰۱۶۱/۰۶۷۶/۰۲۷۶/۰۶۷۶/۰

احساس 

يخودمختار

R*۱۷۶/۰*۱۸۰/۰*۱۶۱/۰۰۲۲/۰۱۰۴/۰-*۱۶۹/۰

Sig۰۱۷/۰۰۱۵/۰۰۲۹/۰۷۶۶/۰۱۶۰/۰۰۲۲/۰

احساس 

يرگذاريتأث

R**۲۴۰/۰۰۹۸/۰*۱۷۲/۰۰۳۷/۰۰۷۸/۰*۱۶۵/۰

Sig۰۰۱/۰۱۸۶/۰۰۲۰/۰۶۲۲/۰۲۹۳/۰۰۲۵/۰

احساس 

يداريمعن

R**۳۲۰/۰**۲۰۵/۰۰۷۸/۰۱۱۱/۰۰۳۴/۰*۱۵۶/۰

Sig۰۰۰/۰۰۰۵/۰۲۹۷/۰۱۳۴/۰۶۵۰/۰۰۳۵/۰

س اعتماداحسا
R**۲۸۵/۰**۲۷۶/۰**۳۶۷/۰*۱۹۱/۰۱۱۴/۰**۳۴۲/۰

Sig۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۱۰/۰۱۲۶/۰۰۰۰/۰

يتوانمندساز

يروان شناخت

R**۲۹۰/۰**۲۰۱/۰**۲۵۶/۰۰۴۸/۰۰۲۱/۰-**۲۱۹/۰

Sig۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰۰/۰۵۱۷/۰۷۷۴/۰۰۰۳/۰
۰۵/۰دار در سطح يمعنيهمبستگ* 

۰۱/۰دار در سطح يعنميهمبستگ** 

يتوانمنديرهاين متغيدار بيرابطه چندگانه معنيبررسيبرا

، يرگـذار ي، تأثي، خودمختاريخودکارآمد: احساس(يروان شناخت

ون چندگانـه  ياز آزمون رگرسيت شغليبا رضا) و اعتماديداريمعن

.گزارش شده است) ۴و۳(ج آن در جداول ياستفاده شد که نتا

يت شغلين رضاييتبيون چندگانه برايگزارش رگرس):۳(جدول شماره

ssDFrR2msFSigرهايمتغ

۱۹۳/۱۱۵ونيرگرس

۳۵۳/۰۱۲۵/۰

۲۳۹/۲

۰۴۶/۵۰۰۰/۰ ۵۲۳/۷۸۱۷۷۴۴۴/۰ماندهيباق

۷۱۶/۸۹۱۸۲کل

، يت شـغل يبـا رضـا  يشـناخت روانيل رابطه توانمنـد يدر تحل

. دار بـوده اسـت  يمعنـ ) ۰۰۰/۰(سـطح  به دست آمـده در  Fمقدار

ن يـ از ا. بوده اسـت ) ۱۲۵/۰(R2و ) ۳۵۳/۰(محاسبه شده rمقدار 

يرهـا يبـا متغ يت شـغل يرات مرتبط با رضـا ييدرصد تغ۱۲۵/۰رو 

نشـان  (Beta) بيضـرا . ن اسـت يـي قابـل تب يشناختروانيتوانمند

ر احسـاس اعتمـاد بـا    يـ فـوق، فقـط متغ  يرهاين متغيدهد از بيم
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). ۴شمارهجـدول  (داشته اسـت  داريمعنرابطه يت شغليات نمرات رضارييتغ

يت شغليبا رضايشناختيتوانمنديرهاين متغيرابطه ب):۴(جدول شماره 

bBetaS.ETSigرهايمتغ

۵۸۸/۲۴۲۰/۰۱۶۹/۶۰۰۰/۰مقدار ثابت

۴۸۲/۰-۰۹۸/۰۷۰۵/۰-۰۶۴/۰-۰۶۹/۰ياحساس خودکارامد

۰۳۱/۰۰۳۱/۰۰۸۴/۰۳۷۲/۰۷۱۰/۰ياحساس خودمختار

۰۷۹/۰۰۷۵/۰۱۱۵/۰۶۸۷/۰۴۹۳/۰يرگذارياحساس تأث

۰۳۷/۰۰۳۸/۰۰۸۷/۰۴۲۹/۰۶۶۹/۰يداريمعناحساس 

۲۵۰/۰۳۰۲/۰۰۶۵/۰۸۵۴/۳۰۰۰/۰احساس اعتماد

يريجه گينتبحث و 

ــا ــ ي ــدف بررس ــا ه ــه ب ــين مطالع ــه ب ــازن يرابط يتوانمندس

مراکـز  ين پرسـنل پرسـتار  يدر بـ يت شـغل يو رضـا يشناختروان

يمربـوط بـه توانمنـد   يهـا افتهي. شهر زاهدان انجام گرفتيدرمان

ييبـاال يتوانمنـد يداراينشان داد پرسنل پرسـتار يشناختروان

پنجگانـه  يهـا مؤلفـه ج حاصـل از  يو نتا) ۲۱۸/۴ن يانگيم(هستند 

جـز  بـه هامؤلفهن تمام يانگينشان داد که مير ادراک توانمنديمتغ

برخوردار بودند که يار مطلوبيت بسياحساس اعتماد از وضعمؤلفه

ير ادراک توانمنـد يـ متغيهـا مؤلفـه ن يانگيـ ن ميب بـاالتر يبه ترت

، )۲۳۵/۴(يخود کارآمد، )۳۲۲/۴(يداريمعناحساس : عبارتند از

).۷۸۶/۳(و اعتماد ) ۹۷۲/۳(ي، خودمختار)۰۳۸/۴(رگذاريتأث

جه ين نتيبه ا۱۳۸۷در مطالعه خود در سالو همکاران يتوران

از يداريمعنـ و يرگـذار يتاثيهامؤلفهن يانگيدند که اگرچه ميرس

ر ادراک يـ ن متغيانگيـ کـل م يبرخوردار بودند ولـ يت مطلوبيوضع

يهامارستانيکارکنان از حداقل مطلوب برخوردار بود و بيتوانمند

ن يـ که ا) ۴۶(بودند برخوردار نيت قابل قبوليمورد مطالعه از وضع

نـدارد مگـر در بعـد    يپژوهش حاضـر همخـوان  يهاافتهيبا هاافتهي

ن را کسـب  يانگين ميترنيياحساس اعتماد که در هر دو پژوهش پا

ان يـ ز نشـان داد کـه در م  يـ ن) ۲۰۰۲(مطالعه شـلتون  . کرده است

ر ين مربوط به متغيانگين ميباالترير ادراک توانمنديمتغيهامؤلفه

و يرگـذار ين مربوط بـه تاث يانگين ميترنييبوده و پايآمدخودکار

پژوهش يهاافتهيز با يافته نين يکه ا) ۴۷(بوده است يخودمختار

.ندارديحاضر همخوان

نشـان داد کـه پرسـنل    يت شـغل يمربـوط بـه رضـا   يهاافتهي

) ۸۴۷/۳نيانگيـ م(مطلـوب  نسـبتاً يت شـغل يرضـا يدارايپرستار

يت شغلير رضايپنجگانه متغيهامؤلفهصل از ج حايباشند و نتايم

وه پرداخـت از  يشمؤلفهبه جز هامؤلفهن تمام يانگينشان داد که م

ن يب بـاالتر يـ برخـوردار بودنـد کـه بـه ترت    يمطلوبت نسبتاًيوضع

ت از يرضـا : عبارتنـد از يت شـغل ير رضـا يـ متغيهامؤلفهن يانگيم

ت از همکاران يا، رض)۱۰۳۸/۴(ت از کار ي، رضا)۱۳۱۱/۴(سرپرست 

وه يت از شـ يو رضا) ۲۶۲۳/۳(ستم ارتقاء يت از سي، رضا)۹۸۹۱/۳(

وه ير شـ يـ ، متغيت شـغل ير رضـا يمتغ۵ن ياز ب.)۵۰۲۷/۲(پرداخت

. کارکنـان را بـه دنبـال داشـته اسـت     يتين نارضـا يشتريپرداخت ب

شـتر کارکنـان در   يز نشان داد کـه ب يو همکاران نيمطالعات زاهد

يمطلوبيت شغليت کار از رضاياران و ماههمک، ياس سرپرستيمق

انـه  يعـات و حقـوق ماه  يترفيهـا اسيـ برخوردار هستند امـا در مق 

). ۳۴(شتر کارکنان وجود داشت يدر بيشغليتينارضا

ل انتخـاب شـغل در   ين داليترن و مهميترياز جديکيدرآمد

تواند باعـث  يمياز موارد حتياريكه در بسياست به گونه اافراد
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از يبخشـ هادستمزدتيکفاعدم . گر باشديده گرفتن عوامل ديادن

ن يـ نـد و ا يانجام كـار دوم برآ صددسازد تا دريمر يناگزراکارکنان

دهـد و  يمکاهشياديافراد را تا حد زيتوان و انرژيجانبمشاغل 

و يدولتـ يهاسازمانعملکردكار و يت بهره وريفيكن امر بريهم

يگونـاگون اجتمـاع  يهـا بيصـورت آسـ  بهياثرات منفيخصوص

جـه  يق خـود نت يـ در تحق) ۱۳۸۵(نـژاد  و عباسيعسکر.گذارديم

ن يي، سـطح پـا  يشـغل يتينارضـا يگرفتند از بين عوامـل اقتصـاد  

عنــوان رتبــه اول و عــدم پرداخــت بموقــع  بــه) حقــوق(درآمــدها 

همکـاران مـالزم و  ). ۳۵(عنوان رتبه دوم قرار داردها بهالزحمهحق

و تـنش  يتيعنـوان عامـل نارضـا   ز عامـل درآمـد را بـه   ين) ۱۳۸۱(

). ۳۶(پرستاران ذکر کردند

و يشـناخت روانين توانمنـد ين نشان داد که بيچنهمهاافتهي

افتـه  ين يـ وجود دارد که ايداريمعنکارکنان رابطه يت شغليرضا

چ يمنولو). ۴۸(دارديهمخوان) ۲۰۰۹(١کسيو ميرنيايهاافتهيبا 

جـه گرفتنـد   يق خود نتيز در تحقين) ۲۰۰۲(نگر يسچچ و اليمنولو

ت يتوان رضـا يميپرسنل پرستاريروانيتوانمندسازق يکه از طر

ت يش رضـا ين امـر موجـب افـزا   يش داد که ايرا در آنان افزايشغل

.بخشـد يمماران را ارتقاء يمورد انتظار بيندهايماران شده و برآيب

و يدرونـ يتوانمنـد خود احسـاس  يط کاريهرچه کارکنان در مح

داشته باشند به همان نسبت احساس يشتريبييتوان مخاطره جو

ــراد، احســاس يوقتــ). ۳۷،۳۸(خواهنــد نمــوديت شــغليرضــا اف

مـالل  ينسبت به شغل خود نداشته باشند، آن را کـار ينديخوشا

.)۳۹(آورنديمهوده به شمار يآور و ب

يطراحـ ييود الگيبانمسئوالکند يمان يب) ۱۹۹۷(سون يمور

آنان را توانمند نموده يريگميکنند تا با مشارکت پرستاران در تصم

يتوانمندسـاز را يـ ش دهند زيت و ابتکار آنان را افزايو قدرت خالق

آنـان دارد  يت شـغل يش رضـا يدر افزاياديار زير بسيپرستاران تأث

ريتـأث يشغلتيرضاو هم خودكارآمدي بر يتوانمندسازهم ). ۴۰(

1 Irene and Meeks

و خودكارآمــدي يتوانمندسـاز شيافــزااي كـه بـا   گونــهبـه دارنـد 

).۴۱(افزايش دادکارکنان را در يشغلتيرضاتوان يم

، کنتـرل و ارتبـاط   يپرستاران با داشتن استقالل، خودمختـار 

نموده ييبااليت شغليمؤثر همراه با اعتماد با پزشکان احساس رضا

ن يبنـابرا . شـود يمـ مـاران  يمراقبـت ب يت بااليفيکه خود سبب ک

دگاه يـ دن به ديرسيرا برايتواند اصوليمياحرفهيعمليالگوها

ه بر يت با تکيريمثبت پرسنل از استقالل و کنترل فراهم سازد و مد

ت يگونـاگون رضـا  يهـا تواند با استفاده از برنامـه يمهاتين واقعيا

و داشتن اسـتقالل  يريم گيتصم. جاد کنديرا در پرستاران ايشغل

ط کار بـوده و بـر   يزش پرستاران در محيانگياز عوامل ضرورعمل 

).۴۲،۴۳(ر مثبت دارديآنان تاثيت شغليرضا

را تشـكيل  منابع انسـاني اسـاس ثـروت واقعـي يـك سـازمان      

بين سرمايه انسـاني  رفتيتوان پذيميکه براحتيطوربهدهندمي

ــره از .اي مســتقيم وجــود دارد رابطــههــاوري در ســازمانو به

سرمايه يگردآوراقتصادي موفق جهان، يهابنگاههاي مهم غدغهد

به ايجاد تحول در سازماني كه به است كه قادرياانساني فرهيخته

، شكوفايي و ارتقاي شرفتيپاين راستا رشد، در. آن متعلقند، باشند

نظـران و كارشناسـان   ي كاركنان مـورد توجـه صـاحب   هاتوانمندي

توانمندسازي كاركنان يكـي  . قع شده استمديريت منابع انساني وا

و استفاده بهينـه از  کارکنانبهره وري شيافزاي موثر براي هافناز 

راسـتاي اهـداف   هـا در ي فـردي و گروهـي آن  هاو تواناييتيظرف

).۴۴(سازماني است 

ياثربخشـ يکارکنـان جـزء اصـل   يتوانمندسـاز کـه  يبا وجود

ت يکند بلکه موفقيمن نيت را تضميشه موفقيت است اما هميريمد

ازها، اهداف، فرهنـگ سـازمان،   يبا نيدر گرو سازگاريتوانمندساز

اسـت کـه   ين ضـرور يبنـابرا ). ۴۵(ساختار و نگرش کارکنان است

ل يو تعـد يتوانمندسـاز با شناخت درست عوامل مؤثر بر هاسازمان

يت شــغليش رضــايآن جهــت افــزاياثربخشــيط در ارتقــايشــرا

ران يشـود کـه مـد   يشنهاد مـ ين راستا پيدر ا. نندکارکنان تالش ک

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يدر پرسنل پرستاريت شغليبا رضايناختروان شيرابطه توانمندسازيبررس

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1389تابستان، دومم، شماره هشتدوره 111

را فـراهم آورنـد کـه کارکنـان     يطيشـرا يدرمـان -يمراکز بهداشت

نسـبت بـه آن   ينموده و عالقه درونيشغل خود را با ارزش تلق-۱

ف يانجـام وظـا  يت خـود بـرا  يـ و ظرفييبه توانا-۲. داشته باشند

يق انتخـاب، آزاد حـ يدارا-۳. محوله اعتقاد و باور داشـته باشـند  

هــايريـ گميدر تصــم-۴.ط کـار باشـند  يعمـل و اسـتقالل در محــ  

، يگر احساس اعتماد، عالقه منديکديبه -۵. مشارکت داشته باشند

.داشته باشنديو گشودگيستگيشا

يتشکر و قدردان

که ما را يه کسانيم از زحمات کلينيبيمان بر خود الزم يدر پا

ه يـ سـرکار خـانم مهد  رساندند خصوصـاً يارين مطالعه يدر انجام ا

.ميينمايهزاره مقدم تشکر و قدردان
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