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  دهيچک

از . شناخته شده است يسالمت يها ستميس ازينمورد  يانسانمنابع  يتوانمندساز ياساس نهيزم شيپبه عنوان  يکار يزندگ يباال تيفيک: و هدف نهيزم شيپ

و  ها مؤلفه افتني، ليدل نيهمبه . اند گرفتهمورد انتقاد قرار  نهيزم نياپرستاران در  راًياخبوده و  يپرستارمهم حرفه  يها ضرورتاز  ينيبال تيصالح گريدطرف 

ـ ارتبـاط   يبررسـ . بوده است يدرمانو  يبهداشت، يآموزش يها نظاممورد توجه  شهيهمو ارتقا آن  ينيبال تيصالحعوامل موثر بر  و  يکـار  يزنـدگ  تيـ فيک نيب

  . است يپرستاردر حرفه  رگذاريتأث ريمتغدو  نيا نيبارتباط  يبررسهدف از مطالعه حاضر . داخل کشور است يپژوهش يخألهااز  يکي ينيبال تيصالح

 يا مرحلهچند  يتصادف يريگنمونه  قيطراز  هياروم يپزشکدانشگاه علوم  يآموزش يها مارستانيبپرستار  ۱۳۶ يروبر  يهمبستگمطالعه  نيا :ها روشمواد و 

با استفاده  ها داده. بود ينيبال تيصالحو  يکار يزندگ تيفيک نامه پرسش، کيدموگرافاطالعات  نامه پرسشپژوهش شامل  نيادر  ها داده يگردآورابزار . انجام شد

  .قرار گرفت ليتحلو  هيتجزاسکوئر مورد  يکاو آزمون  رمنياسپ کيناپارامتر يهمبستگ بيضربا استفاده از و  spss 16 يآماراز نرم افزار 

ارتباط وجود دارد، کـه شـدت    ،=p ۰۰۴/۰و =۲۴۵/۰r يهمبستگ بيضربا  ينيبال تيصالحو  يکار يزندگ تيفيک نيباز آن است که  يحاک ها افتهي :ها افتهي

  .)P=۰۴۴/۰( را نشان داد يدار يمعن، ارتباط  =۰۵/۴X2ه با تعداد آمار يتوافقدو شاخص با جدول  نياارتباط  يبررساما . باشد يم فيضع يهمبستگ

گـردد، الزم اسـت    ينيبال تيصالح يارتقابرسد تا منجر به  تيمطلوباز  يحدبه  يکار يزندگ تيفيک ديبامطالعه  نيا جينتابا توجه به  :يريگ جهينتبحث و 

الزم  طيشـرا پرستاران را ارتقـا داده و   يکار يزندگ تيفيکمهم  يها مؤلفهو  يکار يزندگ تيفيکمناسب،  يکارهابا اتخاذ راه  يپرستار يها ستميسو  رانيمد

  .را فراهم آورند يپرستارارائه خدمات  تيفيکو بهبود  ينيبال تيصالحجهت ارتقا 
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 )نويسنده مسئول(جراحي، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه-استاديار گروه پرستاري داخلي ١
 اروميهدانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشکده پرستاري و مامايي  ٢
 استاديار آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٣
 ، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميهيآموزش پزشک يتخصص يدکترا يدانشجو ٤

 مقدمه 

 يکـ ي ها آنو گسترش روزافزون  ياجتماع يها سازمانظهور 

ب و با توجه به ين ترتياست به ا يبارز تمدن بشر هاي يصهخصاز 

خـاص هـر    يازهـا يو ن ها يژگيوو  يو زمان يگوناگون مکان عوامل

ــر تکامــل و توســعه ا  افــزوده  هــا ســازمانن يــجامعــه، هــر روز ب

است که بـدون شـک    يستم اجتماعيک سيسازمان ). ۱(شود يم

). ۲(باشد يم يانسان يرويآن ن ييو کارا يعامل اثر بخش ينتر مهم

 يبـودن دارا  يتيريل چنـد مـد  يبه دل ها يمارستانبن ين بيدر ا

ت و يرينکـه قلمـرو مـد   يت بـه ا يتر هستند با عناط سختيشرا

 يرتـأث تحـت   يو چه به لحاظ عملـ  يسازمان چه به لحاظ نظر

 يقرار گرفته است، اگر بـه درسـت   يقدرتمند منابع انسان يروين

موجـود   يانسـان  يرويل نياز پتانس توان يمت شود يو هدا اداره

 بـه خصـوص   يدرمـان  در مراکـز ن امـر  يا. ن بهره را برديشتريب

 سالم راک جامعه يکه رسالت مهم در ساخت  ها يمارستانب



 بررسي ارتباط کيفيت زندگي کاري با صالحيت باليني در پرستاران
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که بـه انجـام    ينحوبه است  تياهمحائز  اريبسدارند  عهده به

بـه تـوان    ماًيمسـتق  مـاران يب يازهـا ين نيتـأم و  تيمأموررساندن 

وابسـته   ستهيشاو  طيشرادر فراهم کردن افراد واجد  ها مارستانيب

سالمت  يها ستميس يارتقابر  يانسانتوجه به منابع  نيبنابرا. است

ارائـه دهنـده    يهـا  گروه نيتر بزرگپرستاران ). ۳( گذار است ريتأث

بـالقوه قابـل    يرويـ ن يدارابـوده و   يبهداشـت  سـتم يسخـدمت در  

در  يبهداشـت  يهـا  مراقبـت  تيفيکبر  تواند يمهستند که  يتوجه

بـازده   يرو ماًيمسـتق  يپرسـتار  تيـ فيکبگذارند و  ريتأثحال ارائه 

 تيمسئول، نقش و گريداز طرف ). ۴( باشد يمثر سالمت مو ستميس

به  يپرستارو  کند يم دايپ يتر عيوس فيتعارپرستاران روز به روز 

شـناخته   يپزشـک جوامـع   يبـرا و مسـتقل   ژهيوحرفه  کيعنوان 

بـدون   يبهداشـت و مراکز مراقبـت   ها سازمانکه  يطوربه . شود يم

 ديــداز ). ۵( موفــق شــوند تواننــد ينمــکارآمــد  يپرســتار يرويــن

 نيتضم يبراعامل موثر  کيپرستاران به عنوان  تيصالح، تيريمد

 تيرضـا  و کسـب  مـاران يبارائه شـده بـه    يمراقبتخدمات  تيفيک

 يبقـا در  يديـ کل يعـامل پر رقابـت امـروز    يايدنکه در  هاست آن

پرسـتار   يانسانمنابع  يکارآمد). ۶( شود يممحسوب  ها مارستانيب

حفـظ و   يبـرا است کـه   ياقداماتبه  يمتکسالمت  يها ستميسدر 

اقدامات  نيا. ديآ يمجسم و روح پرستاران سازمان به عمل  انتيص

، يقيتشـو  يهـا  طـرح ، يدرمـان و خدمات  يرفاهکه شامل امکانات 

 تياهم، )يشغلو توسعه  يساز يغن( يشغل يطراح، يشغلتناسب 

رشـد و   نـه يزمفرد در سـازمان، فـراهم نمـودن     گاهيجابه نقش و 

 ليــقب نيـ ااز  يمـوارد پرسـتاران، آمـوزش پرســتاران و    شـرفت يپ

 دهيـ نام يکـار  يزنـدگ  تيـ فيکتحت عنـوان   مجموعاً، که باشد يم

 نـه يزم شيپبه عنوان شرط و  يکار يزندگ يباال تيفيک. شود يم

مراقبـت   سـتم يس ازيـ نمـورد   يانسـان منابع  يسازتوانمند  ياساس

 يکـار  يزنـدگ  تيـ فيکمفهـوم  ). ۷( شناخته شده اسـت  يبهداشت

مبـدل شـده    ايـ دنعمده در سراسر  ياجتماعموضوع  کيامروز به 

بـود،   يشخصـ  يزندگبر  ديتاکدر گذشته فقط  که يحالاست، در 

 نيتـر  مهـم از  يکـ ي به صورت يکار يزندگدر جامعه امروز بهبود 

 يزنـدگ  تيـ فيک). ۸( اهداف سازمان و کارکنان آن در آمده اسـت 

 يازهـا يناست که پرستاران قـادر باشـند    يا درجهپرستاران،  يکار

 يدرمـان کـار کـردن در مراکـز     قيطرخود را از  يشخصو  يضرور

مطالعـه  ). ۷( نائل شـوند  يسازمانبه اهداف  تينهادر ارضا نموده و 

درصـد   ۵/۷۴آن اسـت کـه    انگريـ ب) ۸۵-۸۶(و همکـاران   يدرگاه

به نظـر  ). ۹( هستند ياضنارخود  يکار يزندگ تيفيکپرستاران از 

 يريـ درگو  يکـار  يزندگ تيفيک نيب ياديزو  يقورابطه  رسد يم

 يکـار  يزندگ تيفيک که يطور بهپرستاران در شغلشان وجود دارد 

 هـا  مراقبـت از  ييبـاال  تيفيکبه  ميبتواناست تا  ياتيحفاکتور  کي

 تيـ فيک يها شاخص نيتر مهمپژوهشگران ). ۱۰( ميکن دايپدست 

کارکنـان احسـاس    شود يمباعث  ها آنرا که توجه به  يکار يزندگ

از ارائـه   يمثبتـ جـذاب اسـت و تجربـه     شـان يبراکار  طيمحکنند 

 تيـ فيکاز  يتـر ، درک مطلوب جهينتمراقبت خواهند داشت و در 

 ينيبـال  تيصـالح  يارتقـا ، را کننـد  يمـ  دايپ شيخو يکار يزندگ

پرستار در ارائـه   موجب ادغام دانش و مهارت رايز، کنند يم يمعرف

مدبرانـه   يريکـارگ  بـه  ينيبـال  تيصـالح ). ۱۱( گـردد  يمـ مراقبت 

، عواطـف و  ينيبـال ، دانش، استدالل يارتباطو  يکيتکن يها مهارت

 نياکه از  دهد يمنشان  فيتعر نيااست  ينيبال طيمحدر  ها ارزش

 اينقش  انجامکه قادر به  شود يممحسوب  تيصالحبا  يفردمنظر 

 تيـ فيکو خـود در سـطح، درجـه     يا حرفـه  فيوظااز  يا مجموعه

ــمناســب  ــال تيصــالحآنچــه در کســب ). ۱۲( باشــد يم در  ينيب

گـذار   ريتـأث است، شناخت عوامل مختلف و  تياهمقابل  يپرستار

در صدد شناخت عوامل موثر  ديبا نيمسئول. باشد يمدر توسعه آن 

را  يمناسـب  يراهکارهـا باشند تا بتوانند  ينيبال تيصالحبر کسب 

بر  يمتعددعوامل ). ۱۳( ندينما هيارا ينيبال تيصالح نييتعجهت 

ــد ينيبــال تيصــالح يارتقــاکســب، حفــظ و  از . پرســتاران موثرن

اشـاره نمـود کـه     يخـارج به گروه عوامل  توان يم، ها آن نيتر مهم

ـ ، جو ينيبال طيمح يسازمانده آمـوزش   يهـا  برنامـه بخـش،   يروان

موثر و کنترل و نظارت  تيريمددر دسترس،  يها يتکنولوژمداوم، 

انجام  يها پژوهش متأسفانه. گروه هستند نيااز جمله عوامل مهم 
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پرسـتاران   ينيبـال  تيصالحعوامل بر  نيا ريتأثگرفته در خصوص 

 يمـدارک محققـان  ). ۱۴( و جهان قابل توجه نبوده اسـت  رانيادر 

 يهـا  واکـنش  يرو يمهمـ اثـر   يکار يزندگ تيفيکدال بر آن که 

، مشـارکت  يشـغل  تيرضـا ، يسـازمان  تيهوکارکنان مانند  يرفتار

و  رييـ تغ، قصـد تـرک خـدمت،    يشغل، عملکرد يشغل، تالش يکار

موضوع در  تياهمبا توجه به ). ۷( اند دادهسازمان دارد ارائه  ليتبد

 ينيبـال  تيصـالح ارتقا  براکثر عوامل موثر  نکهياو  يپرستارحرفه 

بدسـت آمــده جــز   رانيــاقبـل در جهــان و   يهــا پــژوهشکـه در  

م انجـا  يهـا  يبررسـ و در  باشند يم يکار يزندگ تيفيک يها مؤلفه

اطالعات بدسـت   نکهيابا توجه به  زينو  ها دانشگاهگرفته در سطح 

 نهيشـ يپ، مقـاالت و  هـا  نامـه  انيـ پا، ياطالعـات  يهـا  گاهيپاآمده از 

 تيـ فيکمطلب است کـه در خصـوص ارتبـاط     نيا ديمو قاتيتحق

صـورت   يجـامع پرستاران مطالعه  ينيبال تيصالحو  يکار يزندگ

ـ ارتباط  نييتع يبرانگرفته است، لذا محقق پژوهش حاضر را   نيب

 جينتا. و اجرا نمود يطراح، ينيبال تيصالحبا  يکار يزندگ تيفيک

 جـاد يادهـد تـا بـا     ياريرا  يپرستار رانيمد تواند يمپژوهش  نيا

 يتر مناسب نهيزمبهتر و  طيشرا يکار طيمحمطلوب در  راتييتغ

فـراهم  ن آنـا  ينيبـال  تيصـالح  يارتقاپرستاران و  تيفعال يبرارا 

 .ندينما

  

  ها روشمواد و 

 نييتعکه به منظور . است يهمبستگمطالعه  کيپژوهش  نيا

پرسـتاران در   ينيبـال  تيصـالح بـا   يکـار  يزنـدگ  تيفيکارتباط 

 يپزشـک دانشگاه علوم  يآموزش يها مارستانيبپرستاران شاغل در 

 تـه يکمپـژوهش توسـط    دييـ تاپژوهشگر پس از . انجام شد هياروم

و  يپرسـتار نامـه از دانشـکده    يمعرفـ اخالق دانشگاه و بـا کسـب   

و  يريـ گ، اقدام به نمونـه  ها مارستانيبو ارائه آن به  هياروم ييماما

 يهـا  مارسـتان يبپرستار شاغل در  ۱۳۶تعداد . انجام پژوهش نمود

بـه روش نمونـه    هيـ اروم يپزشـک وابسته به دانشگاه علوم  يآموزش

تعـداد نمونــه بـر حســب   . انتخـاب شــدند  يا مرحلــهچنـد   يريـ گ

سـپس پرسـتاران در صـورت داشـتن     . انتخـاب شـد   ها مارستانيب

اهــداف وارد  حيتوضــو  تيرضــاورود و پــس از کســب  يارهــايمع

 سـال  کيـ ورود پرستاران در پژوهش، سـابقه   اريمع. مطالعه شدند

، داشـتن مـدرک   يابيـ ارزکار بـه عنـوان پرسـتار در بخـش مـورد      

رستاران پ. دبو يتيريمد اي يزريسوپرواو نداشتن سمت  يکارشناس

پژوهشـگران  . از مطالعه خارج شـدند  يادارشاغل در بخش روان و 

و محرمانـه مانـدن اطالعـات و عـدم      ها نامه پرسشنام بودن  يببر 

 ديتاکآن  يسازمان يابيارزشدر  ها نآتوسط  تيصالح يابيارز ريتأث

درخواست شد که  ها آنالزم را ارائه نمودند و از  حاتيتوضکرده و 

سپس در رابطه بـا  . تمام اطالعات را با دقت و صادقانه پاسخ دهند

توســط پرسـتار بــه روش   ينيبـال  تيصــالح نامـه  پرســش ليـ تکم

 ليــتکمهـر مهــارت و نحـوه    يريکــارگ بـه  يفراوانــو  يابيـ خودارز

داده و در زمان فراغـت و   حيتوض يکار يزندگ تيفيک نامه پرسش

داشـت،   يشتريبکه پرستار خسته نبود و زمان آزاد  فتيشاواسط 

  .قرار داده شد ها آن ارياختدر  يانفرادبه صورت 

ــرا  شــود يمــاســتفاده  نامــه پرســشاز  هــا داده يگــردآور يب

عـات  اطال يبـرا بخـش اول  . باشـد  يمشامل سه بخش  نامه پرسش

 تيـ فيکبخـش دوم،  . در نظر گرفته شـده اسـت   يشناخت تيجمع

 يزندگچهار بعد، بعد  يدارا، که ١بروکس و آندرسون يکار يزندگ

شـغل و بعـد    ييمحتـوا ، بعـد  يشغل، بعد طرح يخانوادگ – يشغل

 يا نقطـه  ۵ اسيـ مقدر  سـؤال  ۴۱شـامل  . شغل ياجتماع -يجهان

 ۵نمـره  . افـت ي يماختصاص  ۵-۱نمره  هيگوبود که به هر  کرتيل

 افـت يمخـالفم اختصـاص    کـامالً  يبـرا  ۱موافق و نمره  کامالً يبرا

 ۶۷ابـزار   نيـ ا، ٢تـا يرمرتوجا  ينيبال تيصالح نامه پرسش؛ و )۱۵(

مختلـف مـورد سـنجش قـرار      طـه يحدر شـش   يپرسـتار مهارت 

، )هفـت مهـارت  " ( يرسـان  ياري فيوظاو  ها نقش"  طهيح: دهد يم

 يهـا  تيـ فعال" طـه يح، )مهـارت  ۱۶" (ييراهنمـا آمـوزش و  " طهيح

                                                
1Brooks and Anderson 
2Merrtoja Rita 
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هشــت " (يتيريمــد ليمســا" طــهيح، )هفــت مهــارت" (يصــيتشخ

 فيوظـا " طهيحو ) مهارت ۱۰" (يمراقبتمداخالت " طهيح، )مهارت

خـود  " وهيشـ بـه   نامـه  پرسـش  ).۱۶( )مهـارت  ۱۹"(يشـغل و  يکار

در مقابل  ستيبا يمو آنان  شد يم ليتکمتوسط پرستاران " يابيارز

که حداقل آن صفر و حـداکثر   يازيامتبه خود  ها مهارتاز  کيهر 

از پرسـتاران خواسـته شـد تـا      نياعالوه بر . دادند يمآن صد بود، 

ـ  يگـذار عالمـت   قيـ طرهـر مهـارت را از    يريکارگ به يفراوان  کي

کـه   يا گونهبه . ندينما نييتع کرتيل وهيشبه  يا رتبهچهار  اسيمق

آن مهـارت و رتبـه سـه بـه      يريکـارگ  بهعدم  يمعنابه ر رتبه صف

هر دو ابزار پـس از مطالعـه   . استفاده مکرر از آن مهارت بود يمعنا

ابتـدا ترجمـه و سـپس از     يعلمبر مقاالت و منابع  هيتکمتون و با 

ر کارشناسـان قـرا   دييتاترجمه مورد  معکوس صحتترجمه  قيطر

 ئـت يه ياعضـا  اريـ اختدر  ها نامه پرسش، ييروا ديتائجهت . گرفت

 شـنهادات يپقرار گرفـت و   هياروم ييماما يپرستاردانشکده  يعلم

 بيضـر در مرحله بعد بـا اسـتفاده از   . مربوطه در ابزارها اعمال شد

 يبـرا ه کـ . تقـرار گرفـ   دييـ تامـورد   يدرون ييايپاکرونباخ،  يآلفا

 يزندگ تيفيک نامه پرسش يبراو  ۹/۰ ينيبال تيصالح نامه پرسش

و  spss16 يآمـار بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      هـا  داده.بود ۸/۰ يکار

و  هيتجزاسکوئر جهت  يکاو آزمون  رمنياسپ کيپارامترآزمون نا 

 .قرار گرفت ليتحل

  

  ها افتهي

درصد  ۲/۹۱(نفر  ۱۳۶پژوهش شامل  نياشرکت کنندگان در 

بود  ۳۱/۳۲±  ۶/۵افراد  يسن نيانگيم. بودند )درصد مرد ۸/۸زن، 

درصـد   ۵/۸۷. سال سابقه خـدمت داشـتند   ۴/۸متوسط  و به طور

درصد ۶/۳۴. درصد سمت سر پرستار هستند ۵/۱۲سمت پرستار و 

از  شيبدرصد  ۱/۸و تنها  دادند يم يکارساعت اضافه  ۳۰از  تر کم

درصد به شغل دوم در  ۱/۵تنها . دادند يم يکارساعت اضافه  ۱۰۰

 يکـار درصد اعالم کردند برنامه  ۴/۵۴.مشغول بودند يگريدمحل 

متوسـط حـدود    بـه طـور  . شود ينم ميتنظ ها آنمطابق درخواست 

درصـد   ۹/۳۰ .ماهه داشـتند  کي يکارشب در برنامه  فتيش شش

درصد  ۶/۶۷، نييپادر سطح  يکار يزندگ تيفيکپرستاران از نظر 

. دارنـد درصد در سطح مطلوب قـرار   ۵/۱در سطح متوسط و تنها 

 يخـانوادگ  -يشغل يزندگدرصد پرستاران در بعد  ۵/۶۲ نيهمچن

درصـد   ۵/۱ زيـ ن يابيـ خودارزاز نظـر  . قـرار دارنـد   نييپادر سطح 

درصـد   ۳/۳۵، فيضـع خود را در سطح  ينيبال تيصالحپرستاران 

 يابيـ ارزدرصد در سطح خـوب و بـاالتر    ۲/۶۳در سطح متوسط و 

خـود را در   ينيبال تيصالح زانيم نيشتريبپرستاران . کرده بودند

 نيانگيـ مبـا  ) يشـغل  فيوظـا ( طهيحمربوط به  فيوظاو  ها مهارت

ابـراز کـرده بودنـد کـه در سـطح       ۲۹/۱۶ اريـ معو انحراف  ۸۷/۷۳

در نقطه مقابـل مشـارکت کننـدگان    . شود يم يبندطبقه ) خوب(

 طـه يح يهـا  مهـارت خـود را مربـوط بـه     تيصالح زانيم نيتر کم

 ۳۸/۱۹ اريـ معو انحراف  ۹۳/۶۶ نيانگيمبا ) تيريمد يها تيموقع(

 ريـ متغبـا   کيدموگراف يرهايمتغدر ارتباط  ها افتهي. اند نموده انيب

، تأهـل ، تيجنسبا سن،  ريمتغ نيانشان داد  يکار يزندگ تيفيک

محل خدمت ارتباط  مارستانيب، بخش و ياستخدام، نوع التيتحص

، يمارسـتان يب، سـمت  يشنهاديپ يکاراما با برنامه . ندارد دار يمعن

آموزش ضمن خـدمت و تناسـب آمـوزش ضـمن خـدمت ارتبـاط       

ــ. دارد دار يمعنــ  يرهــايمتغدر مــورد ارتبــاط  هــا افتــهي نيهمچن

بـا سـن،    ريـ متغ نيـ انشان داد که  ينيبال تيصالحبا  کيدموگراف

محل  مارستانيب، بخش و ياستخدام، نوع التيتحص، تأهلجنس، 

ه ب کينزدارتباط  يکاربا سابقه  يولندارد  دار يمعنخدمت ارتباط 

 يزندگ تيفيک نيبارتباط  يچگونگ يبرس به منظور. دارد دار يمعن

استفاده  رمنياسپ کيناپارامتر يهمبستگ بيضر ينيبال تيصالحو 

ــنشــان داد  هــا افتــهيکــه  ديــگرد ــدگ تيــفيکشــاخص  نيب    يزن

 يهمبسـتگ  بيضـر ارتباط مثبت بـا   کي ينيبال تيصالحو  يکار

)۰۰۴/۰p= ،۲۴۵/۰r= ( دار يمعن يآمار، که از نظر ديگردمشاهده 

. آورده شده اسـت ) ۱نمودار (در  ريمتغپراکنش دو  يچگونگ. است

 نيا يولاست  دار يمعنارتباط  نياکه هر چند  دهد يمنشان  جينتا



 دکتر حسين حبيب زاده، کبري قربانزاده، دکتر حميد رضا خلخالي، يوسف محمدپور
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 يخطـ ارتبـاط   يبررسو  ستينو قابل استفاده  يقوارتباط چندان 

 برحسبافراد  نيبنابرا .ستينچندان مناسب  يکم به صورتبودن 

کيفيت زندگي کاري به دو گروه پايين و بـاال و صـالحيت بـاليني    

متوسط و خوب دسته بندي شـد و   ،نيز به سه حالت ضعيف ها آن

آورده  ٢کيفي مورد بررسي قرار گرفـت کـه در جـدول     به صورت

  .شده است

  ينيت باليو صالح يکار يت زندگيفين کيب ينمودار همبستگ ):١(شماره  نمودار

  ينيت باليبا صالح يکار يت زندگيفيارتباط ک يبررس :)۲(جدول شماره 

  ينيت باليصالح

 يکار يت زندگيفيک

 جمع خوب فيمتوسط و ضع
 آزمون

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  ۲X =۰۵/۴ ۱۰۰ ۴۲ ۵۰ ۲۱ ۵۰ ۲۱ نييپا

۱ df=  

۰۴۴/۰ P= 

 ۱۰۰ ۹۴ ۱/۶۸ ۶۴ ۴/۵۲ ۳۰ متوسط و مطلوب

 ۱۰۰ ۱۳۶ ۵/۶۲ ۸۵ ۵/۳۷ ۵۱ شاخص
  

 يکـار  يت زنـدگ يفيد کيکه با دهد يمج جدول باال نشان ينتا

گـذار   ريتـأث  يکار يت زندگيفيک ياز مطلوب برسد تا رو يبه حد

ن ييپـا  يکـار  يت زنـدگ يفيکه ک يدرصد از افراد ۴/۵۲که . باشد

 ييبـاال  يکـار  يت زنـدگ يـ فيکـه ک  ياز افرادد درص ۱/۶۸دارند و 

 يکه از نظـر آمـار   اند داشته ييخوب و باال ينيت باليصالح. دارند

 .)P=۰۴۱/۰( است داريمعنز ين

  

  يريجه گيبحث و نت

انسان محسوب  يکار و اشتغال از جمله موارد مهم زندگ: بحث

، آثـار  يو عالقـه و ط يکـه در صـورت انطبـاق آن بـا شـرا      شود يم

 يط کاريشرا). ۱۷( فرد و جامعه به دنبال خواهد شد يبرا يمطلوب

 يمنابع انسـان  يتوانمندساز ينه اساسيش زميت، شرط و پيفيبا ک

در هـر  . شـناخته شـده اسـت    يستم مراقبت بهداشتياز سيمورد ن

جـذب و حفـظ کارکنـان     يبـاال بـرا   يکار يت زندگيفيکن سازما

 يت زنـدگ يـ فين کيک ارتباط بـ يق ين تحقيادر ). ۷( است ياساس

 به صـورت ن ارتباط يد که ايمشاهده گرد ينيت باليو صالح يکار

ت يـ فيد کيـ گـر با يبـه عبـارت د  . سـت ين نييقابل تب يو خط يکم

از مطلوب رسانده شـود تـا منجـر بـه ارتقـا       يبه حد يکار يزندگ

ت ي، صالحيکار يت زندگيفيبا بهبود ک. باال گردد ينيت باليصالح

ن اسـاس در پـژوهش حاضـر    يبر هم. افتيز ارتقا خواهد ين ينيبال
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پرستاران  ينيت باليو صالح يکار يت زندگيفين کيرابطه مثبت ب

انجام شده با تمرکز خاص  يها مطالعههر چند . مشاهده شده است

اد يـ ، چنـدان ز ينيت بـال يبا صـالح  يکار يت زندگيفيبر ارتباط ک

ج ينتـا  ياست تـا بـا جمـع آور    هشد ين بخش سعيست، اما در اين

ن پـژوهش  يـ ا هاي يافتهمشابه  هاي ينهزمدر  يا بررسيو  ها مطالعه

  .رديقرار گ يمورد بحث و بررس

 يلـ ين مطالعه آن بود که تنها عده قليمهم ا هاي يافتهاز  يکي

خـود را در حـد مطلـوب     يکـار  يت زندگيفياز پرستاران سطح ک

ز در مطالعـه خـود گـزارش    ين و همکاران يدرگاه. اند نمودهبرآورد 

خـود   يکـار  يت زنـدگ يـ فيدرصد پرسـتاران از ک  ۵/۷۴کردند که 

زاده و همکاران  يخاقان ).۹( بودند يدرصد راض ۸/۰و تنها  يناراض

سـطح   يدرصد پرسـتاران دارا  ۸۱در مطالعه خود نشان دادند که 

  ).۱۸( متوسط بودند يکار يت زندگيفيک

 - يشغل يدرصد بعد زندگ ۵/۶۲نشان داد ج مطالعه حاضر ينتا

ده يـ کـه دو پد نيـ با توجه به ا. اند نمودهن گزارش ييرا پا يخانوادگ

بر  يا کنندهد ياثرات متقابل و تشد يشخص يو زندگ يکار يزندگ

مشـکالت   ين دو قسمت دارايکه در ا يگر داشته و فرديکدي يرو

، يا حرفـه تمرکز  ين مشکالت بر رويباشد به طور قطع ا يمتعدد

او  يســازمان يور بهــرهط کــار و يدر محــ يت از کــار، شــادابيرضــا

  .گذار خواهد بودريتأث

که در کشورهاي مختلف انجام  يالملل نيبدر يک نظـر سنجي 

مختلـف مـورد سـؤال     يها سازماناز کارکنان  نفر ۱۰۴۰۰گرديده،

را افـراد از محـيط کارشـان     نيـ انتظـارات ا  ينتر مهم. قرار گرفتند

 :مورد زير خالصه نمود پنجدر  توان يم

 تعادل بين کار و زندگي شخصي برقراري ·

 داشتن شغلي که واقعاً لذّت بخش باشد ·

 آينده نيتأمداشتن احساس امنيت و  ·

 داشتن حقوق و دستمزد مناسب ·

 همکاران خوب داشتن ·

 نيبـ در اکثر کشورها، مورد اول يعني توانايي برقراري تعـادل  

 عامل رضايت از محيط کـار اسـت   ينتر مهمو زندگي شخصي،  کار

)۱۹.(  

که پرستاران شرکت کننده  دهد يمن مطالعه نشان يا يها داده

و  ۳۳/۷۰ن يانگيـ خـود را بـا م   ينيت بـال يدر طرح، سـطح صـالح  

ن يـ ا. انـد  کـرده  يابيـ ارز" خـوب " در سـطح   ۹۲/۱۵ار يـ نحراف معا

 ينيت بـال يکه پرسـتاران صـالح   ينيقات بحريج تحقيبا نتا ها يافته

پرسـتاران  . گيرد يمد قرار يي، مورد تااند کرده يابيخود را خوب ارز

ف يو وظـا  هـا  مهـارت خـود را در   ينيت باليزان صالحين ميشتريب

ار يو انحراف مع ۸۷/۷۳ن يانگيبا م) يف شغليوظا(طه يمربوط به ح

. شود يم يطبقه بند) خوب(ابراز کرده بودند که در سطح  ۲۹/۱۶

ت خود را يزان صالحين ميترکمدر نقطه مقابل مشارکت کنندگان 

 نيانگيـ مبـا  ) تيريمـد  هـاي  يتموقع(طه يح يها مهارتمربوط به 

ج يه بـرخالف نتـا  کـ . دان نمودهان يب ۳۸/۱۹ اريمعو انحراف  ۹۳/۶۶

طـه  يرا در ح ينيت بـال ين صـالح يشـتر يکـه پرسـتاران ب   ينيبحر

آموزش و (طه يت را در حيصالح نيترکمو ) تيريمد هاي يتموقع(

  .باشد يمداشتند، ) ييراهنما

ت يو صـالح  يکـار  يت زنـدگ يـ فينه ارتباط کيدر زم ها يافته

ـ  يداريمعنـ مثبـت و   ينشـان داد، همبسـتگ   ينيبال ت يـ فين کيب

 در پرســـتاران شـــاغل در ينيت بـــاليو صـــالح يکـــار يزنــدگ 

. وجـود دارد ه ياروم يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يها مارستانيب

د ييـ آن را تا يقـو  بـه طـور   يآمـار  يهـا  آزمونج يهر چند که نتا

 ياران کـه برنامـه ارتقـا   يق با مطالعه خـدا ين تحقيجه اينت. نکردند

توانست همه ابعاد  يران پرستارير نقش مدييبا تغ ينيت باليصالح

رات کنـد و در  ييـ تغ خوش دستپرستاران را  يکار يت زندگيفيک

 دارد يخوان همرا بهبود ببخشد،  ها آن يکار يت زندگيفيجه، کينت

ـ  يداريمعنز ارتباط ين يريدر مطالعه دهقان ن). ۱۱( ت يـ فين کيب

ن ارتبـاط  يـ گرچـه ا . افت شـد يپرستاران  يور بهرهبا  يکار يزندگ

کارمند  دهند يموجود دارند که نشان  ينبود اما مدارک يار قويبس

در ). ۷( تـر اســت فــه شـناس يتـر و وظ ي، کـار ورتــر بهـره خشـنود  
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 يت زنـدگ يـ فيو همکـاران انجـام دادنـد، ک    يکه کون م يا مطالعه

ن شامل ييپا يازهايطبقه ن. م کردنديبه دو طبقه بزرگ تقس يکار

بـاال   يازهـا يطبقه ن. يخانوادگ يازهايو ن ي، اقتصاديمنيسالمت، ا

 يازهـا ي، دانـش و ن ييت گراي، احترام، واقعياجتماع يازهايشامل ن

ت يـ فيدند کـه ک يجـه رسـ  ين نتيمطالعه به ا هاي يافتهر د. ياخالق

 يميه تيو روح ي، تعهد سازمانيت شغليمنجر به رضا يکار يزندگ

 يطبقه بـاال  يازهاين مطالعه نشان داد که نين ايو همچن شود يم

 يازهاياز ن يج شغلينتا يبر رو يشتريب ريتأث يکار يت زندگيفيک

ت يـ فيش کيافـزا ). ۲۰( دارد يکـار  يت زنـدگ يـ فين کييطبقه پـا 

که  يژه در مورد مشاغليبه و يکارکنان در هر سازمان يکار يزندگ

مهـم اسـت و بـر سـطوح      يدر تماسـند ماننـد پرسـتار    ها انسانبا 

 يرو يکـار  يت زنـدگ يـ فين کيهمچن. گذارد يم ريتأثمختلف کار 

 يکـار  يت زنـدگ يفيش کيو با افزا گذارد يم ريتأثعملکرد پرسنل 

  .شوند يمبرآورده  يسازمان يازهاياهداف و ن

ران ارشـد حـوزه   يبه مـد  تواند يمن پژوهش يج حاصل از اينتا

ر يمناسب نظ يراهبرد يها برنامهن راه کارها و يسالمت جهت تدو

ران يمـد  شود يمه يتوص. ديط کار کمک نمايزش در محيجاد انگيا

پرستاران توجـه نمـوده و بـا     يکار يت زندگيفيبه ابعاد مختلف ک

مثبت  ريتأث يکار يت زندگيفيآن بر احساس پرستاران از ک يارتقا

 يبـ پرستاران واحد خـود   ينيت باليگذاشته و به تبع آن بر صالح

زان سـهم  يـ ن ميـي با توجه بـه تع  شود يمه ين توصيهمچن. نديافزا

ت يصالح يبر رو يکار يت زندگيفيک يها مؤلفهک از يت هر ياهم

ک از يـ ش هر يدر جهت افزا يشده و مداخالت يت بندي، الوينيبال

قـرار   يآن مـورد بررسـ   يو اجرا شده و اثـر بخشـ   يطراح ها مؤلفه

بـوده   يخود گزارش ها داده يبا توجه به آن که روش گردآور. رديگ

ن يرد بنـابرا يـ افـراد قـرار گ   يحـاالت روحـ   ريتـأث تحت  تواند يمو 

ر يـ نظ تـر  ينـ يع يهـا  روشمطالعـات مکمـل بـا     يو اجرا يطراح

  .شود يمه يز توصيمشاهده ن

 

  يو قدردانتشکر 

ان نامـه اسـت کـه در    يـ پا يقـات ين مقاله حاصـل طـرح تحق  يا

له ين وسـ يبد. ده استيب رسيه به تصوياروم يدانشگاه علوم پزشک

 هاي يمارستانبه همکاران پرستار شاغل در ياز استادان محترم و کل

 ياريـ ق يـ ن تحقيـ انجام اه که ما را در ياروم يدانشگاه علوم پزشک

  .شود يم ينمودند، تشکر و قدردان
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