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 يمندتيو رضا يپرستاران و ارتباط آن با فرهنگ سازمان يتوانمندساز يبررس
  يپرستار يهااز مراقبت مارانيب

 3يحجت اهللا فراهان،2يمحمد صاحب الزمان، 1زاده ييالهام عطا
  

   شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشك ،يپرستار تيريشد مدار يكارشناس 1
  تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهراندكتري تخصصي مديريت آموزشي، گروه مديريت،  دانشيار، 2
  تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران ،يگروه روانشناس ،يروانسنج يتخصص يدكتر استاديار، 3

  چكيده
مطالعه نشان  نياست. هدف از انجام اكرده مواجه  يقدرت ي، پرستاران را با تعارض نقش و احساس بيموانع ساختار :سابقه و هدف

 .گذار مورد سنجش قرار گرفت ريعامل تاث كيبه عنوان  يپرستاران در امر مراقبت است و فرهنگ سازمان يتوانمند ساز تيدادن اهم
اهواز با استفاده از  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك هايمارستانيدر ب 1393درسال  يهمبستگ - يفيمطالعه توص نيا :يسبررروش  

جهت  IIكار  سختي نامهپرسش شامل هاداده يانجام شد. ابزار گردآور ماريب 400پرستار و  400 يبررو ياهيسهم يرگيروش نمونه
)  PSNCQ( نگريلستچ مارانيب يمندتينامه رضاپرسش نيو همچن نزيراب يفرهنگ سازمان مهنا، پرسشپرستاران يتوانمند يرگياندازه
  . بود

با ). r ،0001/0<p=83/0( شتاوجود د يبا سطح فرهنگ سازمان يتوانمند زانيم نيب يداريو ارتباط معن يهمبستگ :هايافته
 يمندتيرضا رب يتوانمندساز زانيو م افتي شيافزا يه نسبت قابل توجهب زين يتوانمندساز زاني، ميباالرفتن سطح فرهنگ سازمان

 . دشمشخص  يو فرهنگ سازمان يتمنديورضا يبر توانمند رگذاريتاث يهاشاخص نيداشت و همچن ييبه سزا ريتاث مارانيب

 .است هان مارستايب حاكم بر يمراقبت دهندگان و فرهنگ سازمان يمتاثر از توانمند مارانيب يمندتيرضا: گيرينتيجه

  .نمارايب يمندتيرضا ،يساختار يتوانمندساز ،يفرهنگ سازمان واژگان كليدي:
  

  1مقدمه
دارند كه مسـتقل عمـل    ازيمستقل ن نيپرستاران به عنوان شاغل

بودن به هـم   ايكنند و از قدرتشان استفاده كنند. قدرت و حرفه
عمل  تواننديمكه پرستاران قدرت دارند  يمرتبط هستند و زمان
 يقـ يبه دست آمـده از تحق  جي). طبق نتا1( خود را كنترل كنند

 شيافـزا  هـاي ياسـتراتژ  رانيكـه مـد   هاييطيدر مح كا،يدر آمر
و دادن  تيـ و حما يبه اطالعات مراقبتـ  يدسترس ،يفرصت شغل

 شيافزا، كردند ايو مناسب جهت پرستاران را مه يكاف زاتيتجه
 يبـر رو  يده شد كه به طور مـوثر در پرستاران مشاه يتوانمند

                                                 
محمد صـاحب   ،گروه مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي : تهران، نويسنده مسئولآدرس 
  )  email: m_szamani@yahoo.com( يالزمان

        24/8/95: تاريخ دريافت مقاله
  26/11/95 :تاريخ پذيرش مقاله

بهداشـت در   ي). سـازمان جهـان  2( اثر گذار بـود  مارانيمراقبت ب
 يانسـان  يرويـ ن تيموفق ديرا به عنوان كل انپرستار ،2010سال 

 يرا بـرا  يكـار پرسـتار   يرويـ ن تيـ سالمت برشمرده است وتقو
 قـات ي. تحقدانـد يم يسالمت در سراسر جهان الزام يكلي ارتقا

كـه پرسـتاران را برطبـق     يكـار  هـاي طياسـت محـ   نشان داده
 شيافـزا  كيـ بـا   ،كننـد يتوانمنـد مـ   شانيحرفه ا ياستانداردها

بهتـر درمـان    جيو كاهش ترك شـغل و نتـا   يشغل يمندتيرضا
 توانديو مثبت م يقو ي). فرهنگ سازمان3همراه است ( مارانيب

جهـت تعامـل بهتـر     يطيداده و شـرا  شيكاركنان را افزا تيرضا
 تيـ و در نها فيدر انجـام وظـا   تيستاران با همكـاران و رضـا  پر
اثر  توانديو م )4( را به دنبال داشته باشد ياهداف سازمان نيتام

ـ   رايـ ز ،داشـته باشـد   يتوانمند هيبر روح يقدرتمند   نياتصـال ب

 
Original 
Article 

 



 145/ و همكاران  زاده ييالهام عطا                                                                                            96 تابستان    2 شماره   27 دوره

). اگـر  5(اسـت  كارمنـد   يكـار  يو رفتارها يمفهوم يفاكتورها
ــرا  ــاثعملكــرد تحــ يپرســتاران احســاس كننــد ب فشــار  ريت ت

كـه   يو آن را به كسان كنند	يكار را رها م ،هستند استگذارانيس
. پرسـتاران  كننديواگذار م كننديم يزرييرا پ يهااستيس نيا

 يسـتادگ يا ديـ با يفراهم كنندگان مراقبـت بهداشـت   ريمانند سا
صـاحب نظـر    يكـه در مراقبـت بهداشـت    يكسان گريكنند و با د

). با توجه به مطالـب  1( و رقابت كنند يهستند مذاكره و همكار
ـ   يمطالعـه بـا هـدف بررسـ     نيا ،گفته شده فرهنـگ   نيرابطـه ب

از  مـاران يب يتمنديپرسـتاران بـر رضـا    يزو توانمندسا يسازمان
      .انجام شد يپرستار هاي مراقبت

  
  مواد و روشها

است كه در آن  يهمبستگ - يفيپژوهش توص كيپژوهش  نيا
با استفاده از فرمول حجم  ماريب 400پرستار و  400درحدود 
اهواز (گلستان،  يدانشگاه علوم پزشك هاي مارستانينمونه از ب
كه است  ايهيسهم يرگي ) با روش نمونهيراز ،ينيامام خم

در انتخاب  هتفاوت ك نيبا ا ،است ياطبقه يرگيهمانند نمونه
و علت  شوديدر دسترس استفاده م هاينمونه از هانمونه
 فتيروش، نوع جامعه مورد مطالعه (پرستاران ش نيه از ااستفاد

 ينامه جهت گردآوراز پرسش ،مطالعه نيدر گردش) است. در ا
  .شد استفاده هاداده

و  يتيبار توسط هدا نيكه اول نزيراب يفرهنگ سازمان نامهپرسش
را  ريابعاد ز ،)6( ) مورد استفاده قرار گرفت1384( شهمكاران
وضوح اهداف،  ،پذي سكير ،يسازمان تيهو :شوديشامل م

 ،يفرد تيكنترل، خالق ت،يريمد تيانسجام سازمان، حما
در ابزار . يزمانو ارتباطات سا رييپاداش، تعارض پذ ستميس

 5است و  كرتيل يپنج قسمت اسيفوق، سؤاالت بر اساس مق
براي كامال مخالف در  1و  فيسوي ط كيبراي كامال موافق در 

پرسشنامه  همچنين .شوديم يدهمرهن ف،يط گريسوي د
براي  (CEWQ-II) 2فرم مختصرشده - شرايط اثربخشي كار

اين  .رودمي كار به ساختاري توانمندسازي ميزان گيرياندازه
 نيز پرستاري كار هايودر محيطاست ابزار كه بسيار پركاربرد 

  تئوري طبق مجموعه زير سه از تركيبي ،شودمي استفاده زياد
پرسشنامه توسط  نيا ييايو پا يياست. روا ردسازي كانتتوانمن
 ي) در مقاله رابطه توانمندساز1391( شهمكاران و يملك

كرنباخ  يو آلفا شد دهيپرستاران سنج يفرد يوآمادگ يساختار
پرسشنامه شرايط اثر  قسمت اول .)7(به دست آمد  89/0
مورد دارد و  12 (CEWQ-II) فرم مختصر شده - كار يبخش
را از لحاظ دسترسي به چهار ساختار  ناك پرستاراادر

دسترسي به فرصت،  توانمندسازي كار يعني چهار زير مقياس
به  يبه اطالعات، مورد حمايت قرار گرفتن و دسترس يدسترس

 شغلي هايفعاليت مقياس دوم، قسمت.  سنجدمنابع را مي
(JAS-II)  پرستاري را از مفهوم قدرت كاركنان است كه درك

. قسمت سوم، مقياس روابط سازماني سنجديمي كانتر مرس
پرستاري را از مفهوم قدرت كاركنان و درك  (ORS-II)است 

آيتم  2ند. در نهايت ابزار با كغيررسمي كانتر بررسي مي
 مجموع محاسبه هنگام كه رسدتوانمندسازي كلي به پايان مي

 رديگ مقياس زير شش امتياز با ساختاري توانمندسازي امتياز
 يهااز مراقبت ماريب يتمنديپرسشنامه رضا شود.همراه مي

. جهت سنجش است (PSNCQ) نگريپرسشنامه لسچ يپرستار
نگارنده و  ،يپرستار يهااز مراقبت ماريب يتمنديپرسشنامه رضا

كرونباخ استفاده كردندكه  ياز الفا 1391در سال  شهمكاران
دانش و مهارت  هزمين 4گويه در  21). 8( به دست آمد 82/0

) و هيگو 5( )، اخالق پرستاريهيگو 4ارتباط ( ،)هيگو 7اي (حرفه
) است. حداقل امتياز اين پرسشنامه هيگو 5آموزش به بيمار (

سواالت در  يدرون يهمسان جهت .است 105 و حداكثر آن  21
كرونباخ هر سه پرسشنامه ( فرهنگ  يآلفا زيپژوهش ن نيا

 دهي) سنجمارانيب يتمنديستاران و رضاپر يتوانمندساز ،يسازمان
  شد. محاسبه  963/0و  831/0، 739/0 بيشدكه به ترت

و با  عاتاطال يپس از جمع آور ،پژوهش نيبا توجه به اهداف ا
 و يفيتوص آمار يهااز روش 19SPSSاستفاده از نرم افزار 

مورد  يفيآمار توص ها استفاده شد.داده ليتحل يبرا ياستنباط
 مطلق و يفراوان عيتوز جداول، هيتهشامل  ،قيتحق نيدر ااستفاده 

از  يآمار استنباط يو برااست و  اريانحراف مع و نيانگي، مينسب
استفاده   يچندگانه خط ونيو رگرس رسونيپ يستگهمب بيضر
    .شد
  

  هايافته
 400. از آمـده اسـت   3تـا   1هاي هاي پژوهش در جدوليافته

مـرد   %4زن و  %96  ،طالعـه م نيـ پرستار شـركت كننـده در ا  
نشان دهنده كمبود پرستار مرد نسبت به پرستار زن   كه بودند
 50 يبـاال  %3/10سال و فقط  50 ريپرستاران ز %8/89. است

  هيـ ساعت و بق  200تا  150پرستاران  %15ند. شتسال سن دا
تحـت   يهـا ساعت كار در ماه و نسبت تعداد تخت 200 يباال

 30 يال 26 ينپرستار ب 2مربوط به  درصد نيشتريپوشش در ب
 ،يكــار فتيدر تعــداد پرسـتار موجـود در هــر شـ   بـود.  تخـت  

نشـان   نيو ا )%3/85(بود پرستار  2درصد مربوط به  نيشتريب
 بيشتر ،مطالعه نيدر ااست. بد پرستار به تخت  تيعدهنده وض
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 ،مـار يب  400. از داشـتند ) %3/95( سـانس يپرستاران مـدرك ل 
 43بيمـاران مـرد     يسن نيانگيمو بودند زن  %39مرد و  61%

ــال  ــاران زنس ــال 44 و بيم ــود س ــد 67. ب ــه درص ــورت ب  ص
شـده   رشيپـذ  يبـه صـورت اورژانسـ    درصد 33اورژانس و رغي
بار مراجعـه   نياول هبودند ك يكسان مارانيب درصد 8/56ند. بود

  . ندبودكرده 

  بحث
 زانيو م يسطح فرهنگ سازمان نينشان داد كه ب جينتا

. با باال )p>0001/0( وجود دارد يداريطه معنراب يتوانمندساز
به نسبت  زين يتوانمند ساز زانيم ،يرفتن سطح فرهنگ سازمان

و  يدر مطالعه عبود). r=831/0(  افتي شيافزا يقابل توجه
  ).9( آمدبه دست  جهينت نيا زينش همكاران

مندي در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم ماتريس همبستگي سطح فرهنگ سازماني، ميزان توانمند سازي و ميزان رضايت. 1جدول 
 1393پزشكي اهواز در سال 

  تعداد  سطح معني داري  ضريب همبستگي يس همبستگيماتر
  400  >0001/0  0/ 831  ميزان توانمند سازي با سطح فرهنگ سازماني

  399  >0001/0  0/ 761  ميزان توانمند سازي با ميزان رضايتمندي
  399  >0001/0  0/ 749  سطح فرهنگ سازماني با ميزان رضايتمندي

  
  

  1393فرهنگ سازماني و رضايتمندي بيماران در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اهوازدر سال نتايج ميزان توانمندسازي ، . 2جدول 
 انحراف معيار ميانگين درصد فراواني ميزان  

  21/1  67/29  17  پايين توانمندسازي
  41/7  49/40  8/82  متوسط
  --   63  3/0  باال

  01/8  76/72  75/60  پايين  فرهنگ سازماني
  16/5  22/83  25/34  طمتوس
  70/1  75/95  5  باال

  031/8  95/84  3/8  پايين  رضايت مندي
  741/8  53/53  8/56  متوسط
  638/2  35/35  35  باال

  
تعيين نقش متغييرهاي در پيش بيني و تبيين فرهنگ سازمان ، توانمندسازي و رضايتمندي بيماران در بيمارستان هاي وابسته به . 3جدول 

  1393پزشكي اهواز در سال  دانشگاه علوم
  ضريب تاثير رگرسيون استاندارد شده†  p-value  نقش متغيرها  رگرسيون  ضريب تعيين تعديل شده* مدل ها

 
 

  مدل فرهنگ سازماني

  
731 /0  

  
860/0  

  0/ 496  >0001/0  بخش مراقبت
  0/ 205  >0001/0  درآمد

  573/0  >0001/0  نوع بيمارستان
  
  

  مدل توانمند سازي

  
779 /0  

  
886/0  

  0/ 607  >0001/0  بخش مراقبت
  - 198/0  002/0  تعداد تخت تحت پوشش

  068/0  004/0  درآمد
  0/ 434  >0001/0  نوع بيمارستان

  
  
  

  مدل رضايتمندي

  
  
834 /0  

  
  
915/0  

  0/ 277  >0001/0  سن
  046/0  025/0  چگونگي مراجعه به بيمارستان

  - 0/ 532  >0001/0  بخش مراقبت
  - 0/ 596  >0001/0  نوع بيمارستان

   Betaضريب تاثير رگرسيون استاندارد شده: †، Adjusted R Squareضريب تعيين تعديل شده: *
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به  زين يمندتيرضا زانيم ،يباال رفتن سطح فرهنگ سازمان با
با باال ). r ، 0001/0<p=749/0( افتي شيافزا يتوجهنسبت قابل 

به نسبت قابل  زين يمندتيرضا زانيم ،يتوانمندساز زانيرفتن م
 جي.  همسو با نتا)r ، 0001/0<p=761/0( افتي شيافزا يتوجه

 )11( شو همكاران كيفند ،)10( شو همكاران ويل ،ضرمطالعه حا
 نيب يداري) ارتباط معن12( شو همكاران نايستومياو 

 يسطح فرهنگ سازمانيافتند.  يمندتيو رضا يتوانمندساز
 بيترت نياهواز بد يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يهامارستانيب

از فرهنگ  ينييسطح پا يدارا درصد 75/60شد كه  يابيارز
 يدارا درصد 5سطح متوسط و  يدارا درصد 25/34 ،يسازمان

كه شد مشخص  ني. همچنبودند ياز فرهنگ سازمان ييسطح باال
 ي(ره) و گلستان دارا ينيامام خم يهامارستانيپرستاران ب يتمام

و تنها بودند  ياز فرهنگ سازمان يو متوسط نييسطح پا
) و درصد 97/72( سطح متوسط يكه دارابود  يراز مارستانيب

مطالعات نتايج . بود ي) از فرهنگ سازماندرصد 02/27(يي باال
بود مطالعه حاضر هاي يافته) همسو با 13( شو همكاران انياحمد
مراكز خود را در  ياز پرستاران، فرهنگ سازمان درصد 5/93كه 

 درصد 5/6كردند و تنها  يابيسطح نامطلوب و نسبتا مطلوب ارز
. دانستند بكار خود را در حد مطلو طيمح يفرهنگ سازمان

 وابسته به يهامارستانيپرستاران در ب يتوانمندساز زانيم
 درصد 17شد كه  يابيارز بيترت نياهواز بد يدانشگاه علوم پزشك

 يدارا درصد 8/82 ،يتوانمند ساز زانياز م ينييسطح پا يدارا
توانمند  زانياز م ييسطح باال يدارا درصد 3/0سطح متوسط و 

 يسطح توانمندساز زي) ن14( شش و همكارانيببودند.  يساز
 شو همكاران وير مطالعه . دافتنديپرستاران را در سطح متوسط 

 يپرستاران توانمندساز درصد 61برخالف مطالعه حاضر  ،)15(
پرستاران  يتينارضا كردند و انيرا در حد نامطلوب ب يساختار

- تيرضا زاني. مندنشان داد ييرا نسبت به پرستاران اروپا ينيچ
وابسته به  يهامارستانيب يپرستار ياز مراقبت ها مارانيب يمند

 درصد 35شد كه  يابيارز بيترت نياهواز بد يعلوم پزشك دانشگاه
 يدارا درصد 8/56،  يمندتياز رضا ييسطح باال يدارا مارانيب

- تياز رضا ينييسطح پا يدارا درصد 3/8متوسط و  يمندتيرضا
) و 8( شو همكاران نگارنده. همسو  با مطالعه حاضر، بودند يمند

را در سطح متوسط و  يمندتيرضا زاني) م10( شو همكاران ويل
 شو همكاران ييجوالدر مطالعه . افتنديمطلوب (قابل قبول) 

را در سطح متوسط  يتمنديرضا زانيم مارانيب درصد 72)، 16(
بخش مراقبت  ريكه تأثشد مطالعه مشخص  نيدر ا .داشتند انيب
)0001/0<p( درآمد پرستاران ،)004/0=p( تعداد تخت تحت ،

  مارستانيو ب) p=023/0(پرستاران  ، تعداد)p=002/0(پوشش 
)0001/0<p (يو همبستگبود دار يمعن يتوانمندساز زانيبر م 

شد ها مشخص يبررس ني. در ابود) r=886/0( يقو اريآنها بس نيب
 دارد شيافزا يتوانمندساز زانيم ،ژهيو يهاكه در بخش مراقبت

)607/0=Beta(، د در با باال رفتن تعداد پرستاران موجو نيهمچن
 زين يتوانمندساز زانيدرآمد پرستاران م شيو افزا فتيهر ش

 شياما با افزا ،)Beta=068/0و  Beta=098/0( ابدييم شيافزا
 يتوانمندساز زانيتحت پوشش هر پرستار م يهاتعداد تخت
در هر  يوانمندسازت زانيم ).Beta=- 198/0( ابدييكاهش م

كاهش  يتحت بررس يهامارستانيو در ب متفاوت بود مارستانيب
). Beta=- 434/0(شد پرستاران مشاهده  يتوانمندساز زانيم

 شو همكاران  نگريمطالعه حاضر، در مطالعه  لستچ جيهمسو با نتا
) 12( شهمكاران و نايستومياو )، 17( شو همكاران نگري)، لسچ3(

و  يساختار يتوانمندساز نيب يداريمعن باطكه ارتشد مشخص 
و  نگريوجود دارد. در مطالعه لستچ يشناخت تيجمع يپارامترها
 يپرستاران با نوع بخش دارا يتوانمندساز زاني) م3( شهمكاران

داشتند  اني) ب12( شهمكاران و نايستوميو ا بود يداريارتباط معن
 الت،يحصپرستاران، ت يحجم كار نيب يداريكه ارتباط معن

 .وجود دارد يتوانمندساز زانيدر كار) و م ياستقالل (خود مختار
مراجعه به  ي، چگونگ)p>0001/0( سن  ريكه تأثشد مشخص 

و  )p>0001/0( ، بخش مراقبت )p=025/0( مارستانيب
دار است و يمعن يمندتيرضا زانيبر م) p>0001/0(  مارستانيب

وجود دارد  يتمنديرضا زانيو مآنها  نيب يقو اريبس يهمبستگ
)915/0=rمارانيسن ب شيا افزاكه بشد ها مشخص ي). در بررس 
 ني). همچنBeta=277/0( ابدييم شيافزا زين يمندتيرضا زانيم

 مارستانيبه ب يكه به صورت اورژانس يمارانيبشد مشخص 
هستند  يباالتر يتمنديرضا زانيم يدارا ،كننديمراجعه م

)046/0=Betaدر  يبستر مارانيدر ب يمندتيارض زاني) و م
) Beta=- 532/0( ابدييم كاهش يعموم يبخش مراقبت ها

 زين ماريبودن ب يبستر مارستانيدر نوع ب يتمنديرضا زانيم
 يتمنديرضا زانيم نيمختلف ا يها مارستانيمتفاوت است و در ب

 جيمطالعه همسو با نتا نيا جي). نتاBeta=- 596/0( ابدييكاهش م
) و 18( ييو طال يعارف ،)16( شو همكاران ييوالمطالعات ج

 شو همكاران يي. در مطالعه جوالاست) 11( شارانو همك كيفند
ارتباط  مارستانيبا نوع بخش و ب يمندتيرضا زانيم ،)16(

) و 18( ييو طال يدر مطالعه عارف نيداشت. همچن يداريمعن
 يبا پارامترها يمندتيرضا زانيم ،)11( شو همكاران كيفند
اران و كه پرست يياز آنجا .داشت يداريارتباط معن ماريب يردف

 زانيدر م ،رديگيدر آن تحت مراقبت قرار م ماريكه ب يطيمح
 تيريمد يهاتياز اولو يكياست، موثر  مارانيب يمندتيرضا

پرستاران و  شتريب يتواند در جهت توانمندسازيم هامارستانيب
باشد. نوع بخش مراقبت و  يدرمان طيو مح يكار طيبهبود شرا
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 يتوانمند زانيبر م مارستانيو نوع ب مارينسبت پرستار به ب

دارند. در حال حاضر  يقو اريبس يپرستاران موثر است و همبستگ
 نيكه ااست خط استاندارد  ريز رانيدر ا مارينسبت پرستار به ب
 جيدارد و طبق نتا يبهتر تيوضع ژهيو يهانسبت در بخش

پرستار نسبت به تخت در  شيبا افزا مارانيب يمندتيحاصل، رضا
 شنهاديلذا پ ؛است يعموم ياز بخش ها شتريب ژهيو يهابخش

مردان قرار دولت يهاتياز اولو يكياستخدام پرستاران  شوديم
  . رديگ

  

  تشكروقدرداني
 ينامـه در مقطـع كارشناسـ    انيـ از پا يمقاله حاصل بخشـ  نيا

 يهـا مارسـتان يه درباسـت كـ   1393در سـال   يارشد پرستار
بـر   سندگانياز اجرا شد. نواهو يوابسته به دانشگاه علوم پزشك

 يپرستاران يو مساعدت تمام يدانند كه از همكاريخود الزم م
اختصـاص   امـه نپرسـش  ليـ از وقت خود را بـه تكم  يكه بخش

  .كنند يدادند، تشكر و قدردان
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