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هقالِ پصٍّشی

ارتباط درک پرستاراى از عذالت سازهاًی ٍ تعْذ سازهاًی با عولکرد آًاى در آزهَىّای دُگاًِ
اعتباربخشی بیوارستاى شْیذ رحیوی خرمآباد در سال 0999
صوذ رحوتی
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 ،رضَاى سیفی

 .1زوتزای رٍاىضٌاسی تزتیتی ،زاًطىسُ رٍاىضٌاسی ٍ ػلَم تزتیتی ،زاًطگاُ ضْیس چوزاى ،اَّاس ،ایزاى.
 .2وارضٌاس پزستاری ،زاًطىسُ پزستاری ،زاًطگاُ ػلَم پشضىی لزستاى ،تزٍجزز ،ایزاى.

اطالعات هقالِ

چکیذُ

تارید زریافت1400/05/1 :

زهیٌِ ٍ ّذف :اجزای هَفك تزًاهِ اػتثارترطی ،تِػٌَاى ارسضیاتی هٌظن اس هزاوش تیوارستاًی تا ّسف

تارید پذیزش1400/05/30 :

تْثَز ویفیت ذسهات ٍ ارتمای ایوٌی تیواراى ،تا حسٍز سیازی تستگی تِ آضٌایی هسیزاى هزاوش زرهاًی تِ

تارید اًتطار1400/06/07 :

زاًص هسیزیت تیوارستاًی ٍ ٍجَز ًیزٍی اًساًی هرتصص ٍ هتؼْس زارزّ .سف اس ایي پژٍّص تزرسی

ٍاشگاى کلیذی:

ارتثاط زرن پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی ٍ تؼْس ساسهاًی تا ػولىزز آًاى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی

ػسالت ساسهاًی
تؼْس ساسهاًی
اػتثارترطی
پزستاراى

تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز زر سال  1399تَز.
هَاد ٍ رٍشّا :رٍش پژٍّص تَصیفی ـ ّوثستگی تَز .جاهؼِ آهاری پزستاراى تیوارستاى ضْیس رحیوی
ذزمآتاز تَز وِ تا استفازُ اس رٍش ًوًَِگیزی تصازفی ً 112فز تِ ػٌَاى ًوًَِ اًتراب ضسًس .اتشار
گززآٍری زازُّا ػثارت تَزًس اس پزسطٌاهِ ػسالت ساسهاًی  ،Niehoff & Moormanپزسطٌاهِ تؼْس
ساسهاًی  ٍ Meyer & Allenآسهَىّای زُگاًِ استاًسارزّای اػتثارترطی وِ تَسظ تیوارستاى ضْیس
رحیوی ذزمآتاز زر سال  1399اجزا ضسُ تَز .زازُّا تَسظ ًزمافشار  ٍ SPSS 24تا استفازُ اس ضاذصّای

ًَ یسٌذُ هسؤٍل :رضَاى سیفی

تَصیفی (فزاٍاًی ،زرصس فزاٍاًی ،هیاًگیي ،اًحزاف هؼیار ،حسالل ٍ حساوثز ًوزُ) ٍ آسهَىّای آهاری ضزیة

آدرض پستی :ایزاى ،ذزمآتاز ،هزوش آهَسضی

ّوثستگی  ٍ Pearsonتحلیل  Regressionچٌسهتغیزُ تحلیل گززیس.

زرهاًی ضْیس رحیوی ،هسیزیت ذسهات

هالحظات اخالقی :رضایت آگاّاًِ ضفاّی اس ضزوتوٌٌسگاى وسة گززیس ٍ تِ آًاى زرتارُ هحزهاًگی

پزستاریٍ ،احس آهَسش ّوگاًی.

اعالػات ،اعویٌاى زازُ ضس.

کذ پستی6813816314 :
پست الکترًٍیک:
rezvan.seyfi73@gmail.com

یافتِّا :تیي ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی ( ٍ )rs;0/44 ،p>0/01تؼْس ساسهاًی ()rs;0/33 ،p>0/01
تا ػولىزز آًاى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی راتغِ هثثت هؼٌازار ٍجَز زاضت 19 .زرصس اس ول
ٍاریاًس ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی تَسظ ازران آًاى اس ػسالت ساسهاًی ٍ تؼْس
ساسهاًی تثییي گززیس.
ًتیجِگیری :زرن پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی تِ ػٌَاى یه ػاهل ًیزٍهٌس زر اثزترطی ساسهاًی هیتَاًس
تز تؼْس آًاى تِ ساسهاى ًیش هإثز تَزُ ٍ زر ًتیجِ اثزترطی ٍ ویفیت ارائِ ذسهات زر ساسهاى را تِ ّوزاُ
زاضتِ تاضس ،لذا ًیاس است وِ هسیزاى هزاوش زرهاًی تا تؼاهل هٌصفاًِ ٍ رفتارّای ػازالًِ حزفِای زر ارتثاط
تا پزستاراىًِ ،تٌْا تؼْسضاى را ًسثت تِ ساسهاى افشایص زٌّس ،تلىِ اًگیشُ وافی را تزای هطاروت آًاى زر
اجزای تزًاهِ اػتثارترطی فزاّن آٍرًس.

تواهی حمَق اًتطار ایي اثز ،هتؼلك تِ هزوش تحمیمات اذالق ٍ حمَق پشضىی زاًطگاُ ػلَم پشضىی ضْیس تْطتی هیتاضس /.ایي هجلِ تاتغ سیاست زستزسی تاس اس ًَع  CC By: 4هیتاضس.

رحوتی ٍ ّوىار
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 .0هقذهِ

ّوچَى تْثَز وارایی ،اثزترطی ،رضایت گیزًسگاى ذسهت،

ساسهاىّای ذسهات زرهاًی تِ جْت ًیاسّای رلاتتی تزای

آهَسش ٍ وار تیوی اضارُ وزز (.)6-7

تأهیي هزالثتّای تْساضتی تا چالصّایی اساسی هَاجِ

اجزای فزایٌس اػتثارترطی ّویطِ چالصتزاًگیش تَزُ است وِ

ّستٌس .زر ایي هحیظ اًگیشُّای التصازی ،سیاسی ٍ لاًًَیِ

اس جولِ آى هیتَاى تِ هَارزی هثل پاییيتَزى رضایت هسیزاى

واروٌاى تالیٌی ًظام سالهت است وِ تا وٌتزل ّشیٌِ ٍ حفظ

تیوارستاىّا اس فزایٌس اػتثارترطی ،چالص زر هحتَای

ویفیت ذسهات هَجة هیضَز وِ تْثَز ویفیت تٌْا ضیَُ

استاًسارزّای اػتثارترطیً ،ثَز ذظ هطی یىساى زر اجزای

رسیسى تِ هَفمیت تاضس .اس ایي رٍ اغلة هسیزاى هزالثت

اػتثارترطی ٍ ونتَزى تجزتِ ارسیاتاى اػتثارترطی زر اًجام

تْساضتی ٍ سیاستوساراى ػزصِ سالهت ،استاًسارزساسی،

هویشی اضارُ وزز ( ،)8تِ ػالٍُ عثك ضَاّس ًساضتي تَجِ

اػتثارترطی ٍ ارسیاتی هزاوش ارائِزٌّسُ ذسهات تْساضتی را

وافی تِ هسائل ٍ هطىالت واروٌاًی وِ زر اجزای اػتثارترطی

اهزی اجتٌابًاپذیز زر جْت تْثَز ویفیت هیزاًٌس ( .)1ایي

هطاروت زارًس ،هیتَاًس تِ چالص زر اجزای آى هٌجز ضَز .اس

ػَاهل ،ضزایظ را تزای تصوینگیزًسگاى زر تواهی سغَح تِ

عزفی زیگز هَارزی هثل هسیزیت ػسالتهحَر ٍ واروٌاى

هٌظَر جستجَی زازُّای ػیٌی زر ارسیاتی ویفیت زر

هتؼْس زر تیوارستاىّا هیتَاًس زر اجزای ایي فزایٌس

ساسهاىّای هزالثت سالهت هْیا ًوَزُاًس .اػغای هجَس،

تسْیلگز تاضس ( ،)9-10لذا یىی اس هإلفِّای هْن ٍ تأثیزگذار

صسٍر گَاّیٌاهِ ٍ اػتثارترطی ،رٍشّایی تا اّساف ٍ

زر زستیاتی ساسهاىّا تِ اّساف ذَز ٍ تْثَز ویفیت ارائِ

لاتلیتّای هتفاٍت تزای زستیاتی تِ الشاهات ویفیت ٍ

ذسهات ،ػسالت ساسهاًی است ( .)11اهزٍسُ تا تَجِ تِ ًمص

اعالػات ػولىززی ّستٌس ( .)2زر ایي هیاى ،اػتثارترطی

فزاگیز ٍ ّوِجاًثِ ساسهاىّا زر سًسگی اجتواػی اًساىّا،

ًمص هْوی ایفا ًوَزُ ٍ تِ ػٌَاى «تأییس زستیاتی تِ

ًمص ػسالت زر ساسهاىّا تیص اس پیص ًوایاى ضسُ است.

استاًسارزّای اس پیصتؼییيضسُ تَسظ یه ساسهاى هزالثت

ساسهاىّای اهزٍسی زر ٍالغ هیٌیاتَری اس جاهؼِ تَزُ ٍ تا

سالهت وِ تِ ٍسیلِ یه گزٍُ ارسیاب ّوتای تیزًٍی هستمل

تحمك ػسالت زر آىّا هیتَاى اهیسٍار تِ تحمك ػسالت زر

اس ّواى سغح ساسهاًی اًجام هیگیزز» تؼزیف هیضَز (.)3

سغح جاهؼِ ًیش تَز ( .)12تِ ّویي زلیل ػسالت ساسهاًی

ارسیاتی اس عزیك تاستیٌی اسٌاز سیاسی ،استاًسارزّا ،رٍشّا،

جایگاُ ٍیژُای زر ساسهاىّای اهزٍسی پیسا وززُ است .ایي اهز

هصاحثِ تا هسیزاى ،واروٌاى ٍ تیواراى ٍ گاّی اٍلات اس عزیك

زر ساسهاىّای ذسهاتی ّوچَى تیوارستاىّا اس اّویت

ًظارت هستمین تز رٍشّا صَرت هیگیزز (ّ .)4سف اس

تیطتزی تزذَرزار است ٍ وارآهسی ایي ساسهاىّا پیًَس ًشزیه

اػتثارترطی زر ساسهاىّای سالهت تْثَز ویفیت ذسهات

ذَز را تا همَلِّایی هثل ػسالت ساسهاًی حفظ وززُ است

تْساضتی زرهاًی ،تْثَز یىپارچگی زر هسیزیت ذسهات

( .)13زر ٍالغ ذسهات تیوارستاًی تیص اس ّوِ ذسهات

سالهت ،ایجاز تاًه اعالػاتی ساسهاىّای ذسهات سالهت،

ضٌاذتِضسُ تِ ًیزٍی اًساًی ٍاتستِ است .هاّیت ایي ذسهات

افشایص ایوٌی ٍ واّص ذغزات تزای تیواراى ٍ واروٌاى،

تِ گًَِای است وِ جْت وسة تیطتزیي وارایی ٍ اثزترطی

تأهیي آهَسش ٍ هطاٍرُ تزای ساسهاىّای ذسهات سالهت ٍ

واروٌاى تایس ػالٍُ تز زاراتَزى ترصص ٍ هْارت تا ػاللوٌسی

واّص ّشیٌِّا تا توزوش تز افشایص وارایی ٍ اثزترطی ذسهات

ٍ تؼْس وار وٌٌس ( ،)14چزاوِ زرن واروٌاى اس ػسالت

هیتاضس ( .)5 ،1عثك ضَاّس هَجَز اس جولِ آثار اجزای

ساسهاًی ػاهلی تٌیازی ٍ هإثز تز پیاهسّای ساسهاًی هاًٌس

اػتثارترطی زر یه هإسسِ زرهاًی هیتَاى تِ هَارزی

تؼْس است ( .)15زرن واروٌاى اس ػسالت ساسهاًیًَ ،ػی
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ازران است وِ احساسات آًاى را زرتارُ هسیزاى ٍ تصویوات

زر هجوَع ،تا تَجِ تِ ٍجَز هطىالت هتؼسز زر سهیٌِ ویفیت

آًاى زر ساسهاى ًطاى هیزّس .تِ ػثارت زیگز ػسالت ساسهاًی

ارائِ ذسهات تیوارستاًی ٍ ووثَز هٌثغ هالی ٍ اًساًی السم زر

ازرانضسُ ،تِ هؼٌی هیشاًی است وِ الساهات ساسهاى زر

ایي حیغِ ،اجزای تزًاهِ اػتثارترطی زر تیوارستاىّای

ارتثاط تا واروٌاى آى هٌصفاًِ تلمی هیضَز (.)16

وطَر ،هیتَاًس هَجة واّص هؼضالت فزاٍاى هَجَز زر ایي

اس عزف زیگز ،زستزسی ٍ ػولیتَزى ذسهات تْساضتی تا

ترص ٍ ارائِ ذسهات تاویفیتتز تِ هزاجؼیي هزاوش زرهاًی ٍ

حسٍز سیازی تِ ػولىزز پزسٌل تْساضت ٍ زرهاى ٍاتستِ است.

زر ًْایت افشایص رضایت آًاى گززز .پیازُوززى هَفك

تٌاتزایي جْت زستیاتی تِ اّساف ساسهاى زاضتي واروٌاى

اػتثارترطی تا حسٍز سیازی تستگی تِ گوارزى هسیزاى آضٌا

ثاتت ٍ پایسار وِ فمظ زر ساسهاى حضَر یاتٌس وافی ًیست،

تِ زاًص هسیزیت تیوارستاًی زر هزاوش زرهاًی ٍ ٍجَز ًیزٍی

تلىِ تزای ایي هٌظَر تیوارستاىّا تایس اس یه ًیزٍی اًساًی تا

اًساًی هترصص زر ایي اهز زارز ( .)22تا تَجِ تِ ایٌىِ زر

تؼلك ٍ تؼْس ساسهاًی تاال ،تزاًگیرتِ ٍ هتوایل تِ زرگیزضسى

پژٍّصّای هرتلف ًمص ازران واروٌاى اس ػسالت زر ساسهاى

زر فؼالیتّا فزاتز اس ٍظایف هؼوَلی ٍ اس پیصتؼییيضسُ

ٍ تؼْس ساسهاًی زر اًگیشُ ،تْزٍُری ،ویفیت ارائِ ذسهات ٍ

تزذَرزار تاضٌس ( .)17اػتماز تز ایي است وِ فلسفِ

وارایی ٍ اثزترطی واروٌاى زر ساسهاى ًطاى زازُ ضسُ است

اػتثارترطی ٍاتستِ تِ وار گزٍّی هیتاضس .زر ٍالغ تسٍى وار

( )23-26 ،15تِ ًظز هیرسس وِ زر ایي راستا هیتَاًٌس ًمص

گزٍّی اػتثارترطی اجزا ًویگززز .افزاز تؼس اس حضَر زر گزٍُ

هْوی زر اجزای اثزترص تزًاهِ اػتثارترطی زاضتِ تاضٌس ،لذا

ٍ احساس سْینتَزى زر اّساف گزٍُ ٍ ساسهاى ًسثت تِ

تا تَجِ تِ اّویت اجزای صحیح اػتثارترطی ٍ ضزٍرت

ساسهاى احساس تؼْس وززُ ٍ ایي اهز هیتَاًس زر تْثَز وار

آسیةضٌاسی ٍ ضٌاسایی چالصّا ٍ فزصتّای اجزایی آى،

گزٍّی ٍ ارائِ ذسهات تأثیز هثثت زاضتِ تاضس (ّ .)18یچ

ایي پژٍّص زر آستاًِ پیازُساسی ًسل چْارم اػتثارترطی تا

ساسهاًی ًویتَاًس هَفك ضَز ،هگز ایٌىِ اػضا ٍ واروٌاًص

ّسف تزرسی ارتثاط زرن پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی ٍ تؼْس

ًسثت تِ آى ًَػی تؼْس زاضتِ تاضٌس ٍ زر جْت تحمك اّساف

ساسهاًی تا ػولىزز آًاى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی

آى تالش وٌٌس .تؼْس ٍ پایثٌسی هاًٌس رضایت ،زٍ عزس تلمی

تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز زر سال  1399اًجام گزفت.

ًشزیه تِ ّن ّستٌس وِ تز رفتارّای هْوی هاًٌس جا تِ جایی
ٍ غیثت اثز هیگذارًس .تؼْس ٍ پایثٌسی تِ ساسهاى هیتَاًس

 .2هالحظات اخالقی

پیاهسّای زیگزی اس لثیل ًظن ،حضَر تیطتز زر ساسهاى ٍ

پس اس تیاى اّساف پژٍّص ٍ وسة رضایت آگاّاًِ اس

افشایص حجن واری را تِ ّوزاُ زاضتِ تاضس .تٌاتزایي هْن است

ضزوتوٌٌسگاى ٍ اعویٌاىزازى تِ آًاى زرتارُ هحزهاًگی

وِ هسیزاى تِ رٍشّای هرتلف تؼْس ساسهاًی را واروٌاى

اعالػات ،زازُّا تا استفازُ اس اتشارّای پژٍّص جوغآٍری ضس.

افشایص زازُ ٍ سؼی زر حفظ آى وٌٌس ( .)19تؼْس ساسهاًی تِ
تاٍرّا ،ارسشّا ٍ ػمایس وارهٌس تِ هاًسى زر ساسهاى اضارُ زارز
( .)20تا افشایص تغییزات ساسهاىّا ،هسیزاى تزای ایجاز تؼْس
زر واروٌاى ٍ افشایص وسة هشیت رلاتتی تالش هیوٌٌس
(.)21

 .9هَاد ٍ رٍشّا
رٍش پژٍّص تَصیفی اس ًَع ّوثستگی تَز .جاهؼِ آهاری
پژٍّص را تواهی پزستاراى تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز
زر سال  1399تطىیل زاز وِ اس تیي آًاى تِ رٍش ًوًَِگیزی
تصازفی سازُ تا تْزُگیزی اس جسٍل اػساز تصازفى تؼساز 112
ًفز اًتراب ضسًس .تِ هٌظَر تزآٍرز حجن ًوًَِ اس فزهَل
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پیطٌْازی  )27( Tabachnick & Fidellاستفازُ ضس .تز

هسیزیت تحزاى؛ 9ـ هاًَر آتص ًطاًی؛ 10ـ تْساضت هحیظ

اساس ایي فزهَل ،حسالل حجن ًوًَِ زر هغالؼات ّوثستگی

است .زر ایي پژٍّص اس ًوزُای وِ پزستاراى اس چهلیست

اس فزهَل  N≥50+8Mهحاسثِ هیضَز .زر ایي فزهَل N

وتاب استاًسارزّای اػتثارترطی تیوارستاًی ٍسارت تْساضت،

حسالل حجن ًوًَِ ٍ  Mتؼساز هتغیزّا هستمل هیتاضس وِ زر

زرهاى ٍ آهَسش پشضىی (فصل هسیزیت پزستاری) وسة وززُ

پژٍّص حاضز تؼساز هتغیزّای هستمل  6هتغیز ( 3هإلفِ

تَزًس ،استفازُ ضس .ایي چهلیست ضاهل زُ آسهَى تَزُ ٍ ّز

ػسالت ساسهاًی ٍ  3هإلفِ تؼْس ساسهاًی) هیتاضس .تا هحاسثِ

سالِ تَسظ زفاتز پزستاری تیوارستاىّا تِ صَرت ذَزارسیاتی

حجن ًوًَِ تا استفازُ اس فزهَل فَق () 98 ،)N≥50+8(6تِ

اجزا هیضَز ٍ تواهی پزستاراى هلشم تِ ضزوت زر ایي

زست هیآیسٍ ،لی تا تَجِ تِ احتوال ػسم ّوىاری ٍ ًالص

زٍرُّای آهَسضی ٍ آسهَىّای هزتَعِ ّستٌس .ایي ًوزات

تىویلضسى پزسطٌاهِّا ،ایي تؼساز تِ ً 120فز افشایص یافت

هؼزف ػولىزز پزستاراى زر آسهَى سٌجص زاًص اػتثارترطی

وِ زر ًْایت تؼساز پزسطٌاهِّای واهل  112هَرز تَز .هالن

هیتاضٌس ٍ حساوثز ًوزُای وِ فزز زر ایي آسهَىّا وسة

ٍرٍز پزستاراى تِ پژٍّص ،ضزوت زر آسهَىّای اػتثارترطی

هیوٌسً ،وزُ  100است وِ اس حاصلجوغ آسهَىّای زُگاًِ

تیوارستاى زر سال  1399تَز ٍ هالنّای ذزٍجی آًاى ًیش

استاًسارزّای اػتثارترطی تِ زست هیآیس (.)8

پاسرگَیی ًالص تِ سإاالت ٍ فمساى توایل تزای ضزوت زر

 .2-9پرسشٌاهِ عذالت سازهاًی :ایي پزسطٌاهِ ضاهل 20

پژٍّص تَز .تزای جوغآٍری زازُّا اس اتشار سیز استفازُ ضس:

سإال هیتاضس وِ تَسظ )28( Niehoff & Moorman

 .0-9آزهَىّای دُگاًِ اعتباربخشی :اػتثارترطی سهاًی

عزاحی ضسُ است ٍ زر ایزاى تَسظ ًؼاهی ٍ ضىزوي ()29

اًجام هیضَز وِ تیوارستاى آهازگی ذَز را تِ ارسیاتاى

تزجوِ ٍ اػتثاریاتی ضسُ ٍ اس سِ هإلفِ ػسالت تَسیؼی

ذارجی هثٌی تز رػایت استاًسارزّای اس پیصتؼییيضسُ اػالم

(گَیِّای  1تا  ،)5رٍیِای (گَیِّای  6تا  ٍ )11تؼاهلی

هیًوایس .استاًسارزّای اػتثارترطی تِ هٌظَر ارسیاتی ٍ اصالح

(گَیِّای  12تا  )20تطىیل ضسُ است .ایي پزسطٌاهِ تِ

ساذتار ،فزآیٌسّا ٍ پیاهسّای هزالثت تز اساس تَاًایی هسیزاى

صَرت تستِ پاسد ٍ زر یه همیاس  5زرجِ لیىزت اس تسیار

ٍ ارائِزٌّسگاى هزالثت سالهت زر فزاّنساذتي هزالثتّای

سیاز (ًوزُ  )5تا ّزگش (ًوزُ  )1تْیِ ٍ تٌظین ضسُ است .اس

زرهاًی تؼییي هیضَز .اػتثارترطی تِ ارتمای هستوز ویفیت

جوغ ًوزات سِ هإلفِ ایي پزسطٌاهًِ ،وزُ ولی ػسالت

ًیاس زارز ٍ فمظ تزای یه زٍرُ سهاًی هحسٍز تؼییي هیضَز ٍ

ساسهاًی تِ زست هیآیس وِ حسالل ًوزُ آى  ٍ 20حساوثز

پس اس اًمضای زٍرُ هذوَر ،تیوارستاى تایس تحت ارسیاتی

ًوزُ  100هیتاضسّ .زچِ ًوزُ فزز زر ایي پزسطٌاهِ تیطتز

هجسز لزار گیزز تا هَلؼیت اػتثار زازُضسُ را حفظ ًوَزُ ٍ یا

تاضسً ،طاىزٌّسُ ػسالت ساسهاًی زرنضسُ تاالتزی تَسظ اٍ

آى را ارتما زّس .زر راستای اجزای تزًاهِّای ًظام

است ،تِ ایي صَرت وِ ًوزُ تیي  20تا ً 45طاىزٌّسُ ازران

اػتثارترطی تواهی وازر زرهاى تیوارستاى ضْیس رحیوی

ػسالت پاییي زر ساسهاىً ،وزُ تیي  45تا ً 85طاىزٌّسُ

ذزمآتاز هلشم تِ گذراًسى زٍرُّای آهَسضی ّستٌس .ایي

ازران ػسالت هتَسظ زر ساسهاى ٍ ًوزُ تاالتز اس 85

آهَسشّا ضاهل1 :ـ احیای للثی ریَی پایِ؛ 2ـ ارسشّا ٍ

ًطاىزٌّسُ ازران ػسالت تاال زر ساسهاى است ( .)29ضىزوي

ػمایس گیزًسگاى ذسهت (هٌطَر حمَق تیوار) ٍ هْارت ّای

ٍ ًؼاهی ( )29پایایی ایي اتشار را تا رٍش ضزیة آلفای وزًٍثاخ

رفتاری ٍ ارتثاعی؛ 3ـ هسیزیت ذغز؛ 4ـ ایوٌی تیوار؛ 5ـ

تزای ػسالت تَسیؼی ،رٍیِای ٍ تؼاهلی تِ تزتیة ٍ 0/82 ،0/78

وٌتزل ػفًَت؛ 6ـ ایوٌی ٍ سالهت ضغلی؛ 7ـ آتص ًطاًی؛ 8ـ

 ٍ 0/64تزای ول آسهَى  0/84گشارش وززُاًس ٍ رٍایی ساسُای
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(ّوگزا) ایي اتشار تزای ػسالت تَسیؼی ،رٍیِای ٍ تؼاهلی تِ

پس اس جوغآٍری اعالػات ،زازُّای تِ زستآهسُ تا استفازُ

تزتیة  ٍ 0/40 ٍ 0/57 ،0/46تزای ول آسهَى  0/42گشارش

اس ًزمافشار  ٍ SPSS 24تا تْزُگیزی اس ضاذصّای تَصیفی

وززُاًس .زر پژٍّص حاضز پایایی تا رٍش ضزیة آلفای

(فزاٍاًی ،زرصس فزاٍاًی ،هیاًگیي ،اًحزاف هؼیار ،حسالل ٍ

وزًٍثاخ تزای هإلفِّای ػسالت تَسیؼی ،رٍیِای ٍ تؼاهلی تِ

حساوثز ًوزُ) ،ضزیة ّوثستگی پیزسَى ٍ تحلیل رگزسیَى

تزتیة  ٍ 0/94 ٍ 0/89 ،0/80تزای ول پزسطٌاهِ  0/91تِ

چٌسگاًِ تِ رٍش ّنسهاى تجشیِ ٍ تحلیل ضسًس.

زست آهس.
 .9-9پرسشٌاهِ تعْذ سازهاًی :ایي پزسطٌاهِ تَسظ

 .0یافتِّا

 )30( Meyer & Allenعزاحی ضسُ است ٍ هطتول تز 24

پزستاراى زر زاهٌِ سٌی  23-48سال ،تا هیاًگیي سٌی ٍ

گَیِ هیتاضس وِ سِ هإلفِ تؼْس ػاعفیٌّ ،جاری ٍ هستوز را

اًحزاف هؼیار  34/05±7/13لزار زاضتٌس 67/7 .زرصس اس

اًساسُ هیگیززّ .ز ذززُهمیاس زارای  8گَیِ است وِ تِ

پزستاراى سى ٍ  32/3زرصس هزز تَزًس وِ اس ایي تیي 28/7

صَرت تستِ پاسد ٍ زر یه همیاس  5زرجِ لیىزت اس تسیار

زرصس هجزز ٍ  71/3زرصس هتأّل تَزًسّ .وچٌیي تحصیالت

سیاز (ًوزُ  )5تا ّزگش (ًوزُ  )1تْیِ ٍ تٌظین ضسُ است .اس

 89/1زرصس اس پزستاراى لیساًس ٍ  10/9زرصس فَقلیساًس

جوغ ًوزات سِ هإلفِ ایي پزسطٌاهًِ ،وزُ ولی تؼْس ساسهاًی

تَز .ساتمِ ذسهت پزستاراى زر زاهٌِ  1/5-24سال ،تا

تِ زست هیآیس وِ حسالل ًوزُ آى  ٍ 24حساوثز ًوزُ 120

هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار ساتمِ ذسهت  9/97±6/84لزار

هیتاضسّ .زچِ ًوزُ فزز زر ایي پزسطٌاهِ تیطتز تاضس،

زاضت .اس ًظز ٍضؼیت استرسام  38/4زرصس پزستاراى تِ

ًطاىزٌّسُ تؼْس ساسهاًی تاالتز اٍ است ،تِ ایي صَرت وِ

صَرت عزحی هطغَل تِ ذسهت تَزًس 26/6 ،زرصس اس آًاى تِ

ًوزُ تیي  24تا ً 54طاىزٌّسُ تؼْس ساسهاًی پاییيً ،وزُ تیي

صَرت پیواًی 18/5 ،زرصس تِ صَرت رسوی 11/5 ،زرصس تِ

 54تا ً 102طاىزٌّسُ تؼْس ساسهاًی هتَسظ ٍ ًوزُ تاالتز اس

صَرت لزارزازی ٍ  5زرصس ًیش تِ صَرت ضزوتی استرسام تَزًس.

ً 102طاىزٌّسُ تؼْس ساسهاًی تاال است ( .)31رجثیپَرهیثسی

اعالػات تَصیفی هزتَط تِ هتغیزّا زر جسٍل  1ارائِ ضسُ

ٍ زّماًیفیزٍسآتازی ( )31تزای تؼییي رٍایی پزسطٌاهِ هذوَر

استّ .واًغَر وِ هطاّسُ هیضَز ،هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار

اس رٍایی هحتَایی استفازُ وززًس ٍ ًطاى زازًس وِ سإاالت اس

ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی  56/80±13/25تَز وِ تا

رٍایی ذَتی تزذَرزارًس )30( Meyer & Allen .پایایی ایي

تَجِ تِ ًوزُگذاری پزسطٌاهِ ػسالت ساسهاًی (ًوزُ تیي 45

اتشار را تا رٍش ضزیة آلفای وزًٍثاخ تزای تؼْس ػاعفی،

تا ً 85طاىزٌّسُ ازران ػسالت هتَسظ زر ساسهاى)

ٌّجاری ٍ هستوز تِ تزتیة  0/89 ٍ 0/79 ،0/87گشارش

ًطاىزٌّسُ آى است وِ ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی زر

وززُاًس .زر هغالؼِ ساّس تاتالى ٍ ّوىاراى ( )32پایایی ایي

تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز زر سغح هتَسظ است.

اتشار را تا رٍش ضزیة آلفای وزًٍثاخ تزای تؼْس ػاعفی،

هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار ًوزُ پزستاراى زر تؼْس ساسهاًی

ٌّجاری ٍ هستوز تِ تزتیة  ٍ 0/65 ٍ 0/78 ،0/80تزای ول

 76/25±10/82تَز وِ تا تَجِ تِ ًوزُگذاری پزسطٌاهِ تؼْس

آسهَى  0/82گشارش ضسُ است .ضزیة آلفای وزًٍثاخ ول

ساسهاًی (ًوزُ تیي  54تا ً 102طاىزٌّسُ تؼْس ساسهاًی

پزسطٌاهِ تزای تؼییي پایایی آى زر پژٍّص حاضز ٍ 0/83

هتَسظ) ًطاىزٌّسُ آى است وِ تؼْس پزستاراى تیوارستاى

ّویي ضزیة تزای هإلفِّای ایي پزسطٌاهِ ،یؼٌی تؼْس

ضْیس رحیوی ذزمآتاز تِ ساسهاًطاى ًیش زر سغح هتَسظ

ػاعفیٌّ ،جاری ٍ هستوز تیي  0/62تا  0/86تِ زست آهس.

است .هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار ػولىزز آًاى زر آسهَىّای
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زُگاًِ اػتثارترطی ًیش  90/26±9/27تَز .زر سهیٌِ هإلفِّای

هیتاضس .زر هغالؼِای وِ زر ضْز یشز تا هَضَع تزرسی راتغِ

ػسالت ساسهاًی ،هیاًگیي ًوزُ پزستاراى زر ػسالت تؼاهلی

ػسالت ساسهاًی ازران ضسُ ٍ پاسرگَیی اجتواػی زر

( )29/87±7/08تیطتز اس هیاًگیي ًوزُ آًاى زر ػسالت رٍیِای

تیوارستاىّای ضْز اًجام ضسُ تَز ،ػسالت ازرانضسُ ساسهاًی

( ٍ )20/40±4/77تَسیؼی ( )15/53±3/14تَز .زر سهیٌِ

زر ٍضؼیت هغلَتی گشارش ضسُ است ( .)33هٌظزیتَولی ٍ

هإلفِّای تؼْس ساسهاًی ،هیاًگیي ًوزُ پزستاراى زر تؼْس

رجثیً ،یش زر هغالؼِای زر زاًطگاُ ػلَم پشضىی وزهاى تِ

هستوز ( )26/63±4/21تیطتز اس هیاًگیي ًوزُ آًاى زر تؼْس

ایي ًتیجِ رسیسًس وِ ػسالت ازرانضسُ ساسهاًی زر ایي

ٌّجاری ( ٍ )25/25±3/35ػاعفی ( )24/39±5/03تَز.

زاًطگاُ زر حس هتَسظ است ( .)34زر هغالؼِای زیگز زر

ًتایج جسٍل ً 2طاى هیزّس وِ تیي ازران پزستاراى اس ػسالت

تیوارستاىّای هٌترة زٍلتی ٍ ذصَصی ضْز اصفْاى

ساسهاًی ،تؼْس ساسهاًی ٍ هإلفِّای آىّا تا ػولىزز آًاى زر

هیاًگیي ػسالت ازرانضسُ ساسهاًی هتَسظ تِ زست آهس .زر

آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی ارتثاط هستمین ٍجَز زارز.

ایي هغالؼِ هیاًگیي اهتیاس ػسالت ساسهاًی تیوارستاىّای

ًتایج تحلیل رگزسیَى چٌسگاًِ تِ رٍش ّنسهاى (جسٍل )3

ذصَصی تیطتز اس تیوارستاىّای زٍلتی تَز (ّ .)35وچٌیي

ًطاى زاز وِ تیي هتغیزّای پیصتیي (ازران پزستاراى اس

تز اساس ًتایج تِ زستآهسُ هطرص ضس وِ هیاًگیي پزستاراى

ػسالت ساسهاًی ٍ تؼْس ساسهاًی) تا ػولىزز پزستاراى زر

زر تؼْس ساسهاًی  76/25±10/82است وِ ًطاىزٌّسُ آى

آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی ّوثستگی چٌسگاًِ 0/44

است تؼْس پزستاراى تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز تِ

ٍجَز زارز (ّ .)R;0/44 ،P-value>0/001وچٌیي ًتایج

ساسهاىضاى ًیش زر سغح هتَسظ است .ایي یافتِ تا ًتایج

ًطاى زاز وِ هتغیزّای ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی ٍ

پژٍّص لغفی ٍ ّوىاراى (ّ )36ورَاًی زارز وِ زر تزرسی

تؼْس ساسهاًی زر هجوَع  %19اس ول ٍاریاًس ػولىزز

سثه رّثزی هسیزاى گزٍُّای آهَسضی زاًطىسُ پشضىی

پزستاراى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی را تثییي هیوٌٌس

ضیزاس ٍ ارتثاط آى تا تؼْس ساسهاًی ًطاى زازًس هیشاى تؼْس

( .)R2;0/19 ،P-value>0/001اس تیي هتغیزّای پیصتیي

ساسهاًی اػضای ّیأتػلوی زر حس هتَسظ است .زر هغالؼِای

فمظ ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی تَاى پیصتیٌی

وِ تا ّسف تزرسی ارتثاط رضایت ضغلی ٍ تؼْس ساسهاًی زر

ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی را زاضت

پزستاراى ضاغل زر تیوارستاىّای زاًطگاُ ػلَم پشضىی

(.)Beta;0/45 ،P-value>0/01

گلستاى اًجام ضس ،هطرص گززیس وِ  75زرصس پزستاراى
زارای تؼْس ساسهاًی هتَسغی ّستٌس ( .)37اتیلی ٍ ًاستیشایی

 .5بحث

ًیش زر هغالؼِای ًطاى زازًس وِ هیاًگیي تؼْس ساسهاًی 76

ایي پژٍّص تا ّسف تزرسی راتغِ ازران پزستاراى اس ػسالت

زرصس پزستاراى تیوارستاىّای ضْز ساّساى ًسثتاً هغلَب تَز

ساسهاًی ٍ تؼْس ساسهاًی تا ػولىزز آًاى زر آسهَىّای زُگاًِ

( .)38همایسِ یافتِّای پژٍّص حاضز تا یافتِّای زیگز

اػتثارترطی اًجام ضس .تز اساس ًتایج تِ زستآهسُ هیاًگیي

هحممیي ًطاى هیزّس وِ زر سایز هزاوش آهَسضی ٍ

ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی  56/80±13/25تَز وِ

تیوارستاىّای هَرز هغالؼِ زر وطَر ٍضؼیت ػسالت ساسهاًی

ًطاىزٌّسُ آى است ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی زر

ازرانضسُ ٍ تؼْس ساسهاًی زر حس هتَسظ هیتاضس.

تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز زر سغح هتَسغی است.

ًتایج ًطاى زاز تیي ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی ٍ تؼْس

یافتِّای اذیز ًطاى هیزٌّس وِ تز اساس زیسگاُ پزستاراى،

ساسهاًی تا ػولىزز آًاى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی

حس ولی رػایت اًصاف زر ول ساسهاى زر ٍضؼیت هغلَتی
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راتغِ هستمین ٍجَز زارز .ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی

ّسفوٌس ٍ هثتٌی تز ضَاّس هٌاتغ ساسهاًی تا رٍیىزز جاهغ

پیصتیٌیوٌٌسُ ػولىزز آًاى زر آسهَىّای زُگاًِ

زرتزگیزًسُ هَاًغ تحمك اتؼاز ایوٌی تِ تْزٍُری ٍ تْثَز

اػتثارترطی تَزٍ ،لی تؼْس ساسهاًی پیصتیٌیوٌٌسُ

ػولىزز ایوٌی واروٌاى تِ ٍیژُ پزستاراى ٍ ًْازیٌِضسى

ػولىززضاى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی ًثَز .ایي یافتِ

فزٌّگ ایوٌی تیوار ٍ ارتمای جَ ایوٌی ،تَجِ ٍ توزوش تِ

پژٍّص حاضز هثٌی تز راتغِ هثثت ازران اس ػسالت ساسهاًی

ضاذصّای ایوٌی تیوار زر تیوارستاىّا ،هٌجز هیضَز (.)40

تا ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی تِ عَر

یافتِ ترص زیگز پژٍّص هثٌی تز راتغِ هثثت تؼْس ساسهاًی

ولی تا ًتایج پژٍّص  )24( Philip & Kumarوِ ًطاى

تا ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی تِ عَر

زازًس وِ واروٌاى سهاًی حساوثز رفتار ضْزًٍسی ساسهاًی را

ولی تا ًتایج پژٍّص ّ ٍ Mazayedوىاراى ( )23وِ ًطاى

زارًس ٍ اثزترطی را افشایص هیزٌّس وِ احساس ًوایٌس وِ

زازًس ساسهاىّا تا زرگیزی ضغلی تاال زارای وارهٌساى

ػسالت ساسهاًی زر هَرز آًْا رػایت هیگزززّ ،وسَ هیتاضس.

هتؼْستزی ّستٌس ٍ ایي تؼْس تا تْزٍُری زر ساسهاى ّوزاُ

ّوچٌیي تا ًتایج پژٍّص )15( Olkkonen & Lipponen

است ٍ ًتایج پژٍّص سیسجَازیي ٍ ّوىاراى ( )26وِ ًطاى

هثٌی تز ایٌىِ ٍاحسّای واری تا رػایت ػسالت ساسهاًی،

زازًس تزویة ذغی هٌاسثی تیي تؼْس ساسهاًی واروٌاى ٍ

تْزٍُری ٍ تَلیسات ساسهاًی فشًٍی یافتِ ٍ واروٌاى تا هطاّسُ

ویفیت ذسهات ارائِضسُ تَسظ آًاى ٍجَز زارزّ ،وسَ

رػایت ػسالت زر ساسهاىضاى ،تؼْس ٍ ٍفازاری تِ ساسهاى را اس

هیتاضس .ساسهاىّایی وِ زارای اػضای تا سغَح تاالی تؼْس

ٍظایف ذَز هیزاًٌسّ ،وسَ هیتاضس .زر ایزاى ایي یافتِ تا

ساسهاًی ّستٌس ،تِ عَر هؼوَل اس ػولىزز تاالتز ،غیثت ٍ

ًتایج پژٍّص حسیٌی ٍ ّوىاراى ( )25وِ ًطاى زازًس تیي

تأذیز ووتز واروٌاى تزذَرزارًس .تٌاتزایي ساسهاىّا تا افزازی

ًوزُ ػسالت ساسهاًی ٍ هإلفِّای آى تا ًوزُ تْزٍُری واروٌاى

وِ تِ ًفغ ساسهاى فزاتز اس ٍظایف همزرُ تالش هیًوایٌس

ّوثستگی هثثت هؼٌیزار ٍجَز زارزّ ،وسَ هیتاضس .اگز

هیتَاًٌس ارائِ ذسهات تا ویفیت تِ هطتزیاى ذَز زاضتِ تاضٌس

واروٌاى تیػسالتی را زر ساسهاى زرن وٌٌس هیشاى هطاروت

ٍ ایي تِ ٍیژُ زر هطاغل حساس ٍ تحزاًی هاًٌس پزستاری ٍ

ذَز را زر ساسهاى واّص هیزٌّس ،زر حالی وِ اگز احساس

سایز هطاغل ذسهاتی اس اّویت سیازی تزذَرزار است .هاّیت

وٌٌس وِ ػسالت ساسهاًی زر هحیظ واریطاى ٍجَز زارز

ایي ذسهات تِ گًَِ است وِ جْت وسة تیطتزیي وارایی ٍ

تزاًگیرتِ هیضًَس تا تا اًجام رفتارّای هثثت هطاروت ذَز را

اثزترطی واروٌاى تایس ػالٍُ تز زارا تَزى ترصص ٍ هْارت تا

زر ساسهاى افشایص زٌّس .زر ٍالغ اًصاف ٍ تَجِ تِ اصَل ٍ

ػاللوٌس ٍ تؼْس وار وٌٌس ( .)14تِ عَر ولی تؼْس ساسهاًی

هَاسیي اذالق حزفِای زر ساسهاى هیتَاًس هتغیزّا ٍ ػَاهل

تاػث ایجاز اًگیشُ تیطتز واروٌاى ،افشایص ػولىزز ،واّص

ساسهاًی ّوچَى وار تیوی ،اضتیاق ضغلی ٍ پاسرگَیی

تزن ذسهت واروٌاى ٍ واّص غیثت ٍ تأذیز آًاى هیضَز ،زر

ساسهاًی واروٌاى را هتأثز ساذتِ ٍ تاػث تْثَز ویفیت

ایي ضزایظ واروٌاى ساسهاى اس سغح تاالیی اس ػاللِ ،اًگیشُ ٍ

ذسهاترساًی گززز ( ،)39تِ ػالٍُ ساسهاى سیستوی اجتواػی

اثزترطی ضغلی تزذَرزار ذَاٌّس تَز وِ ّوِ ایي هَارز زر

است وِ حیات ٍ پایساری آى ٍاتستِ تِ پیًَسی لَی هیاى اجشا

ًْایت تا افشایص ویفیت ارائِ تَسظ واروٌاى ّوزاُ ذَاّس تَز

ٍ ػٌاصز تطىیلزٌّسُ آى است وِ ازران تیػسالتی اثزات

وِ ّوِ ایي هَارز هیتَاًس تِ تْثَز ارائِ ذسهات تَسظ

هرزتی تز رٍحیِ وار جوؼی زارز ( .)26تٌاتزایي هسیزیت

پزستاراى زر تیوارستاى ٍ زر ًتیجِ ػولىزز هغلَب زر

اثزترص ایي چالصّا ٍ تاستیٌی راّثززّا ضاهل هسیزیت

آسهَىّای اػتثارترطی هٌجز ضَز.
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تثؼیض زر ارائِ هزالثتّای زرهاًی ًىتِ زیگزی است وِ

تِ تْثَز ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای اػتثارترطی وِ زر

هتٌاسة تا ًتایج ایي ترص اس پژٍّص تایس زر ًظز زاضت،

ٍالغ ًوازی اس ویفیت ذسهات ارائِضسُ تَسظ پزستاراى است،

چزاوِ تْثَز ویفیت ذسهات ٍ ارتمای ایوٌی تیواراى تِ ػٌَاى

ضَز.

ّسف تزًاهِ اػتثارترطی زر سایِ تثؼیض زر ارائِ هزالثتّای

پژٍّص حاضز ّوچَى سایز پژٍّصّا تا هحسٍزیتّایی

زرهاًی اهىاىپذیز ًویتاضس ،تِ ذاعز ّویي است تثؼیض زر

هَاجِ تَزُ است وِ تز لسرت تؼوینپذیزی ًتایج اثز هیگذارز.

هزالثت سالهت تِ یىی اس چالصّای اصلی پیص رٍی هسیزاى

زر ٍّلِ اٍل تِ سثة هحسٍزتَزى جاهؼِ آهاری تِ پزستاراى

ًظام سالهت زر وطَرّای هرتلف زًیا است ،تثسیل ضسُ است

تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز ٍ استفازُ اس پزسطٌاهِّای

ٍ آى را پیاهس اصلی تیػسالتی زر ًظام ذسهات سالهت ٍ ػسم

هساز ـ واغذی ٍ اس ًَع ذَز گشارشزّی تزای جوغآٍری

تؼْس ارائِزٌّسگاى هزالثت سالهت زاًستِاًس ( .)41اس ایي رٍ

زازُّا السم است تؼوین ًتایج تا احتیاط صَرت پذیزز .ػالٍُ

السم است وِ هسیزاى ٍ سیاستگذاراى ًظام سالهت ضوي

تز ایي هَارز ،پژٍّص فؼلی اس ًَع پژٍّصّای تَصیفی ـ

رػایت اًصاف ٍ رفتارّای ػازالًِ حزفِای ،توزوش ٍیژُای را

ّوثستگی تَزُ ٍ فمظ راتغِ تیي هتغیزّا را ًطاى هیزّس ًِ

پیزاهَى افشایص سغح آگاّی ٍ اعالػات ارائِزٌّسگاى هزالثت

راتغِ ػلی ،لذا تِ ػاللوٌساى پژٍّص زر سهیٌِ اػتثارترطی

سالهت ،تِ ٍیژُ پزستاراى زرتارُ اصَل اذالق پزستاری ٍ ًحَُ

پیطٌْاز هیضَز ػالٍُ تز اػوال تساتیزی ػلوی زر جْت رفغ

وارتزز ایي اصَل زر هزالثت سالهت زاضتِ تاضٌس ،چزاوِ

هحسٍزیتّای ایي پژٍّص ،اس رٍش آسهایطی تزای تؼییي

ووثَز زاًص زر ایي حَسُ هٌجز تِ ون تَجْی تِ اصَل اذالق

اثزگذاری ساسُّای ساسهاًی هإثز تز ارتمای ػولىزز پزستاراى

حزفِای ذَاّس ضس .تِ ػالٍُ ،تِ وارگیزی صحیح سیاست

زر اجزای تزًاهِ اػتثارترطی استفازُ ضَز ،تِ ػالٍُ اًجام

تثؼیض هثثت تَسظ هسیزاى ضوي افشایص تؼْس ساسهاًی

پژٍّصّای عَلی تا اّویتزازى تِ ػَاهل هساذلِگز ٍ یا

پزستاراى هیتَاًس تِ ارائِ هزالثتّای هٌاسة تزای افزاز زارای

همایسِای ،هاًٌس ػَاهل رٍاىضٌاذتی ،سغح تحصیالت ٍ

ضزایظ ایي ذسهات اضافی ووهوٌٌسُ تاضس.

ساتمِ واری پزستاراى ٍ تىزار هطاتِ ایي پژٍّص زر ًوًَِّای

زر آذزّ ،واًغَر وِ ًتایج ایي پژٍّص ًطاى زاز ،ػسالت

گستززُتز ٍ واروٌاى سایز تیوارستاىّا ًیش هیتَاًس راّگطا

ساسهاًی هیتَاًس تز تؼْس ساسهاًی پزستاراى زر اجزای

تاضس.

آسهَىّای اػتثارترطی زاضتِ تاضس ،سیزا ٍجَز ػسالت
ساسهاًی زر هحل وار تیاىوٌٌسُ اّویتزازى ساسهاى تِ

ً .6تیجِگیری

واروٌاى است؛ زر چٌیي ضزایغی واروٌاى ًیش ًسثت تِ

زر هغالؼِ حاضز ،زرن پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی ٍ تؼْس

ساسهاى هتؼْس هیضًَس ٍ یه هیثاق زٍسَیِ تیي واروٌاى ٍ

ساسهاًی زر سغح هتَسظ ارسیاتی ضس .تیي ازران پزستاراى اس

ساسهاى ایجاز هیضَز وِ تِ افشایص تؼْس ساسهاًی اس سَی

ػسالت ساسهاًی ٍ تؼْس ساسهاًی تا ػولىزز آًاى زر آسهَىّای

واروٌاى هٌجز هیضَز ( .)29تٌاتزایي هیتَاى اظْار ًوَز وِ

زُگاًِ اػتثارترطی ًیش راتغِ هثثت هؼٌازار تِ زست آهس.

ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی تِ ػٌَاى یه ػاهل ًیزٍهٌس

تٌاتزایي ازران پزستاراى اس ػسالت ساسهاًی تِ ػٌَاى یه ػاهل

زر اثزترطی ساسهاًی هیتَاًس تؼْس ساسهاًی آًاى را ًیش تحت

ًیزٍهٌس زر اثزترطی ساسهاًی هیتَاًس تز تؼْس آًاى تِ ساسهاى

تأثیز لزار زازُ ٍ زر ًْایت ًیش تز اثزترطی ٍ ویفیت ارائِ

ًیش هإثز تَزُ ٍ زر ًتیجِ اثزترطی ٍ ویفیت ارائِ ذسهات زر

ذسهات زر ساسهاى هإثز تاضس وِ ّوِ ایيّا زر ًْایت هٌجز

ساسهاى را تِ ّوزاُ زاضتِ تاضس .تا ػٌایت تِ ًتایج ایي هغالؼِ،
ًیاس است وِ هسیزاى هزاوش زرهاًی ،تِ ٍیژُ رؤسای

8

ایي هجلِ تاتغ سیاست زستزسی تاس اس ًَع  CC By: 4هیتاضس.

هجلِ اذالق پشضىی ،زٍرُ پاًشزّن ،ضوارُ چْلٍضطن1400 ،

رحوتی ٍ ّوىار

تیوارستاىّا ،هسیزاى ذسهات پزستاری تا تؼاهل هٌصفاًِ ٍ
رفتارّای ػازالًِ ضغلی زر ارتثاط تا پزستاراىًِ ،تٌْا
تؼْسضاى را ًسثت تِ ساسهاى افشایص زٌّس ،تلىِ اًگیشُ وافی
را تزای هطاروت آًاى زر اجزای تزًاهِ اػتثارترطی فزاّن
آٍرًس.
 .7تشکر ٍ قذرداًی
اس ریاست هحتزم تیوارستاى ضْیس رحیوی ذزمآتاز ،هسیز
ذسهات پزستاری ،سزپزست پزستاری ،سزپزستارّای ترصّا
ٍ تواهی پزستاراى ضزوتوٌٌسُ زر پژٍّص وِ ها را زر اًجام
هغالؼِ حاضز یاری رساًسًس ،ووال تطىز ٍ لسرزاًی را زارین.
 .8سْن ًَیسٌذگاى
تواهی ًَیسٌسگاى هؼیارّای استاًسارز ًَیسٌسگی تز اساس
پیطٌْاز وویتِ تیيالوللی ًاضزاى هجالت پشضىی را زارا
تَزًس .عزاحی ایسُ ،تْیِ پزٍپَسالً ،ظارت تز رًٍس اجزای
پژٍّص ،تجشیِ ٍ تحلیل ٍ تفسیز زازُّا تَسظ رحوتی اًجام
ضسُ است .سیفی ًیش زر جوغآٍری زازُّا ،تْیِ ٍ آهازُساسی
همالِ ًمص زاضت.
 .9تضاد هٌافع
ّیچگًَِ تضاز هٌافؼی تزای ًَیسٌسگاى ایي همالِ ٍجَز ًسارز.
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جذٍل  :0هیاًگیي ،اًحزاف هؼیار ،حسالل ٍ حساوثز ًوزات پزستاراى هَرز هغالؼِ تزحسة هتغیزّای پژٍّص
هتغیر

اًحراف هعیار±هیاًگیي

حذاقل ًورُ

حذاکثر ًورُ

ػسالت ساسهاًی

13/25±56/80

31

98

ػسالت تَسیؼی

3/14±15/53

6

26

ػسالت رٍیِای

4/77±20/40

10

31

ػسالت تؼاهلی

7/08±29/87

12

45

10/82±76/25

50

104

تؼْس ػاعفی

5/03±24/39

12

35

تؼْس ٌّجاری

3/35±25/25

18

35

تؼْس هستوز

4/21±26/63

16

38

ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی

9/27±90/26

56/77

100

هإلفِّای ػسالت ساسهاًی
تؼْس ساسهاًی
هإلفِّای تؼْس ساسهاًی

جذٍل  :2هاتزیس ّوثستگی ازران پزستاراى اس ػسالت ٍ تؼْس ساسهاًی تا ػولىزز آًاى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی
هتغیرّا

0

ػسالت ساسهاًی

1

2

0

9

5

ػسالت تَسیؼی

0/81

ػسالت رٍیِای



0/80

ػسالت تؼاهلی



0/92

تؼْس ساسهاًی

0/75 0/64 0/58 0/77

تؼْس ػاعفی



0/79

6

8

7

1


0/68



0/61



0/61

1




0/67
0/68

1


0/75

1


0/92

1

تؼْس ٌّجاری

0/74 0/87 0/65 0/55 0/52 0/67

تؼْس هستوز

0/46 0/56 0/75 0/48 0/36 0/29 0/45

1

0/31 0/32 0/33 0/41 0/37 0/39 0/44

0/20

ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای
زُگاًِ اػتثارترطی

9

P-value<0/05



،



1

1

P-value<0/01

جذٍل  :9تحلیل رگزسیَى تَاى پیصتیٌی ػولىزز پزستاراى زر آسهَىّای زُگاًِ اػتثارترطی تَسظ هتغیزّای پیصتیي

01

هتغیرّا

Beta

t

P-value

ػسالت ساسهاًی

0/45

3/92

0/000

تؼْس ساسهاًی

-0/02

-0/14

0/888

خالصِ هذل
R

R2

F

P-value

0/44

0/19

17/76

0/000
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ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Background and Aim: Successful implementation of the accreditation program, as a
regular evaluation of hospital centers with the aim of improving the quality of services
and patient safety, largely depends on the familiarity of medical center managers
with the knowledge of hospital management and the existence of scientific and
committed manpower. The aim of this study was to investigate the relationship
between nurses' perception of organizational justice and organizational commitment
with their performance on decuple tests of accreditation of Shahid Rahimi Hospital in
Khorramabad in 2020.
Materials and Methods: The research method was descriptive-correlation. The
statistical population was the nurses of Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad,
from which 112 people were selected by random sampling. Data collection tools
were Niehoff & Moorman's Organizational Justice Questionnaire, Meyer & Allen's
Organizational Commitment Questionnaire and decuple tests of accreditation
conducted by Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad in 2020. Data were analyzed
by SPSS 24 software using descriptive indicators (frequency, frequency percentage,
means, standard deviation, minimum and maximum score) and statistical tests
Pearson correlation coefficient and multiple Regression analysis.
Ethical Considerations: Verbal informed consent was obtained from participants and
to they was assured about information confidentiality.
Findings: There was a significant positive relationship between nurses' perception of
organizational justice (p<0.01, rs=0.44) and organizational commitment (p<0.01,
rs=0.33) with their performance on decuple tests of accreditation. 19% of the total
variance of nurses' performance on decuple tests of accreditation was explained by
their perception of organizational justice and organizational commitment.
Conclusion: Nurses' perception of organizational justice as a powerful factor in
organizational effectiveness can also affect their commitment to the organization and
thus the effectiveness and quality of service delivery in the organization. Therefore, it
is necessary for the managers of medical centers not only to increase their
commitment to the organization but also provide sufficient motivation for their
participation in the implementation of the accreditation program, through fair
interaction and fair job behaviors in relation to nurses.
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