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 مقدمه
هرا و   و نگرش نسبت به کار برر وواسرت   يانتظارات شغل

است کره رررد آر و    ييزهاياستوار بوده و در واقع آن چ اليام

 ني[. بنرابرا 2،1] ابرد يها دست  وود به آن يشغل ندهيدارد در آ

 يشغل تيرضا راياست.   يشغل تيانتظارات رراتر ا  رضا نيا

محسرو    يشرغل  اتانتظار يها ا  جنبه يکي رندهيبرگ تنها در

نسربت بره شرغو ورود      که ررد چه مقدار دهد يشده و نشان م

 رغرم  يعل نيچن [. هم4،3] دارد يمثبت يها احساسات و نگرش

 يتر يپرداوت نقر  پراهم  يها و نظام يمال يها استيس که نيا

[ و 5] رسالت نظام سرممت داشرته   يفايدر حصول عدالت و ا

مرورر در کارکنران    يزشر يا  عوامرو انگ  يکر يوو   ارتيدر

 بره  کارکنان تنهرا  يشغل[، اما در انتظارات 6] شود يمحسو  م
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و  تي. مسرررئولشرررود يحقرررو  و دسرررتمزد پرداوتررره نمررر

پاسرگگو برودن و    ،يشناسر  فهيبه حس وظ زين يريپذ تيمسئول

محسو   يا  انتظارات شغل ي[ و تنها جزئ7] تعهد اشاره داشته

 يا  اجررزا يا مجموعرره ي. در واقررع انتظررارات شررغلشررود يمرر

ررد نسبت به شغو اسرت کره    دهيچيپ درهم يو عاطف يشناوت

و نگررش   يبر احساسرات، ررترار شرغل    يادي  ريتأر تواند يم

 [.1] نسبت به کار داشته باشد

 اريکارکنان هر سا مان بس يبرآورده ساوتن انتظارات شغل

عامو توسعه در هرر   نيتر مهم يانسان يروهاين رايمهم است.  

 يو درمان يبهداشت يها [. در نظام8] شوند يسا مان محسو  م

 راير .  باشرد  يبرووردار م ياريبس تيا  اهم يانسان يروين زين

سرممت   حرو ه در  يانسران  يهرا  يروير مثبرت ن  يکردها عمو

رعال و  يانسان يروهايا  سممت ن يبگ  قابو توجه تواند يم

 يکي[. پرستاران 9] دينما نيتضم زيها را ن سا مان ريکارآمد سا

[ و  10] شروند  يسرممت محسرو  مر    مياعضاء تر  نيتر ا  مهم

 يروهرا ي%( ا  ن80)تا  يا کشورها بگ  عمده يدر تمام باًيتقر

[. 11] دهنرد  يمر  ويتشرک  ننظرام سرممت را پرسرتارا    يانسان

و  ا هررايتوجرره برره پرسررتاران و برررآورده سرراوتن ن نيبنررابرا

متضمن سرممت جامعره    ياديتا حد   تواند يها م انتظارات آن

 نيبره برارتر   يابيدسرت  يکه برا دهند يباشد. مطالعات نشان م

 دير پرسرتاران با  ،يدر حو ه پرستار يو ارربگش ييسطح کارآ

کار وود را با عشق و عمقره   ان ،عموه بر داشتن مهارت و د

ا   يمگتلفر  يوجود در کشورها ني[. اما با ا12،4] انجام دهند

 ييجا هجاب ويا  قب ياسکاتلند و انگلستان مسائل کا،يجمله آمر

کره   ي. به نحوشود يم دهيها د کار پرستاران و ترک ودمت آن

سروم   کير ا    يو بر  کرا يپرنجم پرسرتاران آمر   کيا    يب

حررره   نير بره تررک ا   وير و اسرکاتلند تما  ستانپرستاران انگل

دم ع ويا  قب يمسائل زين راني[.  متأسفانه در ا14،13] اند داشته

برا   رمررتب  يغ يپرستاران به ادامه کرار، انجرام کارهرا    ويتما

در  يشرغل  يتيبه عنوان شغو دوم، ترک کار و نارضا يپرستار

 هپرستاران شرد  يور بهره زانيباعث کاه  م يکار يها  يمح

 [15] است

استفاده مورر و کارآمد ا   يبه معن يا  نظر مفهوم يور بهره

اعتقاد وجود دارد که هر  نيا يور مبحث بهره در باشد يمنابع م

نوع  ني[. ا16] کارها را بهتر ا  رو  قبو انجام داد توان يرو  م

باعث شده است که توقعات مرردم و   يور نگرش نسبت به بهره

 ترر   يسممت رو  به رو  بر  مودمات نظا تيفيا  ک نيمسئول

و  هرا  تير در رعال تياولو کيبه عنوان  يور شده و ارتقاء بهره

ا   يکر ي[. 17] نظرام سرممت مطررو شرود     يها يريگ ميتصم

 يهرا منرابع انسران    سا مان يور بر بهره رگذاريعوامو مهم و تأر

در گررو   يادير ها ترا حرد     به اهداف سا مان يابيبوده و دست

[. 18] باشرد  يح کارکنان آن سا مان ميکرد مناسب و صح عمو

به اهرداف ورود بره کارکنران      دنيرس يها برا سا مان نيبنابرا

رشرد، توسرعه و    گرر يدارند و به عبارت د ا يارربگ  و کارا ن

 يانسران  يروهرا ين يور و بهرره  ييها به کارآ سا مان يارربگش

ر م برود ترا    ني[. بنابرا19] دارد يشاغو در آن سا مان بستگ

و  ييارتقراء کرارا   ينظام سممت برا ارانذگ استين و سيمسئول

ا  کارکنران نظرام    يتاران که بگ  قابرو تروجه  پرس يور بهره

را انجام دهند. تا بره تبرع    ياقدامات دهند، يم ويسممت را تشک

 يا  اقردامات  يکي. ابديارتقاء  زيآن سطح سممت ارراد جامعه ن

 قير ا  طر يرو بره منظرور ارتقراء بهرره     رير او يها که در سال

 يپرستاران انجام شرد، اجررا   يبرآورده ساوتن انتظارات شغل

 ام يقرانون در رو  يکشرنبه سر    نيبود. ا يور قانون ارتقاء بهره

در مجلس شوراي اسممي تصويب و در  1388رروردين سال 

به تاييد شوراي نگهبران رسريد و ا  سرال     9/2/1388تاريخ 

قرانون بره    نير ا ر. ددير آن در کشور آغرا  گرد  ياجرا 1389

پرسرتاران برر    ياه  سراعت کرار  ا  جمله کر  يمسائو رراوان

مزدها در  دست  يکار و بگ  محو ودمت، ارزا اساس سابقه

بگ  به  و تحول ريي مان تغ  يارزا ها، يکار و شب ويتعط اميا

سراعت،   12ا   ترر   يانجرام کرار بر    تير ممنوع سراعت،  کي

 يانسران  يروير شب و ررع مشکو کمبرود ن  فتيدر ش دنينگواب

کره اجرراي برنامره     رود يانتظار مر  ني[. بنابرا20] پرداوته شد

 يها توانسته باشد بگش سال نيا يوري در ط بهرهقانون ارتقاي 

 نير پرستاران را برآورد ساوته باشرد. امرا ا   يا  انتظارات شغل

قرانون در بررآورده سراوتن     نير ا تير مورق زانير موضوع که م
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مشرگ    يبره درسرت   ؟پرستاران چقدر اسرت  يانتظارات شغل

صرورت نگررتره    نره ي م نير در ا يا تاکنون مطالعه راي.  ستين

است. لذا مطالعه حاضر بره منظرور بررسري انتظرارات شرغلي      

 يور کننده قانون ارتقراء بهرره   اجرا يها مارستانيپرستاران در ب

مطالعات انجام  نيا  اول يکيمطالعه  نيشهر سمنان انجام شد. ا

حرو ه   کارکنران  يور ارتقراء بهرره   ونشده در ارتبرا  برا قران   

 جيکره انتشرار نترا    رسرد  ينظر م هب ني. بنابراباشد يم يپرستار

حاصو ا  آن بتواند ذهن پژوهشرگران حرو ه سرممت را بره     

  .سو  دهد نهي م نيدر ا تر  يب يها يسمت بررس
 

 هامواد و روش
مطالعرات توصريفي تحليلري ا  نروع      کير مطالعه حاضرر  

سرمنان   در شرهر  1393باشد که در  مسرتان سرال    مي يمقطع

هراي   انجام شده است. محي  پژوه  مشرتمو برر بيمارسرتان   

)ع( شهر سمنان بود، لذا جامعه پژوه  را  کورر و اميرالمومنين

کليه پرستاران شاغو در اين دو بيمارستان تشکيو دادند. حجم 

 نير . طبرق ا دير بر اساس جدول مورگان محاسبه گرد زين نمونه

 مارسرتان يو در دو بجاکه تعرداد پرسرتاران شراغ    جدول ا  آن

نفررر  199)ع( و  نيرالمررومنيام مارسررتانينفررر ب 70نفررر ) 269

 نير جهرت ا  ا ير کورر( بودند، حجرم نمونره مرورد ن    مارستانيب

 روشبرا اسرتفاده ا     يريگ نفر برآورد شد. نمونه 155پژوه  

انجرام شرد. برا     يو بره صرورت تصرادر    يا هيسهم يريگ نمونه

 نيرالمرومن يام مارستانياران بپرست هيروش، سهم نياستفاده ا  ا

ا   يکر يشرد. امرا    نيري نفر تع 115کورر  مارستانيو ب 40)ع( 

)ع( و دو تررا ا   نيرالمررومنيام مارسررتانيب يهررا نامرره پرسرر 

بره علرت    کورر مارستانيمربو  به پرستاران ب يها نامه پرس 

 تيررنرراق  بررودن ا  مطالعرره کنررار گذاشررته شرردند و در نها 

 مارستانينفر وارد مطالعه شد. ب 152مربو  به  يها نامه پرس 

نرو ادان،   يهرا  بگ  يدارا ي)ع( ا  نظر تگصص نيرالمومنيام

 مارسرتان يکودکران بروده و ب   ژهير و يها اطفال،  نان و مراقبت

اورژانرس،   ،يراحر و ج يداولر  يعموم يها بگ  يکورر دارا

قلرب برا     ICU و ICU ،CCU ژهيو يها و بگ  يپزشک روان

 يتمرام  براً يتقر يا هيسرهم  يرير گ . لذا با انجرام نمونره  باشد يم

 يپوش  داده شد. ابزار گرردآور  يپرستار يعموم يها بگ 

نامره دو قسرمتي برود. قسرمت اول ايرن       ها يرک پرسر    داده

 هرراينامرره حرراوي سرروارتي در ارتبررا  بررا متغير   پرسرر 

 يهرا  س و مدرک تحصيلي( و مؤلفره شناوتي )سن، جن جمعيت

وري مشرتمو برر    وضعيت اجراي قانون ارتقاء بهرهه دهند نشان

طي  : آيا مجا  به صرف  مان جهت ووابيدن دررينظ يسوارت

باشريد؟ آيرا در تعروي      هاي شرب و ايرام تعطيرو مري     شيفت

 يساعت صرف تغيير و تحول امور جرار  هاي کاري، يک نوبت

گردد؟ آيا با اجرراي قرانون ارتقراء     بگ  و بيماران بستري مي

طرف گرديده است؟ و بروري  ي کمبود نيروي انساني برور بهره

هاي شراي  کاري پرستاران )سابقه ودمت، متوسر    ا  ويژگي

ماه، وضعيت استگدامي  شيفت در رو هاي تعطيو در طول يک

 رنرده يربرگکاري در هفته( بود. قسمت دوم نيز د و متوس  شب

 تميآ 11 ينامه دارا نامه انتظارات شغلي بود. اين پرس  پرس 

مربرو  بره    تمير آ 4 ،يآن مربو  به توسرعه شرغل   تميآ 4بود. 

مربو  به پاداش و دستمزد بود. پاسرخ   تميآ 3و  يارتبا  کار

 يطراحر  يقسمت 5 کرتيل فينامه در ط پرس  نيبه سوارت ا

 يدر بعضر "صفر،  رتبه "هرگز"که به پاسخ  ينحو هشده بود، ب

ا   ياريدر بسر "، 2رتبره   "موارد ا  يميدر ن"، 1رتبه  "موارد

. گرررت  يتعلرق مر   4رتبره   "در تمام موارد"و  3رتبه  "موارد

جهت ا  ابزارهاي رايج و شناوته شده پرسشنامه مورد استفاده 

باشرد کره    هراي درمراني مري    بررسي انتظارات شغلي در محي 

 نير ا يياير پا ديير [. جهت تأ22،21] شده است دييآن تأ ييروا

مطالعره حاضرر ا  روش آ مرون    استفاده در  ، براينامه پرس 

 کير نامه مرذکور در   منظور پرس  ني. بدديمجدد استفاده گرد

نفرر ا  پرسرتاران    15 اريبار در اوت دو ماهه کي يراصله  مان

کننرده قرانون ارتقراء     اجررا  يهرا  مارسرتان يا  ب يکيشاغو در 

سوارت آ مرون   نيب يبستگ هم بيقرار داده شد. ضر يور بهره

 .ديمحاسبه گرد 975/0

جهت انجام اين پرژوه ، پرس ا  کسرب مجرو  ر م ا      

و همراهنگي برا    سرمنان  يکميته اوم  دانشگاه علروم پزشرک  

)ع( و  نيرالمومنيشهر سمنان )ام يدولت يها مسئولين بيمارستان

. شر  ورود پرستاران به مطالعه ديآغا  گرد يريگ کورر( نمونه
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 يهرا  مارسرتان يدر ب ينيسابقه کرار برال   سال کيداشتن حداقو 

ابتدا رررم   ،يريگ بود. جهت نمونه يور قانون ارتقاء بهره يمجر

 يبره همکرار   وير که تما يپرستاران اريآگاهانه در اوت تيرضا

. سرسس  دير آنران اورذ گرد   تيداشتند، قرار داده شده و رضرا 

پرستاران قرار داده شده و ا   اريمذکور در اوت يها نامه پرس 

شرده   جاديا يکار  يبه شرا توجهتا با  ديآنان دروواست گرد

آن پاسرخ  بره سروارت    يور قانون ارتقاء بهرره  يپس ا  اجرا

شرده وارد   يآور جمع يها داده ،يريگ دهند. پس ا  اتمام نمونه

ا  آمرار   داده هرا برا اسرتفاده    شد. سرسس  SPSS-20ارزار  نرم

 يهرا  ( و آ مرون يو رراوانر  ارير انحراف مع ن،يانگي)م يفيتوص

 05/0 يدار يدر سرطح معنر   رسرون يو پ رمنياسرس  يبسرتگ  هم

 رسرون يپ يبسرتگ  مطالعه ا  آ مون هم ني. در ادنديگرد ويتحل

کار،  مانند؛ سن، سابقه ييرهايمتغ نيجهت نشان دادن ارتبا  ب

در هفته و تعداد متوسر  شريفت در رو هراي     يکار تعداد شب

و ا  آ مرون   يماه با ابعراد انتظرارات شرغل    تعطيو در طول يک

 ييرهرا يمتغ نيارتبرا  بر   دنجهت نشان دا رمنياسس يبستگ هم

با هرر سره بعرد انتظرارات      ياستگدام تيمانند؛ جنس و وضع

 .دياستفاده گرد يشغل

 

 نتايج
ردنرد.  شرکت ک پرستار در مطالعه حاضر 152در مجموع، 

 32کنندگان در پرژوه   ن و   %( ا  مشارکت9/78نفر ) 120

سررن پرسررتاران  نيانگيررهررا مرررد بودنررد. م %( آن1/21نفررر )

 26/7±33/6ها  سابقه کار آن نيانگيسال و م 02/8±71/31

%( ا  3/26نفر ) 40تعداد  ياستگدام تيسال بود. ا  نظر وضع

%( 9/11نفرر )  18 ،يماني%( پ8/36نفر ) 56 ،يرسم ارانپرست

بودنرد. پرسرتاران    يهرا طرحر   ن %( آ25نفرر )  38و  يقرارداد

بار در  02/2±50/1طور متوس   هکننده در پژوه  ب مشارکت

 متيبرار در تعطر   28/3±39/2شرب و   فتيطول هفته در ش

%( ا  پرستاران 8/13نفر ) 21 نيچن . همکردند يطول ماه کار م

کمبرود   يور قانون ارتقاء بهرره  يداشتند که پس ا  اجرا اداعتق

%( ا  آنران  71)/ 7نفر  109برطرف نشده است.  يانسان يروين

اسرتراحت در   يايقانون کماکان ا  مزا نيا يبا وجود اجرا زين

اعرمم   زير %( ن9/55نفرر )  85. کردنرد  يشب استفاده مر  فتيش

تحول بگر    و رييقانون  مان تغ نيا يداشتند که پس ا  اجرا

 (.2و  1شماره  يها است )جدول ارتهي  يرزاا ساعت کيبه 
 

کننده در شناوتي پرستاران مشارکت. وضعيت متغيرهاي جمعيت1جدول 

 پژوه 

 ميانگين درصد رراواني ها محدوده متغير
انحراف 

 معيار

 سن

26-22 43 3/28 

71/31 02/8 
31-27 43 3/28 

36-32 33 7/21 

37≤ 33 7/21 

 جنس
 %9/78 120  ن

--- --- 
 %1/21 32 مرد

 وضعيت استگدامي

 3/26 40 رسمي

--- --- 
 8/36 56 پيماني

 9/11 18 قراردادي

 25 38 طرحي

 سابقه کار

7-1 93 2/61 

26/7 33/6 
15-8 45 6/29 

22-15 7 6/4 

22˃ 7 6/4 

 تعداد شيفت شب در هفته

 1/21 32 صفر

02/2 50/1 3-1 100 7/65 

4≤ 20 2/13 

تعداد شيفت در ايام تعطيو 

 هر ماه

 4/18 28 صفر

28/3 39/2 4-1 95 5/62 

5≤ 29 1/19 

 
قرانون   يپرستاران اعتقاد داشتند که اجررا  تر  يب نيچن هم

ا  انتظارات آنان در  يميتوانسته است به تنها ن يور ارتقاء بهره

 يطررو در راسرتا   نير حو ه پاداش و دستمزد پاسخ دهرد و ا 

% ا  63ا    ينداشته است. اما ب يچندان تيمورق يتوسعه شغل

قانون به بهبود ارتباطات  نيا يپرستاران اعتقاد داشتند که اجرا

 يبسرتگ  هرم  بي(. ضرا3منجر شده است )جدول شماره  يکار

و تعداد  ياستگدام تيجنس، سن، وضع نينشان دادند که ب زين

ماه با هرر سره    تعطيو در طول يکمتوس  شيفت در رو هاي 
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وجرود نردارد    يآمرار  دار يرابطره معنر   يبعد انتظرارات شرغل  

(05/0P>اما ب .)در هفته با بعد  يکار کار و تعداد شب سابقه ني

وجررود داشررت  يآمررار دار يرابطرره معنرر يارتباطررات کررار

(05/0P<بد .)کرار برار و بعرد     سرابقه  نيصرورت کره بر    ني

(. امرا  r= -162/0وجود داشرت )  يرابطه منف يارتباطات کار

در هفتره انجرام    يترر   يبر  يکرار  که تعرداد شرب   يدر ارراد

 (.r= 200/0) بودبهتر  يسطح ارتباطات کار دادند، يم

 

 وري ا  ديدگاه پرستاران. وضعيت اجراي قانون ارتقاء بهره2جدول 

 رراواني و در صد رراواني                                                                            

 وريابعاد قانون ارتقاء بهره

 وير بله

 درصد رراواني درصد رراواني

 3/28 43 7/71 109 باشيد؟ هاي شب و ايام تعطيو مي آيا مجا  به صرف  مان جهت ووابيدن در طي شيفت

 1/44 67 9/55 85 گردد؟ ساعت صرف تغيير و تحول امور جاري بگ  و بيماران بستري مي هاي کاري، يک آيا در تعوي  نوبت

 2/86 131 8/13 21 برطرف گرديده است؟کمبود نيروي انساني آيا با اجراي قانون ارتقاء بهره وري 

 

 گانه مربوطه ابعاد سهوضعيت برآورده شدن انتظارات شغلي پرستاران در . 3جدول 

 هارتبه                          

 ابعاد انتظارات شغلي

 در تمام موارد در بسياري ا  موارد در نيمي ا  موارد در بعضي موارد هرگز

 درصد رراواني درصد رراواني درصد رراواني درصد رراواني درصد رراواني

 1/42 64 7/21 33 7/19 30 5/10 16 9/5 9 ارتباطات کاري

 9/9 15 1/17 26 23 35 3/28 43 7/21 33 توسعه شغلي

 9/9 15 5/12 19 9/32 50 3/26 40 4/18 28 پاداش و دستمزد

 

 گيريبحث و نتيجه
پرستاران در  يمطالعه حاضر با هدف بررسي انتظارات شغل

انجرام شرد.    يور ارتقراء بهرره  کننده قانون  اجرا يها مارستانيب

گانه انتظارات  ابعاد سه نينشان داد که در حال حاضر ا  ب جينتا

پرسرتاران در   يارتباطرات کرار   تيپرستاران تنها وضرع  يشغل

ارتباطرات   ني. اباشد يم يمطلوب تيدر وضع ينيبال يها  يمح

 مراران، يپرسرتاران برا ب   نيدر سه بگ  ارتباطات ب توان يرا م

پرستاران برا   نيو ارتبا  ب گريد کيپرستاران با  نيارتباطات ب

 کينمود که هر  يبند ميتقس يدرمان مياعضاء ت ريپزشکان و سا

قرانون   قير مهم بوده و تور اريوود بس يسه قسم در جا نيا  ا

پرسرتاران   يارتقاء سرطح ارتباطرات کرار    در يور ارتقاء بهره

پرستاران برا   نياست. مثمً ارتباطات مورر ب تيحائز اهم اريبس

 مراران، يمطلع شردن ا  احساسرات و عواطرف ب    يبرا ماران،يب

و  يهرا و انجرام اقردامات مقتضر     آن يا هرا يا  ن ارتني يآگاه

 يبا وورد مناسب ا  اقدامات انجرام شرده در راسرتا    ارتيدر

[. ارتباطات 25-23] باشد يمهم م اريبس مارانيارتقاء سممت ب

و  نيتررر يميا  جملرره قررد زيررپرسررتاران بررا پزشررکان ن نيبرر

[ کره در  26] بوده ينوع ارتباطات در علم پزشک نيتر يمحور

کراه    مرار، يصرورت گررتره ا  ب   يها مراقبت تيفيک  يارزا

دانر  پزشرکان و پرسرتاران و      ياررزا  ،يدرمران  يها نهيهز

 اريبسر  مراران يب ياتگراذ شرده بررا    ماتيتصرم  تيفيک  يارزا

پرستاران  که نيبا توجه به ا نيچن [. هم28،27] است گذار ريتأر

 دهنرد،  يمر  ويرا تشرک  ها مارستانيدر ب يگروه کار نيتر بزرگ

و  يودمات پرستار تيفيها در ارتقاء ک آن نيب يارتباطات کار

 مرورر اسرت   اريبسر  زيها ن وود آن يکار ي ندگ تيفيارتقاء ک

کننرده   جوان بودن پرستاران مشارکت رسد يبه نظر م[. 30،29]

در  يهرا عامرو مهمر    آن يکار بودن سابقه نييپا در پژوه  و

 راير مطالعره باشرد.     نيمورر در ا يا ارتباطات حرره يبرقرار

ا  کرار   يناشر  يشرغل  يهرا  يپرستاران جوان هنرو  ررسرودگ  

متعاقرب آن   يها يها و نگران و استرس يپرستار يررسا طاقت

و  يور قرانون ارتقراء بهرره    ياجرا نيچن اند. هم هتجربه نکرد را

 ويتعط يشب و رو ها يها فتيانجام کار در ش بياعمال ضرا
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باعث  يمربو  به صعوبت کار و سابقه کار بيضرا نيچن و هم

 نير پرستاران شرده اسرت کره ا    يکاه  محسوس ساعت کار

 يقروا  دير تجد يرا بررا  يترر   يررصرت بر   تواند يموضوع م

ررررع  يپرسررتاران برررا  نيپرسررتاران رررراهم آورد. بنررابرا  

ا  انجررام کررار در  يناشرر يو روحرر يجسررم يهررا يوسررتگ

و  يشگصر  يبره کارهرا   يدگيو رسر  يمارسرتان يب يهرا   يمح

وواهنرد داشرت و    اريدر اوت يتر  يوود ررصت ب يوانوادگ

 يو روحر  يجسرم  يقادر وواهند برود ترا در برابرر رشرارها    

ا  وود نشان داده و تروان   يتر  يمقاومت ب يرکا ياه  يمح

 . نديدر وود حفظ نما تر  يارتباطات مورر را ب يبرقرار

ا  پرستاران اعتقراد داشرتند کره پرس ا       ياريبس نيچن هم

 طره يها در ح آن يانتظارات شغل ،يور قانون ارتقاء بهره ياجرا

جهرت برا    نيقانون ا  ا نيبرآورده نشده است و ا يتوسعه شغل

سه  يلتوسعه شغ ري. معمورً ارراد در مسباشد يچال  مواجه م

 يدير جد يکارهرا  سرمت ها به  اورً آن کنند؛ يرا تجربه م زيچ

ها  آن اًي. رانديها با  نما آن يرا برا يديجد يها که ارق روند يم

ورود   فيو وظرا  هرا  تيمسئول طهيدر ح يمتفاوت يها با چال 

آمرووتن   يبرر رو  ترر   يها بر  آن تينها و در شوند يمواجه م

 شوند يآن هستند، متمرکز م ريکه درگ يکار يها ا  جنبه يبعض

 ،يريادگير و  يامکانات آمو شر  العاتا  مط ي[. البته برو31]

جرزء   زيو لذت بردن ا  انجام کا را ن يامکان ارتقاء مرتبه شغل

برر   ي[. مررور 33،32،4] داننرد  يم يتوسعه شغل يها ربگ ي 

کره نگررش    دهرد  يوضوو نشان م هب زين يور قانوان ارتقاء بهره

وجره   چيبه ه راي.  باشد يمورد کاممً درست م نياپرستاران در 

پرسرتاران بره    يتوسرعه شرغل   يکارها به راه يا اشاره قانوندر 

 يهرا  نون نشده است و نتوانسته اسرت اررق  قا نيا يدنبال اجرا

 .    ديها با  نما آن يتوسعه شغل ريرا در مس يديجد

 کننده در پژوه  اعتقاد داشتند کتا  پرستاران مشار يمين

نتوانسته اسرت بره انتظرارات     يور قانون ارتقاء بهره يکه اجرا

دهرد. البتره    يآنان در حو ه پاداش و دسرتمزد پاسرخ مطلروب   

در  يو اساس ياصل يها مزد همواره جزء چال  حقو  و دست

[. بره  6] شود يمحسو  م يها و ا  جمله پرستار حرره يتمام

 يا  مطالعات انجام شرده در حرو ه پرسرتار    يکه برو ينحو

در پرسرتاران   يزشر يعامرو انگ  نيترر  را مهرم  يعوامو اقتصاد

که توس  موحد و همکراران  بره    يا . مثمً در مطالعهدانند يم

پرستاران شراغو   يشغل تيعوامو مورر بر رضا يمنظور بررس

نشان دادند  ها ارتهيانجام شد.  هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک

پرسرتاران، عوامرو    يشرغل  تيعامو مورر بر رضا نيتر ه مهمک

مطالعره مسرتانه و همکراران    در  نيچنر  [. هم6] است ياقتصاد

پرسررتاران  يشررغل تيرضررا ي( کرره برره منظررور بررسرر1393)

 زانير م نيترر  نشان دادنرد کره کرم    ها ارتهيهرمزگان انجام شد. 

[. 34] است هپرستاران ا  حقو  و امکانات بود يشغل تيرضا

 يکرار   يمحر  کير قرار گررتن پرسرتاران در   رسد يبه نظر م

اقشرار جامعره    نيمشترک برا پزشرکان کره جرزء پردرآمردتر     

مشرکو در جامعره    نير برو  ا يعامو اصل شوند، يمحسو  م

کارها و تورم بار،  يچون گران هم يباشد. البته عوامل يپرستار

و عردم وجرود    يسرا مان  يهرا  وانه رينظ يعدم وجود امکانات

 زير پرسرتاران را ن  يبرا متيار ان ق يحيو تفر يامکانات رراه

وود  يارتيحقو  در زانيپرستاران ا  م يدر ناوشنود توان يم

 دانست. ميسه

در بررآورده   يور نشان داد کره قرانون ارتقراء بهرره     جينتا

مورق  يپرستاران در بعد ارتباطات کار يساوتن انتظارات شغل

 يمانند توسعه شغل يابعاد انتظارات شغل ريسابوده است اما در 

نداشته اسرت. لرذا    يريچشمگ تيمزدها مورق و پاداش و دست

 گرذرد،  يسرال مر   ارا  چهر   يقانون ب نيا ياکنون که ا  اجرا

شرده و   ينقا  قوت و ضعف آن مجدداً بررس شود يم شنهاديپ

 يترر   يآن توجره بر   يپرستاران در اجررا  يبه انتظارات شغل

نقرا    رترر يو رراگ تر قيعم تر، قيدق ييشود. البته جهت شناسا

در  يتر و گسترده تر عيقانون به مطالعات وس نيقوت و ضعف ا

در سطح کشور  يور ارتقاء بهره نونکننده قا اجرا يها مارستانيب

 .باشد يم ا ين

وجرود داشرت    زين ييها تيپژوه  محدود نيا ياجرا در

 يدر اربات صحت ادعرا  تيبه محدود توان يکه ا  آن جمله م

 يدر طر  دنير نگواب اير و  دنير کنندگان در مورد وواب ارکتمش

هفتره و   يانجام شرده در طر   يها يکار شب، تعداد شب فتيش
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 يانجرام شرده توسر  آنران در طر      يها فتيتعداد ش نيچن هم

 . ها اشاره نمود نامه بودن پرس  نام يو به علت بيتعط يرو ها

 

 تشكر و قدردانی
شهر سمنان که در انجام  يها مارستانيا  تمامي پرستاران ب

شود. اين مقاله  ا را ياري دادند تقدير و تشکر مياين پژوه  م

 ييتحقيقرات دانشرجو   تره يحاصو طرو تحقيقاتي مصرو  کم 

دانشگاه علوم پزشکي و ودمات بهداشتي درمراني سرمنان در   

حمايت  اباشد و ب /ض مي5825/93با کد شماره  1393ل سا

ات بهداشتي درماني سمنان دانشگاه علوم پزشکي و ودم يمال

 ينيبرال  قاتيتوسعه تحق هاي ا  واحد نيچن شده است. هم اجرا

)ع(  نيرالمرومن يکرورر و ام  يو درمان يپژوهش ،يمراکز آمو ش

و  متيسمنان بابت ررراهم آوردن تسره   يدانشگاه علوم پزشک

 .شود يمشکر و ت ريتقد قيتحق نيا يدر اجرا يهمکار
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Introduction: More than four years has been passed from the execution of efficiency improvement law 

in Iran. But still it is not clear how far the law had been successful in meeting nurses' job expectation. So, 

this study was purposed to determine nurses’ job expectation in regard of efficiency improvement law.  

Materials and Methods: This was a descriptive analytical study that was performed by participation of 

155 employed nurses in the case of running efficacy law hospitals in Semnan city. Nurses were selected by 

quota sampling method. The data was collected by a questionnaire that measured the nurses’ opinions to 

efficacy law. Finally, the data were analyzed by descriptive and inferential statistics.  

Results: The efficacy law could answer to half of nurses’ expectations in the area of their wages, while 

in the field of carrier development did not have that much success. More than 63% of nurses believed that 

efficacy law enhanced their communications in working environment. Also, there was no significant 

difference between nurses’ demographic characteristics and dimensions of job expectations (P> 0.05).  

Conclusion: The nurses' efficiency improvement law was successful in occupational communication 

domain of job expectations. But in other dimensions of job expectations did not have significant success. 

Therefore, it is suggested that the strengths and weaknesses of this law to be re-examined and nurses' job 

expectation to be more attended in that area. 
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