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  :مقدمه
 از مهمترين انساني نيروي شغلي رضايت

است  سازمان وري و بهره موثر در كارآيي عوامل
 بهداشت متخصصان از اهداف در اين بين يكي. )1(

 در سازمان ركنانكا شغلي رضايت شغلي، ارتقاي
 كاهش موجب تواند مي هدف اين تحقق. مي باشد
نياز  از كار، كاهش غيبت كاركنان، كاهش شكايات

 مثبت نگرش افزايش انضباطي، راهكارهاي به
 و افزايش كاري و تعهد روحيه كاركنان، ارتقاي

 شود و پيشنهادها نظام هاي در برنامه آنان مشاركت
 خود اهداف به انسازم دستيابي موجب در نهايت

در سال هاي اخير رضايت شغلي به عنوان . )2(گردد 
يك مفهوم كليدي در تحقيقات پرستاري مورد 

اين توجه ناشي از . توجه زيادي قرارگرفته است
تأثير گسترده و قابل مالحظه رضايت شغلي روي 
پرستاران، بيماران، بيمارستان ها و حرفه پرستاري 

ي دهند كه رضايت شغلي تحقيقات نشان م. )3( است
در همين . )4(يك پديده پيچيده و چند عاملي است 

خصوص رضايت شغلي را حالت عاطفي مثبت و 
خوشايندي مي دانند كه حاصل ارزيابي فرد از شغل 

شغلي  در واقع رضايت. )5(يا تجارب شغلي اوست 

  :چكيده
ترياژ يكي از مهمترين عملكردهاي باليني پرستاران بخش اورژانس مي باشد كه تسلط يافتن : زمينه و هدف

 اين مطالعه با هدف بررسي. اين عملكرد مي تواند روند تثبيت موقعيت را در اين بخش در پي داشته باشد به
  .انجام شده است پرستاران شغلي موقعيت، بر رضايت تثبيت بر مدل ترياژ مبتني تأثير آموزش

 34 ،انجام شد 1392تجربي در سال  كارآزمايي باليني كه به صورت نيمه مطالعه در اين :بررسي  روش
پرستار مرد بخش اورژانس بيمارستان نظامي منتخب كه مسئول انجام ترياژ بودند، وارد مطالعه شدند و رضايت 

اساليد و (سپس آموزش ترياژ با استفاده از وسايل كمك آموزشي . شغلي آنان قبل از مداخله ثبت گرديد
هفته، به پرستاران دخيل در ترياژ داده شد و  صورت آموزش چهره به چهره به مدت يكه و همچنين ب) پمفليت

 رضايت شغلي  اًپس از يك هفته مجدد. ترياژ به شيوه علمي با حضور محقق طي يك هفته انجام شد
  .شركت كنندگان در مطالعه ثبت شد

 رضايت شغلي پرستاران شركت كننده در مطالعه بعد از انجام مداخله آموزش ترياژ مبتني بر مدل :يافته ها
بود كه پس  00/68±00/13كه قبل از مداخله ميزان رضايت شغلي آنان  طوريه ب .تثبيت موقعيت افزايش يافت

 همچنين رضايت ).P>01/0(تغيير يافت و اين اختالف از نظر آماري معني دار بود  44/71±80/11از مداخله به 
  .)P>05/0(داشت  داري معني ارتباط تأهل و وضعيت كار پرستاري با سابقه شغلي
معرفي  پرستاران شغلي ثيرگذار بر رضايتأترياژ به عنوان يكي از عوامل ت آموزش در اين مطالعه :گيري نتيجه
 .كيد مي گرددأترياژ ت لذا بر آموزش پرستاران در زمينه هاي تخصصي خصوصاً گرديد؛

  
  .شغلي، مدل تثبيت موقعيت  اورژانس، پرستاران، ترياژ، رضايت :هاي كليدي واژه
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 است پرستاران زندگي هاي جنبه ترين از مهم يكي
پرستاران،  و توانايي يكارآي روي تواند مي كه

 حرفه كار و به تعلق و احساس مراقبت ارائه كيفيت
   از شغل رضايت تأثيرگذار باشد؛ همچنين آنان
 پرستاران كار و جابجايي از ترك تواند مي

بيمارستان هايي كه  در. )6،7(كند  جلوگيري
آن رضايت شغلي بااليي دارند  پرستاران شاغل در

يفيت مطلوب تري ك مراقبت هاي پرستاري از
مقابل نارضايتي شغلي به شدت  در .برخوردار است

 افزايش فشاركاري پرستاران بوده و اط بابارت در
 فزايش مرگ واحد نيز مرتبط با  فشاركاري بيش از
  .)8( مير بيماران مي باشد

 شغلي اخير رضايت هاي دهه در طي
 قرار گرفته پرستاري محققين پرستاران، مورد توجه

 رضايت در مورد زيادي هاي و پژوهش )9(است 
 نشان آن ها همگي كه گرفته صورت پرستاران شغلي
 از اهميت در پرستاري شغلي كه رضايت دهند مي

از جمله در يكي از  برخوردار است؛ خاصي
مطالعات انجام شده بر روي رضايت پرستاران در 

 يك تنها بوده است كه از آن حاكي ايران، نتايج
هستند  خود راضي از شغل%) 34( پرستاران سوم

همچنين در بررسي عوامل موثر بر رضايت . )10(
 پرستاران شغلي رضايت نيز ميانگين شغلي پرستاران

گزارش شده  43/54±54/10 رشت هاي بيمارستان
 و رضايت كاري زندگي همچنين كيفيت. )11(است 
تهران كمتر از  پزشكي علوم دانشگاه پرستاران شغلي
 شغلي رضايت نمره و ميانگين) 12( متوسط حد

پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم 
   )2/51±87/1(نزديك به متوسط  پزشكي زنجان

 با اين حال نتايج بررسي. )13(دست آمده است ه ب
 شغلي و رضايت اخالقي درماندگي بين ارتباط

 شغلي رضايت ميانگين داده است كه پرستاران نشان
 هاي پژوهش. )14(بوده است  5از  17/3پرستاران 
 دهد مي نيز نشان مختلف از كشورهاي منتشر شده

 در غيبت مهم كننده بيني شغلي، پيش رضايت كه

 ترك و قصد خدمت شغلي، ترك كاري، فرسودگي
 ترك اصلي همچنين علت. )15(است  پرستاران شغل

 كه بر شمرده شده است كاري رضايت خدمت، عدم
 كشورهاي را در پرستاري نمديرا اساسي مشكل
در همين راستا بررسي . )16(دهد  مي تشكيل غربي

ها نشان مي دهند عدم رضايت شغلي يكي از عوامل 
موثر در ترك حرفه پرستاري است؛ به طوري كه 
يك سوم از پرستاران انگلستان و اسكاتلند و بيش از 
يك پنجم پرستاران آمريكا تمايل به ترك اين حرفه 

ولي نتايج مطالعه رضايت شغلي و . )9( داشته اند
داده  نشان عوامل وابسته بر روي پرستاران در چين

 خود از شغل از پرستاران از نيمي بيش كه است
 نيز اكثر پرستاران كويت در. )17(بوده اند  راضي

  .)18(را گزارش نموده اند  متوسطي شغلي رضايت
يند تثبيت موقعيت آدر بيماران اورژانسي فر

يندي پوياست كه از ورود بيمار به بخش آفر
اورژانس شروع شده و با طيفي از برخوردهاي 
متفاوت پرستاران، بيماران و همراهان ادامه يافته و 

در اين بين . در نهايت به تثبيت موقعيت مي انجامد
يكي از راهبردهاي ارتقاي تثبيت موقعيت، آموزش 
اژ و توسعه مي باشد كه هدف آن تقويت روند تري

اثربخش در بخش اورژانس و كاهش ازدحام و 
. در بخش اورژانس است) ها درگيري(اتفاقات مهم 

در بخش اورژانس توجه به آموزش و توسعه موجب 
توانمند سازي پرستاران، انجام ترياژ واقعي، 

هاي مديريتي و افزايش هماهنگي و  يادگيري مهارت
 كاهش درگيري و به دنبال آن تسهيل روند تثبيت

گردد و متعاقباً موجب افزايش  موقعيت مي
رضايتمندي بيماران و همراهان، افزايش كيفيت 
. مراقبت و افزايش سرعت و دقت پرستاران مي شود

هاي تثبيت   در واقع آموزش ترياژ از تسهيل كننده
موقعيت بوده كه با راهبرد آموزش و توسعه 

توان روند تثبيت موقعيت را در  حاكميت باليني مي
 به بنابراين با توجه. )19- 21(پرستاران تسهيل نمود 

اهميت بخش اورژانس در بيمارستان هاي نظامي و 
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لزوم توجه به رضايت شغلي پرستاران كه از 
پيامدهاي مهم در تثبيت موقعيت بخش اوررژانس 
مي باشند، اين مطالعه به منظور بررسي تأثير آموزش 

ر مدل تثبيت ترياژ بر رضايتمندي پرستاران مبتني ب
  .موقعيت انجام شد

  
  :بررسي   روش

اين مطالعه كارآزمايي باليني كه به صورت  در
انجام شد، تمامي پرستاران  1392نيمه تجربي در سال 

بخش اورژانس بيمارستان نظامي ) نفر 34(مسئول ترياژ 
صورت سرشماري وارد مطالعه شدند؛ اين ه منتخب ب

بعد مورد مطالعه  صورت قبل وه افراد در يك گروه ب
نمونه هاي مورد مطالعه داراي مدرك . قرارگرفتند

كارداني و كارشناسي در رشته پرستاري و شاغل در 
معيارهاي ورود به مطالعه شامل . بخش اورژانس بودند

هفته و عدم  داشتن حداقل دو نوبت شيفت كاري در
  .شركت در كارگاه ترياژ در شش ماه گذشته بود

ها از پرسشنامه اطالعات  دهبراي گردآوري دا
سن، تأهل، جنس، تحصيالت، : دموگرافيك شامل

عضويت، شيفت كاري، سابقه كار پرستاري، سابقه كار 
در اورژانس و همچنين از پرسشنامه استاندارد شده 

 Mohrman- Cook- Mohrmanسنجش رضايت شغلي 
پس از اخذ مجوزهاي الزم از مسئولين . )9(استفاده شد 

قبل از شروع مطالعه در مورد هدف مطالعه، مربوطه، 
اختياري بودن شركت در مطالعه، محرمانه بودن 
اطالعات آنان و حق انصراف از ادامه حضور در طرح، 
توضيحات الزم به شركت كنندگان ارائه و فرم رضايت 

پس از تكميل . آگاهانه در اختيار آنان قرار داده شد
هاي   له، پمفليتنمونه گيري اوليه، جهت انجام مداخ

هاي استاندارد وزارت   آموزشي ترياژ طبق دستورالعمل
شرح وظايف (پزشكي   بهداشت، درمان و آموزش

و با استفاده از منابع معتبر علمي تهيه ) پرستاران ترياژ
محترم اورژانس يك  گرديد و با همكاري سرپرستار

صورت سخنراني و با ه آموزش ترياژ ب) ساعته 2(جلسه 

ده از وسايل كمك آموزشي مانند پرژكتور و استفا
  هاي آموزشي انجام شد و در پايان جلسه  اساليد
هاي آموزش ترياژ در اختيار شركت كنندگان   پمفليت

هاي   همچنين محقق در روزها و شيفت. قرار گرفت
متعدد با حضور در اتاق ترياژ اورژانس به مدت يك 

موزش چهره به هفته  اقدام به آموزش ترياژ به صورت آ
چهره به پرستار مسئول انجام ترياژ نموده و همزمان بر 
اجراي صحيح ترياژ بر اساس مدل تثبيت موقعيت نظارت 

هاي رضايت   پرسشنامه اًبعد از يك هفته مجدد. داشت
  .شغلي در اختيار شركت كنندگان در طرح قرارگرفت

 افزار آماري نرم در آمده دسته ب اطالعات
SPSS  و توسط روش هاي هاي آمار توصيفي 19نسخه 

و  تجزيه مورد زوجي تي آزمون از جمله و استنباطي
  .قرار گرفتند تحليل

  
  :يافته ها

ميانگين سني پرستاران شركت كننده در مطالعه 
سال و سابقه  5/10±6سال، سابقه كار پرستاري  9±8/35

اكثريت پرستاران . سال بوده است 7±5كار در اورژانس 
اراي مدرك كارشناسي و به صورت رسمي هل، دأمت

  ).1جدول شماره (استخدام شده بودند 
 

مشخصات دموگرافيك پرستاران  :1جدول شماره 
 شركت كننده در مطالعه

 درصد تعداد متغيرها

 3/85 29 متأهل وضعيت تأهل
 7/14 5 مجرد

 8/8 3 فوق ديپلم تحصيالت
 2/91 31 ليسانس

 5/73 25 رسمي عضويت

 5/26 9 رداديقرا

  
كه آموزش  نشان دادآزمون من ويتني  نتايج 

ترياژ مبتني بر مدل تثبيت موقعيت، بر رضايت شغلي 
پرستاران موثر است و بين ميانگين رضايت شغلي 

داري وجود ني پرستاران قبل و بعد از مداخله اختالف مع
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دارد؛ به طوري كه ميانگين رضايت شغلي پرستاران قبل 
 4/71±8/11بود كه بعد از مداخله به  68±13از مداخله 

  .)P>002/0(افزايش يافت 
در مطالعه حاضر آزمون من ويتني نشان داد كه 

 ارتباط تأهل و وضعيت كار پرستاري با سابقه شغلي رضايت
نشان داد همچنين اين آزمون   ).P>05/0(داشت  داري معني
سطح تحصيالت، وضعيت  سن، جنس، رضايت شغلي با كه 
  .تخدامي و نوع شيفت رابطه معني دار نداشتاس
  

  :بحث
 شغلي رضايت افزايش در راستاي پژوهش اين
 ترياژ مبتني آموزش و با به كارگيري اورژانس پرستاران

 بيمارستان اورژانس در بخش موقعيت بر مدل تثبيت
 هاي شد و يافته انجام 1392در سال  نظامي منتخب
بر مدل  ياژ مبتنيتر بود كه آموزش بيانگر آن پژوهش
ثير أت پرستاران شغلي مي تواند بر رضايت موقعيت تثبيت

 اين يافته با نتايج داري داشته باشد كهي مثبت و معن
 رضايت مطالعه حسيني و همكاران كه در آن نيز ميزان

و همچنين  )22(يافت  ارتقاء با آموزش پرستاران شغلي
ا عنوان و همكاران ب Forsgrenنتايج حاصل از مطالعه 

كار كردن با مدل ترياژ منچستر و رضايت شغلي 
پرستاران كه در بخش اورژانس در غرب سوئد انجام 
شد و نتايج آن نشان داد كه استفاده از مدل ترياژ 
منچستر باعث افزايش رضايت شغلي پرستاران مي شود، 

و  محمدي با اين حال در مطالعه. )23(مطابقت دارد 
از  پس مداخله گروه رستارانپ شغلي همكاران رضايت

 نسبت "انتظار نظريه"مبتني بر شده طراحي برنامه اجراي
   رشد، ميزان فرمول نكرد؛ البته تفاوت كنترل گروه به
پرستاران گروه  شغلي در رضايت رشد) درصد 7(

با توجه به اينكه در مطالعه  ).16(داد  را نشان مداخله
گروه كنترل مذكور دو گروه به صورت گروه مداخله و 

به طور مستقل انتخاب شده اند و همچنين مطالعه بر روي 
جراحي صورت گرفته  هاي داخلي و پرستاران بخش

ولي در مطالعه ما گروه مورد مطالعه يك گروه  ؛است
صورت قبل و بعد بر روي يك ه مستقل بوده و مداخله ب

گروه و در بخش اورژانس انجام شده است، تفاوت 
  .ان انتظار داشتنتايج را مي تو

 خود راضي از شغل در مطالعه حاضر اكثر پرستاران
در بررسي رابطه بين راهبردهاي مقابله اي و ويژگي . بودند

هاي فردي كه در پرستاران تركيه اي انجام گرفت نيز 
در . )24(رضايت شغلي در حد متوسط گزارش شده است 

 از شركت درصد 4/13نيز  مطالعه سوري و همكاران
 شغلي رضايت درصد 6/72كم،  شغلي رضايت دگانكنن

همچنين . )6(داشتند  زياد شغلي رضايت درصد،14و  متوسط
 پرستاران شغلي و رضايت اي حرفه تعهد رابطه نتايج بررسي

 دانشگاه به وابسته آموزشي - دولتي هاي بيمارستان در شاغل
از درصد  4/72نشان داده است كه در  قزوين پزشكي علوم

 ياز سوي ه است؛رضايت شغلي در حد متوسط بودن پرستارا
در موارد درصد  8/70 در پرستاراناين ديگر تعهد حرفه اي 

با اين حال در ديگر . )1(گزارش شده است حد متوسط 
 ناراضي خود از شغل پژوهش مورد پرستاران مطالعه اغلب

و همكاران بر  اي هزاوه مطالعه همچنين نتايج. )25(بوده اند 
نشان داده است  همدان شهر هاي بيمارستان ستارانپر روي
 شديد تنش% 9/5و  متوسط تنش از پرستاران %5/51كه 

 بيشتر از حد رواني استرس داراي% 40 و حدود داشته اند
  ناراضي خود از شغل آن ها درصد 1/75متوسط بوده و 

 همبستگي شغلي و رضايت رواني استرس و بين مي باشند
  .)26(وجود دارد  معكوس

در مطالعه حاضر رضايت شغلي با سابقه كار 
در . پرستاري و وضعيت تأهل ارتباط معني داري داشت

 ترك عامل ترين مرتضوي و همكارش اصلي مطالعه
ذكر شده  شغلي رضايت پرستاران، كاهش در ميان شغل

 و رفتار هنجار شغلي رضايت بين كه است و از آنجا
با  تار هنجار شكنانهرف داشته، وجود منفي رابطه شكنانه
 ).27(نشان داده است  كاهش شغلي رضايت افزايش

 ميان مستقيم ارتباطهمچنين در برخي از مطالعات 
 در ؛)16( استييد نشده أت وري و بهره شغلي رضايت
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 دو مفهوم اين در برخي ديگر از مطالعات ميان كه حالي
  .)28(گزارش شده است  تنگاتنگي ارتباط

 طالعه حاضر مي توان بهاز محدوديت هاي م
شلوغي بخش اورژانس و كمبود وقت پرستاران جهت 

  .دريافت آموزش اشاره نمود
  

  :نتيجه گيري
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه آموزش ترياژ 
مبتني بر مدل تثبيت موقعيت بر رضايت شغلي پرستاران 
موثراست؛ لذا بر آموزش پرستاران در زمينه هاي 

  .كيد مي گرددأتخصصي خصوصا ترياژ ت
  

 :در بالين ي پژوهشكاربرد يافته ها

با وجود اينكه رضايت شغلي تحت تأثير عوامل 
ارد آشنايي و اجراي آموزش ترياژ مبتني د متعددي قرار

بر مدل تثبيت موقعيت مي تواند چهارچوب و الگوي 

مشخص و روشني از دانش مهارت هاي انجام ترياژ براي 
  پرستاران در ساير محيط ها فراهم نموده و با 

كارگيري و اجراي آن موجب رضايتمندي پرستاران ه ب
  .و ارتقاء كيفيت مراقبت در اورژانس گردد

  
  : تشكر و قدرداني

  اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي به شماره
است كه پس از تصويب در كميته اخالق  91-1022 

، با حمايت مالي )عج(هللا علوم پزشكي بقيه ادانشگاه 
معاونت تحقيقات و فناوري اين دانشگاه انجام شده است 
 كه بدينوسيله از حمايت اين معاونت و همچنين از مدير

يمارستان، مديريت محترم خدمات پرستاري، ب محترم
مديريت محترم و سرپرستار اورژانس و تمامي پرستاران 
زحمتكش و گرانقدر اورژانس كه در اين مطالعه 

  .شركت داشته اند كمال تشكر و قدرداني مي گردد
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Background and aims: Triage is the most important practice of emergency nurse. Success in 
this function establish nurses' situation in this ward. This study was an attempt to evaluate the 
effect of triage education based on stabilization model on nurses' satisfaction in emergency  
Methods: In this clinical trial quasi experimental study, 34 male nurses who were responsible for 
triage in the emergency department of selected military hospital in 2013 entered in the study and 
their job satisfaction recorded before intervention. Triage training did by using teaching aids 
tools, such as slides and pamphlet, also face to face training with the Presence of the researcher 
for one week. Then, satisfaction of all nurses was evaluated after intervention. 
Results: Nurses' job satisfaction increased after intervention based on stabilization model. 
Nurses' satisfaction before intervention was 68.00±13.00 and after intervention, increased 
71.44±11.80 (P≤0.05). Significant difference was between satisfaction, marriage and work 
history. 
Conclusion: Triage education considers as an effective factor on the nurses' job satisfaction. 
Therefore, triage education emphasizes for emergency nurses in their specific field. 
 
Keywords: Emergency, Job satisfaction, Nurses, Stabilization model, Triage. 


