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A b s t r a c t
Background and Objective: Nurses are the largest group of health�
care providers whose performance may be affected by the quality of 
work life and associated components. The present study aimed to in�
vestigate the correlations between the value and cultural orientations 
and satisfaction of nurses with the quality of work life in the hospitals 
affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in Shiraz, Iran.
Materials and Methods: This descriptive-correlational study was 
conducted on 351 nurses in Shiraz, who were selected via stratified 
random sampling. Data were collected using the value and cultural 
orientation questionnaire by Torkzadeh and Savab (2013) and Cyrill 
quality of life satisfaction questionnaire (2006). Data analysis was per�
formed in SPSS version 22 using univariate t-test, intra-group variance 
analysis, Bonferroni post-hoc test, and multivariate regression.
Results: In the viewpoint of the nurses, satisfaction with the quali�
ty of work life was above average, while below the desired level 
(P<0.0001). A significant difference was observed in the value orienta�
tion of the mean score of the social dimension in terms of the physical 
and spiritual dimensions. In the cultural orientation, the mean score of 
the transcendental dimension was significantly higher compared to the 
individual dimension (P<0.05). However, no significant differences 
were observed between the other dimensions (P>0.05). Several value 
and cultural orientations were simultaneously significant predictors of 
satisfaction with the quality of work life, while the predictive ability 
was higher regarding cultural orientation.
Conclusion: The developing and reinforcing of cultural and value ori�
entations are recommended considering the impact on the satisfaction 
of nurses with the quality of work life. Meanwhile, cultural orientations 
could predict satisfaction with the quality of work life.
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بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران 
بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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چکیده: 
مقدمه و اهداف: پرستاران بزرگترین گروه ارائه کننده خدمات در سیستم درمانی بوده که عملکرد آن ها 
می تواند تحت تأثیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه های مرتبط با آن قرار گیرد. با این مالحظه هدف پژوهش 
حاضر، بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران 

بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. 

روش بررسی: در این مطالعه توصیفي همبستگی، 351 نفر از پرستاران شهر شیراز به روش نمونه گیری 
فرهنگی  و  ارزشی  جهت گیری  پرسشنامه های  داده ها  گردآوری  ابزار  شدند.  انتخاب  طبقه ای  تصادفی 
از  استفاده  با  داده ها  بود.   )2006( کریل  کاری  زندگی  کیفیت  از  و رضایت   )1392( ثواب  و  ترک زاده 
تعقیب  متغیره، تحلیل واریانس درون گروهی،  t تک  آماری  SPSS22  و آزمون های  آماری  نرم افزار 

بونفرونی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. 

یافته ها: رضایت از کیفیت زندگی کاری از دیدگاه پرستاران مورد مطالعه بیشتر از سطح متوسط ولی 
پایین تر از حد مطلوب می باشد )p<0/0001(. در خصوص جهت گیری ارزشی میانگین نمره بعد اجتماعی 
ابعاد مادی و معنوی و در خصوص جهت گیری فرهنگی میانگین نمره بعد فرابخشی نسبت  نسبت به 
به بعد فردی به طور معناداری بیشتر می باشد )p>0/05( ولی بین سایر ابعاد تفاوت معناداری مشاهده 
نشد )p<0/05(. انواع جهت گیری های ارزشی و فرهنگی به طور همزمان، پیش  بینی  کننده  معناداری برای 

رضایت از کیفیت زندگی کاری می باشند ولی توان پیش  بینی کنندگی جهت گیری فرهنگی بیشتر است. 

نتیجه گیری: توسعه و تقویت جهت گیری های فرهنگی و ارزشی با توجه به تأثیری که در میزان رضایت 
اینکه جهت گیری های  به  توجه  با  میان  این  در  توصیه می شود.  دارد  پرستاران  کاری  زندگی  کیفیت  از 
فرهنگی توان پیش بینی کنندگی در ارتباط با رضایت از کیفیت زندگی کاری نشان داده است می تواند در 

اولویت قرار بگیرد. 
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مقدمه:
سیستم  در  خدمات  ارائه کننده  گروه  بزرگترین  پرستاران 
درمانی بوده که تأثیر بسزایی بر کیفیت مراقبت بهداشتی  درمانی 
دارند)1( به طوری که کیفیت پرستاری به طور مستقیم بازده سیستم 
سالمت را تحت تأثیر قرار می دهد)2(. پرستاران به عنوان عضوی 
از کارکنان مراقبت های بهداشتی، در محیط کار با حوادث بحرانی 
و عوامل خطرزای حادی مانند وظایف سنگین، حجم کار بیش از 
حد، زمان ناکافی، کمبود کارکنان، ساعات کار بیش از حد، نوبت 
کاری نامنظم، درگیری با دیگر همکاران و خواسته های شغلی باال 
 Quality of( مواجه هستند که این شرایط کیفیت زندگی کاری
 Abduo & .)4( آنان را تحت تأثیر قرار می دهد)3وWorking Life
Baddar )2010( در مطالعه خود بیان داشتند که باال بودن فشار 
کاري سبب کـاهش کیفیـت زندگی کاري در پرستاران می شود 
به طوري که پس از اتمام کار، انرژی اندکی داشته و نمی توانند 

زندگی کاری خویش و زندگی خانوادگی را متعادل سازند)5(.
 کیفیت زندگی کاری ساختاری پویا و چندبعدی است که به 
عنوان یکی از عناصر کلیدی در فرهنگ تعالی سازمان ها موجب 
است  فرآیندی  و  می شود)6(  سازمان  و  کارکنان  میان  همسویی 
تعریف  ارتباطی  مجاری  راه  از  سازمان  اعضای  آن  وسیله  به  که 
شده، در تصمیماتی که به خصوص بر شغل شان و به طور کلی 
در  و  نموده  دخالت  نوعی  به  می گذارند  تأثیر  کارشان  محیط  بر 
نتیجه مشارکت و خشنودی آن ها از کار بیشتر شده و فشار عصبی 
ناشی از کارشان نیز کاهش می یابد)7و8(. به عبارتی کیفیت زندگی 
کاری مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان، حقوق و 
مزایا، امکانات رفاهی، مالحظات بهداشت و ایمنی، امنیت شغلی، 
مشارکت در تصمیم گیری، روش مدیریت و ارتباطات است)9( که 
کیفیت رابطه بین کارکنان و محیط کار را بیان می کند و به دنبال 
ایجاد شرایطی در سازمان است که باعث ارتقاء یادگیری و توسعه 
فردی شده و منبع رضایت شخصی و ابزار ارزشمند برای پاداش 

شخصی است)10(. 
وجود کیفیت زندگی کاری مطلوب در پرستاران عامل بسیار 
کیفیت  با  و  انگیزه  با  کارکنان  نگهداری  و  حفظ  جهت  مهمی 
سطوح  به  دستیابی  در  تعیین کننده ای  نقش  می تواند  و  است)11( 
انجام  مطالعات  باشد)12(.  داشته  بیماران  از  مراقبت  کیفیت  باالی 
مراقبتی  سیستم های  در  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  گرفته 
کارکنان  تنها رضایت  نه  کیفیت زندگی کاری مطلوب  بهداشتی، 
پایداری  از  اطمینان  جهت  مهم  عوامل  از  بلکه  دارد،  پی  در  را 
در  تعیین کننده ای  و  تأثیرگذار  عاملی  و  است  بهداشتی  سیستم 
سالمت روان، عملکرد شغلی و عملکرد خانوادگی افراد و یکی 
بهبود  و  انسانی  منابع  در  انگیزه  ایجاد  برای  عوامل  مهم ترین  از 
رضایت شغلی به شمار می رود)13و14(. این در حالی است که هر 
چه کیفیت زندگی کاری در پرستاران پایین باشد، احتمال انصراف 

آن ها از شغل شان افزایش خواهد یافت)15(. 
با توجه به پیامدهای فردی و سازمانی ای که کیفیت زندگی 
کاری به دنبال دارد، توجه به این امر مهم و فراهم نمودن محیط 
کار با کیفیت می تواند یکی از اولویت های پیشرفت و توسعه در 
هر بیمارستانی باشد)16(. محیط کار به شرطی دارای کیفیت است 
که در آن افراد به عنوان عضو و عنصر اصلی سازمان به حساب 
آیند و ذهن انسان با بهره گیری از ارزش های او در آن محیط با 
چالش های فکری و فرهنگی سازمان مواجه باشد. شرایط محیط 

باعث پرورش و رشد توانایی او شود و در آن محیط، کارها به 
خوبی انجام پذیرد)17(. به موجب این امر ارگونومی در این سمت 
مطلوبی  عملکرد  دارای  کارکنان  زمانی  که  می پذیرد  معنا  سو  و 
و  روانی  و  فیزیکی  توان  ابعاد،  بین  سازمان  در  بتوان  که  هستند 
محیط کار سازگاری و تعادل ایجاد نمود)18( که این امر معطوف 
 Quality of Work( کاری  زندگی  کیفیت  از  رضایت  ایجاد  به 
Life Satisfaction( در کارکنان است. رضایت از کیفیت زندگی 
کارکنان  نیازهای  به  سازمان  پاسخ  عنوان  تحت  فرآیندی  کاري 
جهت توسعه مکانیزمی برای دادن زمینه به آن ها جهت مشارکت 
در تصمیم گیری هایی است که زندگی و کار آن ها را طراحی می

کند)19(. 
محمدپور  و  خلخالی  قربان زاده،  حبیب زاده،  مطالعه  نتایج 
تنها 1/5% از پرستاران از کیفیت  )1391( حاکی از آن است که 
زندگی کاری خود رضایت دارند)20(. در تأیید این نتایج محمدی، 
مظفری، دادخواه، اعتباری اصل و اعتباری اصل )1396( با بررسی 
کیفیت  از   %4/9 تنها  که  دادند  نشان  ارومیه  شهر  پرستار   812
زندگی کاری خود رضایت داشتند)21(. همچنین درگاهی، قریب و 
گودرزی )1386( به این نتیجه دست یافتند که 47/5% از پرستاران 
از کیفیت زندگی کاری خود ناراضی هستند که این نتایج حاکی 
از پایین بودن سطح رضایت از کیفیت زندگی کاری در پرستاران 
می باشد)22(. بر این اساس بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت از 

کیفیت زندگی کاری ضروری به نظر می رسد. 
از آن جایی که کیفیت زندگي کاري براي هر فرد یا گروهي 
را  خود  خاص  ویژگي  مشابه،  تلقي  طرز  و  فرهنگ  با  افراد  از 
دارد)21( و چگونگي رفتار و مناسبات افراد مستقیمًا متأثر از نظام 
مؤلفه های  از  لذا  می باشند)23(،  پایبند  بدان  که  است  ارزش هایی 
تأثیرگذار و تأثیرپذیر در امر حصول کیفیت زندگی کاری توجه به 
جهت گیری های ارزشی )Value Orientation( و جهت گیری های 

فرهنگی )Cultural Orientation( است. 
ارزش ها پایه نمادین کنش می باشد که شیوه ای از بودن یا عمل 
است که یک شخص یا جمع به عنوان آرمان می شناسد و افراد یا 
رفتارهایی را که به آن نسبت داده می شوند، مطلوب و متشخص 
می سازد)24(. ارزش ها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارهای 
این اساس رفتار  انسانی در هر جامعه ای به شمار می آیند)25(. بر 
فرد بسته به شرایط در راستای ارزش های خودمحور در انواع ارزش
های مادی، اجتماعی و معنوی و ارزش های اجتماع محور در انواع 
Cross Par�( فرابخشی  و   )Partial بخشی  فردی،  )ارزش های 

الگوی ارزشی به سوی  نتیجه فرد طبق  می یابد)26(. در  tial( نمود 
ارزش هایی مرجح خود و پیرامونش تمایل یافته و آن ها را جهت 
ایجاد کنش در خود )جهت گیری ارزشی( و محیط پیرامون )جهت

گیری فرهنگی( می پذیرد.
معین  ارزش های  پذیرفتن  یا  و  داشتن  ارزشی،  جهت گیری 
در جامعه و سمت و سوی تمایالت افراد به یکسری ارزش های 
خاص است و به عنوان رابطی برای حل مشکالت انسان ها به کار 
این ارزش ها هسته فرهنگ را تشکیل می دهند)27(.  می رود)26( که 
و  دارد  اشاره  فردی  به جهت گیری  عمومًا  فرهنگی،  جهت گیری 
بازتابی از تعامالت پیچیده ادراکات، احساسات، عقاید، ارزش ها، 
و  تطابق  انتظارات،  انگیزش ها،  نگرش ها،  ایدئولوژی،  مذهب، 
اصول  از  مجموعه ای  قالب  در  و  شده  داده  نشان  رفتار  اصالح 

ارزشی مبنای رفتار فرد واقع می شود)28(. 
از منظر پرهیزگار )2002( سوگیری افراد در دو جهت گیری 
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ارزشی در نوع مادی، اجتماعی و معنوی و جهت گیری فرهنگی در 
نوع فردی، بخشی و فرابخشی تحقق می یابد. ارزش های مادی و 
ارزش هایی که جامعه به آن ها اعتنا می ورزد، گرایش های اجتماعی 
را ایجاد می کند که تمایالتی کلی اند که در فرد به وجود می آیند. 
همچنین ادراکات، عواطف و افعال او را در جهت های معینی به 
جریان می اندازند که آن ها را ارزش های اجتماعی نام نهاد که شامل 
همه چیزهایی است که مورد عالقه انسان بوده و در جامعه دارای 

قدر و منزلت است)26(. 
و  ارزش ها  این  ریشه  این که  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
نگرش ها در بطن وجودی فرد بستر گسترانده و پایه نمادین کنش 
هستند، بنابراین می توان ارزش های فردی را چه مادی، چه معنوی 
و یا اجتماعی)26( منبع تبلور فرهنگ و ایجاد سوگیری در راستای 
آنان  رضایتمندی  و  پرستاران  زندگی  کیفیت  ارتقای  جهت  آن، 
دانست. از آنجایی که از نظام ارزشي، سنتي و رفتاري به عنوان 
گروه گرایی  و  فردگرایی  بعد  نوعی  به  و  می شود)29(  یاد  فرهنگ 
می شود)30(،  استفاده  فرهنگی  تفاوت های  تشریح  برای  ارزش ها، 
بنابراین ارزش و فرهنگ و سوق نمودن در راستای این دو، نقش 
کلیدی را در حصول اهداف افراد جوامع مختلف در سایه ایجاد 
رضایت از کیفیت زندگی کاری آن ها ایفا می کند. در سازمان های 
وسیع و حیاتی جامعه همانند بیمارستان ها این امر جایگاه مهمی 
که  زیرا  دارد،  آن  انسانی  رساندن جوامع  به هدف  و  در هدایت 
پرستاران و دیگر تیم های بهداشتی به عنوان بازیگران اصلی این 
زندگی  کیفیت  از  رضایت  و  خاطر  اطمینان  داشتن  با  سازمان ها 
کاری محیط پیرامون خود ارائه دهندگان خوبی جهت خدمت به 

افراد جوامع خواهند بود.
نهایتأ جهت گیری های ارزشی و فرهنگی افراد به طریق فردی 
و جمعی در محور ابعاد مذکور آن ها را در اشاعه و تکوین قدرت، 
جهان گرایی،  خوداتکایی،  برانگیختگی،  لذت طلبی،  موفقیت، 
با  آنان  امنیت)31( و کاًل سازواری  خیرخواهی، سنت، همنوایی و 
اطراف یاری کرده که به موجب این امر، ارزش های خادم )فرعی( 
به ارزش های مخدوم )اصلی( تغییر ماهیت داده، در نتیجه اثرات 
مثبتی در افزایش رضایت از کیفیت زندگی کاری خواهد داشت. 
این موضوع نقش ساختاری مدور است که ریشه ای در هم تنیده 
دارد. زیرا که کاربرد ارزش ها و فرهنگ ها و سوگیری در موازات 
آن ها، باعث تولید عقاید فردی و در جوامع گسترده تر باعث بروز 
یک احساس و تقویت روح همکاري گروهی شده و با درک و 
فهم عواطف خود و دیگران موجب کسب بینش وسیع تری نسبت 
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به انگیزه هاي افراد در محیط کار می شود)32( که حاصل آن رضایت 
است  کسانی  و  خود  مورد  در  افراد  کاری  و  اجتماعی  و  فردی 
که با او در مراوده می باشند. لذا افراد با جهت گیری های ارزشی 
خود در راستای ارزش های مادی، معنوی و اجتماعی و همچنین 
و  بخشی  فردی،  محورهای  در  فرهنگی شان  جهت گیری های 
فرابخشی و)26( به راه خود را برای حصول آسایش و رضایت از 
کیفیت زندگی کاری شان جهت ارتقاء بهره وری هموار می سازند. 
پرتالطم و وظیفه مشکل محول  به محیط  اجمالی  نگاهی  با 
برای  که  پرستارانی  جامعه  درمان،  و  بهداشت  پرسنل  به  شده 
در  بوده،  قائل  اهمیت  جامعه  و  خود  فرهنگی  و  ارزشی  الگوی 
طی آن جهت گیری کرده و از آن ها به عنوان وسیله ای راهبردی 
جهت گام نهادن در راستای اعمال حاکمیت بالینی و تالش برای 
حفظ و ارتقای آسایش بیمارانی که در ارتباط با آن ها هستند )بعد 
خیرخواهی نظام ارزشی(، ایجاد رابطه متقابل بین خود و دیگران 
فردی  موفقیت  به  رسیدن  همچنین  برابر،  عاطفی  سطح  یک  در 
خود از طریق رقابت بر اساس معیارهای اجتماعی )بعد موفقیت 
نظام ارزشی( و حصول درک، تحمل و حفاظت از رفاه همه افراد 
نیازهای  شناخت  ارزشی()31و33( در جهت  نظام  جهان گرایی  )بعد 
بیماران، سازمان و سعی در برآوردن آن ها استفاده می کنند مسیر 
برای شغل  ایجاد هویت  امنیت شغلی،  امر  به  را  رسیدن خویش 
آن  از  منبعث  نتیجه  که  آن هموار ساخته  کردن  بار  پر  و  غنی  و 
احساس مالکیت فرد به شغل و خودگردانی، عزت نفس، اثربخشی 
و کارایی سازمان از طریق باال بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن 
و  باال  کاری  زندگی  کیفیت  حصول  جمعًا  و  افراد  ترقی  امکان 
و  ارزشی  جهت گیری  جایگاه  به  توجه  با  لذا  می باشد.  مطلوب 
فرهنگی در پرستاران، برداشت و استنباط درست از نقش آن ها، 
کیفیت  ارتقاء  و  نقش  درست  مسیر  شکل گیری  در  آنان  تناسب 
زندگی کاری در بین این گروه از افراد، پژوهشگر به دنبال بررسی 
ارزشی  کاری و جهت گیری  زندگی  کیفیت  از  وضعیت رضایت 
پیش بینی کنندگی  توان  و  پرستاران  غالب  فرهنگی  و جهت گیری 
کیفیت  از  رضایت  برای  فرهنگی  و  ارزشی  همزمان جهت گیری 
زندگی کاری می باشد. با این مالحظه پژوهش حاضر به بررسی 
رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت 
زندگی کاری در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز پرداخته است. با توجه به آنچه مطرح شد، الگوی 

مفهومی پژوهش در شکل 1 ارائه شده است:
روش بررسی
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مدیران  بین  از  همبستگی،  نوع  از  توصیفي  مطالعه  این  در 
)سوپروایزرها(،  بخش ها  مسئوالن  آن ها،  معاونین  و  پرستاری 
 4500 )شامل  شیراز  شهر  پرستاری  کارشناسان  و  سرپرستاران 
نمونه  حجم  عنوان  به  نفر   351 کوکران،  فرمول  اساس  بر  نفر( 
بیمارستان ها(  حسب  )بر  طبقه ای  تصادفی  نمونه گیری  روش  به 
انتخاب شدند. به این صورت که پس از اخذ مجوز از دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز و هماهنگی با مسئولین مربوطه، پژوهشگر با 
مراجعه حضوری به بیمارستان های منتخب و بررسی پرستاران از 
در صورت  و  پرداخته  نمونه ها  انتخاب  به  ورود،  معیارهای  نظر 
به  کار  روش  و  اهداف  مورد  در  مطالعه،  در  شرکت  به  تمایل 
ارائه شده است. سپس  به چهره  پرستاران توضیح شفاهی چهره 
پرسشنامه های مربوطه جهت تکمیل در اختیار پرستاران قرار گرفته 
است. معیارهای ورود شامل استخدام رسمی و سابقه کار بیش از 
مطالعه  در  شرکت  به  تمایل  عدم  شامل  خروج  معیار  و  سال   3
اطمینان  نمونه ها  به  اخالقی،  مالحظات  رعایت  جهت  می باشد. 
داده شد که اطالعات محرمانه می ماند و پرسشنامه ها بی نام بوده و 
پرستاران می توانند در صورت عدم تمایل از مطالعه خارج شوند.

ارزشی  جهت گیری  مقیاس های  داده ها،  گردآوری  ابزار 
ترک زاده و ثواب )1392(، جهت گیری فرهنگی ترک زاده و ثواب 

)1392( و رضایت از کیفیت زندگی کاری Kriel )2006 ( بود:
بر  مشتمل  مقیاس  این  ارزشی:  جهت گیری  مقیاس  الف( 
جهت گیری  گویه(،   10( مادی  جهت گیری  بعد   3 در  گویه   27
می باشد.  گویه(   6( معنوی  جهت گیری  و  گویه(   11( اجتماعی 
نمره گذاری این مقیاس بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی 
مقیاس  این  روایي  است.   )1 )نمره  کم  خیلی  تا   )5 )نمره  زیاد 
که  گردید  محاسبه  گویه  تحلیل  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  در 
 0/550/87 بین  مادی  جهت گیری  در  همبستگی  ضریب  طیف 
در سطح معناداری )0/001  0/0001(، در جهت گیری اجتماعی 
در  و   )0/0001    0/02( معناداری  سطح  در   0/54–0/83 بین 
جهت گیری معنوی بین 0/590/87 در سطح معناداری )0/001 
 0/0001( تأییدکننده روایی این مقیاس بود. پایایی این مقیاس 
در مطالعه حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک 
جهت گیری  و  اجتماعی  جهت گیری  مادی،  جهت گیری  ابعاد  از 

معنوی به ترتیب 0/91، 0/88 و 0/85 به دست آمد.
این مقیاس مشتمل بر 22  ب( مقیاس جهت گیری فرهنگی: 
گویه در 3 بعد جهت گیری فردی )7 گویه(، جهت گیری بخشی 
)4 گویه( و جهت گیری فرابخشی )11 گویه( می باشد. نمره گذاری 

این مقیاس بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی زیاد )نمره 
مطالعه  در  مقیاس  این  روایي  است.   )1 )نمره  کم  خیلی  تا   )5
حاضر با استفاده از تحلیل گویه محاسبه گردید که طیف ضریب 
سطح  در   0/53  –  0/70 بین  فردی  جهت گیری  در  همبستگی 
معناداری )0/02  0/0001(، در جهت گیری بخشی بین 0/82 – 
فرابخشی  جهت گیری  در  و   )0/0001( معناداری  سطح  در   0/60
بین  0/620/85 در سطح معناداری )0/01  0/0001( تأییدکننده  
با  حاضر  مطالعه  در  مقیاس  این  پایایی  بود.  مقیاس  این  روایی 
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد جهت گیری 
ترتیب  به  فرابخشی  جهت گیری  و  بخشی  جهت گیری  فردی، 

0/81، 0/68 و 0/91 به دست آمد.
بر 34  این مقیاس مشتمل  ج( مقیاس کیفیت زندگی کاری: 
گویه در 5 بعد اعتماد )8 گویه(، دموکراسی موجود در محل کار 
)6 گویه(، همکاری )7 گویه(، عدالت )6 گویه( و خودشکوفایی 
 5 طیف  اساس  بر  مقیاس  این  نمره گذاری  می باشد.  گویه(   7(
 )1 )نمره  کم  خیلی  تا   )5 )نمره  زیاد  خیلی  از  لیکرت  درجه ای 
تحلیل  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  در  مقیاس  این  روایي  است. 
اعتماد  بعد  گویه محاسبه گردید که طیف ضریب همبستگی در 
بعد  در   ،)0/0001  0/04( معناداری  سطح  در   0/360/82 بین 
دموکراسی بین 0/390/72 در سطح معناداری )0/03 0/0001(، 
در بعد همکاری و مشارکت بین  0/580/74 در سطح معناداری 
معناداری  در سطح   0/360/70 بین  عدالت  بعد  در   ،)0/0001(
در   0/370/82 بین  بعد خودشکوفایی  در  و   )0/0001  0/04(
مقیاس  این  روایی  تأییدکننده   )0/0001 0/04( معناداری  سطح 
بود و گویه های 2 و 14 از بعد دموکراسی، گویه 7 از بعد همکاری 
و مشارکت و گویه 20 از بعد اعتماد به دلیل عدم روایی حذف 
گردید. پایایی این مقیاس در مطالعه حاضر با استفاده از ضریب 
دموکراسی موجود  اعتماد،  ابعاد  از  برای هر یک  کرونباخ  آلفای 
در محل کار، همکاری، عدالت و خودشکوفایی به ترتیب 0/80، 

0/60، 0/82، 0/65 و 0/74 به دست آمد.
داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 و آزمون های 
تعقیب  درون گروهی،  واریانس  تحلیل  متغیره،  تک   t آماری 
 0/05 معنی داری  سطح  در  متغیره  چند  رگرسیون  و  بونفرونی 

تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها

1. میزان رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران شهر شیراز 

)Q3( و مطلوب )Q2( جدول1. مقایسه میانگین نمره ابعاد رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران با سطوح متوسط

انحراف میانگینمتغیر
استاندارد

سطح 
متوسط 
(Q2)

tdfP-value
سطح 

مطلوب 
(Q3)

tP-value

3/270/49اعتماد

3

10/62

350

0/0001

4

27/380/0001

3/210/577/090/000125/750/0001دموکراسی

3/250/598/090/000123/460/0001همکاری و مشارکت

3/310/5410/790/000123/800/0001عدالت
3/260/529/340/000126/070/0001خودشکوفایی
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ابعاد  نمره  میانگین  نشان می دهد  متغیره  t تک  آزمون  نتیجه 
رضایت از کیفیت زندگی کاری باالتر از سطح متوسط و پایین تر 
از سطح مطلوب می باشد بدین معنا که رضایت از کیفیت زندگی 
کاری از دیدگاه پرستاران مورد مطالعه بیشتر از سطح متوسط ولی 

.)p<0/0001( پایین تر از حد مطلوب می باشد
2. غالب بودن جهت گیری ارزشی و جهت گیری فرهنگی از 

دیدگاه پرستاران شهر شیراز 

جدول2. مقایسه میانگین نمره ابعاد جهت گیری ارزشی و فرهنگی در پرستاران شهر شیراز

FP-valueانحراف استانداردمیانگینابعادمتغیر

جهت گیری ارزشی

3/220/52مادی

4/910/008 3/260/57اجتماعی

3/200/63معنوی

جهت گیری 
فرهنگی

3/210/58فردی

3/840/02 3/260/66بخشی

3/270/49فرابخشی

نتایج تحلیل واریانس درون گروهی نشان می دهد که میانگین 
 )p=0/02( و فرهنگی )p=0/008( نمره ابعاد جهت گیری ارزشی

حداقل در دو بعد از ابعاد مورد بررسی در پرستاران شهر شیراز 
تفاوت معناداری دارد.

جدول3. نتیجه آزمون تعقیب بنفرونی مربوط به مقایسه میانگین نمره ابعاد جهت گیری 
ارزشی و فرهنگی در پرستاران شهر شیراز

اجتماعیمادیابعادمتغیر

جهت گیری ارزشی
0/03اجتماعی

NS0/006معنوی

بخشیفردیابعاد

جهت گیری 
فرهنگی

NSبخشی

0/006NSفرابخشی

بعد  نمره  میانگین  که  می دهد  نشان  تعقیبی  آزمون  نتیجه 
اجتماعی نسبت به ابعاد مادی و معنوی در پرستاران شهر شیراز 
به طور معناداری بیشتر می باشد )p>0/05( ولی بین بعد مادی و 
 .)p>0/05( نشد  مشاهده  معناداری  تفاوت  پرستاران  در  معنوی 
که  داد  نشان  نتایج  فرهنگی  جهت گیری  خصوص  در  همچنین 
میانگین نمره بعد فرابخشی نسبت به بعد فردی در پرستاران شهر 
شیراز به طور معناداری بیشتر می باشد )p<0/05( ولی بین سایر 

.)p>0/05( ابعاد تفاوت معناداری مشاهده نشد
3. بررسی قدرت جهت گیری ارزشی و فرهنگی پرستاران 
در  زندگی کاری  کیفیت  از  پیش بینی رضایت  در  شهر شیراز 

آنان 

نتایج  رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که:
 بعد مادی از جهت گیری ارزشی پرستاران، پیش بینی کننده 
مثبت و معنادار ابعاد عدالت )β=0/23 ،P<0/05( و خودشکوفایی 
)β=0/13 ،P<0/05( از رضایت از کیفیت زندگی کاری می باشد. 
 بعد اجتماعی از جهت گیری ارزشی پرستاران، پیش بینی کننده 
دموکراسی   ،)β=0/24  ،P<0/05( اعتماد  ابعاد  معنادار  و  مثبت 
 ،)β=0/17 ،P<0/05( همکاری و مشارکت ،)β=0/21 ،P<0/05(
 ،P<0/05( خودشکوفایی  و   )β=0/23  ،P<0/05( عدالت 

β=0/30( از رضایت از کیفیت زندگی کاری آن ها می باشد. 
 بعد معنوی از جهت گیری ارزشی پرستاران، پیش بینی کننده 
دموکراسی   ،)β=0/23  ،P<0/05( اعتماد  ابعاد  معنادار  و  مثبت 
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 )β=0/26 ،P<0/05( همکاری و مشارکت ،)β=0/33 ،P<0/05(
کیفیت  از  رضایت  از   )β=0/17  ،P<0/01( خودشکوفایی  و 

زندگی کاری می باشد. 
 بعد فردی از جهت گیری فرهنگی پرستاران، پیش بینی کننده 
مثبت و معنادار بعد همکاری و مشارکت )β=0/15 ،P<0/05( از 

رضایت از کیفیت زندگی کاری می باشد. 
 بعد بخشی از جهت گیری فرهنگی پرستاران، پیش بینی کننده 
از   )β=0/13  ،P<0/05( خودشکوفایی  بعد  معنادار  و  مثبت 

رضایت از کیفیت زندگی کاری می باشد. 
پرستاران،  فرهنگی  جهت گیری  از  فرابخشی  بعد   
 ،)β=0/26 ،P<0/05( پیش بینی کننده مثبت و معنادار ابعاد اعتماد
 ،P<0/05( همکاری و مشارکت  ،)β=0/24 ،P<0/05( دموکراسی

خودشکوفایی  و   )β=0/27  ،P<0/05( عدالت   ،)β=0/19
آن ها  کاری  زندگی  کیفیت  از  رضایت  از   )β=0/23  ،P<0/05(

می باشد. 
با توجه به این که از مرحله اول )توان جهت گیری ارزشی در 
پیش بینی کیفیت زندگی کاری( و دوم )توان جهت گیری فرهنگی 
توان  )تعامل  سوم  مرحله  تا  کاری(  زندگی  کیفیت  پیش بینی  در 
جهت گیری ارزشی و فرهنگی در پیش بینی کیفیت زندگی کاری( 
در  فرهنگی  جهت گیری  با  مقایسه  در  ارزشی  جهت گیری  توان 
پیش بینی کیفیت زندگی کاری کاهش یافته است، می توان دریافت 
برای  تعیین کننده تری  توان  پرستاران  فرهنگی  جهت گیری  که 

ارزیابی رضایت آنان از کیفیت زندگی کاری دارد. 
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بحث 
از کیفیت زندگی  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رضایت 
کاری از دیدگاه پرستاران مورد مطالعه بیشتر از سطح متوسط ولی 
پایین تر از سطح مطلوب می باشد )p<0/0001(. این یافته ها بدین 
ارضاء کننده ای  و  لذت بخش  کاری  محیط  کارکنان  که  معناست 
نیازها  تأمین  و  کارکنان  رفاه  برای  سازمان  و  نمی کنند  تجربه  را 
قائل  اهمیت  و  ارزش  شاید  و  باید  که  آن گونه  آنان  انتظارات  و 
نبوده، یا الاقل تالش وافی و کافی انجام نداده است. عدم استفاده 
عدم  نیز  و  پرستاران  کلیه  برای  مناسب  انگیزشی  محرک های  از 
توجه به تفاوت های فردی در بکارگیری محرک های مختلف، عدم 
جانب  از  نمایندگانی  وجود  عدم  یا  کارکنان  اتحادیه های  وجود 
فقدان  سازمان،  در  آن  مطالبات  و  حقوق  از  دفاع  برای  کارکنان 
اعضای سازمان جهت  برای همه  مناسب  باز و  ارتباطی  مجاری 
مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی احتماالً می تواند در بروز 

این مشکل دخیل باشد. 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در خصوص جهت گیری 
و  مادی  ابعاد  به  نسبت  اجتماعی  بعد  نمره  میانگین  ارزشی 
معنوی در پرستاران شهر شیراز به طور معناداری بیشتر می باشد 
تفاوت  پرستاران  در  معنوی  و  مادی  بعد  بین  ولی   )p<0/05(
جهت گیری  خصوص  در   .)p>0/05( نشد  مشاهده  معناداری 
نسبت  فرابخشی  بعد  نمره  میانگین  که  داد  نشان  نتایج  فرهنگی 
بیشتر  معناداری  طور  به  شیراز  شهر  پرستاران  در  فردی  بعد  به 
می باشد )p<0/05( ولی بین سایر ابعاد تفاوت معناداری مشاهده 
و  اجتماعی  ارزشی  اساس جهت گیری  این  بر   .)p>0/05( نشد 
جهت گیری فرهنگی فرابخشی به عنوان غالب ترین جهت گیری ها 
جهت گیری  داشتن  قرار  نظر  مد  می باشد.  کاری شان  محیط  در 
جانب  از  فرابخشی  فرهنگی  جهت گیری  و  اجتماعی  ارزشی 
پرستاران به عنوان مهم ترین جهت گیری های آنان بیانگر این امر 
است که روابط اجتماعی و تعامل با گروه و نظر به منافع عمومی 
به آن ها در کسب رضایت از کیفیت زندگی کاریشان کمک بسیار 
کرده و از احترام و توجه باالیی برخوردار است که در راستای 
برای  برای کسب رضایت مطلوب  امر مدیران و سرپرستان  این 
بر  باشند،  داشته  توجه  مهم  این  به  است  الزم  خود  زیردستان 
کارکنان تأثیرگذار بوده و بتوانند آن ها را به آسانی متقاعد کنند. 
تعارضات  فصل  و  و حل  زیردستان  توسعه  و  رشد  به  همچنین 
کارها  انجام  به  را  کارکنان  بتوانند  و  نموده  مبادرت  آمده  پیش 

برانگیزانند و الهام بخش آنان باشند)34(. 
و  ارزشی  جهت گیری های  انواع  همزمان  رابطه  بررسی  در 
فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران، این نتیجه 
انواع جهت گیری های ارزشی و فرهنگی به طور  حاصل شد که 
همزمان، پیش بینی کننده معناداری برای رضایت از کیفیت زندگی 
تأثیر برای جهت گیری فرهنگی هنگامی که  کاری می باشند. این 
بیشتر  می گیرد،  قرار  ارزشی  جهت گیری  با  همزمان  صورت  به 
 Janet, Singhapakdi, است. نتایج مطالعات مختلف از جمله
Koonmee, Singhapak-،)35( Sirgy, Koonmee & Virakul
 Chang ،)38( Dirani ،)37( Pool & Pool ،)36( di, Virakul & Lee
غریبي یامچي،  زارعی متین،  و  توکلی)40(  و  عسگری   ،)39(& Lee
جهت گیری  بین  معنادار  ارتباط  از  حاکی  جهاني)41(  و  نیک مرام 
ارزشی و جهت گیری فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری 
همراستا  مشابه  تحقیق  هیچ گونه  محقق  ولی جستجوی  می باشد 

و همسویی که به طور همزمان به بررسی نقش پیش بینی کنندگی 
کیفیت  از  با رضایت  فرهنگی  ارزشی و جهت گیری  جهت گیری 
نداد. وجود جهت گیری و  نشان  را  باشد،  پرداخته  زندگی کاری 
تمایالت متفاوت پرستاران، منجر به بروز رفتارها و واکنش های 
متفاوت در آن ها می شود. از آن جایی که نوع جهت گیری پرستاران 
می تواند بر رضایت از کیفیت زندگی کاری آن ها تأثیرگذار باشد، 
متفاوت می توانند حصول موفقیت  با جهت گیری  افراد  این رو  از 
را برای خود امکان پذیر سازند که در این راه بستری مناسب برای 
ایجاد اعتماد به جو کاری، قبول دموکراسی موجود در کار و ایجاد 
آن و به کارگیری عدالت، همکاری و مشارکت و خودشکوفایی 
کیفیت  از  رضایت  ایجاد  مبنای  نیز  این  که  آورند  وجود  به  را 
و  ارزش ها  کاربرد  عبارتی  به  است.  کاری شان  زندگی  قلمرو  در 
فرهنگ ها و سوگیری در موازات آن ها، باعث تولید عقاید فردی 
باعث بروز یک احساس و تقویت روح  و در جوامع گسترده تر 
همکاري گروهی شده و با درک و فهم عواطف خود و دیگران 
موجب کسب بینش وسیع تری نسبت به انگیزه هاي افراد در محیط 
کار می شود)32( که حاصل آن رضایت فردی و اجتماعی و کاری 
افراد در مورد خود و کسانی است که با او در مراوده می باشند. 
ارزش های  راستای  در  خود  ارزشی  جهت گیری های  با  افراد  لذا 
مادی، معنوی و اجتماعی و همچنین جهت گیری های فرهنگی شان 
را  خود  راه  به  و   )26( فرابخشی  و  بخشی  فردی،  محورهای  در 
برای حصول آسایش و رضایت از کیفیت زندگی کاری شان جهت 

ارتقاء بهره وری هموار می سازند. 
فرهنگی  ارزش های  که  داد  نشان  متغیر  دو  این  همزمانی 
در  چه  و  تنها  صورت  به  چه  که  هستند  ارزش هایی  فرابخشی 
معنادار  جایگاه  معنوی  و  اجتماعی  مادی،  ارزش های  با  تعامل 
خود را حفظ کرده و عاملی کلیدی در حصول رضایت از کیفیت 
زندگی کاری پرستاران می باشند. از این رو می توان چنین بیان کرد 
از کیفیت زندگی کاری  ایجاد رضایت  تعیین کننده در  که عوامل 
جهت گیری  و  فرابخشی  فرهنگی  جهت گیری  بیشتر  پرستاران 
بر  که  بسا  چه  می باشد.  آنان  معنوی  سپس  و  اجتماعی  ارزشی 
اساس نتایج جهت گیری های ارزشی مادی پرستاران بر اثر مرجح 
بودن جهت گیری فرهنگی فرابخشی هاله ای کم رنگ تر نمود پیدا 
می کنند که این خود بیانگر همراستایی قلمرو جهت گیری ارزشی 
لذا  است.  فرابخشی  فرهنگی  جهت گیری  با  معنوی  اجتماعی، 
ارزش های اجتماعی اعم از مشارکت و همکاری کردن با دیگران، 
با صداقت و درستی با دیگران رفتار کردن، شرکت دادن افراد در 
طرح ها، برنامه ها و ایده های شخصی خود، همه تأثیرگذار بر ایجاد 
اعتماد در پرستاران هستند. همچنین این مهم فرد را در تحصیل 
یاری  کاری  زندگی  کیفیت  از  رضایت  در  موجود  دموکراسی 
رسانده و توجه به منافع عمومی در فعالیت های روزمره، مشورت 
فعالیت های  امور شخصی، شرکت کردن در  در  با دیگران  کردن 
ایجاد  برای  را  راه  همکاری  و  تعاون  روحیه  داشتن  گروهی، 
برای کسب رضایت هموار  افراد  در  و مشارکت  حس همکاری 
می سازد. از طرفی دیگر از نظر اجتماعی مسئول دانستن خود در 
برابر خانواده و دوستان منجر به افزایش حس عدالت در پرستاران 
می شود. همچنین پرستارانی به خودشکوفایی رسیده اند و برخورد 
در  عضویت  به  تمایل  اجتماعی،  رویدادهای  و  جدید  افراد  با 
گروه های غیررسمی، گذراندن اوقات فراغت خود با دیگران برای 
ارزشی  جهت گیری  آنان  جهت گیری  که  است  امکان پذیر  آن ها 

اجتماعی می باشد. 
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توان پیش بینی کنندگی برای جهت گیری فرهنگی هنگامی که 
بیشتر  می گیرد،  قرار  ارزشی  جهت گیری  با  همزمان  صورت  به 
است. از علل احتمالی چنین نتیجه ای می توان به غلبه ویژگی های 
جهت گیری های فرهنگی بر رضایت از کیفیت زندگی کاری اشاره 
را  فرهنگی  غالب  جهت گیری  یک  حاصله  نتایج  همچنین  کرد. 
برای پرستاران نشان نداد. چه بسا که عواملی مانند تغییر موقعیت 
سازمانی یا رتبه شغلی، تغییر محل کار یا همکاران، حقوق، سابقه 
از  آنان  ارزشی  جهت گیری های  تغییر  باعث  می تواند   ... و  کار 
از  فرهنگی شان  جهت گیری های  و  مادی  سمت  به  اجتماعی 

فرابخشی به سمت فردی شود.
نتیجه گیری

و  مدیران  است  شایسته  آمده،  دست  به  نتایج  اساس  بر 
جهت گیری های  ادراکات،  شناسایی  و  درک  با  سرپرستاران 
ارزشی، فرهنگی و رضایت از کیفیت زندگی کاری در پرستاران، 
شرایط و فضای حاکم بر جو کاری را به گونه ای تغییر دهند که 
زمینه ساز ارتقای تحقق اهداف فردی و سازمانی و دستاوردهای 
حرفه ای آن ها گردد. با توجه به غالب بودن جهت گیری اجتماعی 
و جهت گیری فرابخشی الزم است مدیران و مسئوالن بهداشت 
قلمرو  در  آنان  اجتماعی  ارزش های  به  توجه  طریق  از  درمان  و 
پرستاران  بین  ارتباطی  الگوهای  توسعه  و  اجتماعی  شبکه های 
در  مشارکت  و  اعتماد  سطح  افزایش  منظور  به  را  مناسبی  بستر 
میان گروه ها و بخش ها فراهم کنند. همچنین مدیران و مسئوالن 
می توانند با شناخت فرهنگ ها و تجسس در تنوع آن و بهره مندی 
از تفاوت های فرهنگی با به حداقل رساندن تفاوت ها، عالوه بر 
ایجاد دموکراسی مطلوب در سازمان باعث پیدایش خودشکوفایی 

در افراد و بهره مندی فردی و سازمانی شوند. 
کاربرد یافته های پژوهش در بالین

رضایت  ارتقای  در  فرهنگی  و  ارزشی  جهت گیری های  به 
نادیده  از کیفیت زندگی کاری پرستاران کمتر توجه شده است. 

گرفتن این عوامل، ناشی از نبود آگاهی الزم در زمینه نقش این 
و  پرستاران  کاری  زندگی  کیفیت  از  ارتقای رضایت  در  متغیرها 
انصراف  احتمال  و  بیماران  از  مراقبت  کیفیت  کاهش  نتیجه  در 
کاری  زندگی  کیفیت  اعتالی  برای  است.  شغل شان  از  پرستاران 
از  استفاده  سالمت،  سیستم  بازده  افزایش  نتیجه  در  و  پرستاران 
پرستاران با سطح باال در رضایت از کیفیت زندگی کاری در نظام 

خدمات بهداشتی درمانی ضروری به نظر می رسد.
مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش
بودن  مطلع  از  اعم  اخالقی  اصول  تمام  پژوهش  این  در 
شرکت کنندگان از روند پژوهش، گرفتن رضایت نامه کتبی، مختار 
بودن  محرمانه  و  پژوهش  از  خروج  برای  شرکت کنندگان  بودن 

اطالعات شرکت کنندگان در تحقیق رعایت شده است.
حامی مالی

محققان بدون حامی مالی و با هزینه شخصی تحقیق کرده اند.
مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع
و  پژوهش  در  را  منافع  تعارض  هیچ گونه  مقاله  نویسندگان 

تنظیم مقاله ذکر نمی کنند.
تشکر و قدردانی

)سوپروایزرها(،  بخش  ها  مسئوالن  پرستاری،  مدیران  کلیه  از 
این  سرپرستاران و کارشناسان پرستاری شهر شیراز که ما را در 

پژوهش یاری نمودند، تشکر و قدردانی می گردد.
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