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Abstract
Introduction: Global attention to health has led governments in developed and developing countries to adopt
strategies to improve their health systems. Iran has also begun a healthcare reform in recent years. The purpose
of this study is to explain the experiences of nurses with the implementation of the Health System Development
Plan.
Methods: This research was of qualitative and phenomenological method and its sampling was done
purposefully. The participants were 15 nurses working in the hospitals implementing the Health System
Development Plan in Tehran province. The data were collected through semi-structured interviews and
analyzed according to the Colizii method.
Results: The participants' experiences, which included 13 women and 2 men between the ages of 24 and 61,
appeared in 29 sub-themes and 6 themes. The topics were: shortage of human resources, challenge with
payments, shortage of facilities, need for job support, health care service and workload.
Conclusions: Nurses have note to the various aspects of human resource shortages, increased workload and
burden, lack of satisfaction with payments and financial issues, occupational safety and security status. It is
suggested that nurses' experiences be used to improve their satisfaction and quality of care.
Keywords: Reform, Health Care, Nurse, Job Satisfaction
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چکیده
مقدمه :توجه جهانی به موضوع سالمت سبب شده است که دولتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،راهبردهایی را جهت
اصالح و بهبود نظام سالمت خود اتخاذ نمایند .کشور ایران نیز در سالهای اخیر طرح تحول نظام سالمت را آغاز نموده است .هدف
این مطالعه تبیین تجربیات پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سالمت است.
روش کار :این پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدار شناسی انجام و نمونه گیری آن به شکل هدفمند صورت پذیرفت .شرکت
کنندگان  15نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای اجرا کنندهی طرح تحول نظام سالمت در استان تهران بودند .جمع آوری دادهها
از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و بر اساس روش  Coliziiتجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :تجربیات شرکت کنندگان که شامل  12زن و  0مرد بین سنین  04تا  61سال بودند ،در قالب  01زیرمضمون و  6مضمون
ظهور یافت .مضامین به دست آمده عبارت بود از :کمبود نیروی انسانی ،چالش پرداختیها ،کمبود امکانات ،نیاز به حمایت شغلی ،ارائه
خدمات درمانی و بار کاری.
نتیجه گیری :پرستاران به جنبههای مختلف اعم از کمبود نیروی انسانی ،افزایش بار و فشار کاری ،عدم رضایتمندی در نحوه پرداختها
و مسائل مالی ،نبود جایگاه و امنیت شغلی اشاره نمودهاند .پیشنهاد میشود از تجارب پرستاران بر ای جلب رضایتمندی آنها و افزایش
کیفیت خدمات استفاده شود.
واژگان کلیدی :اصالح ،مراقبت سالمت ،پرستار ،رضایتمندی شغلی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
آن مشهود است ،همواره ضرورت تغییرات اساسی را به خود دیده است.
در این راستا در سالهای اخیر ،متولیان سالمت این مشکالت را احساس
نموده و بر آن شدند که طرحی را به عنوان طرح تحول نظام سالمت
طراحی و به مورد اجرا گذارند ( .)6این طرح با سه رویکرد حفاظت مالی
از مردم ،ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و ارتقاء کیفیت
خدمات شامل چندین محور (کاهش میزان پرداختی بیماران بستری
در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،حمایت از ماندگاری
پزشکان در مناطق محروم ،حضور پزشکان مقیم در بیمارستانهای
وابسته به وزارت بهداشت ،ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در
بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،ارتقاء کیفیت هتلینگ در
بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،حفاظت مالی از بیماران
صعب العالج ،خاص و نیازمند و ترویج زایمان طبیعی) می باشدکه از
نیمه دوم اردیبهشت ماه سال  1212در سراسر کشور آغاز شده است
( .)2-6اجزای نظام سالمت شامل تمام افراد ارائه کننده مراقبتهای

سالمت یک اولویت ملی است و یکی از وظایف همیشگی دولتها
برقراری یک نظاو بهداشتی و درمانی عادالنه میباشد ( .)1به دنبال
درک اهمیت موضوع سالمتی به عنوان اصلیترین محور توسعهی پایدار،
از طرف مقامات سیاسی جهان ،از اواخر نیمه اول قرن بیستم ،بشر شاهد
سه نسل اصالحات در نظام سالمت بوده است .نسل اول تاکید بر کاهش
بودجه عمومی و تشویق بخش خصوصی دارد .در حالی که در نسل دوم
تاکید بر بهره وری از منابع انسانی و غیر متمرکز سازی بوده است .در
نسل سوم ،داشتن رویکرد چند بخشی ،بازدهی نظام سالمت همراه با
خدمات نظام مراقبتهای بهداشتی بیشترین نگرانی را به خود اختصاص
داده است ( .)2 ,0اصالح و تحول نظام سالمت در همه کشورهای جهان
اجتناب ناپذیر است حتی در کشورهایی با نظام بهداشت و درمان
پاسخگو ،اصالح یک مأموریت به منظور اطمینان از تأمین مالی کارآمد
و سازماندهی خوب و مناسب نظام بهداشت و درمان است ( .)5 ,4نظام
سالمت کشور به دلیل وجود کاستیهای عمده که در ساختار و عملکرد
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با نظر به اینکه پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه دهنده مراقبت
سالمت میتوانند نقش مهمی در حسن اجرای طرح تحول نظام سالمت
داشته باشند ،تجارب آنها از اجرای طرح تحول نظام سالمت میتواند
روشنگر جوانب مختلف اجرای طرح اعم از کاستیها ،ضعفها و قوتها
باشد .این مطالعه با هدف به تبیین تجربیات پرستاران از اجرای طرح
تحول نظام سالمت در سال  1216پرداخته است.

سالمتی ،منابع مالی در گردش برای مراقبت سالمتی ،تأمین کنندههای
دروندادهای تخصصی فرایند مراقبت و  ...بوده و برای انجام اصالحات
میبایستی در ابتدا به آنها توجه نماییم (.)12 ,1
به عنوان بزرگترین گروه ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی ،پرستاران
برای تحقق اهداف اصالح مراقبتهای بهداشتی ،که شامل افزایش
دسترسی به مراقبتهای مقرون به صرفه ،ارائه مراقبت بیمار محور ،با
تم رکز بر سالمتی و پیشگیری ،بهبود کیفیت و نتایج مراقبت ،با تاکید
بر مدیریت بیماری مزمن ،یاری رسانی به بیماران در انتخابهای
آگاهانه ،و بهبود هماهنگی مراقبت ،در بهترین موقعیت قرار دارند و
دستیابی به اهداف ملی قابل دستیابی نیست مگر با افزایش توجه به
پرستاری ( Stanley .)12-12و همکاران جایگاه پرستاران تخصصی با
پروانه رسمی را در طرح تحول سالمت بررسی نمودند .این مطالعه
سیاستها و فرآیند توسعهی سیاستهایی را پیشنهاد میکند که
پرستاران را در جایگاه مهم و حساسی قرار میدهد .و پرستاران را به
عنوان ارائه کنندگان مراقبت ،مراقبتهای مقرون به صرفه ،در دسترس
و بیمار محور معرفی میکند ( .)14مطالعات مختلفی به صورت کمی و
کیفی انجام شده است که هر کدام از زوایای مختلفی به تبیین نقش،
دیدگاه و جایگاه پرستاران در طرح تحول نظام سالمت پرداختهاند .در
مطالعهای که در سال  0212در کانادا در رابطه با پتانسیل پرستاران
شاغل در طرح تحول سالمت منتشر شد ،بیان شد که پرستاران در
جایگاه اولیه برای ارائه مراقبت به جمعیت محروم و آسیب پذیر کانادا
هستند .با وجود توانایی پرستاران شاغل در طرح تحول سالمت ،نقص
در حمایت و پیشتیبانی الزم برای حداکثر استفاده از پرستاران وجود
دارد (.)15
نتایج مطالعه توصیفی -مقایسهای با عنوان "بررسی مقایسهای تمایل به
ترک خدمت ،فرسودگی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران قبل و بعد از اجرای طرح
تحول نظام سالمت سال  "1215نشان میدهد که طرح تحول نظام
سالمت موجب کاهش رضایت شغلی و افزایش تمایل به ترک خدمت
پرستاران گردیده است ،اما در میزان فرسودگی شغلی پرستاران تاثیری
نداشته است ( .)16نتایج مطالعهی نبی لو و همکاران نشان میدهد که
پس از اجرای طرح تحول سالمت و کاهش هزینههای درمانی،
بیمارستانهای کشور با افزایش مراجعه به بیماران و ضریب اشتغال
تخت مواجه هستند .عدم تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز
متناسب با افزایش بار مراجعات برای ارائه مراقبتها از شایعترین علل
کاهش کارایی در بیمارستانهای ناکارا بوده است ( .)11در مطالعه
بهمن زیاری و همکاران در سال  1212با هدف تعیین رضایتمندی
پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستانهای آموزشی
شهر شیراز 62/1 ،درصد پرستاران از اجرای طرح ناراضی و  01/0درصد
از آنها رضایت داشتند .پرستاران در مواردی مانند افزایش تعداد
مراجعین ،تعداد کشیکها و امکانات اقامتی نامناسب نارضایتی داشتند
( .)12مطالعات صورت گرفته در زمینه اجرای طرح تحول نظام سالمت
اغلب تنها به بررسی رضایتمندی پرستاران یا بیماران به صورت کمی
پرداختهاند .به نظر میرسد تببین نظرات مجریان طرح تحول به صورت
کیفی میتواند ابعاد مختلفی از دغدغههای ارائه دهندگان و گیرندگان
خدمات را آشکار سازد.

روش کار
مطالعه حاضر ،یک مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی بود .با توجه به
ماهیت روش پدیدار شناسی ،در پژوهش حاضر نیز جهت بررسی تجارب
پرستاران از اجرای طرح تحول به عنوان پدیدهای که در سالهای اخیر
در نظام سالمت به اجرا درآمده است ،از این روش استفاده شد.
مشارکت کنندگان این پژوهش از میان پرستاران دارای حداقل مدرک
کارشناسی شاغل در بیمارستانهای مجری طرح تحول نظام سالمت
در تهران ،به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند .تعیین
کفایت نمونه گیری در پژوهشهای پدیدارشناسی ،اشباع دادهها است
( .)11روش اصلی جمع آوری دادهها ،مصاحبه نیمه ساختار یافته با
سؤاالت از قبل تعیین شده بود .پس از توضیحات الزم در زمینه ماهیت
و اهداف پژوهش و چگونگی انجام آن به مشارکت کنندگان ،رضایت
آگاهانه جهت حضور در پژوهش اخذ گردید .جهت رعایت اصول اخالقی
خاطر نشان شد که تمامی مصاحبههای ضبط شده بدون ذکر نام به
صورت محرمانه باقی خواهد ماند و هر شرکت کننده میتواند در صورت
عدم تمایل به همکاری در هر زمانی از مطالعه خارج شود .مصاحبهها
توسط پژوهشگر ،در فضای کاری پرستاران بیمارستان و در مدت  15تا
حداکثر  52دقیقه صورت پذیرفت .هر کدام از مصاحبهها ضبط شد و
سپس محتوان آن کلمه به کلمه ثبت و تحلیل شد .مصاحبه با پرستاران
تا زمان به اشباع رسیدن دادهها ادامه یافت .پس از ثبت مصاحبهها،
متن مصاحبهها توسط شرکت کنندگان رویت شد و به تأیید ایشان
رسید .جهت ارتباط با افراد حاضر در مطالعه در آینده ،اطالعات کافی
اخذ شد .اطالعات به دست آمده با روش  Colaiziiتجزیه و تحلیل شد.
با توجه به روش هفت مرحلهای ، Colaiziiابتدا تمام مصاحبات شرکت
کنندگان چندید مرحله خوانده شد تا مفهوم و حس کلی هر مصاحبه
درک شود .در مرحله دوم عبارات مهم که به طور مستقیم به پدیده
مورد نظر مربوط بود ،استخراج گردید .سپس معانی هر عبارت مهم
ش ناخته شده استخراج گردید و کد گذاری شد .پس از اینکه در مورد
معانی استخراج شده اتفاق نظر حاصل شد ،فرآیند دسته بندی معانی
در گروههای مرتبط آغاز گردید .در مرحلهی بعد ،یک توصیف جامع از
نتایج دستهها تهیه گردید .در نهایت با فرموله کردن توصیف جامع
پدیده تحت مطالعه ،یک تصویر کلی از تجربیات پرستاران ارائه گردید.
در مرحله هفتم ،جهت اعتبار سنجی دادههای به دست آمده از روش
چک کردن مشارکت کنندگان استفاده شد .بدین صورت که نتایج به
صورت تلفنی یا مستقیم به اطالع تعدادی از شرکت کنندگان رسید و
توسط ایشان تأیید شد (.)01-11

یافتهها
مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل  15نفر از پرستارانی بودند که
در بیمارستان مجری طرح تحول در استان تهران مشغول به کار بودند.
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دادههای به دست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبهها پیرامون تجارب
پرستاران د ارتباط با اجرای طرح تحول نظام سالمت در  202کد
اولیه 01،زیر مضمون و  6مضمون (شامل کمبود نیروی انسانی ،چالش
پرداختها ،ارائه خدمات درمانی ،کمبود امکانات ،نیاز به حمایت شغلی،
بار کاری) جمع آوری شد که در جدول  1نشان داده شده است.

محدوده سنی پرستاران مشارکت کننده از  04تا  61سال و طیف
تحصیالت آنها از کارشناسی تا کارشناسی ارشد متفاوت بود .کمترین
میزان سابقه کاری  1سال و بیشترین میزان سابقه کاری  22سال بوده
است .تنها دو نفر از مصاحبه کنندگان مرد بودند .از میان تمام مشارکت
کنندگان  0نفر دارای سابقه مدیریتی نیز بوده و سایر پرستاران بدون
سابقه مدیریتی در بخشهای مختلف مشغول به خدمت بودهاند.
جدول  :1حیطه ،مضامین و زیر
مضمون و زیر مضمون
کمبود نیروی انسانی
کمبود کادر پرستاری
کمبود کادر غیر پرستاری
چالش پرداختها
عدم پرداخت به موقع دریافتیها
عدم تناسب حجم کاری و میزان پرداختیها
نبود عدالت در پرداخت نسبت به پزشکان
نبود عدالت در پرداخت نسبت به سایر کادر درمان
کمبود امکانات
نبود تجهیزات و وسایل
نبود تخت خالی در بخشها
نیاز به حمایت شغلی
نبود امنیت شغلی
جایگاه پرستاری
عدم توجه به اعتراضات و مشکالت
نبود انگیزه مادی کافی برای کار
نبود انگیزه معنوی برای کار
افزایش موارد ترک کار
عدم حمایت از پرستاران
ارائه خدمات درمانی
افزایش تعداد مراجعات
مراجعات غیر ضروری
افزایش سطح توقعات
افزایش بروز خشونت نسبت به کادر پرستاری
بار کاری
افزایش حجم کاری
افزایش فشار کاری
افزایش ساعات کاری
افزایش پرداختن به کارهای دفتری و غیر ضروری افزایش
توقعات از کادر پرستاری
کاهش کیفیت مراقبت
افزایش میزان خطاها و اشتباهات
افزایش فرسودگی و خستگی پرستاران

اشاره داشتند .نظر یکی از مصاحبه شوندگان در این زمینه بدین شرح
بود:
"نیروی انسانیش باید واقعا مشخص باشه .میبینید خدمات کمه .دم به

کمبود نیروی انسانی
کادر درمان ارائه دهندهی مراقبت در بیمارستانها هستند .در اغلب
مصاحبههای صورت گرفته از عنوان "کمبود نیروی انسانی" بهعنوان
یکی از تجارب ذکر شدهی پرستاران بود .بعضی از مشارکت کنندگان
تنها به کمبود پرستار و بعضی دیگر به کمبود سایر کادر درمان نیز

ساعت باید مریض رو به برن واسه کارای پاراکلینیک بیارن .چیزایی که
قبال میتونست سرپایی انجام به شه .االن مثال ما نیروی کمک بهیار
نداریم .نیروی خدمات نداریم کم داریم نه اینکه نداریم .نیروی
پرستاریمون فوق العاده کمه .واقعا این خودش باعث نارضایتی میشه".
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نبود امنیت شغلی ،مشخص نبودن جایگاه پرستاری ،عدم توجه به
اعتراضات و شکایات ،نبود انگیزه کافی برای کار بخصوص در زمینهی
مالی ،افزایش موارد ترک کار ،عدم حمایت از پرستاران از عمده موارد
یاد شده در این مطالعه است میتواند بر رضایتمندی شغلی پرسنل
پرستاری اثرگذار باشد .تجربهی یکی از پرستاران با سابقه مدیریتی
اینگونه است که:
"با توجه به اینکه این همه ترن آور باالست و بخشها فوق العاده شلوغ

چالش در پرداختها
مفهوم این مضمون ،به میزان پرداختی بیماران و حقوق و مزایای
پرستاران پس از اجرای طرح تحول اشاره دارد .از شکایتهای اصلی
پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت ،مسائل مالی بود که
در قالب مواردی چون عدم پرداخت به موقع کارانهها ،عدم تناسب بار
کاری با میزان پرداختیها ،نبود عدالت در پرداخت نسبت به کادر
پزشکی و یا سایر کادر درمان به آن اشاره شد .به عنوان مثال مصاحبه
کنندهی شماره  11که سی سال سابقهی خدمت دارند ،عدم پرداخت
به موقع پرداختیها را اینطور عنوان میکردند.
"مرکز ما که یه مرکزی بوده که همه چیز آن تایم پرداخت میشده ولی

و این کمبود نیرو ولی در قبالش دریافتیشون هیچ تغییری نکرده فقط
می تونم به گم حجم کاری باال رفته و از نظر کمی فشار کاری فوق
العاده باالست طوری که من خودم شاهدش هستم در طی این چند
سال اخیر خیلیا ترک خدمت کردن به خاطر فشار کار باال .فشار کاری
رو تا اونجایی که در توانش هست تحمل میکنه ولی به یه نقطهای
میرسه که به قول معروف میبره و خسته میشه و من خودم شاهد این
قضایا هستم که بخش خود ما االن  2نفر طی این چند سال اخیر ترک
خدمت کردن".

االن دو ماه که کارانه پرسنل پرداخت نشده و این باعث نارضایتی
کارکنان شده با این همه حجم کاری باال .اکثر پرسنل دیگه خسته شدن
و از طرح نظام سالمت شاکی هستن چرا چون واقعا با حجم کاری باال
اون مبلغی رو که باید دریافت بکنن نکردن شیفتای فشرده دارن و در
مقابلش اضافه کارشون به موقع داده نمیشه و این من فکر میکنم طرح
نظام سالمت با شکست روبه رو به شه آگه با همین روال پیش بره".

نظر یکی دیگر از مصاحبه شوندگان اینگونه است:

" باید جایگاه مهمی داشته باشیم بر اساس برنامه ریزی که کردند ولی
در عمل میبینیم که این طوری نیست و هیچ ارزشی برای ما قائل
نیستن در صورتی که بیشترین تأثیر را فکر میکنم ما داشته باشیم کارا
همه روی دوش ما میفته چون از همون اول که مریض پذیرش میشه
تا آخرش همه به عهده ماست .این طرح به نفع بیماراس و ما هم جزئی
از مردمیم و خوششحال میشیم که مثال درصد هزینههای بیماران پایین
میاد ولی هیچ حمایتی از پرسنل نمیشه".

در این میان پرستارانی هم اشاره داشتند که میزان پرداختی بیماران
در این طرح کاهش یافته است.
"در مورد تجربیاتم باید به گم که بعد از طرح تحول سالمت مراجعه به

اورژانس خیلی بیشتر شده البته ما توو اورژانس مسمومیت یه سری
مراجعه کننده ثابت داریم اما به طور کلی مراجعین افزایش پیدا کرده
قبل از این خیلی هزینهها باالتر بود یکم سخت بود پرداخت ولی االن
خیلی راحت خدمات داده میشه و کلی خدمات با هزینه کمتر و خیلیم
راضی انجام میشه ".شرکت کنندهی دیگری نیز این طور عنوان
نمودهاند که "این طرح به نفع بیماراس و ما هم جزئی از مردمیم و
خوششحال میشیم که مثال درصد هزینههای بیماران پایین میاد".

ارائه خدمات درمانی
مشارکت کنندگان در مطالعه اشاره داشتند که پس از اجرای طرح
تحول نظام سالمت افزایش تعداد مراجعات بیماران به بیمارستانهای
مجری طرح ،ارائه خدمات را با مشکل رو برو ساخته است .همچنین از
افزایش سطح توقعات بیماران نیز اظهار نارضایتی داشتهاند که موجب
بروز خشونت نسبت به کادر درمان شده است .مصاحبه کننده شماره 4
نیز در این زمینه اینطور گفتهاند که:

کمبود امکانات
امکانات در قالب خدمات فراهم شده در جهت ارائه مراقبت بهداشتی
مورد نیاز یا در دسترس تعریف میشود .در مضمون امکانات ،بعد
تجهیزات بیمارستانی و تختهای بستری توسط مشارکت کنندگان به
عنوان ابعاد دیگری از اجرای طرح تحول مورد بحث قرار گرفتهاند.
مشارکت کنندگان اشاره داشتند که افزایش مراجعات از یکسو موجب
بروز کمبود تجهیزات و امکانات شده است و سوی دیگر تخت خالی
جهت بستری بیماران موجود نمیباشد .در این زمینه یکی از پرستاران
که در بخش اورژانس مشغول به کار هستند اشاره داشتند که:
" مسئولین باید تعداد پرسنل تو بیمارستان رو افزایش بدن ،تعداد

"تعداد بیمارا خیلی زیاد شده ،وحشتناک .یعنی واسه یه سرما خوردگی
جزئی هم رجوع کننده زیاد شده ،بعد دیگه جا واسه پذیرش معموال
نبوده ،نیرو کم بوده .رسیدگی کم شده اینجوری .دیگه شکایتها هم
بیشتر شده".
یکی از پرستاران موضوع را اینطور عنوان کرده است:
" یعنی به نظرم واقعا افتضاح شده .بدتر هم شده .جایگاهی که قبال

داشتیم به جای اینکه بهتر به شه بدتر شده .توقع مردم چون باال رفته،
زد و خوردها و ضرب و شتمها نسبت به پرستارا بیشتر شده .دیگه فحش
و بد و بیراه گویی هم زیاد شده".

تختها رو افزایش بدن ،حاال که اینقدر مراجعه کننده زیاد شده،
تجهیزات بیشتری در اختیار بزارن خوب یه زمانی با یه دستگاه مثال
بخوام مثال بزنم با یه فشار سنج میشد یه بخش رو گردوند ،االن باید
حداقل دو تا سه تا باشه"  .نظر یکی دیگر از پرستاران که از دیدگاه
بیماران به مقولهی بستری پرداختهاند این طور بوده است " خود
بیماران داوطلب بستری هستند چرا چون طرح نظام سالمت در مقابل
ویزیتهای سرپایی هییچ مسئولیتی نداره ولی در قبال بیمار بستری
واقعا به نفع بیماران شده".

بار کاری
افزایش تعداد مراجعات به بیمارستان همانند دریافت کنندگان خدمت،
ارائه دهندگان خدمات را نیز تحت الشعاع قرار میدهد و آنان را با
مسائلی از قبیل افزایش بار و فشار کاری ،افزایش ساعات کاری ،افزایش
پرداختن به کارهای دفتری و غیر ضروری ،افزایش توقعات از پرستاری
مواجه میسازد  .بنابر آنچه مصاحبه شوندگان به آن اشاره داشتند

نیاز به حمایت شغلی
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ندارد و افزایش بار کاری آنان متناسب با میزان دریافتیشان نمیباشد.
از زیر مضامین اشاره شده توسط پرستاران ،عدم توجه به اعتراضات و
شکایات توسط مقامات مسئول میباشد که در نهایت میتواند نارضایتی
از شرایط کار را ایجاد نماید .زیر مضامین استخراج شده از مطالعهی
حاضر به هر یک از حیطههای مطالعهی فوق مرتبط میباشد که در این
مطالعه با توجه به شیوهی مصاحبه در جمع آوری دادهها صرفا به عنوان
دالیل نارضایتی بیان شده است (.)12
نتایج بررسی رضایتمندی شغلی پرستاران بیمارستان پاستور بم در سال
 1214از اجرای طرح تحول نظام سالمت نشان داد که بسیاری از
کارکنان از اجرای طرح تحول رضایت نداشتند .پرستاران از حقوق و
مزایای خود ناراضی یا بسیار ناراضی هستند و این امر میتواند منجر به
ترک خدمت ،غیبت ،ارائه خدمات با کیفیت پایین و عدم پاسخگویی به
انتظارات سازمان و بیماران شود همچنین سطح پایین رضایتمندی آنان
میتواند بر عملکرد و کیفیت کار آنان تأثیر بگذارد .در این مطالعه نظر
پرستاران بر این بوده است که ترک خدمت و یا غیبت به دلیل نبود یا
کمبود حمایت شغلی رخ میدهد .همچنین علل کاهش کیفیت مراقبت
را افزایش بار کاری دانستهاند نارضایتی از حقوق مزایا در ابعاد مختلفی
از جمله عدم تناسب آن با حجم کاری ،عدم پرداخت به موقع و نبود
عدالت در پرداختها مورد بحث قرار گرفته است که تبعات آن به طور
واضح بیان نشده است ( . )00علی رقم تفاوت در علت رخداد نارضایتیها
در دو مطالعه ،موارد نارضایتی و مشکالت متعاقب آن در هر دو مطالعه
مشترک میباشد .بنابراین ،رفع تمام مشکالت ذکر شده در این
پژوهشها جهت رفع نارضایتی پرستاران حائز اهمیت میباشد.
نتایج مطالعه دیگری که در زمینه بررسی رضایتمندی بیماران از طرح
تحول نظام سالمت در شهر ایالم در سال  1214صورت گرفته ،نشان
داد که میزان رضایتمندی بیماران از فضای فیزیکی و خدمات پرستاری
کم بوده است .مشارکت کنندگان در این مطالعه نیز به مواردی مانند
کمبود تخت و امکانات و کاهش کیفیت مراقبت اشاره شده است.
همچنین مصاحبه کنندگان ابراز داشتهاند که افزایش تعداد مراجعات
باعث رسیدگی کمتر آنان به بیماران گشته است ( .)02به نظر میرسد
عدم برنامه ریزی در زمینهی افزایش امکانات و نیروی انسانی موجب
نارضایتی پرستاران و بیماران گشته است.
علیرغم موارد اشاره در مصاحبهی پرستاران این مطالعه مبنی بر افزایش
بار کاری پرستاران متعاقب افزایش مراجعات بیماران ،شکایات و
مشاجرات آنان با کادر درمان ،نتایج مطالعهی هاشمی و همکاران نشان
داده است که بیماران در سطح مطلوبی از ارائه خدمات رضایت داشتهاند
( .)04این تفاوت در یافتهها میتواند به عوامل مختلفی مانند مکان
انجام پژوهشها ،تفاوت در جوامع تحت بررسی باز گردد.
در مطالعه بهمن زیاری و همکاران در سال  1212با هدف تعیین
رضایتمندی پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سالمت در
بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز 62/1 ،درصد پرستاران از اجرای
طرح ناراضی و  01/0درصد از آنها رضایت داشتند .بیشترین رضایت
از آموزش جزئیات  42/2درصد و بیشترین نارضایتی از تعداد مراجعین
 11/0درصد بود .پرستاران از امکانات اقامتی محل کار بعد از اجرای
طرح ،ناراضی بودند .هیچ یک از پرستاران شرکت کننده در این مطالعه
به مقولهی آموزش جزئیات و امکانات اقامتی خود در محل کارشان
اشارهای نداشتهاند ( .)12تفاوت در دیدگاه پرستاران این مطالعه

افزایش بار و فشار کار خود موجب کاهش کیفیت مراقبت ،افزایش میزان
خطاها و اشتباهات ،افزایش خستگی و فرسودگی پرستاران میشود.
نظر یکی از مصاحبه شوندگان:
" شرایطش نسبت به قبل خیلی بدتر هم شده ،بار کاری خیلی باال رفته،

میزان شیفتاش خیلی زیاد شده ،سختی کاری به مراتب خیلی خیلی
بیشتر شده ،تو این بخش موردهایی داشتیم ،خود من دو بار با آنژیوکت
طوری بودم که خودم حالم خیلی خراب بود .دو بار با آنژیوکت کار
کردم .همکارام هم مثل من ،یعنی پرستار به جهت شلوغی نمیتونه
همکارای دیگشو رها کنه و استعالجی بره و به همین جهت به نظر من
اصال هیچ منفعتی واسه پرستار نداره ،طوری شده که اینقدر کار زیاد
شده که زندگی پرستار تو اولویت دومه ،یعنی کار تو اولویت اوله .یعنی
اول باید به کارش به رسه پرستار شیفتاش اینقدر زیاده :النگ ،صبح،
النگ ،شب ،آف ،شب ،آف .یعنی اول کار بعد زندگی .همین باعث میشه
مشکالت خانوادگی ،خیلی مسائل دیگه ای که یه پرستار شاید فقط
درک میکنه".
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان عنوان میکند:

"تا قبل از طرح تحول آگه دارویی رو تو بیمارستان نمیشد تهیش کنیم
نسخه میکردیم میدادیم به همراه و همراه خیلی سریع برامون میآورد
ولی االن ما حق نسخه دادن به مریض رو نداریم .باید کلی کاغذ بازی
کنیم تا اون حاال اون داروی که به مریض دیر میرسه هیچی حجم کاری
خودمون هم بیشتر شده دائما در حال کاغذ بازی هستیم باید کاغذ
بفرستیم دفتر پرستاری تا فکس کنه به اینجا اون فکس کنه به اون ور
یعنی یه پروسه طوالنی".

بحث
یافتههای حاصل از بررسی  6مضمون استراج شده ،نشان میدهد که
بیشتر پرستاران مشارکت کننده در این مطالعه در مصاحبههای خود به
نکات مختلف اجرای طرح اعم از افزایش تعداد مراجعات و سطح توقعات
در مسائل مربوط به دریافت کنندگان خدمات؛ افزایش بار و فشار کاری،
افزایش پرداختن به کارهای غیر ضروری در مسائل مربوط به ارائه
دهندگان خدمات؛ عدم امینیت شغلی و جایگاه مشخص برای پرستاری
در زمینهی حمایتهای شغلی کارکنان درمانی؛ نبود تجهیزات و
امکانات کافی؛ عدم تناسب و عدالت در پرداختیها در مسائل مالی؛
کمبود نیروی پرستاری و سایر کادر درمان اشاره داشتند .همچنین
اظهار داشتهاند که بیماران از کاهش هزینههایشان پس از اجرای طرح
تحول رضایت داشته و در مواردی همچون نبود تخت بستری و کاهش
رسیدگی و ارائه خدمات ناراضی بودهاند.
مطالعهای با عنوان "بررسی رضایتمندی پرستاران از طرح تحول نظام
سالمت در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در
سال  "1215به بررسی میزان رضایتمندی پرستاران با کمک پرسشنامه
رضایت شغلی پرداخته است .در این مطالعه  6حیطه (شغل ،مسئول
مستقیم ،همکار ،حقوق و مزایا ،شریط کار) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که اغلب پرستاران رضایتمندی طرح تحول نظام سالمت
در حدود متوسط داشتهاند .کمترین میزان رضایتمندی گزارش شده در
حیطه حقوق و مزایا و شرایط کار بوده است .پرستاران شرکت کننده
در پژوهش حاضر نیز نیاز به حمایت شغلی را ابراز نمودهاند و از نبود
امنیت شغلی ناراضی بودهاند .از دیدگاه آنان عدالت در پرداختها وجود
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یافتههای حاصل از این مطالعه نشان میدهد که نبود زیر ساختهای
 امکانات و تجهیزات و،مناسب جهت اجرای طرح اعم از نیروی انسانی
منابع مالی موجب مشکالتی گشته و نارضایتی بخش مهمی از مجریان
 از آنجا که پرستاران بیش.طرح یعنی پرستاران را به همراه داشته است
از دیگر کادر درمان با بیماران در ارتباط هستند و نقش کلیدی و
 استفاده از تجارب و جلب،گستردهای در اجرای طرح تحول دارند
رضایتمندی آنها موجب افزایش کیفیت خدمات و موفقیت طرح تحول
.خواهد شد
از محدودیت پژوهش میتوان به تبیین تجارب پرستاران شاغل در
 تبیین تجارب پرستاران در سایر نقاط کشور.استان تهران اشاره کرد
.میتواند ابعاد دیگری از اجرای طرح تحول را آشکار سازد

میتواند علت عدم پرداختن به موضوعاتی همچون آموزش و امکانات
.اقامتی باشد
 تجربیات مدیران و پرستاران بیمارستان،غریبی و همکاران در مطالعهای
طالقانی تبریز را در رابطه با طرح تحول نظام سالمت مورد بررسی قرار
 عدم توجه به افزایش درآمد پرسنل غیر، در این مطالعه کیفی.دادند
 نامناسب بودن فضاها و امکانات بیمارستان از مسائل کلیدی،پزشک
اشاره شده توسط شرکت کنندگان بود که در این مطالعه نیز پرستاران
 عدم.به کمبود تختهای بستری و امکانات بیمارستانها اشاره کردهاند
تناسب در پرداختیها و نبود عدالت در این زمینه نیز از مواردی است
 در مطالعه آنها.)6( که اغلب پرستاران از آن ابراز نارضایتی کردهاند
. رفتار پزشکان و هتلینگ مطرح شده است،ابعاد دیگری مانند نظارت
به نظر میرسد دیدگاه شرکت کنندگان وسیعتر از دیدگاه مطالعهی
حاضر میباشد که میتواند به تفاوت در سؤاالت مطرح شده و شیوهی
.مصاحبهها باشد
بررسی یافتههای حاصل از این مطالعه و پژوهشهای قبلی نشان
میدهد که مضامین استخراج شده از مصاحبهها عوامل نارضایتی توسط
پرستاران و بیماران را نشان میدهد و شرکت کنندگان در این مطالعه
.حاضر نارضایتی وابعاد ان را آشکار نمودهاند

سپاسگزاری
این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در کمیته تحقیقات
 دانشگاه علومIR.USWR.REC.1395.32 دانشجویی به شماره
 پژوهشگران الزم میدانند از همکاری.بهزیستی و توانبخشی میباشد
مدیران و پرستارانی که در این پژوهش همکاری داشتند همچنین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
.قدردانی نماید
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