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Background: Scene time is one of the performance indices in pre-hospital 
emergency system. This research has been done with aim to improve the 
performance indices of emergency medical technicians with using motivating 
potential score in the Job characteristic model. The main purpose of this 
investigation is to answer to this question: what relationship does exist 
between Job characteristic and scene time of emergency medical technicians?
Materials and Methods: This research is a correlation study. Data has been 
gathered from 45 emergency medical technicians and has been analyzed by 
SPSS software in term of descriptive statistic, Pearson’s coefficient and U test.
Results: The results show that significant relation exists between Job 
characteristic and scene time of emergency medical technicians (r= -0.28). In 
fact, only skill variety, task significance and feedback with negative correlation 
coefficients (-0.34, -0.37, -0.44) have a significant relation with average 
of scene time. There is not any meaningful relation between demographic 
variable and average of scene time (p>0.05). The results also indicate that 
all variables of Job characteristic exclude skill variety have less average than 
global average.   
Conclusion: Regarding to the results of this investigation, emergency 
management must pay peculiar attention to the Job characteristics of 
emergency medical technicians and improve the performance indices through 
increasing the Job characteristic. 
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چكيده
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مقدمه
شدیداً  ترومایي  بیماران  ماندن  زنده  در  مهم  بسیار  عامل  زمان، 
تا  زمان حادثه  نشان مي دهد هر چه  تحقیقات  است.  آسیب دیده 
نحو  به  هم  بیمار  ماندن  زنده  شانس  شود،  کوتاه تر  جراحي  آغاز 
بارزي افزایش مي یابد ]1[. هدف فعلي براي فاصله زماني حادثه 
تا جراحي، یك ساعت است که غالبًا به عنوان ساعت طالیي1 از 

آن یاد مي شود.
اورژانس  سیستم  عمکرد  شاخص هاي  از  یکي  صحنه«  »زمان 
پیش بیمارستاني است که طبق پروتکل هاي جهاني از زمان حضور 
و  تعریف شده  صحنه  ترك  زمان  تا  صحنه  در  فوریت  تکنسین 

استانداردهاي جهاني این زمان را 10 دقیقه عنوان نموده اند ]2[.
عوارض،  میر،  و  مرگ  افزایش  باعث  زماني  شاخص  بهبود  عدم 

*نویسنده مسئول:
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،

abrisham2009@yahoo.com :پست الکترونیك

کلید واژه ها: ویژگي هاي شغلي، زمان صحنه، تکنسین هاي فوریت پزشکي

با  تحقیق  این  است.  پیش بیمارستاني  اورژانس  از شاخص هاي عملکرد سیستم  مقدمه: »زمان صحنه« 
هدف بهبود شاخص هاي عملکردي تکنسین هاي فوریت پزشکي با استفاده از افزایش توان انگیزشي و در 
قالب مدل ویژگي هاي شغلي انجام مي شود و به دنبال پاسخ به این سؤال است که بین ویژگي هاي شغلي با 

زمان صحنه تکنسین هاي فوریت پزشکي در مصدومین ترومایي مشهد چه رابطه اي وجود دارد؟
تکنسین هاي  از  نفر  از 43  داده هاي حاصل  نوع همبستگي مي باشد.  از  پژوهش  این  مواد و روش ها: 
فوریت پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با استفاده از نرم افزار spss و در قالب آمار توصیفي، ضریب 

همبستگي پیرسون و آزمون من ویتني، در سطح معناداري 0/05 مورد تحلیل قرار گرفتند. 
یافته ها: یافته ها نشان داد که ارتباط معنادار بین ویژگي هاي شغلي و زمان صحنه تکنسین ها وجود دارد 
)r= -0/28( تنها سه متغیر تنوع مهارت، اهمیت شغل و بازخورد با ضرایب همبستگي 0/34- ، 0/37- 
و0/44- ، با میانگین زمان صحنه ارتباط معناداري داشتند که البته این همبستگي از نوع منفي بود. بین 
متغیرهاي جمعیت شناختي و میانگین زمان صحنه نیز ارتباط معناداري مالحظه نشد )p>0/05(. همچنین 
نتایج نشان داد که از میان ابعاد ویژگي هاي شغلي، همه متغیرها به جز متغیر تنوع مهارت، میانگیني کمتر 

از میانگین استاندارد جهاني دارند.
نتیجه گیري: با توجه به یافته هاي این پژوهش، مدیریت اورژانس 115 باید توجه ویژه اي به ویژگي هاي 
شغلي تکنسین هاي فوریت پزشکي داشته و شاخص هاي عملکردي را از طریق ارتقاء ابعاد این ویژگي ها تا 

حد قابل توجهي افزایش دهد.

1 دانشکده مدیریت و اطالع رساني، 

دانشگاه علوم پزشکي ایران، ایران
2 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و 

تحقیقات، تهران، ایران
3 بیمارستان ثامن االئمه )ع(- مشهد- 

ایران
4 معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

پزشکي مشهد- ایران

پوران رئیسي1
امیر اشکان نصیري پور2

سعیدرضا لطفی3
افسانه ابریشم3*
مهرداد اکبرزاده4

تاریخ دریافت: 19 دی 1391                  تاریخ پذیرش: 9 بهمن  1391

بررسي رابطه ویژگي هاي شغلي تکنسین هاي فوریت پزشکي با زمان صحنه در 
مصدومین ترومایي شهر مشهد

اجتماعي  رواني،  جبران ناپذیر  هزینه هاي  تحمیل  و   ]3[ آسیب ها 
خانوار  سرپرست  معلولیت  یا  فوت  اثر  بر  خانوار  بر  اقتصادي  و 
از  مردم  رضایت  عدم  نیز  و   )1386 همکاران،  و  آملي  )احمدي 
خدمات اورژانس مي شود. بنابراین بهبود شاخص هاي زماني یکي 
از اولویت هاي سیستم بهداشت و درمان مي باشد. بررسي ها نشان 
تا  استاندارد مي تواند  کیفیت  با  و  رساني سریع  امداد  که  مي دهد 
حدود 30 درصد از مرگ و میر ناشي از تصادفات بکاهد ]4[. در 
این راستا، سیستم هاي اورژانس پیش بیمارستاني نقش عمده اي 
در کاهش مرگ و میر و معلولیت مصدومین دارند که در ایفاي این 
نقش، شاخص هاي زماني و نیروي انساني اهمیت خاصي دارد ]3[.
ساعات  بحران،  یا  تصادف  یك  از  حاصل  مصدومین  نجات  در 
و  لذا حضور سریع  است  و حیاتي  بسیار مهم  حادثه  از  بعد  اولیه 
ارائه مراقبت هاي فوري توسط تکنسین فوریت پزشکي، از اهمیت 

1:Golden hour
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ویژه اي برخوردار است. ثابت شده است که در نجات یك مصدوم، 
90% عملیات نجات را اقدامات اولیه تشکیل مي دهد. بنابراین این 
افراد نه تنها نیاز به کسب دانش و مهارت در برخورد با حادثه را 
دارند بلکه بایستي قادر به قضاوت در موقعیت هاي خطیر بالیني، 
تصمیم گیري، حل مشکل، تفکر، مدیریت و توانایي باال در مواجهه 
شناخت  با  مگر  نیست  میسر  امر  این  که   ،]5[ باشند  حوادث  با 
نیازهاي واقعي افراد، جستجوي عوامل انگیزشي آنها و ایجاد توان 
انگیزشي در سازمان و مشاغل. درك صحیح از انگیزش مي تواند 
بعنوان یك ابزار با ارزش، به منظور شناخت علل رفتار در سازمان ها 
و هدایت رفتارها جهت تأمین اهداف فردي و سازماني بکار آید 
ایجاد  در  اساسي  عامل  انگیزش،  و  کار  انجام  اراده  یا  میل   .]6[
افراد باشد. این در حالي است که  تالش ها، فعالیت ها و عملکرد 
نیروي انساني بعنوان یکي از مهمترین ورودي هاي نظام سالمت 
تأثیر بسزایي در شاخص هاي عملکردي مي تواند داشته باشد ]7[. 
انسان عامل بنیادي حرکت و تحول در سازمان و جامعه محسوب 
مي شود و مدیریت سازمان باید از این منبع ارزشمند و منحصر به 
فرد در جهت اهداف سازمان بهره جوید که این امر از طریق ایجاد 
انگیزه الزم در کارکنان مقدور است ]8[. انگیزه ها، چراهاي رفتار 
هستند و مدیر باید بداند چرا عده اي خوب کار مي کنند و اما عده اي 
نارضایتي دارند؟ علت عالقه و یا بي عالقگي آنان به شغل چیست ؟ 

و سؤاالتي از این قبیل. 
احمدي با انجام مطالعات متعدد پیرامون طراحي شغل، معتقد است 
است]9[.  شغل  طراحي  انگیزش،  تقویت  روش هاي  از  یکي  که 
کار،  از  ناشي  عصبي  فشارهاي  کاهش  شغل،  طراحي  از  هدف 
افزایش انگیزش، رضایت شغلي کارکنان و افزایش بهره وري است 
تا سازمان بتواند به نحو مؤثري در بازار رقابت جهاني دوام آورد 
]10[. باید اشاره کرد که رویکردهاي مکانیکي، زیستي، ادراکي - 
انگیزشي و رویکرد انگیزشي از جمله روش هاي تقویت انگیزش 
در طراحي شغل مي باشد که مي تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد. 
باال  از روش هاي دیگر در  همچنین مشارکت کارکنان هم یکي 

بردن انگیزش افراد مي باشد. 
و  شدن  تخصصي  همراه  به  شغل  طراحي  مکانیکي  رویکرد  در 
از  دارد؛  پیامد  دو  امر  این  که  است  نظر  مد  آن  شدن  استاندارد 
طرف  از  و  مي یابد  افزایش  کارکنان  کارآیي  و  بهره وري  طرفي 
کاهش  و  شغلي  رضایت  عدم  به  ساده  و  تکراري  مشاغل  دیگر، 
احساس موفقیت و رشد فردي منجر مي شود. در رویکرد زیستي 
بر طراحي محیط کار جهت کاهش فشار فیزیکي، تالش، خستگي 
ادراکي -  تأکید مي شود. در رویکرد  امور بهداشتي  از  انتقادات  و 
انگیزشي، بر اعتبار و پایایي نتایج کار در مورد امکانات و تجهیزات 
به واسطه ي برآورد میزان خطا، اتفاقات و بازخورد کارکنان تأکید 
بهبود  انگیزشي، طراحي شغل در صدد  نهایتًا در رویکرد  و  دارد. 
اثربخشي و تعامل نگرشي کارکنان از قبیل رضایت شغلي، انگیزه 
دروني و مجموعه اي از پیامدهاي رفتاري همچون غیبت، جابجایي 
و عملکرد مي باشد. این رویکرد شامل 4 روش »توسعه شغلي1«، 

»گردش شغلي2«، »غني سازي شغل3« و یك نظریه اقتضایي به 
رفتار  محقق  دو   .]9[ مي باشد  شغلي4«  ویژگي هاي  »الگوي  نام 
سازماني به نام هاي »ریچارد هاکمن« و »گري اولدمن5«، نقش 
مهمي را در گسترش رویکردهاي ویژگي هاي شغلي ایفا کرده اند. 
که  کنند  روشن  را  موضوع  این  تا  برآمدند  درصدد  محققان  این 
چگونه مي توان یك کار را ساختاردهي کرد، آن هم به نحوي که 
کارکنان را از درون برانگیزاند؟ براساس این رویکرد، هر شغل را 

مي توان برحسب پنج بعد اساسي به شرح زیر تشریح کرد:
»تنوع مهارت«. میزان نیاز شغل به فعالیت هاي مختلف و گوناگون 

تا فرد بتواند از مهارت ها و استعداد خود بهره گیرد.
»هویت کار«. میزاني که یك شغل نیاز دارد تا فرد قسمت عمده اي 

از یك کار یا تمام کار را انجام دهد.
»اهمیت کار«. میزان درجه اي که یك شغل بر زندگي سایر افراد 

چه در درون یا خارج از سازمان اثر مي گذارد. 
تعیین  و  برنامه ریزي ها  در  احتیاط  و  آزادي  میزان  »استقالل«. 

روندهاي اجرایي که یك فرد نیاز دارد.
»بازخور«. میزاني که در آن فرد اطالعات شفاف و مستقیمي را از 

نحوه انجام مؤثر شغل خود کسب مي کند. 
عناصر اساسي شغل را مي توان با هم ترکیب کرده و به صورت 
یك شاخص قابل پیش بیني واحد به نام »امتیاز بالقوه انگیزش6« 

نشان داد که روش محاسبه آن به شرح شکل 1 مي باشد.
سه بعد اولي )تنوع شغلي، هویت شغلي، اهمیت شغلي( براي ایجاد 
در شغلي  فرد  اگر  ترکیب مي شوند.  با هم  باارزش  و  معنادار  کار 
باشد که از استقالل و اختیار برخوردار است این امر به وي احساس 
اگر در  نتایج عملکرد خود مي دهد و  مسئولیت شخصي در قبال 
شغلي بازخورد نسبت به نتایج و عملکرد فرد ارائه  شود، کارکنان 
خواهند توانست که چگونه شغل خود را به صورت اثربخش انجام 
دهند. از نقطه نظر انگیزشي، این مدل مطرح مي کند که پاداش هاي 
دروني وقتي حاصل مي شوند که فردي یاد مي گیرد )دانش نتایج( 
خودش شخصًا )مسئولیت پذیرفته( کارش را انجام دهد )ارزش دار 
بودن کارش را تجربه مي کند(. هر چه این وضعیت هاي سه گانه 
و  شده  بیشتر  رضایت  و  عملکرد  انگیزش،  باشند،  موجود  بیشتر 
غیبت در کار و احتمال ترك خدمت نیز کمتر خواهد شد. ارتباط 
میان ابعاد اصلي شغل و نتایج، از طریق میزان نیاز فرد به رشد، 
تعدیل مي شود، که رشد فرد را مي توان در احترام به خویشتن و 
خودشکوفایي مالحظه کرد. این بدین معناست که افرادي که در 
آنها  در  نیاز  این  آناني که  به  نسبت  است،  زیاد  به رشد  نیاز  آنها 
برخوردار  پنج گانه  ابعاد  این  از  آنها  که شغل  موقعي  است،  پایین 
است، احتمااًل بیشتر حاالت رواني را تجربه مي کنند و نسبت به 

شکل 1

1:Job enlargment, 2:Job rotation, 3:Job enrichment, 4:Job characteristic model (JCM), 5:Richard Hackman and Grey Oldman, 
6:Motivation potential score (MPS) 
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شماره 2 - مسلسل -1 صفحات 54-47
بررسي رابطه ویژگي هاي شغلي تکنسین هاي فوریت پزشکي با زمان صحنه در مصدومین ترومایي شهر مشهد

آنها پاسخ خواهند داد. 
مشاغلي که از قدرت انگیزشي باال برخوردارند باید حداقل در یکي 
مي شود  شغل  بودن  ارزشمند  به  منجر  که  سه گانه اي  عوامل  از 
بازخورد در کار،  اختیار در کار و  از لحاظ استقالل و  و همچنین 
انگیزشي  قدرت  امتیاز  اگر  باشند.  داشته  قرار  باالیي  سطح  در 
)MPS( باال است، مدل پیش بیني مي کند که انگیزش، عملکرد 
و  گرفت  خواهند  قرار  تأثیر  تحت  مثبت  طور  به  رضایتمندي  و 

احتمال غیبت و ترك خدمت کاهش داده خواهد شد ]11[. 
هدف کلي این مقاله تعیین رابطه ویژگي هاي شغلي با زمان صحنه 
ترومایي شهر مشهد  تکنسین هاي فوریت پزشکي در مصدومین 

بود.

روش تحقیق
این پژوهش از نوع مطالعات همبستگي و کاربردي بود. جامعه مورد 
مطالعه را در این پژوهش، تکنسین هاي فوریت پزشکي اورژانس 
 .)140=N( مي داد  تشکیل  مشهد  پزشکي  علوم  دانشگاه   115
در  که  بصورتی  شده،  انجام  پیش آزمون  اساس  بر  نمونه  حداقل 

شکل 2 ذکر شده است برآورد شده است.
 2^σ ،دقت برآورد ε  ،نشان دهنده حجم جامعه N در فرمول باال
واریانس نمونه و n حجم نمونه مي باشد. با توجه به فرمول باال 
 55 تعداد  عمل  در  گردید.  برآورد  نفر   43 مساوي  نمونه  میزان 

جمع آوري  و  توزیع  از  بعد  که  شدند  انتخاب  مطالعه  جهت  نفر 
بود.  استفاده  قابل  و  تکمیل  پرسشنامه   45 تعداد  پرسشنامه ها، 
نمونه ها به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از دو 
نوع ابزار استفاده شد. در ابتدا براي سنجش ویژگي هاي شغلي در 
تکنسین هاي فوریت پزشکي اورژانس 115 از پرسشنامه شناخت 
شغل جان واگنر )1980( استفاده شد. پرسشنامه شامل دو بخش 
ویژگي هاي  با  رابطه  در  سؤاالتي  برگیرنده  در  اول  قسمت  بود: 
فردي پاسخگویان بود و قسمت دوم سؤاالت ویژگي هاي شغلي 
واگنر را پوشش مي داد. این قسمت داراي پنج بعد و هر بعد داراي 
سه سؤال بوده )جمعًا 15 سؤال( که بوسیله مقیاس پنج درجه اي 

لیکرت، )نادرست=1( و )کامالدرست=5( نمره دهي شد.
ابزار دوم، فرم جمع آوري اطالعات زمان صحنه بود که براي تعیین 
زمان صحنه تکنسین هاي فوریت پزشکي استفاده گردید. این فرم 
شامل سه ستون مي باشد که عبارتند از: کد تکنسین، زمان صحنه 
براي هر  متغیر،  این  به  نمره دهي  براي  زمان صحنه.  میانگین  و 
تکنسین سه زمان صحنه به طور تصادفي از میان زمان صحنه ها 
انتخاب شد و میانگین آنها محاسبه گردید )متوسط زمان صحنه(. 
اعتبار این پرسشنامه در مطالعه فرجي و همکاران ]12[ مورد تأیید 
شغلي  شناخت  پرسشنامه  ثبات  تعیین  منظور  به  بود.  گرفته  قرار 
جان واگنر، در این مطالعه تعداد 20 عدد از پرسشنامه ها در بین 
از جمع آوري، ضریب  توزیع و پس  تکنسین هاي فوریت پزشکي 
آلفاي کرونباخ محاسبه شد که در این مطالعه این ضریب براي کل 

پرسشنامه و ابعاد آن به قرار زیر بود:
کل پرسشنامه= 0/76 ، هویت کار= 0/69 ، تنوع مهارت= 0/80 ، 

اهمیت= 0/73 ، استقالل= 0/82 ، بازخور= 0/78

درصدفراوانیمتغیر

وضعیت تاهل
3475/6متاهل
1124/4مجرد

بخش کاری
1737/8دولتی

2760خصوصی
12/2نامشخص

نوع استخدام

24/4رسمی
1226/7پیمانی

511/1قراردادی
2657/8شرکتی
00طرحی

جدول 1: ویژگي هاي جمعیت شناختي تکنسین هاي فوریت پزشکي

متغیر
شاخص هاي آماري

انحرافبیشترینکمترینمیانگینتعداد
 معیار

452/81/3350/8تنوع مهارت
452/714/681/03هویت کار

452/65150/91اهمیت
453/05150/902استقالل

453/031/334/670/81بازخور
توان بالقوه  

انگیزشي
4529/184/8993/3321/82

4511/935/6428/434/17زمان صحنه

پرسشنامه  پنج گانه  ابعاد  روي  بر  آماري  شاخص هاي   :2 جدول 
ویژگي هاي شغلي واگنر و توان بالقوه انگیزشي

N =140
ε =0.06
σ^2= 0.05
n≤ 43

شکل 2
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یافته ها
پاسخ دهندگان 28  متوسط سن  بررسي مشخص شد که  این  در 
تکنسین  جوان ترین  مي باشد.  سال   3/95 معیار  انحراف  با  سال 
در  داشتند.  سن  سال   42 آنها  مسن ترین  و  ساله   22 اورژانس 
رابطه با سابقه کار، از تعداد 45 شرکت کننده در پژوهش، 35 نفر 
با  آنها 4 سال  آیتم پاسخ گفته اند که میانگین سابقه کار  این  به 
انحراف معیار 2,05 سال ، حداقل سابقه کار 1 و حداکثر 8 سال 

بود جدول)1(.
بخش  از  اورژانس  تکنسین هاي  شغلي  ویژگي هاي  بررسي  براي 
 5 اندازه گیري  مقیاس  با  سؤال   15 شامل  که  پرسشنامه  دوم 
امتیازي لیکرت بود استفاده گردید. جدول )2(، میانگین و انحراف 
معیار هر یك از ابعاد مدل ویژگي هاي شغلي، توان بالقوه انگیزش 

و زمان صحنه را در این مطالعه نشان مي دهد.
بر اساس نتایج جدول فوق مي توان مالحظه نمود که نمره هر یك از 
ابعاد ویژگي هاي شغلي باالتر از میانگین مي باشد. ضمن آنکه این نمرات 

از پراکندگي باالیي برخوردار نمي باشد.
در بررسی ارتباط بین توان انگیزشي تکنسین هاي فوریت پزشکي و ابعاد 

ویژگي هاي شغل با زمان صحنه.
جدول  در  شده  ارائه   P-value و  همبستگي  مقدار ضریب  توجه  با 
)3( مي توان چنین نتیجه گیري کرد که بین تنوع مهارت،  اهمیت کار، 
ارتباط  تکنسین ها،  صحنه  زمان  متوسط  با  انگیزشي  توان  و  بازخورد 
تنوع  چقدر  هر  که  است  معنا  بدان  این  دارد.  وجود  منفي  و  مستقیم 
مهارت در تکنسین هاي مختلف، اهمیت کار آنها، بازخورد و نهایتًا توان 
بالقوه انگیزشي تکنسین ها افزایش یابد، میانگین زمان صحنه آنان نیز 
بین  که  مي دهد  نشان  فوق  جدول  نتایج  همچنین  شد.  خواهد  کمتر 
این  نشد.  یافت  معناداري  ارتباط  صحنه  زمان  میانگین  و  کار  هویت 
نتیجه بیانگر این است که  افزایش و یا کاهش هویت تأثیری بر متوسط 
زمان صحنه ندارد. این نتیجه در مورد استقالل کاري نیز صدق مي کند.
ارتباط بین سن و سابقه کار تکنسین هاي فوریت پزشکي با زمان صحنه.
از طریق  با زمان صحنه  ارتباط ویژگي هاي فردي )سن و سابقه کار( 
رابطه  یافته ها  و  گرفت  قرار  سنجش  مورد  پیرسون  آماري  آزمون 
با زمان صحنه )r= -0/05 ،p=0/71( و  بین متغیر سن  را  معناداري 

سابقه کار با زمان صحنه )r= -0/01 ، p=0/55( نشان نداد. 
ارتباط بین تأهل تکنسین هاي فوریت پزشکي با زمان صحنه

به منظور بررسي اثر تأهل بر زمان صحنه از آزمون من ویتني استفاده 
گردید. چون تعداد مجردها کمتر از 30 است بنابراین امکان استفاده از 
آزمون هاي پارامتري وجود ندارد بدین منظور از آزمون هاي ناپارامتریك 
براي آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل استفاده گردید. آزمون 

مخصوص براي برآورد هدف محقق آزمون من ویتني مي باشد. جدول 
)4(، میانگین رتبه ها را به تفکیك وضعیت تأهل نشان مي دهد همانگونه 

که مالحظه مي گردد گروه متأهلین داراي رتبه باالتري هستند.

توان بالقوه انگیزشيبازخوراستقاللاهمیت کارهویت کارتنوع مهارت
0/28-0/442-0/3720/126-0/045-0/34-متوسط زمان صحنه

p-value0/0190/770/0160/410/0250/018

جدول 3: ضریب همبستگي بین متوسط زمان صحنه با هر یك از ابعاد پرسشنامه ویژگي هاي شغلي و توان بالقوه انگیزشي 

وضعیت متغیر
تأهل

رتبه تعداد
میانگین

مجموع 
رتبه ها

میانگین 
زمان صحنه

3423/07784/5متأهل
1122/77250/5مجرد

جدول 4: میانگین رتبه ها بر حسب وضعیت تأهل تکنسین هاي فوریت 
پزشکي

میانگین زمان صحنهشاخص ها
U184/5 من ویتني
0/066آماره آزمون
P-value0/94

جدول 5: آزمون برابري میانگین

بخش متغیر
رتبه تعدادکاري

میانگین
مجموع 
رتبه ها

میانگین 
زمان صحنه

1725/56409دولتی
2719/89537خصوصی

پزشکي  فوریت  تکنسین هاي  رتبه هاي  وضعیت  بررسي   :6 جدول 
دولتي و خصوصي

میانگین زمان صحنهشاخص ها
U159 من ویتني
1/433آماره آزمون
P-value0/152

جدول 7: آزمون برابري میانگین
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شماره 2 - مسلسل -1 صفحات 54-47
بررسي رابطه ویژگي هاي شغلي تکنسین هاي فوریت پزشکي با زمان صحنه در مصدومین ترومایي شهر مشهد

 ،p جدول)5(، نتایج آزمون من ویتني را نشان مي دهد. با توجه به مقدار
وضعیت تأهل تأثیری بر زمان صحنه ندارد و استقالل زمان صحنه از 

وضعیت تأهل را نشان مي دهد.
تکنسین هاي  )دولتي/خصوصي(  کاري  بخش  بین  ارتباط  بررسی  در 

فوریت پزشکي با زمان صحنه.
به منظور بررسي اثر بخش کاري )دولتي و خصوصي ( بر زمان صحنه 
از آزمون میانگین استفاده گردید. چون تعداد دولتي ها کمتر از 30 است 
از آزمون ناپارامتري استفاده شد. جدول)6(، میانگین رتبه هاي دوگروه 
و مجموع رتبه ها را نشان مي دهد. همانگونه که مالحظه مي گردد گروه 

دولتي داراي رتبه باالتري هستند.
جدول)7( نتایج آزمون من ویتني به منظور برابري میانگین دو گروه را 
 ،p با توجه به مقدار در بخش هاي دولتي و خصوصي نشان مي دهد. 

رابطه معناداري بین بخش کاري و زمان صحنه وجود ندارد.
بالقوه  توان  و  هاکمن  شغلي  ویژگي هاي  ابعاد  میانگین  مقایسه  نتایج 
مقایسه  منظور  به  ادامه  در  جهاني  استاندارد  میانگین  با  انگیزشي 
میانگین هاي حاصله متغیرهاي مدل ویژگي هاي شغلي هاکمن و توان 
بالقوه انگیزشي با استانداردهاي جهاني از آزمون t استفاده شد و نتایج 

حاصله در جدول)8( ارائه گردیده است. 
بقیه  مهارت،  تنوع  متغیر  جز  به  مي دهد  نشان  فوق  جدول  یافته هاي 
با توجه  اما  از نمرات استاندارد مي باشند.  متغیرها داراي میانگیني غیر 
به مقدار اختالف میانگین مي توان نتیجه گرفت که همه متغیرها به جز 

متغیر تنوع مهارت میانگیني کمتر از میانگین استاندارد جهاني دارند.

بحث 
هدف اصلي این تحقیق، بررسي رابطه بین ویژگي هاي شغلي با زمان 
صحنه تکنسین هاي فوریت پزشکي در مصدومین ترومایي شهر مشهد 
انگیزشي  توان  بین  را  معني داري  رابطه  مطالعه  این  یافته هاي  بود. 
شغل و میانگین زمان صحنه نشان داد )r= -0/28(. این نتایج، مدل 
ویژگي هاي شغلي اولدهام و هاکمن را تأیید مي کند. اگر زمان را نیز به 
عنوان یك معیار عملکردي محسوب کنیم، در این صورت هر شغلي 
که ویژگي هاي بهتري از نظر مدل اولدهام و هاکمن داشته باشد، باعث 

ارتقاء عملکرد فرد و افزایش رضایت شغلي وي خواهد شد.
که  داد  نشان   « شغل  هویت   « مورد  در  حاضر  پژوهش  یافته هاي 

است.  پایین تر  جهاني  استاندار  میانگین  از   )2/7( متغیر  این  میانگین 
خلیلي در مطالعه خود ]13[ چنین نتیجه مي گیرد که به غیر از گروه هاي 
شغلي ارتباطات و خدمات کامپیوتري، سایر مشاغل از هویت برخوردار 
نمي باشند. با توجه به اینکه مطالعه خلیلي نیز در بیمارستان انجام شده 
بود، مي توان گفت که یافته هاي پژوهش حاضر با نتایج پژوهش نامبرده 
مطابقت دارد. ضمن آنکه در این پژوهش بین »هویت شغل« و »زمان 
صحنه« تکنسین هاي فوریت پزشکي مشهد ارتباط معناداري مشاهده 
نشد )p>0/05(. اگر زمان را یك شاخص بهره وري به حساب بیاوریم 

این نتیجه با نتایج فرجي و همکارانش ]12[ همخواني دارد. 
در بخش دیگر تحقیق، نتایج نشان مي دهد که میانگین تنوع مهارت 
تکنسین هاي فوریت پزشکي شهر مشهد )2/8( تقریبًا با میانگین تنوع 
طراحي  که  گفت  مي توان  لذا  مي کند.  برابري   )3/1( جهاني  مهارت 
مشاغل به گونه اي بوده است که امکان استفاده از تمامي مهارت ها و 
استعدادهاي کارکنان را فراهم مي کند. در همین زمینه مجیدي ]14[ 
در شغل کارمندي و شغل مدیریتي دفتر مرکزي وزارت جهاد سازندگي 
نتایج این مطالعه  با توجه به  به یافته اي مشابه دست یافت. همچنین 
مي توان ادعا کرد بین تنوع مهارت و زمان صحنه تکنسین هاي فوریت 

 .)p>0/05( پزشکي مشهد ارتباط معناداري وجود دارد
یافته هاي پژوهش حاضر در مورد »اهمیت شغل« تکنسین هاي فوریت 
جهاني  وضعیت  میانگین  از  متغیر  این  میانگین  که  داد  نشان  پزشکي 
که  معتقدند  تکنسین ها  نتیجه،  این  با  مطابق  واقع  در  است.  پایین تر 
شغل آنها از تأثیر متوسطي بر زندگي سایرین برخوردار است. این نتایج 
انجام شده  پرستاران  بر روي  امیراسماعیلي ]15[ که  نتیجه مطالعه  با 
است، همخواني ندارد. همچنین با توجه به نتایج مطالعه حاضر مي توان 
ادعا کرد بین اهمیت کار و زمان صحنه تکنسین هاي فوریت پزشکي 
مشهد ارتباط معناداري وجود دارد )p>0/05(. بدین معنا که هر چقدر 
تأثیر  سایرین  زندگي  بر  مي تواند  وي  شغل  که  کند  تصور  چنین  فرد 
بسزایي بگذارد، مي تواند عملکرد بهتري از نظر زمان صحنه داشته باشد. 
یافته هاي پژوهش حاضر در مورد »آزادي عمل« تکنسین هاي فوریت 
پزشکي شهر مشهد و »بازخورد« نشان داد که میانگین این دو متغیر 
جهاني  استاندارد  میانگین  از  که  بوده   )3/03( و   )3/05( ترتیب  به 
پایین تر مي باشند. یعني مشاغل مورد بررسي داراي استقالل و بازخورد 
مطالعه  نتایج  با  استقالل  متغیر  مورد  در  نتیجه گیري  این  نمي باشند. 

اختالف میانگینTp-valueنمره استانداردمیانگینویژگي هاي شغلي
0/21-1/820/075-2/83/1تنوع مهارت
0/86-5/540/00-2/73/6هویت شغلي
1/24-9/060/00-2/653/9اهمیت شغلي

0/44-3/330/002-3/053/5استقالل شغلي
0/66-5/440/00-3/033/7بازخورد شغلي

16/31-5/000/00-29/1845/5توان بالقوه انگیزشي
جدول 8: نتایج حاصل ازمقایسه میانگین ابعاد ویژگي هاي شغلي هاکمن و توان بالقوه انگیزشي با استاندارد جهاني
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خلیلي ]13[ و امیراسماعیلي ]15[ مطابقت دارد.
نتایج این تحقیق در مورد »بازخورد« نیز با تعدادي از مطالعات مطابقت 
دارد. به عنوان مثال خلیلي ]13[ این گونه نتیجه گیري نمود که شاغلین 
دریافت  بازخورد  خود  فعالیت هاي  از  شغلي  گروه هاي  از  یك  هیچ 
نیز  پرستاري  در گروه شغلي   ]15[ امیراسماعیلي  در مطالعه  نمي کنند. 
این  نتایج  با  که  ندارد  وجود  مشاغل  در  بازخورد  مي دهد،  نشان  نتایج 

تحقیق همخوان است. 
با توجه به یافته هاي مطالعه حاضر مي توان ادعا کرد بین آزادي عمل 
ارتباط  مشهد  پزشکي  فوریت  تکنسین هاي  زمان صحنه  و  )استقالل( 
معناداري وجود ندارد )P>0/05(. این نتیجه با توجه به حساس بودن 
مشاغل تکنسین ها نتیجه اي قابل قبول است زیرا آنها حق ندارند دست 
به هر کاري بزنند و نظرات کاماًل شخصي خویش را وارد حیطه کاري 
نمایند. همچنین مشخص شد که بین بازخورد و زمان صحنه تکنسین ها 
ارتباط معناداري وجود دارد )p>0/05(. بدین معنا که هر چقدر بازخورد 
داده شده به تکنسین ها افزایش یابد میانگین زمان صحنه آنان کاهش 

مي یابد. 
این متغیر 11/93 بود که  با متغیر »زمان صحنه«، میانگین  در رابطه 
نمره  مي باشد.  قبولي  قابل  نمره  جهاني  استانداردهاي  با  مقایسه  در 
استاندارد جهاني و میانگین جهاني 10 دقیقه برآورد شده است که تقریبًا 
با عدد 11/93 فاصله خیلي زیادي ندارد. با توجه به اینکه در کشور ما 
متغیرهاي مداخله گر زیادي وجود دارد این نتیجه، نتیجه مثبتي است. 
درمان هاي خودسرانه بیماران در هنگام مصدومیت، حلقه هاي مردمي 
که حول حوادث تشکیل مي گردد، دخالت احساسات زیاد در برخورد با 
حوادث و عدم مدیریت بحران صحیح از طرف صاحبان حادثه و عامالن 
افزایش مي دهند.  را  آن، مداخالتي هستند که احتمااًل میانگین زماني 
نمره  تقریبي 12  میانگین  مداخله گر،  متغیر  این همه  با وجود  بنابراین 

مناسبي است. 
نحوه  با  ارتباط  در  جمعیت شناختي  ویژگي هاي  مورد  در  مهم  نکته 
همکاري پرسنل با اورژانس مي باشد. مطابق با نتایج بدست آمده، تنها 
4/4 درصد از شاغلین به طور رسمي در این سازمان استخدام شده اند. 
این عدد در مقایسه با57/8 دزصد از افراد که به صورت شرکتي مشغول 
امنیت شغلي بسیار  بوده و نشان دهنده  ناچیز  به فعالیت هستند، بسیار 

پائین است.
نتایج آزمون من ویتني در این مطالعه نشان داد که بین سن و سابقه 
کار تکنسین ها با زمان صحنه هیچ ارتباط معناداري وجود ندارد. براي 
بررسي اثر تأهل و نیز بخش کاري )دولتي/خصوصي( بر زمان صحنه 
نیز از آزمون من ویتني استفاده شد. نتایج این آزمون نیز نشان داد که نه 
تأهل و نیز نه بخش کاري )دولتي/خصوصي( هیچ تأثیری بر میانگین 

 .)p>0/05( زمان صحنه ندارد

نتیجه گیري

سیستم  عمکرد  کلیدي  شاخص هاي  از  یکي  صحنه  زمان  کاهش 
بر  مؤثر  عوامل  از  یکي  مي رود.  شمار  به  پیش بیمارستاني  اورژانس 
شغلي  ویژگي هاي  به  توجه  طریق  از  افراد  انگیزه  ارتقاء  این شاخص، 
آنهاست. نتایج این تحقیق نشان داد که تکنسین هاي مورد بررسي در 
آلي  ایده  این پژوهش، نسبت به شغل خود احساس هویت مطلوب و 

زمان  شاخص  بخصوص  آنها  عملکرد  بر  مي تواند  امر  این  که  ندارند 
نمرات متغیرهاي  میانگین  آنکه  بگذارد. ضمن  نامطلوبي  تأثیر  صحنه، 
مربوط به ویژگي هاي شغلي نیز نسبت به استاندارد جهاني پایین تر بوده 
که این نکته لزوم توجه مدیران اورژانس 115 مشهد را جهت ارتقاء این 

شاخص ها مي رساند.
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