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ABSTRACT
Introduction: Due to the time constraints in the nursing system, it seems
necessary to assess the time management competency of clinical nurses. Time
management has sociocultural nature. Existing time management tools have not
considered social aspects of time management. The purpose of this study was to
design a questionnaire for assessing the social component of time management
competency in clinical nurses population.
Methods: This research was carried out with a explanatory sequential mixed
methods design. First, qualitative study and using the grounded theory method, the
concept of social components of time management competency of clinical nurses was
explained. Based on quotations, the items of the initial questionnaire was generated
and then the face and content validity was determined by using the quantitative and
qualitative methods. The construct validity was determined with the exploratory
factor analysis. The reliability was approved with the measurement of internal
consistency using Cronbach's alpha coefficient and the stability assessed using a testretest (Interclass correlation coefficient) method..
Results: Of the first 41 items, 36 items entered into the exploratory factor
analysis after calculating the impact score of items with values higher than 1.5,
content validity ratio higher than 0.53, content validity index higher than 0.79, and
item analysis. In construct validity step, 29 items was grouped into 6 factors. The
internal consistency of the questionnaire was 0.858 and the stability (ICC) of the
questionnaire was 0.906. These 6 factors explained 46.714 % of the variance of the
Questionnaire
Conclusion: The questionnaire, according to its designation, can be used to
assess the social components of time management competency of clinical nurses.
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چکیده
مقدمه :باتوجه به محدودیت زمان در سیستم پرستاری ،ارزیابی شایستگی مدیریت زمان پرستاران
بالینی ضروری به نظر میرسد .مدیریت زمان ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد .ابزارهای موجود توجهی به
ویژگیهای اجتماعی مدیریت زمان نکردهاند .هدف مطالعة حاضر طراحی یک پرسشنامه برای ارزیابی
شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی در پرستاران بالینی بود.
روشکار :این پژوهش به روش ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی انجام گرفت .ابتدا با یک مطالعه از
نوع کیفی و به روش گراندد تئوری ،مفهوم شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی در
پرستاران بالینی تبیین شد .براساس نقلقولها ،گویههای پرسشنامة اولیه تدوین شد تعیین روایی با اندازه
گیری روایی صوری و محتوی به دو روش کمی و کیفی و تعیین روایی سازه با روش تحلیل عاملی اکتشافی
انجام شد .تعیین پایایی با اندازه گیری همسانی درونی به روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ و تعیین ثبات
با روش آزمون  -بازآزمون (ضریب هم بستگی درون خوشه ای) انجام شد.
یافتهها :از  41گویة اولیه 36 ،گویه پس از محاسبة شاخص تأثیر آیتم با مقادیر باالتر از  ،1/5نسبت
روایی باالتر از  ،0/53محتوای شاخص روایی محتوای باالتر از  0/79و تحلیل گویه ،وارد تحلیل عامل
اکتشافی شدند .در گام تعیین روایی سازه 29 ،گویه با استفاده از روش نمودار سنگریزه در  6عامل
گروهبندی شدند .همسانی درونی پرسشنامه  0/858و ثبات پرسشنامه  0/906بود .این  6عامل در مجموع
714/46درصد از واریانس کل آزمون را تبیین نمود.
نتیجهگیری :پرسشنامه با توجه به ویژگی هایی که دارد ،می تواند بهمنظور ارزیابی شایستگی
مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی پرستاران بالینی ،مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :طراحی پرسشنامه ،مدیریت زمان ،پرستاران بالینی

مقدمه
در مقولة پرستاری ،افزون بر متاپارادایمهای شخص ،سالمت،
محیط و پرستاری ،متاپارادایم دیگری به نام «زمان» افزوده شده
است؛ زیرا امروزه زمان عنصری مهم در مداخالت درمانی به
حساب میآید ] .[1،2پرستاران در کنار وظیفة مراقبت ،مدیریت
انواع منابع را نیز بر عهده دارند ] .[3در مدیریت ،زمان یکی از
منابع ناملموس است که نقشی مهم در بهکارگیری سایر منابع
سازمان دارد ] .[4امروزه سیستمهای مراقبت از سالمت بهواسطة
مدرنشدن و تغییرات نقش پرستاران متعاقب آن ،متهم به
تأثیرات منفی در دسترسی به زمان و استفاده از آن در پرستاری
شدهاند؛ از اینرو پرستاری معموالً با کمبود زمان برای مراقبت از
بیماری توصیف میشود ] .[5در سیستم پرستاری ،زمان همان
مراقبت است ] .[6مدیریت زمان مهمترین قسمت مراقبت از
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بیمار است؛ بنابراین زمان نیز ضروریترین فاکتور در مدیریت
بهتر بیمار است ] .[7به اعتقاد پرستاران ،بهمنظور بهرهوری
باید از زمان به شکل مناسب استفاده کرد ][8؛ درحالیکه
پرستاران از مدیریت زمان نامناسب خود شکایت دارند ].[9
مدیریت زمان به مدیریت فعالیتهای فرد با هدف اطمینان
از اینکه فعالیت مدنظر در بازة زمانی دردسترس ،یا اختصاص
دادهشده به پایان برسد اشاره میکند ] .[10در ابزارهای ارزیابی
پرستاران ،شایستگی مدیریت زمان یکی از سازههای مورد
استفاده برای بررسی شایستگی پرستاران بالینی است ].[11،12
چالشی که در تعریف و سازههای ابزارهای مدیریت زمان
موجود وجود دارد ،بیتوجهی به زمینههای اجتماعی در
سازمانهاست .در این ابزارها زمینههای اجتماعی مانند
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ارتباطات کاری بین همکاران ،مدیران و مشتریان مدنظر قرار
نگرفته است ] .[13در تئوریهای مربوط به زمان در سیستم
پرستاری به زمینههای اجتماعی اشاره شده است .پرستاران
طی فرآیند اجتماعی تصمیم میگیرند که چطور فعالیتهای
خود را سازماندهی کنند ] .[14در سیستم پرستاری ،مدیریت
زمان مفهومی پیچیده است که چشمپوشی از دیگران ،تیم و
سازمان و بیتوجهی به آنها سبب استمرار فردیتگرایی و
دیدگاه مدیریت زمان فردی میشود ] .[15براساس نتایج
پژوهشها رفتارهای مدیریت زمان به متغیرهای فردی و
فرهنگ بستگی دارد ] .[16،17در سیستم پرستاری ،فرهنگ
سازمانی نیز در مدیریت زمان پرستاران تأثیرگذار است ][18؛
بنابراین با توجه به نبود ابزار اختصاصی برای بررسی شایستگی
مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی پرستاران بالینی،
جای خالی ابزار اختصاصی ،متناسب با ویژگیهای شغلی
جامعة پرستاران بالینی ،فرآیندهای اجتماعی و فرهنگ متأثر
از زمینة پرستاری احساس شد.

روش بررسی
نظر به بیتوجهی به فرآیندهای اجتماعی در ابزارهای مدیریت
زمان عمومی موجود و وابسته به زمینة بودن شایستگی مدیریت
زمان ،ابتدا یک مطالعه از نوع کیفی و به روش گراندد تئوری انجام
شد .شناخت چارچوب مفهومی جدید از طریق پژوهشهای کیفی
امکانپذیر و میسر می باشد ] .[19پس از این مرحله ،با استفاده از
فرآیندهای سایکومتریکی الزم بود تا شایستگی مدیریت زمان به
شکل کمی و صحیح اندازهگیری شود .با توجه به مطالب پیشگفت،
ابتدا پژوهشگر بهدنبال جمعآوری اطالعات کیفی بود تا از آن برای
ایجاد ابعاد و گویه های اولیه ابزار استفاده کند و سپس برای تأیید
آنها روشهای کمی بهمنظور تبیین روابط بهدستآمده از یافتههای
اطالعات کیفی نیازمند بود؛ از اینرو در این مطالعه ،از روش ترکیبی
با رویکرد متوالی اکتشافی استفاده شد ] .[20در بخش کیفی ،از
روش گراندد تئوری استفاده شد .بدین منظور با  21مشارکتکنندة
پرستار بالینی ،سرپرستار ،سوپروایزر بالینی و مدیر پرستاری
مصاحبه چهره به چهره انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل داده های
کیفی از نسخه  Strauss 2008و  Corbinاستفاده شد ] .[21سپس
بهمنظور انجامدادن گام دوم مطالعه (طراحی ابزار و روانسنجی آن)،
دو گام «توسعه» ابزار و «قضاوت» به کار گرفته شد .در فاز توسعه،
از الگوی چهار مرحلهای ساخت ابزار  Waltzو همکاران ()2010
استفاده شد ].[22
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بر اساس این الگو ،چهار گام اساسی طراحی ابزار بهترتیب ذیل
می باشد:
 .1انتخاب مدلی مفهومی بهمنظور تعیین ابعاد موضوع مورد
مطالعه :مفهومی که ابزار مدنظر قرار است آن را بسـنجد
بایـد بهروشنی تعریف شود.
 .2تعیین اهداف سنجش :واضحسازی اهداف یا همان
مشخصکردن حیطههای مفهـوم.
 .3تدوین طرح اولیه:تعیین حیطههای اختصاصیتر
قابلاندازهگیری مفهـوم و تعیین تعداد مناسب آنها.
 .4ساخت ابزار اندازهگیری :روند اجرایی مراحل پییشگفت،
تنظیم گویه و قوانین و روند نمرهدهی ].[22
در گام قضاوت ،ابتدا روایی صوری کمی با بررسی ضریب تأثیر
گویه با استفاده از  10نفر از آزمودنیها و سپس روایی صوری کیفی
با استفاده از  5نفر از آزمودنیها انجام شد .در روایی صوری کیفی،
ابهامها و اشکال در درک کلمات ،سوءتعبیرها ،دشواری ،تناسب آیتم
با هدف ابزار و در روایی صوری کمی ،اهمیت هر آیتم بررسی شد
] .[23تعیین ضریب تأثیر ( )Impact Scoreبه این شکل بود که
گروه هدف اهمیت هر عبارت را در طیف لیکرت  5قسمتی شامل
ال مهم است ( ،)5تا اندازهای مهم است ( ،)4بهطور متوسط مهم
کام ً
ال مهم نیست ( )1مشخص
است ( ،)3اندکی مهم است ( )2و اص ً
کردند ] .[24در گام بعد ،بهمنظور بررسی روایی محتوا ،طبق
معیارهای  ،Hynesابتدا روایی کیفی محتوا با استفاده از  5متخصص
انجام شد ] .[25سپس روایی محتوا کمی با استفاده از دو روش
نسبت روایی محتوا ( )CVRو شاخص روایی محتوا ( )CVIو با
استفاده از نظرات  13متخصص ابزارسازی و مدیریت پرستاری
بررسی شد و در نهایت بهمنظور روایی سازه ،تحلیل عاملی اکتشافی
انجام شد .شاخص ضریب تأثیر آیتم با مقادیر باالتر از  ،1/5نسبت
روایی باالتر از  0/531و محتوای شاخص روایی محتوای باالتر از
 ،0/79معیارهای استفادهشده در این مطالعه بودند ] .[26بهمنظور
بررسی پایایی ابزار از آزمونهای همسانی درونی و ثبات (با استفاده
از  50نفر آزمودنی) استفاده شد .پیش از ورود به گام روایی سازه،
تحلیل گویهها بهمنظور بررسی اعتبار آنها صورت گرفت .مبنای
حذف گویه ،همبستگی میان متغیرها ( Corrected Item-Total
 )Correlationمنفی یا کمتر از  0/1بود .در مرحلة تحلیل عاملی
اکتشافی ،نمونهگیری بهصورت دردسترس انجام شد .در برخی
منابع ،تعداد نمونة  100ضعیف 200 ،نسبت ًا خوب 300،خوب500 ،
خیلی خوب و  1000عالی شمرده میشود ] .[27براساس برخی
منابع ،تعداد نمونة  3تا  10برابر گویهها یا  100تا  200نفر مناسب
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است ] .[28در پژوهش حاضر 478 ،پرسشنامه برای بررسی روایی
تکمیل شد .بهمنظور تحلیل دادهها در ابتدای تحلیل عاملی ،آزمون
شاخص کفایت مناسب اندازهگیری در نمونهها کیسر ،مایر و الکین
( )KMOصورت گرفت که میزان آن بین صفر و یک متغیر است.
هرچه میزان آن بیشتر باشد ،تحلیل عاملی بهتر خواهد بود .مقادیر
باالی  0/9عالی و مقادیر  0/8خوب تلقی میشوند ] .[29مقادیر
 0/5الی  0/7متوسط و  0/7الی 0/8متعادل هستند ].[30
بهمنظور تشخیص اینکه آیا ماتریس همبستگی بهدستآمده
تفاوت معناداری با صفر دارد و بر پایة آن تحلیل عاملی توجیهشدنی
است (به عبارت دیگر آیا بهاندازة کافی میان عبارات ابزار همبستگی
وجود دارد که بتوان آنها را ادغام کرد) از آزمون کرویت بارتلت استفاده
شد .اگر در این آزمون ،فرضیة صفر رد شود ،عاملیابی توجیهشدنی
است ] .[31پس از این مرحله استخراج عوامل صورت گرفت .در این
مرحله ،متغیرهایی که همبستگی زیادی با یکدیگر دارند ،در یک
دسته یا عامل قرار میگیرند .بار عاملی هر پرسش در ماتریس
دورانیافته حداقل نباید کمتر از  0/3و ترجیحاً باالتر باشد ] .[32در
این مطالعه ،شاخص  0/3در نظر گرفته شد .بهمنظور تعیین تعداد
عوامل قوانین متفاوتی وجود دارد .روش بررسی نمودار سنگریزه
براساس نظریة کتل یکی از این روشهاست .در این روش میتوان با
مشاهدة نمودار (چین آرنج) ،تعداد عاملها را انتخاب کرد ].[34-33
در این مطالعه ،عالوه بر تعیین تعداد عوامل براساس نمودار سنگریزه
( ،)Scree testواریانس بیشتر از  5درصد یکی از معیارهای دیگر برای
تعیین تعداد عوامل ابزار مدنظر قرار داده شد ] .[35پس از استخراج
عوامل ،هریک از آنها براساس متغیرهای (عبارات) ذیل خود نامگذاری
شدند .براساس قانون نشانگر سهتایی ( )Three indicatorruleحداقل
 3گویه به ازای هر متغیر پنهان تعیین شد ] .[36از سوی دیگر ،در
فرآیند تعیین تعداد و نامگذاری عوامل ،همگرایی با تئوری اولیه
مطالعه (گام کیفی) نیز مدنظر بود ].[37
با توجه به اینکه فرض نرمالبودن در دادههای پرسشنامة اولیه
برقرار نبود ،برای بررسی روایی سازة پرسشنامة اولیه ،عاملیابی
براساس محور اصلی ( )Principal Axis Factorصورت گرفت و با
فرض همبستگی عوامل از چرخش پروماکس ( )Promaxاستفاده
شد .از شاخص آلفای کرونباخ به منظور بررسی همسانی درونی و از
آزمون -باز آزمون (ضریب همبستگی درونخوشهای) برای بررسی
ثبات پرسشنامه استفاده شد ] .[26در این پژوهش ،تحلیل دادههای
کمی بخش روانسنجی پرسشنامه با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخة  18صورت گرفت .گفتنی است این مطالعه در کمیتة اخالق
دانشگاه ) (IR.TMU.REC.1394.152تأیید شده بود.
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

یافتهها
در بخش روانسنجی مطالعه 66/7 ،درصد مشارکتکنندگان
مذکر بودند .بیشتر آنها ( 40/8درصد) در گروه سنی  30 -25سال
و  1/5درصد در گروه باالی  50سال بودند و به عبارت دیگر کمترین
مشارکت را در مطالعه داشتند .همچنین تحصیالت بیشتر
مشارکتکنندگان ( 78درصد) در سطح کارشناسی بود .افزون بر
این 33/4 ،درصد آنها بین  10 -5سال 25/5 ،درصد بین 15-10
سال 23/9 ،درصد کمتر از  5سال 12/2 ،درصد بین  20-15سال
و  5درصد بیشتر از  20سال سابقة کار داشتند 72/8 .درصد
مشارکتکنندگان در بیمارستانهای دانشگاهی آموزشی12/3 ،
درصد در بیمارستانهای متعلق به سارمان تأمین اجتماعی8/9 ،
درصد در بیمارستانهای دانشگاهی غیرآموزشی و  6درصد آنها در
دیگر بیمارستانها (خصوصی ،خیریه و )...مشغول به کار بودند.
همچنین  30/3درصد مشارکتکنندگان در بخشهای داخلی،
 21/2درصد در بخشهای جراحی 17،درصد در بخش اورژانس10/2 ،
درصد در بخشهای ویژه 8/5 ،درصد در بخش اطفال و نوزادان و 12
درصد بقیه مشارکت کنندگان در سایر بخشها فعالیت داشتند8/57 .
درصد مشارکت کنندگان اذعان داشتند که روش تقسیم کار در بخش
آنها به صورت موردی21 ،درصد به صورت وظیفهای و در بقیه موارد بر
اساس شرایط بخش ،تقسیم کار صورت می گیرد 77 .درصد مشارکت
کنندگان یه صورت شیفت در گردش فعالیت میکردند.
از  41گویة اولیة احصاشده از نقلقولهای گام کیفی مطالعه،
 37گویه پس از محاسبة شاخصهای روایی صوری و محتوا (0/969
=  )S-CVIوارد تحلیل گویه شدند .در نهایت 36 ،گویه وارد فرآیند
تحلیل عامل اکتشافی شدند .شاخص نمونهگیری کیسر -مایر-
الکین نیز  0/886بود .بر این اساس ،نمونهگیری مناسبی از متغیرها
براساس همبستگی دو به دو معرفها و همبستگی جزئی آنها صورت
گرفته بود .همچنین فرض صفر کرویت دادهها رد شد ()P <0/05؛
بنابراین نتیجه گرفته شد که در تحلیل عاملی اکتشافی برای دادهها
مدل مناسبی ارائه خواهد شد و عاملیابی میسر و گویهها به حد
کافی برای پیشگویی عاملها مناسب می باشند .در این مرحله با
شروع فرآیند تحلیل عاملی ،گویهها از  36به  29مورد رسیدند .گویه
های مذکور با استفاده از نمودار سنگریزه (تصویر  )1و معیار
واریانس حداقل  5درصد ،در  6عامل گروهبندی شدند .به کمک
پرسشنامة فوق میتوان به پیشبینی  46/714صدم از تغییرات کل
شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی پرستاران
بالینی پرداخت .ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون
خوشهای پرسشنامه به ترتیب 0/858و  0/906بود (جدول شمارة
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 .)1در این پژوهش ،مدیریت زمان ماهیت پویا و اقتضایی داشت.
پرستاران بالینی بهمنظور ذخیرة زمان ،پیشگیری از اتالف وقت،
استفادة بهتر و بیشتر از زمان و منابع بالقوة حمایتی دردسترس با
مدیریت کنش و واکنشهای اجتماعی از جمله تعدیل مسئولیت و
هنجارها ،انضباط حرفهای ،مدیریت هیجانات ،انتقال تجارب ،تقسیم

کار اقتضایی و مدیریت درخواستهای دیگران ،در کوتاهمدت یا
بلندمدت به مدیریت زمان /وظایف خود و برحسب مورد و شرایط
به مدیریت زمان /وظایف همکاران خود بهمنظور انجام وظایف
محولشده به تیم پرستاری اقدام میکردند.

تصویر شمارۀ  .1نمای سنگریزه برای استخراج عوامل شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی در پرستاران بالینی

جدول  .1عوامل احصاشده و مقادیر مربوط به بار عاملی ،درصد واریانس ،مقدار ویژه ،آلفای کرونباخ و ضریب درونخوشهای پرسشنامه
شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی در پرستاران بالینی
گویهها

نام عوامل
.1

در صورت زیادبودن حجم کار بخش و ناتوانی در تأمین نیازهای مراقبتی بیماران،
از دفتر پرستاری درخواست نیروی کمکی میکنم.

تعدیل مسئولیت و
هنجارها

انضباط حرفهای

بار
عاملی

واریانس
تجمعی

ویژه

کرونباخ

خوشهای

0/824

.2

در صورت افزایش غیرمنتظرة تعداد بیماران بدحال و ناتوانی در تأمین نیازهای
آنها ،اعالم وضعیت بحرانی میکنم.

0/812

.3

در مواقعی که مهارت کافی برای انجام کاری را ندارم ،از همکاران متبحر کمک
میگیرم تا از اتالف وقت پیشگیری کنم.

0/736

.4

برای بیماران سالخورده یا ناتوان که توانایی انجامدادن امور فردی خود را ندارد،
درخواست حضور همراه میکنم.

0/546

.5

در مواقعی که حجم کار زیاد است ،از همکارانم برای انجامدادن بعضی کارها
کمک میگیرم.

0/458

.6

در مواقع ضروری ،برای انجامدادن بعضی امور عمومی بیمار (امور غیردرمانی)،
پس از آموزشدادن به همراه بیمار و اطمینان از تسلط ،توان و تمایلش از وی
کمک میگیرم.

0/309

.7

هنگام تحویل شیفت ،بیماران و تجهیزات بخش را بهصورت کامل و دقیق تحویل
میگیرم تا نقایص مربوط به شیفت من سبب دوبارهکاری و اتالف وقتم نشود.

0/686

.8

زودتر از موعد مقرر محل کارم را ترک نمیکنم.

0/637

.9

در اولین فرصت ،وظایف خود را آغاز میکنم.

0/628

 .10در شیفت کاری ،مراودات اجتماعی غیرضروری خود را با همکاران به حداقل می
رسانم.

0/624

 .11در شیفت کاری ،تماسهای تلفنی شخصی خود را به موارد ضروری محدود می
کنم.

0/503

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

درصد

مقدار

آلفای

ضریب درون

21/679

35/191

6/812

4/389

0/818

0/782

0/898

0/906
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نام عوامل

مدیریت هیجانات

گویهها

بار
عاملی

 .12در شیفت کاری ،وارد شبکههای اجتماعی مجازی (تلگرام ،اینستاگرام و )...نمی
شوم.

0/472

 .13در کارهای تیمی ،برای جلوگیری از افزایش بار کاری خود و دیگران ،نحوة کار
همکارانم را کنترل میکنم تا از درست و بهموقع انجامدادن وظایف آنها مطمئن
شوم.

0/357

 .14بهمنظور پیشبرد سریعتر امور ،هنگام انتقال درخواستهایم به همکاران ،بیماران
و ...از ادبیات محترمانه استفاده میکنم.

0/796

 .15در مواقع ایجاد تنش ناشی از ناآگاهی بیماران و همراهان ،آنها را با توضیحاتی
مختصر و مفید درمورد شرایطشان توجیه میکنم تا منجر به مشاجره و اتالف
وقت نشود.

0/723

از پاسخ به رفتار نامناسب بیمار یا همراهان چشمپوشی میکنم تا به مشاجره و
اتالف وقت منجر نشود.

0/583

.16

درصد
واریانس
تجمعی

38/956

مقدار

آلفای

ضریب درون

ویژه

کرونباخ

خوشهای

1/619

0/806

0/925

 .17بهمنظور پیشبرد سریعتر امور ،هنگام انتقال درخواستهایم به مراجعان ،از ادبیات
متناسب با شرایط آنها (سن ،فرهنگ ،موقعیت اجتماعی بیمار و )...استفاده می
کنم.

انتقال تجارب

تقسیم کار اقتضایی

 .18برای پیشگیری از تحمیل بار کاری مازاد به تیم پرستاری ،سعی میکنم با
روشهای گوناگون ،آرامش همکارانم را فراهم کنم تا وظایفشان را بهتر و دقیقتر
انجام دهند. .

0/374

 .19روالهایی را که همکارانم از آن آگاهی ندارند ،به آنها منتقل میکنم تا از اتالف
وقت و دوبارهکاری آنها در آینده پیشگیری کنم.

0/749

 .20اگر همکاران موردی را دربارة وظایفشان فراموش کنند که موجب اتالف وقت من
در آینده شود ،انجامدادن آن را به آنها یادآوری میکنم.

0/742

 .21در مداخلهها و مراقبتهایی که همکارانم مهارت کافی برای اجرای آنها ندارند،
آموزش کافی را به آنها میدهم تا از اتالف وقت و دوبارهکاری در آینده پیشگیری
کنم.

0/720

 .22پیش از هر کاری ،وظایف را میان خودم و همکارانم تقسیم میکنم.

0/769

 .23هنگام تقسیم کار ،در صورت داشتن اختیار ،وظیفهای را به همکارم واگذار میکنم
که مهارت و توان انجامدادن آن را داشته باشد تا از اتالف وقت پیشگیری شود.

0/655

 .24در صورتی که بار کاری همکارانم بهصورت نامتوازنی افزایش یابد ،در صورت
داشتن اختیار ،بخشی از وظایفشان را به همکاران دیگر واگذار میکنم.

0/650

 .25در صورتی که وظایفم را انجام داده باشم ،به همکارانی که از کارهایشان عقب
هستند ،کمک میکنم.

0/564

.26

مدیریت
درخواستهای
دیگران

0/509

وقتی محدودیت زمان دارم ،اگر بیماران و همراهانشان از من درخواستی داشته
باشند که در حیطة وظایفم نباشد ،آنها را به مسئول مربوط ارجاع میدهم.

44/511

1/247

0/801

0/928

0/845

 .27وقتی محدودیت زمان دارم ،اگر همکارانم (پزشک ،پرستار و )...از من درخواستی
داشته باشند که در حیطة وظایفم نباشد ،از انجام آن درخواست امتناع میکنم.

0/610

 .28از انجام درخواستهای بیموقع دیگران امتناع میکنم ،اما در اولین فرصت آن را
انجام میدهم.

0/515

 .29وقتی محدودیت زمان دارم ،هنگام انجام درخواستهای دیگران ،از مداخلههای
اضافی و غیرضروری اجتناب میکنم.

0/399

شاخصهای نهایی

41/46

1/366

0/779

0/945

46/714

46/714

1/167

0/770

0/858

0/898

0/906

بحث
پژوهش حاضر با هدف «طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی
شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی در
پرستاران بالینی» انجام شد .پرسشنامة نهایی در قالب  29گویه
و  6بعد شامل تعدیل مسئولیت و هنجارها ،انضباط حرفهای،
مدیریت هیجانات ،انتقال تجارب ،تقسیم کار اقتضایی و مدیریت
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

درخواستهای دیگران استخراج شد .شواهد نشان داد پرسشنامه
از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود.
اولین بعد پرسشنامه ،تعدیل مسئولیتها و هنجارها بود.
پرستاران بالینی در شرایطی که بهتنهایی نمیتوانند کل حجم
کار خود را انجام دهند ،با روشهای گوناگون مسئولیتهای خود
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را بازنگری کرده و کاهش میدهند .در این رویکرد ،زمینههای
تعدیل هنجارهای رایج در سیستم اجتماعی سیستم درمانی مانند
کمکگرفتن از دیگران با توجه به اقتضا و شرایط وجود دارد.
 Chungبه روش قیاسی و با استفاده از مطالعات قبلی ،پرسشنامة
مدیریت زمان را طراحی کرده بود که ابعادی مانند اولویتبندی/
برنامهریزی ،اجرا ،کاهش مسئولیت ،مصالحه ،تنظیم هدف ،سر
وقت و بهموقع بودن ،تغییر استانداردها و دریافت پشتیبانی را
شامل میشد ] .[38سه بعد این ابزار یعنی تغییر استانداردها،
کاهش مسئولیتها و دریافت پشتیبانی از نظر مفهومی در
بخشهایی ،نزدیک به گویههای این بعد از پرسشنامة احصاشده
مطالعه حاضر بود .کاهش مسئولیت در ابزار  Chungبا تعدیل
مسئولیت در پرسشنامة حاضر تفاوت داشت .در ابزار مورد اشاره،
در مفهوم کاهش مسئولیت ،تفویض اختیار نیز مستتر بود ].[38
هدف از تفویض اختیار معموالً واگذاری وظایف به زیردست است
که عالوه بر ذخیرة زمان ،توسعهدادن دیگران نیز مدنظر قرار
میگیرد ] .[39در این مطالعه تنها میتوان برچسب یاریخواستن
را به راهبردهای مورد استفاده پرستاران بالینی اضافه کرد؛ زیرا
ماهیت درخواست کمک از همراه بیمار ،همکار و سیستمهای
مدیریتی -حمایتی رابطة از باال به پایین و توسعة افراد نیست .در
موارد دیگر ،ابعاد  Chungبا گویههای ابعاد تعدیل مسئولیتها و
هنجارها همخوانی دارد ] .[38یکی از موانع یاریگرفتن از دیگران
برای پیشبرد وظایف ،کمبود مهارت مدیریت زمان است ].[40
پرستاران بالینی در این مطالعه از این مکانیسم بهخوبی استفاده
میکردند .یکی از راهکارهای مدیریت زمان اجیرکردن دیگران
برای انجام وظایف است ] .[41در پژوهش ،Waterworth
پرستاران برای مدیریت زمان از استراتژی واگذاری کار به دیگران
استفاده میکردند ] .[15در مطالعة  Bowresو همکاران نیز
براساس مکانیسمی به نام «بازنگری مسئولیتها» ،وظایف به
دیگران سپرده میشد ] .[42نتایج مطالعهای دیگر حاکی از آن
بود که پرستاران سعی میکنند وظایف خود را به افراد دیگر و
شیفتهای بعدی منتقل نکنند ].[5
دومین بعد پرسشنامه ،انضباط حرفهای بود .از آنجا که کار
پرستاری به شکل تیمی است ،از دیدگاه پرستاران ،برای پیشبرد
وظایف ،ضروری است که هر کس وظیفة خود را بهدرستی و
بهموقع انجام دهد .بدینمنظور پرستاران در کنار انجام درست و
بهموقع وظایف خود در قالب حساسبودن به وظایف ،برای
پیشگیری و کنترل انحراف دیگر افراد تیم از وظایف محوله به
آنها ،تالش میکنند تا سکتهای در کار تیمی صورت نگیرد؛ زیرا
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مدیریت زمان ،همان مدیریتکردن خود است و مدیریت خود
مستلزم خودانضباطی است ] .[43در مواقعی که بارکاری در گرو
انجام شدن بهموقع کار دیگران است ،افراد را دچار تنش میکند.
پرستاران سعی میکنند تا بار کاری خود را بر دوش همکاران
خود نیندازند ] .[5انضباط شخصی یکی از واژههای مهم مدیریت
زمان است .برای انجامدادن کار و رساندن آن تا مرحلة نهایی ،به
انضباط و نظم نیاز است ] .[44در سیاهة  40آیتمی مدیریت
اجرایی  ،Distasioابعاد خودمدیریتی و نظارت کارکنان با این بعد
از پرسشنامه همخوانی داشت ] .[45در پرسشنامة خودگزارشی
 56گویهای زمان در کار (محل کار)  Schriberو  Gutekنیز
بعد وقتشناسی با گویة پرسشنامة این مطالعه همخوانی داشت
] .[46در ابزار ابعاد زمان در کار پرستاری  Jonesو  Yoderکه
یک بعد آن «وقتشناسی» بود ،با گویة این بعد از پرسشنامة
مطالعة حاضر نزدیک بود ].[14
بعد سوم پرسشنامه ،مدیریت هیجانات بود .براساس این
مطالعه ،پرستاران بالینی سعی داشتند تجربههای عاطفی ناشی
از تنش ،استرس ،تضاد و تعامالت اجتماعی را مدیریت کنند تا
بتوانند به مدیریت زمان خود و تیم پرداخته و از اتالف وقت در
کوتاهمدت و بلندمدت پیشگیری کنند .این راهبرد بیانگر توجه
و مدیریت تجارب عاطفی دیگران عالوه بر خود پرستاران بالینی
بود که بهمنظور مدیریت زمان خود و تیم پرستاری صورت
میگرفت .یکی از مفاهیمی که بهمنظور مدیریت استرس و تنش
استفاده میشود ،استفاده از رفتارهای مدیریت زمان است ].[47
مدیریت زمان عامل تعدیلگر استرس و تنش است ] .[48در
ابزار بررسی استرس معلمان  ،Fimianیکی از ابعاد و عوامل
استرس ،مدیریت زمان بود ] .[49مقیاس خودگزارشی 11
گویهای مقابله از طریق مدیریت زمان ( Time-management
 )coping scaleرا  Longبهمنظور بررسی نقش مقابلهای
رفتارهای مدیریت زمان در پیشگیری یا کاهش تنش طراحی
کرده بود ] .[50در این مطالعه ،مدیریت استرس راهبردی برای
مدیریت زمان بود که این خصوصیت در ابزارهای موجود وجود
نداشت.
بعد چهارم به انتقال تجربهها اشاره داشت .پرستاران بالینی
بهمنظور مدیریت و هدایت تجربة دیگران به انتشار و تسهیم
تجربه می پردازند تا زمان خود و تیم را مدیریت ،و از اتالف وقت
در کوتاهمدت و بلندمدت پیشگیری کنند .این راهبرد مبین
توجه و مدیریت تجارب شناختی دیگران بهمنظور مدیریت زمان
خود و تیم پرستاری بود .براساس نتایج پژوهش  Litchfieldو
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 ،Chaterافراد وقتی دانش کسب کنند ،میتواند به شکل مؤثر
زمان را مدیریت کنند؛ زیرا با این کار میدانند چه انتظاراتی
وجود دارد ،از روتینها آگاهی دارند و میتوانند مسائل را
پیشبینی کنند ] .[52در پرسشنامة مدیریت زمان  Whiteو
همکاران ،گویهای با مضمون «من از خطاهایم یاد میگیریم» با
گویههای این بعد از پرسشنامه همخوانی نسبی داشت ].[53
بعد پنجم و گویههای ذیل آن ،مبین این موضوع بود که
«تقسیم کار اقتضایی» از مهمترین شاخص عملکرد پرستاران در
زمینة اجتماعی سیستم پرستاری میباشد .در این سیستم،
بهمنظور مدیریت زمان و پیشگیری از اتالف وقت ،براساس
شایستگی تقسیم کار میشود و افراد در شرایط بحرانی ،برای
رسیدن به اهداف کل تیم با بر هم زدن معادالت درصدد کمک
به یکدیگر برمیآیند .این موضوع میتواند بهدلیل ماهیت
خودهدایتگر یا خودمدیریتی بخشهای بیمارستانی باشد.
بهواسطة وظایف گوناگون موجود در تیم ،تخصصیسازی در
بسیاری موارد بهترین راه استفادة مناسب از افراد است .در
تیمهای خودهدایتگر ،اصل تقسیم کار تعدیل میشود .تیمهای
خودیار تمایل به خودگردانی دارند و افراد تیم تصمیم میگیرند
که چه کسی چه عملیاتی را انجام دهد .همچنین کنترل فوری
روی رفتارها دارند و از یکدیگر حمایت میکنند ] .[54تقسیم
کار از هدررفتن فرصتها و زمان پیشگیری میکند ،بهرهوری را
افزایش میدهد و موجب میشود هدفها محدودتر شوند؛
درنتیجه فرد با توجه بیشتر به این هدفهای محدود،
فعالیتهای خود را در آن مسیر متمرکز میکند و کارها،
تخصصیتر و با سرعت بیشتری انجام میشوند ] .[55همکاری و
کار تیمی در مطالعة  Chanو همکاران نیز دیده میشود.
پرستاران هنگام کمبود زمان و شلوغی شیفت ،یکدیگر را در
تکمیل فعالیتها یاری می کنند؛ با این وجود که تقسیم کار
کرده اند ] .[5با توجه به اهمیت مدیریت زمان تیمی (و نهتنها
مدیریت زمان فردی) ،مفهوم «یاریرساندن و حمایت از
دیگران» با وجود تقسیم کار ،یکی از ویژگیهای بارز پرسشنامه
مطالعه حاضر بود .این ویژگی ،با بعد «تعامل همکاران» مقیاس
 26آیتمی محیط مدیریت زمان  Burtو همکاران ،همخوانی
نسبی داشت ] .[56درمورد تقسیم کار ،ابزار خاصی که دربارة
مدیریت زمان باشد ،به این ویژگی نپرداخته بود.
آخرین بعد پرسشنامه ،مدیریت درخواستهای دیگران بود.
در مطالعة حاضر ،پرستاران برای مدیریت زمان خود ،در برابر

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

ال
خواستههای نامعقول مقاومت میکردند یا به عبارتی «نه ،یا فع ً
نه» میگویند که با ابزار  Chungهم خوانی داشت .در ابزار فوق،
منظور از کاهش مسئولیت نه گفتن به دیگران بود ] .[38انجام
دادن همهچیز برای همه موجب افزایش بار نقش میشود ].[57
در مطالعة  ،Waterworthپرستاران برای مدیریت زمان از «نه
گفتن و طفرهرفتن» استفاده می کردند.

نتیجه گیری
مدیریت زمان ماهیت پویا و اقتضایی دارد .پرستاران بالینی
بهمنظور ذخیرة زمان ،پیشگیری از اتالف وقت ،استفادة بهتر و
بیشتر از زمان و منابع بالقوة حمایتی دردسترس با مدیریت کنش
و واکنشهای اجتماعی از جمله تعدیل مسئولیت و هنجارها،
انضباط حرفهای ،مدیریت هیجانات ،انتقال تجارب ،تقسیم کار
اقتضایی و مدیریت درخواستهای دیگران ،در کوتاهمدت یا
بلندمدت به مدیریت زمان /وظایف خود و برحسب مورد و شرایط
به مدیریت زمان /وظایف همکاران خود بهمنظور انجام وظایف
محولشده به تیم پرستاری اقدام میکنند .با توجه به اینکه نتایج
این مطالعه ،حاصل تجربیات پرستاران بالینی میباشد ،مدیران
پرستاری با اطمینان بیشتری میتوانند از این نتایج برای آموزش
مفاهیم مدیریت زمان مبتنی بر تعامالت اجتماعی استفاده کنند.
از این پرسشنامه میتوان در ارزیابی شایستگی مدیریت زمان
پرستاران بالینی در پژوهشهای پرستاری و واحدهای عملیاتی
استفاده کرد .پیشنهاد میشود پژوهشگران روانسنجیهای
بیشتری درمورد پرسشنامة احصاشده از این مطالعه ،بهمنظور
جمعآوری شواهد بیشتر انجام دهند.

سپاسگزاری
از همة مشارکتکنندگان در بخش کیفی و کمی مطالعه
قدردانی میشود.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

منابع مالی
این مقاله بخشی از رسالة دکتری و حامی مالی آن دانشگاه
تربیتمدرس بود.
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