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 چکیده

های علوم پزشکی نادیده گرفته است، ولی این مفهوم در حرفه موفقیت کاری یکی از مفاهیم بسیار مهم در مدیریت نیروی انسانی :مقدمه

های علوم پزشکی موفقیت کاری در حرفهمعیارهای نشان دهنده  زمینهدر  پژوهشی موجودمتون شده است. این مطالعه با هدف مروری بر 

 انجام شد.

ت کاری موفقی"، "موفقیت کاری عینی"، "موفقیت شغلی"، "کاری موفقیت" هایکلیدواژهانجام شد.  مروری نظام مندشکل این مقاله به  :روش

 "فیزیوتراپ"، "هوشبری"، "پرستاری"، "رادیولوژی"، "پیراپزشکی" ،"پزشکی" و همچنین "موفقیت شغلی ذهنی"، "موفقیت شغلی عینی"، "ذهنی

 اطالعاتی هایپایگاه در هال انگلیسی آنمعاد و  Iranmedexو SID، Medlib، Magiran اطالعاتی پایگاه چهار در "کاردرمانگر"و 

Elsevier،  PubMed و Google Scholar این سه پایگاه به دلیل جامع بودن و امکان دسترسی به متن  .است گردیده آوریجستجو و جمع

 Google رموتور جستجوگ آمد. های مرتبط و منابع منتشر نشده نیز بعملبرخی از مجالت و وب سایت دستی جستجوی انتخاب شدند. ،کامل مقاالت

 .گردیدندخالصه و تحلیل  ها طبقه بندی،داده . در نهایتندبررسی و مرور شدبه بعد  0222از سال  واجد شرایطنیز در آخر جستجو شد. کلیه مقاالت 

موفقیت  عمدتاًپزشکان و پرستاران بودند.  مورد(6) اکثر مطالعات پژوهششد. جامعه  وارد مطالعهمقاله  7 ،مقاله بدست آمده 042از بین  :هایافته

 .یافت نشداختصاصی در این زمینه  یکاری عینی بررسی شده بود. ابزار

ای علوم پزشکی هبرای کارمندان و حرفه و اجزای آن باز تعریف مفهوم مهم موفقیت کاری ،به دست آمده با توجه به نتایج: گیرینتیجهبحث و 

 .مورد نیاز است

 مروری نظام مندموفقیت کاری، حرفه، علوم پزشکی،  کلیدی: واژه های

 

 مقاله پژوهشی

 مقدمه
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 فرصتی ایجاد داشتن، تعلق و بودن هدفمند حس این، بر عالوه

 تشخیص برای موقعیتی و مشترك در اهداف شرکت جهت

 مالی غیر یپیامدها دیگر از ،فرد آوردهای دست و هاتالش

ای، نقطه اوجی موفقیت در هر شغل و حرفه. (2) هستند اشتغال
خواهند به آن برسند. موفقیت کاری عامل بسیار است که افراد می

 سوبــنان محــارکـدر پیشرفت کاری کمهم و تاثیرگذاری 
 (.3د )شومی

کوشد تا اهداف خود ها با فراهم کردن شرایط مختلف میسازمان
آشکار است که تحقق اهداف  .را در حد بهینه محقق سازند

ه یابی کارکنان بجز با فراهم کردن زمینه و شرایط دست ،سازمان
موفقیت کاری میسر نخواهد شد. بر این اساس، سازمانی که 

 دهد، سازمانی است کهاعضای آن را کارمندانی موفق تشکیل می
از یک سو زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کرده است و از 

 (.4) موجب رضایت و سازگاری کارکنان شده است ،سوی دیگر
ترین مـکاری یکی از مهبه همین جهت است که موفقیت 

های مدیران و برنامه ریزان موسسات مختلف بهداشتی، دغدغه
ند اآموزشی، تجاری، اداری و... است؛ چرا که به خوبی آگاه

 رفت درــول و پیشــدستیابی به اهداف سازمانی و ایجاد تح
تنها با حضور کارکنان موفق حاصل  ،های مختلف سازمانحیطه

موفقیت کاری  که عمومی نیز بر این است شود؛ حتی باورمی
؛ به همین سبب (7) شودسازمان می موفقیت باعث کارمندان

کنند تا مفهوم و اجزای موفقیت کاری کارکنان مسئولین سعی می
خود را تشخیص داده، شرایط را برای ارتقاء و بهبود آن فراهم 

ل کردن تبدی نموده و موانع رسیدن به آن را تقلیل یا حذف نمایند.
ها به سازمان یادگیرنده یکی از راهکارهای استفاده شده سازمان

 است تا موفقیت کارکنان و درنتیجه موفقیت سازمان حاصل گردد
(1). 

برخی از مطالعات معیارهای سنجش موفقیت کاری را بر اساس 
بندی طبقه Hughesتئوری موفقیت کاری عینی و ذهنی 

ابل های قموفقیت ،کاری عینی اند. در این نظریه موفقیتکرده
ورند آکه افراد در طی کار بدست می هستندگیری مشاهده و اندازه

, 5)... و ، حقوقپست ء، ارتقاشامل کسب سطوح مدیریتی و عمدتاً
 درك شخصی از موفقیت ،کاری ذهنی موفقیت باشند.می (3

د که گیرادی صورت میــدر ابعبررسی موفقیت به کاری است و 
شامل ارزیابی ذهنی  گیرد و عمدتاًها را مهم در نظر میفرد آن

، معنی شغل، رضایت شغلی،  (1) های مختلف کار خودفرد از جنبه
و  (99) های تک بعدیباشد. مدلمی (94) نسبت با سازمان و ...

مفهوم مطرح است که به دلیل نیز برای این  (92) سه بعدی
تطابق بسیار کم با اکثر مشاغل، زیاد مورد توجه قرار نگرفته 

آنچه که  ،اندنظران اشاره کرده است؛ همچنین برخی از صاحب
ا و هدانند با آنچه که در نظریهافراد به عنوان معیار موفقیت می

ند اباشد، و بر این اساس پیشنهاد دادهمیمتون آمده است متفاوت 
 معیارهای موفقیت برای هر رشته بصورت مجزا بررسی شود

(93). 
 های علوم پزشکیموفقیت در حرفهدر مجموع با توجه به اینکه 

ستم ـاس آنان در سیـت بخصوص و حســل ماهیـبه دلی
 برخوردار ایویژه جایگاه از ،هاانسان سالمت و درمانی-بهداشتی

این مفهوم اجزای  لی شواهد کافی در مورد تعریف واضحو ،است
های علوم پزشکی مهم و ابزار مناسب برای سنجش آن در حرفه

 پژوهشی موجودمتون این مطالعه با هدف مروری بر  .وجود ندارد
های علوم موفقیت کاری در حرفهمعیارهای نشان دهنده در مورد 

 پزشکی انجام شد.
 
 

 گرفته انجام و طراحی 9314 سال در مروری نظام مندمطالعه  این
 از برگرفته یکپارچه مروری مطالعات رویکرد از آن، در و است
 بر مبتنی پزشکی از حمایت برای سیستماتیک مرور" کتاب

 .است شده استفاده (94) "شواهد

 جستجو استراتژی
، "کاری موفقیت" هایکلیدواژه از استفاده با اول مرحله در

موفقیت کاری "، "موفقیت کاری عینی"، "موفقیت شغلی"

و  "موفقیت شغلی ذهنی"، "موفقیت شغلی عینی"، "ذهنی
، "ریپرستا"، "رادیولوژی"، "پیراپزشکی" ،"پزشکی"همچنین

 پایگاه چهار در "کاردرمانگر"و  "فیزیوتراپ"، "هوشبری"
 و  Iranmedexو SID ، Medlib، Magiranاطالعاتی

 ,career successهایکلیدواژهبعدی با  مرحله در

occupational Success ,  objective career 

success , subjective career success, 

objective occupational success, subjective 

occupational success, medical, 

paramedical, nurse, physiotherapist, ..….   
 و Elsevier ،  PubMedاطالعاتی هایپایگاه در

Google Scholar  این  .است گردیده آوریجستجو و جمع
سه پایگاه به دلیل جامع بودن و امکان دسترسی به متن کامل 

هاروش  
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 مطالعه، انجام زمان در است به ذکر الزم مقاالت انتخاب شدند.

 هایگاهــــدر پای االتــــمق لــــکام نـــمت به دستیابی

 .نبود امکان پذیر CINAHL و  EMBACEاطالعاتی

 از ( به بعد انجام شد. بعدشمسی9351) 2444سال جستجو از  
 ینا در معتبر مجالت از اطالعاتی،  تعدادی هایپایگاه جستجوی

 شرشده،منت مقاالت بیشتر پوشش و شناسایی برای نیز زمینه

 قرار جستجو مورد (hand searching) دستی صورتبه
 مطالعه اهداف با ضعیفی ارتباط که مقاالتی حذف از بعد .ندگرفت

 طمینانا باالبردن برای دیگر بار اصلی، مقاالت انتخاب و داشتند
 ابعـــمن ستـــلی موجود، االتــمق بررسی و شناسایی از

(references list) گردید جستجو نیز شدهانتخاب االتـمق. 
قابل ذکر است که جستجو توسط یک کتابدار علوم پزشکی 

 ت.ــانجام گرفندگان ـــظارت نویســـمجرب با ن

 خروج و ورود معیارهای
 ت،مقاال کامل متن به دسترسی شامل مطالعه به ورود معیارهای

 علوم هایحرفه از یکی حداقل حضور و فارسی و انگلیسی زبان
مروری،  مقاالت خروج، هایمعیار و پژوهش جامعه در پزشکی
  .دــنبود یرـــسردب به نامه و هاشـــارائه شده در همایمقاالت 

 مقاالت کیفیت ارزیابی
 ود توسط ،نظر مورد هایپایگاه از استخراج از بعد مقاالت تمامی

 قرار ارزیابی مورد موجود، هایلیستچک از استفاده با ارزیاب
تا کیفیت مقاالت مشخص گردیده و مقاالتی که کیفیت  ندگرفت

 واردم . ابتدای مطالعه مقرر گردیددنکنار گذاشته شو ،کمی دارند
شود که به دلیل  داده ارجاع سوم فرد به ارزیاب، دو بین اختالف

توافق زیاد این امر صورت نگرفت. مقاالت کمی با چک لیست 
 EBOSTRمعتبر و استاندارد ارزیابی مقاالت توصیفی 

(STrengthening the Reporting of 

OBservational studies in Epidemiology )  و
 های موجود در کتاب معتبر تحقیقاتلیست مقاالت کیفی با چک

  .ارزیابی گردید (97) کیفی

 اطالعات استخراج
 اب ضعیف ارتباط که مواردی حذف از بعد پیداشده، مقاله 244 از 

 گردیدند مطالعه وارد مرتبط، کامالً مقاله 5 داشتند، مطالعه اهداف
 از بعد(. 9 شکل) شدند بررسی و مطالعه دقیق، و کامل طوربه و

 دولج نتایج در ابتدا نیاز، مورد اطالعات استخراج و دقیق مطالعه
 سپس و خالصه (Extraction Table) داده استخراج

   منابع مدیریت افزارنرم از. شد تحلیل دستی صورتبه
Endnote X7  و اوینـــعن طالعهــم ازماندهی،ــس برای 

 تکراری موارد اییـــاســــشن نینـــهمچ و هایدهـــچک
.گردید استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقاالت انتخاب و بررسی فرایند .1 شکل

 

 244شده: مقاالت مرتبط یافت

 953شده: یعناوین و چکیده مقاالت بررس

 99شده: مقاالت متن کامل بررسی

شده در بررسی دستی و بررسی مقاالت اضافه

 9ها: رفرنس

 5شده به مطالعه: مقاالت وارد

 15های اطالعاتی: بودن بین پایگاهحذف به دلیل تکراری

 912حذف در بررسی عنوان و چکیده: 

  :942غیرمرتبط بودن 
  :24مقاالت ارائه شده در همایش ها 

 7 ف در بررسی متن کامل مقاالت:حذ

  عدم گزارش اطالعات کافی و به شکل
 4مناسب : 

  :9کیفیت پایین مقاالت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

s.
km

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://jms.kmu.ac.ir/article-1-91-fa.html


 قیت کاری در حرفه های علوم پزشکیموف 

 

 53 9314 تابستان 2 شماره/2دوره/کرمان پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده مجله

 

 
تاریخ نشر  انتخاب شدند. مقاله 5 ،مقاله بدست آمده 244از بین 

بود. عمده مقاالت در  9313تا  9333مقاالت انتخاب شده از 
مقاله  5هیچ کدام از مورد پزشکان و پرستاران انجام شده بود. 

 های ارزیابیچک لیستبا بصورت کامل مطابق  ،انتخاب شده
 ،های چک لیستمقاالت نبودند و در یک تا چهار مورد از گزینه

اشکال جزئی داشتند که قابل اغماض بود و در نتیجه وارد مطالعه 
خالصه شده  9های حاصل از مقاالت در جدول شماره دادهشدند. 

 .تشده اسشرح داده در زیر بصورت مبسوط است. مقاالت مرتبط 

 مقاالت ایرانی:
 رابطهای با هدف تعیین مطالعه 9313نجاری و همکاران در سال 

 شخصیتی هایتیپ با پرستاران بیرونی و درونی شغلی موفقیت

 بیمارستان پنج پژوهش گرا انجام دادند. جامعهبرون و گرادرون

 بود که نفر 244 نهایی نمونه تعداد و بوده تهران شهر خصوصی

شاغل، به طور  پرستاران تعداد با متناسب بیمارستان هر از
معیار موفقیت شدند. میانگین و انحراف  انتخاب ساده تصادفی

برای افرادی که تیپ شخصیتی  شغلی درونی در این مطالعه

 شخصیتی تیپ با افرادی برای و 31/29 ± 31/3د گرا داشتندرون

( گزارش شد.  37تا  5 از محدوده ) 94/27 ± 94/4ا گربرون
 میانگین و انحراف معیار موفقیت شغلی بیرونی نیز به ترتیب برابر

( برای  27تا  7 از محدوده ) 44/95± 27/4 و 39/92 ± 91/2
ابزار مورد استفاده در این پژوهش . گرا بودگرا و برونافراد درون

د موفقیت که دو بع پرسشنامه موفقیت شغلی گلپرور و قضوی بود
 .(91) کندعینی و ذهنی را بررسی می

 پنداریجهت بررسی نقش خویشتن ایلعهو همکاران مطا آروند
انجام دادند.  9333در موفقیت شغلی در جامعه پزشکان در سال 

-44پزشکان نفر از  72 روی رمطالعه فوق به روش همبستگی  ب
ن بی ،تهران انجام شد. نتایج نشان داد شهردر شاغل  هسال 27

 47/4) پنداری و موفقیت شغلی همبستگی وجود نداشتخویشتن
r=- بین موفقیت شغلی و گرم و پذیرا بودن، آرام بودن و در .)

 74/4های شغلی همبستگی وجود داشت )دسترس بودن هدف
r> ،بین موفقیت شغلی و اعتماد، تحمل شرایط سخت کار .)

داشتن نظم، تمایل به تسلط داشتن و جسارت داشتن همبستگی 
از  برای سنجش موفقیت شغلی .(>r 41/4کمی وجود داشت )

سه بعد روانی، غیر  نامه محقق ساخته استفاده شد کهپرسش
 .(95) نمودی موفقیت شغلی را بررسی میــی و عمومــروان

 بینی پیش ای با هدفمطالعه 9331کامکار و مدنی در سال 

 ابعاد موفقیت اساس بر شغلی و دلبستگی خانواده-کار تعارض

 نطنز شهرستان درمان و شبکه بهداشت کارکنان کاری روی

 .بود همبستگی نوع از و تحقیق، توصیفی روش انجام دادند.

 درمان شهرستان و بهداشت شبکه کارمندان از نفر 939 تعداد

 هایسؤال و به شدند انتخاب ساده تصادفی صورت به نطنز

 کجنر و الداهل ،توماس شغلی دلبستگی هایپرسشنامه

(Thomas, Lodahl & Kenjer,)، پارکر موفقیت ابعاد 

 محقق پرسشنامه و نیز (Parker and Chusmir) ازمایرو ک

 رگرسیون تحلیل نتایج. دادند پاسخ خانواده-تعارض کار ساخته

گانه  شش ابعاد بین از که داد نشان گام به گام چند متغیره

 به جامعه، کمک ثروت، و مقام به یابی دست شامل ) موفقیت

 (  امنیت و ایحرفه موفقیت شخصی، موفقیت خانوادگی، روابط

 موفقیت عدب منفی و طور به ثروت و مقام به یابی دست بعد

ض ارــتع ستندـدار توانیــمعن و تــمثب صورت به شخصی

 هایافته همچنین .نمایند بینی پیش را کارکنان خانواده-کار

 به کمک بعد ،گانه مذکور شش ابعاد بین از که دادند نشان

 به ،شخصی موفقیت بعد دار ومعنی و مثبت صورت به جامعه

 را کارکنان شغلی دلبستگی دار توانستهمعنی و منفی صورت

 . (93) نمایند بینی پیش

 مقاالت خارجی:
Li سنجی ابزار موفقیت کاری ای با هدف روانو همکاران مطالعه

در فرهنگ و بافت چین انجام دادند. بدین منظور ابزار انگلیسی 
و همکاران تدوین شده بود، پس از کسب اجازه  Ebyکه توسط 

مه ترج از محقق اصلی ترجمه شد. نویسندگان در مورد نحوه باز
 کرده اند. ــوردی را ذکر نــسنجی آن، م و همچنین نحوه اعتبار

بین  2499تا  2494پرسشنامه به صورت الکترونیکی و کاغذی از 
استان تمامی پرستاران شاغل در ده بیمارستان سطح سه در 

د؛ آزمون مجدد پس از دو شچین توزیع   Guangdongبزرگ
آلفا پرستار آنالیز شد.  9931های حاصل از هفته انجام شد. داده

بود که نشان دهنده انسجام درونی خوب  35/4کرونباخ کل ابزار 
 ICC (Intraclass Correlation Coefficient)است.

 37/4ابر یا بیش از ها برهمه زیر مقیاس ICCو  13/4کل ابزار 
بود که نشان دهنده ثبات باال در طول دو هفته بود. محققین بر 

هایافته  
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ابزار را در فرهنگ و بافت  اساس نتایج حاصله، استفاده از این
. قابل ذکر است که این ابزار از سه چینی قابل قبول اعالم کردند

و  (α=31/4)درك رقابت سازمانی (،α=35/4) رضایت کاریبعد 

موفقیت کاری را بررسی  (α=31/4سازمانی ) درك رقابت خارج
بصورت موفقیت در  رقابت سازمانیدر این مقاله  .(3) کرده است

رقابت خارج داخل سازمان و در مقایسه با همکاران آن سازمان و 
بصورت موفقیت فرد در مقایسه با سایر افراد تعریف  ،سازمانی
 شده بود.
Poon  و همکاران در مالزی، با اشاره به دیدگاه متفاوت افراد

ی با انسبت به موفقیت کاری بر حسب بافت و شرایط، مطالعه
ه های موفقیت کاری از دیدگاهدف تبیین معنی و تعیین کننده

کارمند  93کیفی با  این مطالعهیایی انجام دادند. در افراد مالز
بزرگسال مصاحبه شد. برای کسب حداکثر تنوع از سه نوع شغل، 

 هایهایی با تحصیالت کم )کارگران(، شغلمشتمل بر شغل
های پردرآمد) تاجر( و با سه اصالت ساختاریافته ) پرستار( و شغل

مالزیایی، چینی و هندی که سابقه کاری کم و یا زیاد داشتند، 
های نیمه ساختار یافته با شرکت فاده شد. با انجام مصاحبهاست

 .کنندگان نتایج زیر حاصل گردید
 "توانایی برای حمایت از خانواده"، "موفقیت"سه زیر مجموعه 

متفاوت "برای موفقیت کاری عینی و  "یادگیری رسمی"و 
 "دستیابی به اهداف"، "کار-تعادل زندگی"، "رضایت"، "بودن

وان عنه ، ببرای موفقیت کاری ذهنی "یر رسمیغیادگیری "و 
، "خصوصیات کاری"نشانگرهای موفقیت شناسایی شدند. 

و  "یادگیری مداوم"، "انگیزه"، "تاریخچه فردی"، "مهارت"
بافت و "های عوامل داخلی و زیرمجموعه "مدیریت داخلی"

های به عنوان زیرمجموعه "زمینه کاری، اجتماعی و عمومی
ثر بر موفقیت کاری اعالم شدند. نتایج این مؤعوامل خارجی 

ری تافرادی که سابقه کاری کم که مطالعه همچنین  نشان  داد
کردند تر توصیف میموفقیت کاری را به صورت عملیاتی ،داشتند

پیامدهای بیشتری برای قضاوت در  ،و افرادی با سابقه بیشتر
 .(91) مورد موفقیت کاری را مد نظر داشتند

مجزا  اختصاصی و سفانه نظر پرستاران در این مطالعه بصورتأمت
 رفاًموفقیت کاری ص ،های فوقبررسی نشده است ولی طبق یافته

ها و پیامدهای مثبت کاری نبوده و برای ای از کامیابیمجموعه
 های بخصوص افراد و شرایط کاری را مددرك آن باید دیدگاه

برای معرفی ابزار جدید در  مطالعه دیگری که عمدتاً نظر گرفت.

 و همکاران Buddeberg-Fischerبود، پژوهش  این حیطه
 .(24) است

ای برای سنجش موفقیت در این پژوهش ابزار محقق ساخته
کاری در پزشکان تست شده است. این ابزار در مورد موفقیت 

ط ـــار توســـن بـــه اولیــــت کـــی اســـاری عینـــک
Buddeberg-Fischer  و همکاران تهیه شده است و در دو

تحقیق توسط ایشان و همکارانشان استفاده شده است. این ابزار 
 .سنجدساده هفت قسمت داشته و موارد زیر را می

ها ، متون چاپ شده، یا نشست هاها در کنفرانستعداد سخنرانی 
های تحقیقاتی، جوایز علمی، جوایز تحقیقاتی، همکاری در پروژه

های تحقیق به عنوان فعالیت اصلی. آلفا رقابتی، تعداد ماهجوایز 
گزارش شده است. این ابزار فقط  51/4تا  51/4کرونباخ این ابزار 

عالوه  و همکارStamm سنجد. در مطالعه موفقیت عینی را می
پیشرفت کاری خود را در " موفقیت ذهنی با سوال ،بر ابزار فوق

ای نهکه  لیکرتی هفت گزی "ید؟بینمقایسه با همکاران چگونه می
( بود و رضایت کاری، که یکی 5تا بیشتر موفق= 9=)کمتر موفق

وال شود، با سدیگر از معیارهای موفقیت ذهنی در نظر گرفته می
ای کرتی هفت گزینهJکه لی "چقدر از کار خود راضی هستید؟"

 .(4) ( بود، سنجیده شد5تا خیلی راضی= 9)خیلی ناراضی=
 

 
 پژوهشی موجودبر متون  مروری نظام منداین مطالعه با هدف 

های علوم پزشکی موفقیت کاری در حرفهمعیارهای در زمینه 
متنوع و جامعی در مورد موفقیت کاری انجام یافت. مقاالت بسیار 

-در حرفه و مشاغل مختلف وجود دارد، ولی این مفهوم در حرفه

 های علوم پزشکی به وضوح بررسی نشده است.
ها یکی از عدم جامعیت بررسیدر بررسی نتایج این مطالعه 

ای ه. طبق مدلگرفتمهمترین نکاتی است که مورد کاوش قرار 
ز د اــتک بعدی نیست و بای یهومموجود، موفقیت کاری مف

های مختلف در پژوهش. های مختلف به آن نگاه کردجنبه
ن، بودهای مختلفی برای موفقیت کاری، از قبیل منظم مالك

پرواز بودن، مردم  تحمل شرایط کاری دشوار، آرام بودن، بلند
داشتن اعتماد به همکاران، جسارت  آمیزی، قابل اعتماد بودن،

های بودن، رسیدن به هدف داشتن برای اظهار نظر کردن، شاد
اکثر . (29) شغلی و درآمد خوب داشتن در نظر گرفته شده است

رزیابی موفقیت کاری در برای ارا مطالعات پارامترهای مختلفی 
ه بزرگ توسط ــدر دو مطالع یـــول ،اندنظر گرفته

 بحث و نتیجه گیری
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Buddeberg-Fischer و (24) و همکاران Stumpf 
 . شواهد نشانفقط موفقیت کاری عینی بررسی شده است (4)

 ،ممکن است افرادی که معیارهای موفقیت عینی را دارند ،دهدمی
در برعکس؛ برای نمونه و یا  (91) احساس موفقیت نداشته باشند

عینی  تــها موفقیــهای تحصیلی تنای کسب موفقیتمطالعه
وجیه تتوانستند موفقیت ذهنی را ولی نمی ،کردرا پیش گویی می

برای درك جامع از موفقیت کاری باید هر ، . بنابراین(22) کنند
 ،با توجه به مسایل فوق .دو بعد عینی و ذهنی آن بررسی شود

لوم های عباید دقت کرد که برای بررسی موفقیت کاری در حرفه
پزشکی رویکردی چندگانه مورد نیاز است تا این موضوع از ابعاد 

توان این مفهوم را فقط رسد نمیبه نظر میزیادی بررسی شود. 
 از یک جنبه بررسی کرد.

های موضوع دیگری که به آن توجه شد، ماهیت متفاوت حرفه
از این رو مفهوم سازی  .ها استاز سایر حرفه علوم پزشکی

اختصاصی و تعیین معیارهای مخصوص برای بررسی این مفهوم 
رسد؛ درحالیکه در های مهم،  ضروری به نظر میدر این حرفه

اکثر مطالعات ابزار استفاده شده بر اساس مطالعاتی است که در 
هش ر پژودحرفه های غیر پزشکی انجام یافته است. برای نمونه 

Li از پرسشنامه  (3) و همکارانEby  استفاده شده است که آن
های صنعتی ساخته شده بود؛ درنتیجه مواردی ابزار برای حرفه

های علوم پزشکی در مقابل ارتقا در حرفه عرضی ماهیتمانند 
بین  ادلـعدم تع، ی غیر پزشکیهاعمودی در حرفه ءارتقا

ا هوم پزشکی در مقایسه با سایر حرفههای علکار در حرفه-زندگی
ده گرفته شهای علوم پزشکی نادیده و بافت ویژه کاری در حرفه

 بطور دقیقنیز  (91) است. در پژوهش نجاری و همکاران
 ،مبرهن استباشد. درحالیکه مشکالت فوق مشخص می

ممکن است بر حسب شرایط اختصاصی  ی موفقیت کاریمعیارها
ش اکثر مطالعات افزای ؛ برای نمونههر رشته و حرفه متفاوت باشد

را برای اندازه گیری موفقیت کاری عینی در نظر  ءحقوق و ارتقا
 عمودی و ءامکان ارتقا مشاغلگرفته اند؛ درحالیکه در برخی از 

ی به عبارتی دیگر در برخ .های جدید مقدور نمی باشدکسب پست
ای ههای ارتشی امکان کسب رتبه و سمتها مانند شغلاز شغل
د های دیگر ماننولی در برخی از رشته ؛رای افراد وجود داردباالتر ب
 اشد و بامکان کسب رتبه باالتر مقدور نمی و پرستاری پزشکی

سال خدمت، علی رغم کسب سمت  24ممکن است فرد پس از 
وفقیت به عبارتی دیگر م .باشد یا پرستار یک پزشک خبرگی، هنوز

بر اساس  است و  (context) پدیده ای وابسته به زمینه و بافت

 وفقیتمشود و در نتیجه فرآیند به طور متفاوتی تعریف می شرایط
های مختلف، متفاوت است. بطور مثال رانندگان زمینه و بافتدر 

قبولی دانش میزان معلمان  وهای بدون تصادف تاکسی سال
مطالعه های ولی طبق یافته ،(29) دانندآموزان را موفق شدن می

ای هحرفه متناسب با بافت و زمینهمعیارهای اختصاصی  حاضر
اخت لذا س  .تدوین نشده استعلوم پزشکی مهم و آسیب پذیر 

ه ب الزمهای علوم پزشکی باشد، ابزاری جامع که مختص حرفه
 نظر می رسد.

این است که قبل از تعیین معیارهای هر مفهومی، نکته مهم دیگر 
کرد،  ن و تعریفیابتدا باید آن مفهوم را از دیدگاه کاربران آن تبی

ین معیـارهای موفقیــت کاری در به عبارتی دیگر برای تعی
های علوم پزشکی، تبیین و آنالیز مفهوم ضروری است؛ حرفه

و همکاران با رویکرد کیفی به  Poonدرحالیکه فقط مطالعه 
بررسی این مفهوم پرداخته است، که البته در آن هم دیدگاه 

ز ــانی مراکــرین نیروی انسـتپرستاران به عنوان بزرگ
به صورت مجزا و اختصاصی بررسی  ،(23) درمانی-بهداشتی

 نشده است.
م های علواینکه شرایط کاری و سازمانی حرفه به نظردر مجموع 

-پزشکی بسیار متفاوت و منحصر به فرد است، شناسایی مالك

به بررسی مجزا و اختصاصی ها ی موفقیت کاری در این حرفهها
 و مفهوم و کشف اجزاتعریف نیاز دارد. به همین جهت است که 

قیقات، بین تح فقیت، به منظور تکمیل شکاف موجودمو معیارهای
 رسد.الزم به نظر می

 نکات قوت و ضعف مطالعه:
هوم مهم در ــت کاری، این مفـقیعلی رغم اهمیت وافر موف

و رهای علوم پزشکی بطور کامل بررسی نشده است، از این رشته
ترین مطالعات انجام گرفته در این این مطالعه جزو اولین و اساسی

تواند پایه و راهگشای مطالعات بعدی در این زمینه است که می
ها، مجالت و متن زمینه باشد. عدم دسترسی به برخی از سایت

این پژوهش بود.  مدهدیت عکامل برخی از مقاالت از جمله محدو
زشکی های علوم پیکی دیگر از نقاط قابل توجه متنوع بودن رشته

ها در کشورهای مختلف است که برای و اسامی متفاوت آن
های تمامی مقاالت در جستجوی له، شغل نمونهأکنترل این مس

 اولیه به دقت مطالعه شد.
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از خانم نصیری، د ــــداننب میــــین بر خود واجــــمحقق

 جوـــــستــــکی که در جــــــوم پزشـــــابدار علـــــکت

انی انجام ـــایــــتک شــــاالت کمــــــابی مقــــــو ارزی
 د.ـــــــل آورنــــــدردانی به عمـــــــکر و قــــدادند، تش

 

 
 0212تا  0222 های سال طی موفقیت کاری رشته های علوم پزشکی زمینه در منتشرشده مقاالتو اطالعات  مشخصات .1جدول 

 نمونه و جامعه ی پژوهشی هدف مطالعه سال نشر مکان انجام نویسندگان
ابزار جمع آوری 

 داده ها

نجاری و 
 همکاران

 ایران
 تهران

9313 
 درونی شغلی موفقیت رابطهتعیین 

 تیپ های با پرستاران بیرونی و

 گرابرون و گرادرون شخصیتی

 نفر از پرستاران شاغل در 234

 تهران خصوصی بیمارستان پنج

پرسشنامه موفقیت 
شغلی گلپرور و 

 قضوی
و   آروند

 همکاران
 ایران
 تهران

9333 
پنداری در تعیین نقش خویشتن

 موفقیت شغلی در جامعه پزشکان
سال  27-44پزشکان نفر از  72

 شاغل در تهران
محقق  پرسش نامه

 ساخته

 کامکار و مدنی
 ایران

 اصفهان
9331 

و  خانواده-کار تعارض بینی پیش
ابعاد  اساس بر شغلی دلبستگی

 موفقیت

 شبکه کارمندان از نفر 939

 درمان شهرستان و بهداشت

 نطنز

 پارکر موفقیت ابعاد

 و کازمایر

Li و همکاران 
 چین

Guangzhou 
2492 

روانسنجی ابزار موفقیت کاری در 
 فرهنگ و بافت چین

نفر از پرستاران شاغل در  9943
 ده بیمارستان سطح سه در

 چین  Guangdong استان

پرسشنامه موفقیت 
 Ebyکاری 

Poon  و
 همکاران

 مالزی
Bangi 

2497 
ای هتبیین معنی و تعیین کننده

موفقیت کاری از دیدگاه افراد 
 مالزیایی

 کارمند 93
مصاحبه های نیمه 

 ساختار یافته

Fischer  و
 همکاران

 سوئد
Zurich 

2443 
 تعیین ارتباط بین موفقیت کاری

 با برخی عوامل عینی
 رزیدنت 441

پرسشنامه موفقیت 
 محقق -شغلی عینی

 ساخت

Stumm & 

Fischer 
 سوئد

Zurich 
2499 

تعیین تاثیر مربی گری بر موفقیت 
شغلی عینی پزشکان پس از فارغ 
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موفقیت پرسشنامه 
محقق  -شغلی 

 ساخت
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Abstract 

Introduction: Career success is an important issue in human resources management, but this 

concept was neglected in the medical professions. The aim of this study was to review the existing 

literature in the case of career success indicators in medical professions. 

Methods: This study was conducted as a systematic review. Career success, occupational success, 

objective career success, subjective career success, objective occupational success, subjective 

occupational success, and also medical, paramedical, radiology, nursing, anesthesia, 

physiotherapist and occupational therapist were searched as Persian keywords in SID, Magiran and 

Iranmedex databases and their English forms were searched in Google scholar, Elsevier and 

PubMed databases. These three databases were selected for their comprehensiveness and free 

access to full-text articles. Hand searching of Google and unpublished journals was done at the end, 

too. All eligible articles from 2000 onwards were assessed. At last data were classified, summarized 

and analyzed. 

Results: 7 from 240 articles were finally included in the study. Research community in the most of 

them (n=6) were doctors and nurses. Objective career success was assessed mainly. There was not 

found specified and dedicated instrument in this case. 

Discussion and Conclusion: according to the results the important concept of career success and 

its components should be redefined for medical professions. 

Key words: Career success, Profession, Medical science, A systematic  review 

 
 

Original Article 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

s.
km

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://jms.kmu.ac.ir/article-1-91-fa.html
http://www.tcpdf.org

