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Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 
......................, от ..............часа, в зала    ............ на Стопански 
факуртет «Св. Климент Охридски». 
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 2 

 
ВЪВЕДЕНИЕ. 

Здравеопазването има глобално значение, както и професията на медицинската сестра. 
Това е една професия, която през последното столетия претърпя драстично развитие: от 
преобладаващия случай на медицинската сестра - помощник, а често и доброволец, обучен 
от съответния лекар, до медицинската сестра със самостоятелна роля и поле на дейност, 
която борави със сложна техника, участва в реализацията на сложни в технологично 
отношение процеси, може да управлява самостоятелен процес или бизнес, в който е главно 
действащо лице. Това се отрази на постепенното повишаване на изискванията към 
квалификацията на медицинските сестри и днес те се обучават в университети, като имат 
възможност да получат бакалавърска и магистърска степен, участват в докторски 
програми. Нещо повече, динамиката на необходимото знание в областта, в която сестрата 
трябва да бъде квалифицирана, изисква учене през целия живот и създаване на 
институционална подкрепа на това учене. Към тази професия започна прилагането на 
международни квалификационни стандарти, което до голяма степен я освободи и й 
осигури достъп до световните пазари на труда. Реализирайки опортюнистично поведение, 
кадрите с такава квалификация осъществяват движение, съпроводено със създаването на 
редица проблеми в различните точки на света. Реализацията на медицинските сестри в 
много висока степен е свързано и с принадлежността им към определена култура, а така 
също и с особеностите на културната среда, в която работят. Всичко това налага тези 
процеси да станат обект на научни изследвания.  

Настоящото изследване си поставя за цел да установи начина, по който промените се 
отразяват и осъществяват в държавата Кувейт. Описва се състоянието в момента, като 
съществуваща система, изследва се моделът на кариерно развитие на ръководните 
медицински сестри, определя се отношението (нагласите) на медицинските сестри на 
ръководна позиция към тяхната работа, към участието им в управлението, 
удовлетворението им от работата, здравните организации, начина, по който те са 
третирани като управленски специалисти в тях и ефектите на структурите в организацията 
при това, формите на участие в управлението, значимите фактори, повлияващи 
съответните развития, за да се очертаят проблемите на формирането им като управленски 
специалисти. Важна цел беше да се установи зависимостта между образователната 
подготовка, ръководната позиция и модела на професионално развитие на медицинските 
сестри. На основата на така събраната и анализираната информация се описва модел на 
ситуацията и проблемите в помощ на взимащите управленски решения. 

Изследването беше проведено чрез литературен анализ, документален анализ, 
интервюта с ръководни кадри от публичната администрация и от образователната и 
квалификационна система и анкета, проведена сред представителна извадка от работещите 
в Кувейт медицински сестри на ръководни позиции, избрани на случаен принцип, които ги 
представят на всички нива в организационната йерархия, в държавни и частни болници. 
Събраните данни бяха анализирани с методите на дескриптивната статистика (тегло, 
средна стойност и др.) и (x²-разпределение, честотно разпределение, r-test). Дедуктивната 
статистика беше използвана, за да се изследва значимостта на връзката между 
отношението на медицинските сестри към тяхната работа, отношението им към тяхното 
участие в управлението и професионалното им развитие – еднофакторен корелационен 
анализ и chi-square tests. 

 Като се има пред вид всичко това, малко известното за професията и позицията на 
медицинските сестри с управленски функции в систематизираната и практическата 
литература (а в Кувейт с една дума липсва такава литература), в работата се формулират 
следните хипотези: 
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1. Професията на медицинската сестра се обогатява с нови кариерни възможности в 
глобализиращия се свят и необходимостта от съответстващата им компетентност. 

2. Настъпват драматични промени в компетентността на медицинските сестри, особено в 
областта на медицинското управление, което доскоро беше силно пренебрегнато. 

3. Медицинските сестри са изправени пред нови професионални предизвикателства, 
свързани с необходимостта от поемане на повече отговорност и взимане на решения, 
което, от една страна, би довело до по-голямо удовлетворение от професията и 
издигане на нейния обществен престиж, но от друга – може да доведе и до отлив 
поради възприемано несъответствие между изискваната квалификация, отговорност, 
усилия за подготовка – обществен престиж на професията, културна среда и 
предразсъдъци. 

4. Съществува неудовлетвореност сред медицинските сестри в Кувейт в областта на 
участието им в управлението, но също така все още им липсва управленски опит, 
независимо от усилията да им се даде възможност за управленска квалификация. 

Изследването се състои от две части. Първата част е документална и на базата на 
интервюиране на експерти, като в нея се установява начинът, по който се възприемат 
съвременните проблеми на медицинските сестри в Кувейт и по-точно онези, отнасящи се 
до тяхната подготовка, включително управленска в конкретната здравеопазна система в 
Кувейт. Във втората част се провежда проучване, което трябва да отговори на въпроса, кои 
са медицинските сестри с управленски функции в Кувейт, какви са техните 
характеристики, професионални модели, кариери и участие в управлението на здравните 
заведения, какво е тяхното отношение/ нагласи към тези въпроси. Отговорите на тези 
въпроси биват идентифицирани в едно систематично емпирично изследване. Въз основа на 
него могат да се направят изводи за специфичните проблеми на медицинските сестри в 
Кувейт на фона на глобалните развития, да се оценят съществуващите развития и да се 
набележат мерки за организационни промени.  

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 
 да се представи обширна картина на уникалните характеристики на медицинските 
сестри с управленска функция в Кувейт и чрез изследователски подход да се даде 
обяснение за преобладаващия модел на техните позиции, професионални модели, кариери, 
предпочитани форми на участие в управлението, отношение/ нагласи към новите условия в 
професията в глобализиращия се свят, на съответствието на образованието им и 
управленската им компетентност на новите предизвикателства. 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 
Както във всяко изследване, основните ограничителни условия, в които е направено 

изследването и които предпазват от възникването на въпроси, са обобщени както следва: 
(I) Изследването е работа на един човек. Това означава ограничение в обсега на 
изследване на тази без съмнение изключително сложна област: голяма част от проучваните 
величини тук сами по себе си се нуждаят от по-нататъшно систематично проучване. В 
допълнение съществуват множество фактори, които влияят върху всеки обект. 
(II) Липсата на литература, базирана на изследване за медицинските мениджъри най-
общо в арабския свят и в частност в Кувейт ограничава теоретичната част на настоящата 
научна работа, особено по отношение на възможности за сравнения и извеждане на 
закономерни тенденции. В същото време този факт е причината, която определи изборът 
на изследователя – да направи своя принос към тези знания. 
(III) Поради ограничение във времето и трудната задача да се представи в дълбочина 
изследването върху медицинските сестри на ръководна позиция в Кувейт, тази научна 
работа се концентрира върху най-важните елементи на дейността на медицинските 
мениджъри в Кувейт: 
а) Образование; 
б) Професионален модел; 
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в) Ръководна позиция. 
ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 
Изследването на медицинските сестри с ръководна функция описва и анализира 

съществуващата ситуация в една арабска страна, такава като Кувейт, като то се разглежда 
като бъдеща основа за определяне на посоката на необходимите управленски решения и 
промени в тази страна. По тази причина в работата се набляга на описание, а не на 
предписание, което е работа на съответните институции. Ето защо значимостта на 
настоящата работа може да бъде изразена по два начина: 
(I) Научната литература на Запад и в Арабските страни е пренебрегнала обучението за 
медицинските сестри за управленски функции, кариерата и участието на медицинските 
сестри в управлението на здравните организации, тъй като голяма част от нея фокусира по-
скоро върху институциите. По такъв начин много малко е написано изобщо за 
медицинските сестри и участието им в управлението. Това се дължи преди всичко на 
факта, че обучението за медицински сестри в тази област е относително отскоро. Авторът 
искрено се надява, че настоящето изследване ще помогне за по-пълното разбиране и ще 
запълни липсата на литература за медицинските сестри с управленски функции. 
(II) Темата за медицинските сестри с ръководни функции се разглежда в западната 
литература. Но в арабските страни няма публикувана литература на тази тема или подобна, 
базирана върху практически проучвания. Ето защо, се надяваме, че настоящето научно 
изследване ще помогне в това отношение, като заключенията послужат като първоначален 
материал за бъдещи проучвания. 
(III) В допълнение към академичната стойност, която съставя главната значимост на 
това изследване, то има практическо значение както по отношение на ниво здравна 
организация, така и на национално ниво за Кувейт. 
 
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД ОТНОСНО  УПРАВЛЕНСКАТА 
КОМПЕТЕНТНОСТ И КАРИЕРА  В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ  И 
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОБЛЕМАТИКАТА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ 
СЕСТРИ С РЪКОВОДНА ПОЗИЦИЯ 
 Тъй като литературата, посветена на медицинските сестри е ограничена,а и 
в управлението има обща теоретична основа, валидна за всички организации, в тази 
глава се прави обзор на теорията и изследванията по въпроса въобще, като след 
това се разглеждат и специфичните проблеми, отнасящи се до медицинските 
сестри. 
 В тази глава последователно се разглеждат теоретичните въпроси, като се започне 
от ръководителите като икономически ресурс, класа (социално група), отношението им 
към властта, въпросите за управленската компетентност на ръководителите, 
глобализацията и влиянието й върху управленската компетентност, изследванията в 
областта на здравеопазването и ролята на медицинските сестри, изследванията върху 
факторите, които влияят върху това, отношението (нагласите) на ръководителите към 
промените.  

П. Дракър (Дракър, 2001) посочва, че професията на медицинската сестра е втората по 
значимост професия, която сега работи в сферата на древната професия  „медицина”. 
Динамичната промяна на все по-високите изисквания към нея, както и опитите за 
създаването на международни стандарти за нея ще бъде шанс в очакванията на хората, 
които получават медицински грижи, както и в очакванията на самите медицински сестри. 

Във високото технологично обкръжение, изискващо модерни знания и подобряване на 
уменията, медицинските сестри имат ключова роля в повишаването и развитието на 
ефективна система и изграждането на връзка с останалите професии в здравеопазването. 
Медицинските сестри трябва да развиват високо ниво на компетентност и теоретична 
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подготовка. Тази компетентност предоставя възможност на медицинските сестри да 
работят по начин, който да повишава безопасната практика, и трябва да рзвива умения и 
отношение към работата като част от медицинския екип, за да се осигури най-добрата 
здравна грижа. 

Медицинските сестри играят централна роля в процесите на обгрижването на 
пациента, която изисква ефективна комуникация с останалите функционални области,  
организации. Те управляват медицинските ресурси, влияят върху създаването на 
болничната стратегия, носят отговорност за планиране на дейностите, за които отговарят, 
подпомагат здравните организации да се справят в конкурентната обстановка, в която 
съществуват, като по този начин те се превръщат в една от най-важните придобивки на 
болницата (Aroian et al., 1997). Смята се, че в един момент медицинските сестри бяха 
помолени да постигнат повече с по-малко. Техните ръководни отговорности се повишиха, 
но в управленската им подготовка нямаше промяна. Липсата на образователна подготовка 
сред медицинските сестри стана фактор с изключително значение (Noyes, 2002) за 
успешността на организациите, в които се изявяват. 

Развитието на професионалния опит и умения във всяка дейност зависи от 
усвояването и владеенето на основни компетентности (като умения и знания). Katz (1955) 
посочва, че ръководителите трябва да притежават технически, хуманни (социални) и 
концептуални умения. Тези умения означават способност, която може да се развива (не е 
необходимо да е вродена) и се разкрива чрез изпълнението, а не остава скрита като 
потенциал. Katz (1955) също така обръща внимание, че техническите (специални) умения 
са от първостепенно значение за нивата на управление, непосредствено имащи като обект 
изпълнителски процеси, докато хуманните умения са важни за всяко едно ниво на 
управление. Концептуалните умения получават най-голям приоритет на най-високото ниво 
на управление. 

Въпреки че професията на медицинската сестра е сложна, задължително трябва да се  
потърсят квалификационни стандарти за нея. Хората, които избират професията на 
медицинската сестра, преминават образователна подготовка, за да се квалифицират за 
ролята и званието медицинска сестра. В Кувейт, за да работи някой като медицинска 
сестра, се изисква не само образователна степен, а също така приемане от лицензиран 
орган, ето защо е важно да има съгласие на всички нива за това, какво е медицинска 
сестра, какво трябва да прави, как да се обучава, за да бъде призната по-късно като 
професионалист и как да се оценява и признава придобитата квалификация. 

Компетентността, както се дискутира в Стандарти за компетентност за постигане на 
професионално образование и практика, се дефинира като „Комбинация от 
характеристики, позволяващи изпълнението на професионални задачи посредством 
съответни и подходящи стандарти” (Gonczi, Hager & Oliver, 1990).  

Компетентността включва не само психомоторни умения. Терминът компетентност в 
този контекст сега описва характерни признаци от знания, способност, умение и начин на 
мислене, които лежат в основата на компетентното изпълнение на дадена работа (Gonczi, 
Hager & Oliver, 1990). Стандартите за компетентност определят очакваното ниво за 
достигане и задачите и съдържанието на професионалната практика по начин, който 
демонстрира професионална компетентност (Gonczi et al., 1990). 

Способността да се планира и организира работата допринасят малка полза за 
пациентите или клиентите, ако качествата, които у медицинските сестри се ценят (такива 
като обгрижване и търпение) не присъстват. Ето защо интегрирането на знания, 
способности, умения и начин на мислене, на професионалната и социалната 
компетентност, е основен ключ за успешната изява. 

Друга специфична черта на компетентността, базирана на образование или обучение е 
наблягането върху умението да се преценява ситуацията, в която се проявява. 
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Демонстрирането на знания обикновено се оценява, когато се прилага в работна ситуация 
по-скоро, отколкото - чрез взетите изпити. 

Ясно се вижда, че изучаването на професията на медицинската сестра и образователна 
подготовка стои начело на много предизвикателства в съвременния глобализиращ се свят. 
Ето защо е важно да се изучат тези предизвикателства с оглед да се подпомогне 
основателно и разумно взимане на съответни решения за възможностите за развиване на 
необходимата управленска компетентност на медицинските сестри. 

В тази глава последователно и подробно са разгледани теоретичните въпроси за 
същността на компетентността, произхода на профила на компетентността, различието 
между понятията „компетентност” като знания, умения, отношение и други лични качества 
на индивида, необходими за успешно изпълнение на служебните задължения. Обикновено 
квалификацията се свързва с развитието на следните елементи – знания, способности/ 
умения, съответствие на личностните качества (за развитие на тъй наречената 
поведенческа компетентност, мотивационна компетентност), професионален опит, 
образование, професионален сертификат, владеене на чужди език.  Разгледани са също 
така дебатите за областите, в които се развива управленската компетентност. 

Следващият акцент в теоретичната част са процесите на глобализация, за същността 
на които също няма единен възглед (като се започне от еволюционен процес на промяна, 
управлявана от техническия и научен прогрес в съвременната епоха, до „обединяване на 
различни транснационални процеси с национални структури, позволяващи на 
икономиката, политиката, културата и идеологията на една страна да проникнат в други 
страни, довеждат до пространствена реорганизация на производството и развитие на 
международната търговия, както и интеграцията на финансовите пазари” [Mittelman 
(2000)]). Глобалният еволюционен процес може да бъде трасиран по траектория, която се 
движи от икономическа и технологическа глобализация към социални и политически 
промени и достигащ кулминационната си точка в културните нагласи. Неизбежно 
глобализацията даде резултат в развиващата се икономическа и политическа интеграция в 
областта на търговията, инвестирането, монетарните съюзи, валутна принадлежност и 
икономически споразумения (така например ASEAN, EU, NAFTA и др.). Новата 
интернационализация довежда до макроикономически сили, които предизвикват по-голяма 
взаимна зависимост на нации и пазари, а така също и микроикономически фактори, 
работещи за създаване на условия за конвергенция.Технологичният напредък радикално 
променя природата на производството, разпространението и начините на комуникация. От 
своя страна политическите сили едновременно добавят и премахват нови бариери на входа 
на пазарите. Социо-културните тенденции, такива като интернационализация на начина на 
живот и подчертаването на социалното съзнание се превръщат в новата проява на този 
еволюционен процес. 

След общите въпроси вниманието се концентрира върху, от една страна 
преимуществата на глобализацията за здравеопазването (бързия достъп до информация за 
новости и заплахи, бързо разпространение на новите технологии, достъп до лечение, 
дистанционно използване на ресурси, възможности за споделяне на знание и други), а от 
друга  –  върху препятствията пред здравеопазването (като глобалният недостиг на 
медицински сестри и опортюнистичното им движение по света, по-бързото 
разпространение на някои заболявания, възможностите на големи компании да 
манипулират обществеността и увеличават печалбите, включително за сметка на здравето 
на населението и други). 

Новата ситуация се отразява неминуемо върху удовлетвореността на медицинските 
сестри от професията им. Последният акцент в дисертацията е върху въпросите на 
удовлетвореността от труда на медицинските сестри, които са важни за оценката на 
настъпващите промени в тази изследвана в случая професия. На тази тема е посветен обзор 
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на провежданите изследвания и е аргументирана теоретическата основа, върху която се 
стъпва по-нататък в дисертационния труд. 

 
ГЛАВА 2. СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРОБЛЕМИ НА 
МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В КУВЕЙТ В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ 
СЕ СВЯТ (ДОКУМЕНТАЛНО ПРОУЧВАНЕ, ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА И 
ИНТЕРВЮТА) 

Кувейт е една от най-богатите страни в света по доходи на глава от населението и има 
едни от най-високите нива на спестявания, заедно с разпределението на богатството чрез 
безплатни социални услуги, по-специално образование и здравеопзване. Трябва също да се 
има предвид, че населението на Кувейт е приблизително 2 485 000 души, като почти 63% 
от тях не са кувейтски граждани (Health of Kuwait 2003). Петролът беше единственият 
източник на приходи преди по-малко от 30 години. Това доведе до задълбочено проучване 
на необходимостта да се намерят нови източници на приходи, тъй като само петролната 
индустрия не осигурява достатъчно работни места, от една страна, а от друга – няма да 
продължи завинаги, както и да се заменят заетите от чужденци работни места с кувейчани, 
където е възможно. Съответно на това, Кувейт осъзна, че трайното нарастване на 
икономиката на първо място ще зависи от възможността да се създаде обществен фонд от 
квалифицитана работна ръка и ефективни организации. Медицинските сестри в Кувейт, в 
светлината на бурното икономическо развитие, могат да се разглеждат като олицетворение 
на модернизацията на страната, особено когато се разглежда бързото нарастване на тяхната 
численост. 

Първата част на изследването беше проведено на базата на документален анализ и 
интервюта с ръководни служители на Министерството на здравеопазването в Кувейт, 
които се занимават с образованието и квалификацията на медицинските страни в Кувейт, а 
така също - с ръководителите на медицинските училища, обучаващи медицински сестри, с 
ръководители в системата на здравеопазване на местно ниво – общо 23 човека. Въпросите, 
които им бяха поставени, са: 

 Как оценявате състоянието на сестринската професия в Кувейт, особено като имате 
предвид новите възможности за кариера и като цяло голямото търсене на пазара на труда в 
глобализиращия се свят?  

 Как оценявате полезността на управленското знание, което им се предоставя в 
различните програми за обучение и квалификация, за тази професия? 

 Пред какви проблеми е изправена сестринската професия в Кувейт, особено като 
имате предвид новите предизвикателства? Намирате ли, че са необходими промени в 
подготовката на медицинските сестри, която да им позволява да прилагат управленско 
знание в практиката и кариерата си? 

В резултат от проучването на цялата налична документация по въпроса в Кувейт и 
проведените интервюта в дисертацията е представено следното: 

След кратко представяне на историята, политическите, икономическите, социо-
културните и демографските фактори, които оказват влияние върху развитието на 
системата за здравеопазването в Кувейт, се преминава към нейното описание, като се 
държи сметка за различните етапи, през които тя преминава. До 1912 година преобладава 
традиционната народна медицина за лечение. През 1912 г. идва мисионерска група от 
Съединените щати в Кувейт, която работи в областта на здравеопазването и 
популяризирането на достиженията на официалната медицина. През 1917 година е 
създадена първата женска клиника, а през 1937 година – първият диспансер. През 1949 
година е създадена първата болница. От 1962 година са изградени 32 диспансера. След 
отпадането на Британската колониална зависимост през 1961 г. е въведена първата здравна 
регистрационна система, която продължава да действа до въвеждането на нова система 
през 1980 година. За периода 1980-1983 година са изградени 6 регионални болници като 
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резултат от проведената реорганизация в здравеопазването. Тези 6 регионални болници са 
разположени в центровете на административните области на страната. Всеки здравен 
регион е независим в осигуряването на първична медицинска помощ и здравни услуги. 
Това райониране влиза в сила през 1985 година, в отговор на необходимостта 
административно да се децентрализира предлаганата здравна помощ. По-късно, през 
ноември 1989 година, за административно улеснение здравните региони бяха определени в 
съответствие на границите на административните области. Оттогава непрекъснато се 
усъвършенства и доизгражда системата на здравеопазване в Кувейт. 

Интересно е да се отбележи, че в средата на 70-те години, за пациентите, както и за 
здравните работници, удовлетворението от здравеопазването е било много ниско. 
Пациентите се оплакваха, че не са преглеждани от един и същи лекар или че 
продължителността на лекарския преглед не е достатъчна, че се злоупотребява с търсенето 
на медицински услуги, което намалява качеството им, и води като резултат до повторни 
(многократни) посещения за едно и също заболяване. Също така хората избягваха 
публичната медицинска помощ. Лекарите биваха деморализирани и се отказваха от 
професията, до 30% годишно (Stephen 1992). В този  драматичен момент Кувейт приложи 
опита на водещи страни в здравеопазването – Австралия, Канада, Дания, Холандия, Нова 
Зенландия, Норвегия и Великобритания, за обучение на семейни лекари, а лекарите за 
първичната медицинска помощ бяха разделени в три категории: педиатри – за деца до 5 
годишна възраст, гинеколози – за жените и общопрактикуващи лекари – за останалата част 
от населението. Вследствие на това значително нарасна удовлетвореността на пациентите. 
Окуражени от постигнатия успех властите в Кувейт стартираха обучаваща програма за 
медицински персонал в края на 1975 г. Целта на тази програма беше да се запознаят 
новопостъпилите в медицинското обслужване към Министерството на здравеопазването с 
действащите нормативи  и доминиращата кувейтска култура и традиции. Тази програма 
продължава да се прилага, като се актуализира непрекъснато. 

През 1976 г. в болниците чрез селекциониране сред медицинските сестри с 
квалификация се избраха обучаващи служители, отговарящи на изискванията за заеманата 
позиция. Те бяха разделени на две групи: 

1. Помощник медицински директор по образователната дейност. 
2. Клиничен (медицински) инструктор. 

Също така през 1976 г. беше открито „Звено за медицинско обучение”. Това звено 
беше присъединено към отдела Обществено здраве и обучение към Министерството по 
здравеопазване. Неговите отговорности включваха обучение на членовете на медицинския 
персонал и развитие на техните знания. Екипът, формиран за това звено, беше наречен 
„Помощник директори по медицинско образование”. Тяхната дейност продължава и досега 
като дейността им непрекъснато се актуализира. 

През 1979 г. стартира първата обучаваща програма с продължителност 3 месеца, 
посветена на подготовката на медицински помощник-директори. Също така бяха 
инициирани и други програми за подготовка на други категории служители, такива като 
въведените преди това главни медицински сестри и клинични инструктори, работещи в 
болнична среда. 

Радикалните промени, извършени в организационната структура през 1986 г. доведе 
до това, че се трансформираха съществуващите структури като „Управлението по 
планиране и обучение” и премина на подчинение от отдел „Обществено здравеопазване и 
обучение” към отдел „Медицинско обслужване” според Заповед No. 207 от 1987 г. 
(Организационна структура на отдел Медицинско обслужване на Министерството по 
здравеопазване). 

В схемата на основните здравни услуги вниманието беше насочено към 
профилактичните здравни услуги. За да се избегне недостигът на лекари в тези области 
бяха въведени нови категории в здравеопазването, наречени общински здравни 
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медицински сестри. Медицинските служители в тези категории имат богат опит, минали са 
допълнително едногодишно обучение за поставяне на диагнози и лечение на общи здравни 
проблеми в общините на страната. В допълнение бяха въведени здравните асистенти, 
които се обучават в продължение на 2 години след средното училище. Те помагат на 
общинските здравни медицински сестри като извършват посещения по домовете и следят 
за прегледите на пациентите.  

Усъвършенстването на системата за квалификация на медицинските кадри в Кувейт и 
специално на медицинските сестри продължава през създаването на институтско и на 
университетско образование, система за поддържане и повишаване на квалификацията, 
разработена е стратегия за по-нататъшна актуализация.  

Трябва да се отбележи, че в Кувейт бяха привлечени много лектори от различни 
медицински, технически и управленчески специалности в съответствие на организираните 
програми, подготвиха се програми, в които участват много чуждестранни специалисти от 
различни области на медицината от Америка, Канада, Ирландия и от други развити страни. 
В дисертацията е предложена и анализирана статистическа информация за проведените 
форми на обучения и преминали през тях.  

Повишаването на дела на университетското образование, което по своята същност е 
академично, поставя въпроса за традиционното добро обвързване на това образование с 
придобиването на практически умения. Вече може да се установи известен конфликт 
между по-ниско образованите в миналото медицински сестри, но с голям опит, и високо 
образованите, но практически по-слабо подготвени медицински сестри. 

По време на интервютата бяха набелязани и редица други проблеми като този за 
големия дял на медицинските сестри-чужденки, които получават по-ниски възнаграждения 
от местните и имат по-ограничени кариерни възможности (дискриминация на 
чужденците). Инвестицията в квалификацията им при недостига и високото търсене на  
квалифицирани кадри в света крие редица рискове за тези, които я правят (в случая – 
държавата Кувейт), което може да се разглежда като сериозен проблем. 

От направените анализи могат да се направят следните изводи: 
 Здравната администрация в Кувейт съзнава проблемите, пред които е поставена 

следствие новата ситуация в изискванията към квалификацията на медицинските сестри и  
следствие променената ситуация на пазара на труда в условията на глобализацията. 

 Системата на здравеопазване в Кувейт и на получаване на здравно образование 
непрекъснато се променя в съответствие с изискванията на кувейтското общество за 
достъпно и качествено обслужване. 

 Редица млади жени в Кувейт избират професията на медицинската сестра не с 
оглед да я упражняват и за да изградят продължителна кариера, а за да работят известно 
време докато се омъжат, след което да бъдат полезни на семейството си с медицинските си 
знания и умения – това като цяло оскъпява разходите за обучение на един зает в бъдеще, 
на който може да се разчита. 

 Поради културни основания и благосъстоянието на кувейтските граждани 
медицинските сестри-кувейтчани избират да работят в чужбина предимно в рамките на 
хуманитарни мисии и по семейни причини. 

 Голям е делът на чужденците, упражняващи професията на медицинската сестра в 
Кувейт, което е свързано с редица проблеми – дискириминация на чужденците по 
отношение на заплащане и възможности за кариера (с демотивиращ ефект), от една страна 
използване на квалифицирани другаде (друг е инвестирал в това) медицински сестри, но от 
друга – динамиката в областта на квалификацията им изисква непрекъснати допълнителни 
инвестиции за актуализацията й и рисковете за опортюнистично поведение от тяхна страна 
и насочването им към друга страна.  
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 Осъзнава се проблемът за създаване на собствен интелектуален елит и потенциал в 
различните области на изява в Кувейт, в това число и в областта на медицинските 
професии 

 Съществуват редица проблеми, които трябва последователно да бъдат решавани, 
поради съвременната динамика в професията и особено по отношение на възможните нови 
кариери, нови форми на работа и поемане на управленски функции – те обаче изискват по-
прецизно и задълбочено изследване, като основа на успешни управленски решения. 

 Може да се констатира, следствие на проведените разговори с хора от 
образователната и квалификационна система, че отговорностите на медицинските сестри с 
управленски функции в Кувейт се разпределят в следните 10 категории: обучение и 
развитие; управление на човешките ресурси; болнично управление; комуникации; участие 
в срещи, съвещания; повишаване на качеството; професионални консултации; 
научноизследователска работа и подпомагане на медицинското ръководство. 
Научноизследователската работа и подпомагането на медицинското ръководство са две 
работни области, които се появяват след реорганизацията в здравеопазването, проведена в 
Кувейт. Научноизследователската работа е съществена дейност с нарастващо значение в 
новата ера на здравеопазването, защото тя се разглежда като основно средство, което 
предоставя научни доказателства, насочва, подобрява и усъвършенства практиката. 
Осъществяваните научни изследвания са клинично базирани и пряко свързани с 
подобряването на качеството. Болничната администрация също е много активна, особено в 
насърчаването на работните цели, които олесняват прилагането на болничните ценности и 
мисии. Всичко това показва, че заетите в споменатите системи осъзнават многомерността 
на отговорностите си.  

 По отношение на възприемането на ролите на медицинските сестри с управленски 
функции се посочва следното: да организират работата на медицинските служители; да 
работят съвместно с членовете на здравния екип; да надзирават младите колеги и да 
оценяват ефективността на намесата им, за да се постигне по-високо качество. В 
съвременни условия, от медицинската сестра се очаква също така да мисли критично и 
творчески, да открива области на некомпетентност и да предлага промени. Придобиването 
на тези качества може да се постигне само посредством качествено (редовно и 
следдипломно) медицинско обучение, което ще позволи на медицинските сестри да бъдат 
в крак с динамичното развитие на медицинската технология, новите модели на 
здравеопазване, нарастващата специализация и приемането на нови и по-сложни роли. 
Ръководещите системата за квалификация на медицинските сестри в Кувейт разбират и 
формулират тези свои задачи. Отбелязва се, че понастоящем, на болничните медицински 
сестри са предоставени повече роли на неформален лидер и по-малко административни 
роли (формални ръководни роли). Това отместване от администратор към неформален 
лидер води в известна степен до по-малко формална власт сред медицинските сестри, 
особено, когато отговорностите за наемане и уволнение се преместват от централната 
единица към оперативната. Някои автори обаче отбелязват, че поддръжката на ръководна 
фигура без предписани правомощия като администратор представя различни 
предизвикателства към нея. Предизвикателството се свързва със способността на 
медицинската сестра-лидер да изгражда професионална правдоподобност, така че 
медицинските сестри активно да търсят съвети от нея. Правдоподобността произтича от 
непрекъснатите усилия и демонстираното лидерство в подобряването на практиката, за да 
се усъвършенства качеството на старателната грижовност в болницата.  

 Установяването и контролирането на установени стандарти е функция с голямо 
значение за медицинските сестри и тяхната централна медицинска задача. Това е така, тъй 
като установените стандарти стават част от болничния правилник. Медицинските сестри 
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действително могат да въздействат върху формирането на болничната политика относно 
поддръжката на качество на медицинската мениджърска практика в дадена институция.  

 Установени са 18 специфични управленски умения, които се прилагат от 
медицинските сестри. Този набор от умения медицинските сестри трябва да притежават, 
така че тя или той да могат да ръководят останалите медицински служители. Този набор от 
умения обаче, трябва да се усъвършенства чрез специални мениджърски програми и 
обучителни курсове, за да се развиват тези умения сред медицинските сестри и да се 
подобри дейността на медицинския мениджър. 18-те умения, изброени по реда от най-
главното към по-малко важното, включват: умения за работа в тим; водене на интервю, 
даване на инструкции; говорни умения; внимателно изслушване; умение за справяне с 
голяма по обем писмена работа; създаване и поддържане на дух на сътрудничество; 
търпение; лидерски умения; чувствителност; дипломатичност; умение за непрекъснато 
обучение; съпричастие; организационни умения; умения за формулиране на политики и 
цели; знания и умения в областта на логистиката, на продажбите; невербални умения. Тези 
умения са в центъра на вниманието на обучителите в Кувейт. 

 Медицинските сестри в Кувейт се подготвят за следните роли: междуличностната 
роля е свързана с медицинската сестра като водеща фигура, лидер и връзка за здравната 
организация; информационната роля има предназначението да събира, селектира, 
контролира и предава информация и да действа като говорител; ролята, свързана с вземане 
на решение фокусира върху разпределение на ресурсите, откриване на нови възможности; 
да урежда безредията и конфликтите, да се споразумява и анализира ситуациите; да 
разпределя приоритетите и да взема твърди и в срок решения, които да съдействат за 
творчеството и прогреса.  

 Неудовлетворението на медицинските сестри от обкръжаващата среда на 
работното място е друг проблем, който трябва да се разгледа глобално. Това 
неудовлетворение има много аспекти и включва такива въпроси като насилие на работното 
място, невъзможност да се посещават продължителни образователни програми поради 
тежка служебна заетост и  изтощение. Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се 
преодолеят или облекчат тези сериозни проблеми? Програми като „Ходене на училище”, 
„Управление на стреса и защита” се разработват в помощ на персонала на медицинските 
сестри, медицинските мениджъри и служители. Такива проблеми като насилие на 
работното място, задължително извънредно работно време и отношенията „медицинска 
сестра – пациент” бяха обсъждани от законодателната власт в цялата страна.  

 В стремежа да се привлекат повече хора към тази професия, медицинските 
образователни програми трябва да станат по-гъвкави, полезни и достъпни. Медицинското 
образование е може би най-тромавата система, която съществува днес. Това трябва да се 
промени, ако ще се развива и привличат новите поколения в тази професия. Тъй като 
кувейтското общество става все по-разнообразно, нуждата от работна сила ще се 
увеличава. Повече кампании, такива като кампанията за медицински сестри на Johnson and 
Johnson's и на Кувейтската асоциация на медицинските сестри трябва да се провеждат, за 
да се включат повече мъже и малцинства в тази професия. Други тенденции са намаляване 
на таксите за образование, отпускане на държавни заеми и стипендии, въвеждането на 
нови образователни методи, които да съкратят времето за обучение.  

 Творчески изследвания и стратегии за развитие ще помогнат да се осигури по-
голям брой дипломирани абсолвенти, които избират кариерата на преподавател в 
изследваната област, създаването на обществени фондове за стипендии и кредити ще 
доставят средствата за образование. Подготовката на преподаватели трябва да бъде високо 
професионална за студентите от медицинските специалности (без значение на 
специалността). По-голям достъп до магистърски и докторантски програми и  повишаване 
на академичните заплати и привилегии ще засили интереса към нея. Ако не се предприемат 
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подобни мерки към преодоляване на недостига от преподаватели, дипломираните 
медицински сестри ще продължават да избират по-привлекателните професии, такива като 
сертифицирани по регистъра медицински анестезеолози, акушерки, клинични медицински 
специалисти. 

 Медицинските ръководители ще придобиват все по-голямо значение през 
следващите 5 години. Ефективните, добре подготвените медицински лидери са 
необходими, за да се заемат с предизвикателствата на тази професия. Професията трябва 
да промени старите вредни модели на поведение и да учи на уважение и загриженост един 
към друг. Медицинските сестри трябва да вярват и да демонстрират значимостта на 
тяхната професия, така че обществото да оцени нейната стойност.  

 Медицинските сестри са особено важни в една такава сложна осигуряваща 
медицински грижи система, за да координират всички усилия, действащи като свързващо 
звено и посредници между медицинския персонал и администраторите. В същото време, те 
трябва да ръководят медицинския персонал, така че да правят ефективни разходи и да 
осигуряват изключително добри грижи за пациентите. Това предизвикателство се свързва с 
личността на медицинската сестра в Кувейт и медицинските сестри навсякъде по света, за 
да посрещнат предизвикателствата на обкръжаващата среда. Очевидно медицинските 
сестри в Кувейт трябва да развиват знанията и уменията, за да посрещнат изискванията на 
международните стандарти. Глобализацията с нейните предизвикателства към здравната 
система като цяло и в частност към професията на медицинската сестра налага промяна на 
стратегията, за да се подобри изпълнението. Технологиите и повишаване на потребностите 
от медицинска информация се нуждаят от нов управленски стил и многообразие от 
възможности за тази професия. 

 Ще продължат промените в образованието и предоставянето на здравни услуги, 
както и промените в очакванията на хората, получаващи здравна помощ, а така също 
промени и в очакванията на самите медицински сестри. Следователно не е възможно в 
рамките на изследването се да изложат подробни директиви относно това, как трябва да се 
планира медицинското образование. Това, което може да се направи, е да се разработи 
рамка за вземане на решение и визия, която ще подпомогне развитието на медицинско 
образование, което да отговори на глобалните потребности. 

Въз основа на първата част на изследването бяха установени някои „твърди” факти, но 
така също бяха изказани разнообразни мнения по поставените въпроси. Установи се, че до 
голяма степен липсата на изследвания и информация за състоянието в тази професия в 
станата, и за по-добрата аргументация на управленските решения в тази област, е 
необходимо да се направи следното: 

 Да се проведе изследване с оглед установяване на профила на кувейтската 
медицинска сестра, което да стане основа на бъдещи наблюдения върху промените, които 
настъпват в тази професионална група 

 По-прецизното очертаване на профила на кувейтската медицинска сестра и 
изследване на нейното лично мнение за нуждите и качеството на управленската й 
квалификация, за възможностите за участие в управлението на здравните заведения и за 
кариера може да стане основа на бъдещи управленски решения, които да не се базират 
единствено на субективни мнения, а и върху проверени в изследване хипотези. 

 Първата част на изследването послужи като основа за разработването на втората 
част от изследването, основаващо се на анкета. 
ГЛАВА 3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОБЛЕМИ НА 
МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ НА РЪКОВОДНА ПОЗИЦИЯ В КУВЕЙТ 
3.1 Използвани методи 

Цел на изследването. Това е описателно проучване, за да се изследват ръководните 
роли и нагласи на медицинските сестри в Кувейт. В допълнение научното изследване 
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предлага богата картина на уникалните характеристики от управленски аспект на 
професията на медицинската сестра и изследователски метод, за да се предоставят 
обяснения за преобладаващите модели на отношение/ нагласи (начин на мислене) и модели 
на професионално развитие. В същото време предварително беше прието, че този напълно 
изследователски анализ ще бъде инструмент за разкриването на зависими променливи и 
основни връзки, които ще бъдат полезни за по-нататъшни изследвания. 

Основният въпрос на това изследване върху отношението/ нагласите (начина на 
мислене) и професионалното развитие на медицинските сестри не преследва да определи, 
дали тези позиции в една страна са подобни или се различават от позициите в други 
страни, когато се разглеждат от управленска перспектива. Все пак това е необходимо, за да 
се предложи ясна картина на причината за начина на мислене и кариера, както и на 
професионалния модел и характеристиките им в конкретната страна. За съжаление все още 
липсват обективни предпоставки за такива анализи. 

Обект на изследването. Всички медицински сестри с ръководни функции, които 
работят в службите на звената на Министерството на здравеопазването на Кувейт и в 
частните болници. 

Представителна извадка (sample). В представителната извадка бяха включени 
медицински сестри на ръководни позиции, които работат към Министерството на 
Здравеопазването на Кувейт и в частните болници. Медицинските сестри с управленски 
функции, включени в извадката, са представени от най-ниското, средното и най-високо 
ниво на организационната йерархия, в различни функционални области. Извадката 
обхваща представители и от двата сектора на болнично обслужване в Кувейт – частния и 
държавния сектор. 

Рамка. (Ограничение на изследването). Бяха избрани 25 болници (от общо 30 
болници), държавни и частни. 

Избор на извадката и техники. Бяха избрани на случаен принцип 350 медицински 
сестри на ръководни позиции в Министерството на Здравеопазването в Кувейт и в 
частните болници. 

Инструментариум: За събиране на данните беше използван въпросник, като 
инструментариум. Съобразно с това, въпросникът се състои от 3 основни групи 
информация: профил на медицинските сестри (вкл. квалификация на ръководните 
медицински сестри), тяхното отношение/ нагласи (начин на мислене) и модели на 
професионално развитие.  

Първата група въпроси беше проектирана, за да се осигурят данни за: възраст, 
образователна квалификация, ниво на ръководна позиция (висша, средна или надзорна 
степен в йерархията), функционална област (адмицистрация, медицинско звено, 
хирургическо звено, клиника за оказване на първа медицинска помощ и главно 
управление); трудов стаж в професията, на работа в болницата, в която работи в момента и 
трудов стаж на настоящата позиция, националност, професия на бащата и т.н.  

Втората група въпроси съдържа въпроси съответно на пет- и седем-степенната 
скала на Ликерт. Въпросите, включени в тази група главно са насочени към отношението/ 
нагласите (начина на мислене) на ръководните медицински сестри спрямо тяхната работа, 
организация, участие в управлението и заинтересоваността да бъдат поощрявани от 
управата на здравната организация. 

Третата група въпроси е свързана с моделите на професионално развитие на 
ръководните медицински сестри в Кувейт. Въпросите, свързани с професионалното 
развитие са обвързани с мобилността между болниците на медицинските сестри на 
ръководни позиции, коя е била първата позиция и т.н. 

Като обобщение, бяха разпространени 350 въпросника за участие в анкетата сред 
ръководни медицински сестри в предварително избраните 25 болници. Бяха получени 222 
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попълнени въпросника, които представляват 63.4% от общия брой на разпространените 
анкети. 

Процедура за събиране на данни: 
Общо по пощата бяха изпратени 350 въпросника, които се администрираха по следния 

начин: 
1. Ключов изпълнител за три болници раздаде въпросника на медицински сестри с 

ръководни функции от всички нива на управление (като процедура на болницата), 
заедно с адресиран до изследователя плик и официално писмо, в което се 
обясняваше целта на научното изследването и целеше поощряване на получателите 
да попълнят колкото е възможно по-бързо анкетата. 

2. Шест болници бяха проучени лично от изследователя с помощта на ръководството 
на медицинските сестри във всяка една от болниците. Отново въпросниците бяха 
придружени от официално писмо, както беше споменато по-горе. 

3. Висшето ръководство на осем болници беше анкетирано лично от изследователя 
чрез лично посещение в болниците, но отговорите бяха изпратени в предоставен 
плик с предварително платени пощенски такси. Висшите ръководители предадоха 
въпросника на останалите медицински сестри с управленски функции в болниците. 

4. В частните болници, 5  на брой, изследователят изпрати по пощата или предаде на 
ръка анкетните материали на медицински сестри с ръководни функции, след като 
получи разрешение от директорите на болниците, което беше необходимо в някои 
от случаите. 

5. Във всички случаи на анкетираните беше гарантирана тяхната анонимност, а в 
инструкциите се посочваше, че няма неправилни или грешни отговори. В същото 
време всеки един беше помолен индивидуално да добави коментари или обяснение. 
Ето защо, добавените коментари отразяват сериозното отношение на анкетираните 
в отговорите и тяхното разбиране на поставените  
Валидност и достоверност на инструментариума. Анкетите бяха проверени от 

лекари, медицински сестри и ръководни специалисти и съдържанието беше валидирано, 
надеждността на въпросите беше тествана по време на контролното проучване. 

Контролно (пилотно) проучване 
Бяха избрани медицински сестри на ръководни позиции от 3 болници. Данните 

бяха анализирани като се използваха методите на дескриптивната статистика, като бяха 
направени следните корекции на научните резултати: 

Бяха положени усилия, за да се осигури, че тези, които не са отговорили и 
изпратили обратно въпросника, са включени в представителната извадка, а освен това, че 
въпросите, включени във въпросника за ясни и лесни за разбиране. За тази цел, пилотният 
въпросник беше адаптиран най-напред да тества тези въпроси и скалата на отговорите, 
включени във въпросника на английски език и след това прецизно преведени на арабски 
език. Този тест беше изпълнен по два начина: 

Първо, изследователят се свърза с четирима университетски професора от 
Факултета по мениджмънт на Кувейтския университет и трима експерти от отдела по 
Мениджмънт и стопански отношения в Арабския институт по планиране на Кувейт. 

Второ, бяха установени контакти с три болници за разрешение да се проведе 
първоначалния тест на анкетата. За съжаление една от тях не даде разрешение. Останалите 
две болници, едната от които частна, а другата държавна в сферата на Минестерството на 
здравеопазването, поставиха ограничението броят на анкетираните да не надвишава 
съответно 7 и 20 души. Като резултат бяха направени малки модификации в превода, за да 
се елеминират двусмислията или неяснотите. 

Основно имаше минимални промени, които бяха необходими, а именно - да се 
добавят нови две категории към установените: дали бащите на медицинските сестри са се 
занимавали с търговия или са заемали държавна служба. В този ред на мисли, 



 15

националността също беше добавена във въпросника, поради наличието на голям брой 
чуждестранни медицински сестри в здравния сектор. Още един въпрос беше добавен, а 
именно за типа на болницата, в която работят анкетираните и здравния сектор, Останалите 
модификации бяха наложени, заради специфичната ситуация в Кувейт. 

Същинско проучване и анализ на данните. Thurstone (1969) твърди, че 
стойността на статистическите резултати зависи от намирането на подходящи критерии. 
Беше установено разпределението на отговорите в отделните категории, свързани с 
проявата на даден критерий, а чрез корелационната матрица на Пиърсън бяха изчислени 
връзките между всички отговори във всяка категория и групи свързани въпроси. По-
нататък бяха направени тестове чрез метода на еднофакторния корелационен анализ. 

Систематизираните резултати бяха обсъдени подробно и бяха направени съответни 
изводи и обобщения. 

 
3.2. Резултати от изследването 
В този раздел е направен опит да се даде характеристика на 222 медицински сестри 

с управленска функция, включени в проучването на настоящата научна работа чрез метода 
на анкета. Дискусията на получените резултати е ограничена, но таблиците са представени 
с оглед по-нататъшното им обобщено разглеждане. 

Демографски фактори, лични кариери и работни модели – характеристика на 
медицинските сестри на управленска позиция в представителната извадка. 
Табл. 3-1. Разпределение на анкетираните медицинските сестри  по национална 
принадлежност 

No. Националност Брой Процент от общо 
анкетираните 

1 Кувейтци 127 57.2% 
2 Други националности 95 42.8% 
Общо  222 100% 

Табл. 3-2. Разпределение на анкетираните според типа болница  
No. Сектор Брой Процент от общо анкетираните 
1 Държавна болница 117 52.7 
2 Частна болница 105 47.3 
Общо  222 100% 

Табл. 3-3. Разпределение на анкетираните по ръководна позиция 
No. Позиция Честота В проценти (%) 
1 Член на медицински съвет 26 11.7 
2 Висш медицински ръководител 48 21.6 
3 Среден медицински ръководител 101 45.5 
4 Супервайзор 47 21.2 
 Общо 222 100% 
Табл. 3-4. Разпределение на анкетираните според годишното възнаграждение 
No. 
 

Годишно възнаграждение 
(в кувейтски динари) 

Брой В проценти 
(%) 

1 По-малко от 1500 61 33.0 
2 1500 – 2500  43 23.2 
3 2501 – 3500  24 13.0 
4 3501 -  5000 31 16.8 
5 5001 – 7500 8 4.3 

6 Над 7500 18 9.7 
Общо  222 100% 

Относно въпросът за религиозна принадлежност, анкетираните трябваше да 
отговорят дали са мюсюлмани, християни или изповядват друга религия. 
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Преобладаващото мнозинство ма медицинските сестри с управленска функция в Кувейт са 
мюсюлмани (92.3%), християни – 6.3%, докато само 1.4% изповядват религия, различна от 
мюсюлманската или християнската. Както се очакваше, мнозинството от медицинските 
сестри с управленска функция в извадката са жени (95.9%), а мъжете са само 4.1%. Също 
така мнозинството от ръководителите са омъжени (женени) – 90.5%, докато неоженени 
(неомъжени) са едва 9.5%. 

Образователна подготовка 
Табл.а 3-5. Разпределение на медицинските сестри по образование и възрастови групи  
 
No. 

Ниво (степен) на 
образование 

До 30 
години 

30-40 
години 

41 – 50  
години 

Над 50 
години 

Общо 

N=39 N = 132 N = 44 N = 7 N = 222 
1. Средно училище 2.6 2.3 9.1 14.3 4.1 
2. Диплома за специалисти 5.1 6.1 13.6 14.3 7.7 
3. Колеж (професионал-но 

училище) 
82.1 72.0 45.5 42.9 67.4 

4. По-висше образование 10.3 19.7 31.8 28.6 20.8 
Табл. 3-6. Разпределение по образование и стаж в болница 
 
Ниво (степен) на 
образование 

Трудов стаж  
Общо По-малко от 

2 години 
Между 
2 и 5 
години 

Между 6 и 
10 години 

Между 11 
и 15 
години 

Над 16 
години 

Средно училище 4.0 0.0 1.5 2.7 24.0 4.1 
Диплома за 
специалисти  

4.0 7.6 5.9 10.8 12.0 7.7 

Колеж  64.0 69.7 72.1 75.7 40.0 67.4 
По-висше 
образование 

28.0 22.7 20.6 10.8 24.0 20.8 

Табл. 3-7. Разпределение по образование и трудов стаж на дадена позиция (в %) 
Ниво (степен) на 
образование 

По-малко от 
2 години 

Между 2 и  
5 години 

Между 6 и 
10 години 

Между 11 и  
15 години 

Над 16  
години 

Общо 

Средно училище 3.4 1.8 2.5 20.7 66.7 4.1 
Диплома 5.1 6.4 15.0 00.0 33.3 7.7 
Колеж 66.1 70.9 70.0 50.0 0.0 67.4 
По-висше 
образование 

25.4 20.9 12.5 30.0 0.0 20.8 

Табл. 3-8. Разпределение по образование и настояща ръководна позиция ( %) 
 
Ниво (степен) на 
образование 

Член на 
управителен 
съвет 

Висше ниво 
на 
управление 

Средно ниво 
на 
управление  

Контролиращо 
ниво на 
управление 

 
Общо 

N = 26 N = 48 N = 101 N = 47 N = 222 
Средно училище -- 2.1 4.0 8.5 4.1 
Диплома 3.8 2.1 5.0 21.3 7.7 
Колеж  73.1 62.5 74.3 55.3 67.4 
По-висше 
образование 

23.1 33.3 16.8 14.9 20.8 

Табл. 3-9. Разпределение по възраст на медицинските сестри и настояща  позиция (%) 
Възраст Член на упра-

вителен съвет 
Висше ниво на 
управление 

Средно ниво 
на управл.  

Контрол. ниво 
на управление 

 
Общо 

N = 26 N = 48 N = 101 N = 47 N = 222 
До 30 години --  4.2 27.7 19.1 17.6 
31 - 40 години 69.2 68.8 51.5 61.7 59.6 
41 – 50 години 23.1 2.8 18.8 19.1 19.8 
Над 50 години 7.7 6.3 2.0 -- 3.2 
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 χ 2 = 20.52, D.F. = 9, P<0.01 (Significant) 
Таблицата разкрива, че само 3.8% от членовете на управителния съвет медицински 

сестри имат квалификационна степен по-ниска от колеж, а сравнено с висшите 
ръководители, които представляват само 4.2%, средните ръководители – 9%, а 
контролиращите – 29.8%. Възрастта на анкетираните е показана в Таблица 3-9. Съществува 
корелация между увеличението на възрастта и ръководната позиция. Медицински сестри с 
управленска функция под 30 години на контролиращо ниво на управление са 19.1%, а на 
средно ниво на управление – 27.7%, докато от висшето ниво на управление броят им 
намалява до 4.2%. За тази възрастова група няма членове на управителен съвет. Това 
положение е естествено, като се има предвид, че управленските функции изискват и 
определен професионален и социален опит. В същото време, в представителната извадка 
няма мениджъри над 50 години от контролиращото ниво на управление. Тези  резултати 
показват, че образованието в колеж може да оказва известен ефект за повишение към 
ръководните позиции. Съществува тенденция броят на по-младите медицински сестри с 
управленска функция  да нараства. 
Табл.3-10. Разпределение по образование и националност на медицинските сестри (%) 
Ниво (степен на образование) Граждани на 

Кувейт 
Чужденци Общо 

 N = 127 N = 95 N = 222 
Средно училище 0.8 8.4 4.1 
Диплома 3.9 12.6 7.7 
Колеж  81.1 49.6 67.4 
По-висше образование 14.2 29.5 20.8 

Както се вижда от Таблица 3-10, процентното съотношение на чужденци със 
средно специално образование и диплома (сертификат) е по-голямо спрямо гражданите на 
Кувейт, 21% от чужденците имат стандартно образование, не са завършили колеж, спрямо 
кувейтските медицински сестри, които са едва 4.7%. 

Повече от три четвърти от медицинските сестри в Кувейт са завършили колеж по 
медицински науки, над 20% имат медицинска специалност, 11.2% - са специализирали 
хирургия, а 6.3% - имат специалност по интензивно лечение. Разпределението по 
технически квалификации е както следва: 11.9% от медицинските сестри притежават 
степен от колеж със специалност по медицински мениджмънт; 12.6% - общопрактикуващи 
медицински сестри, а останалите 7.7% - общо здравеопазване. 
Табл. 3-11. Разпределение според обучението в различните сектори 

No. Сектор Получили  
допълнително 
обучение 

Не получили 
обучение 

Общо 

  Брой Процент Брой Процент Брой Процент 
1. Общи болници 

(държавни) 
40 29.6 10 11.6 50 22.6 

2. Специализирани 
болници (държавни) 

48 35.6 37 43.0 85 38.5 

3. Частни болници 47 34.8 39 45.3 86 38.9 
 Общо 135 100% 86 100% 221 100% 
  X2=9.44, P<0.01 (Significant) 

Почти две трети от медицинските сестри са завършили някакъв вид обучаващи 
програми: 60.8% отговарят, че са завършили курс на обучение срещу 38.7%, които не са. 
Процентът на преминалите курсове за обучение медицински сестри е по-висок сред 
кувейтските (72.6%) от този на чуждестранните (27.4). Държавната болница предоставя по-
голяма възможност за управленско обучение, отколкото частната болница, както се вижда 
от Таблица 3-11. 
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Значително мнозинство (80%) от медицинските сестри с управленски функции в 
държавните общопрофилни болници са получили обучение по здравен мениджмънт, 
докато едва половината от медицинските сестри в специализираните болници и частните 
болници съответно са завършили някакъв вид обучение в тази област. Този резултат 
отразява в известна степен усилията на правителството да предоставя повече възможности 
пред кувейтските медицински сестри да развиват своите таланти (табл. 3-11.). 

Социален произход 
Табл. 3-12. Разпределение по възрастови групи на медицинските сестри и професията 
на бащите им (в %) 
No. Категория занятие До 30 години 30 – 40 

години 
41 – 50 
години 

Над 50 
години 

Общо 

  N = 39 N = 132 N = 44 N = 7 N = 222 
1. Държавна служба 38.5 22.0 18.2 28.6 24.3 
2. Търговия или 

бизнес 
33.3 27.3 15.9 0.0 25.2 

3. Професио-нално 2.6 8.3 13.6 0.0 8.1 
4. Полу-професионал-

но 
12.8 17.4 20.5 42.9 18.0 

5. Нефизически труд 0.0 1.5 6.8 0.0 2.3 
6. Квалифици-ран 

труд 
2.6 3.8 6.8 14.3 4.5 

7. Полу-квалифициран 2.6 5.3 4.5 0.0 4.5 
8. Неквалифи-цитан 

труд 
2.6 13.6 11.4 14.3 11.3 

9. Други 5.1 0.8 2.3 0.0 1.8 
От таблицата е видно, че по-младите медицински сестри произхождат от средната 

класа на обществото. 
Табл. 3-13. Разпределение по занятие на бащите спрямо националността на 
медицинските мениджъри 
No. Категория занятие Кувейски медицински 

сестри 
Чуждестранни 
медицински сестри 

Общо 

  n = 127 n = 95 n = 222 
1. Държавна служба 38.6 5.3 24.3 
2. Търговия или бизнес 31.5 16.8 25.2 
3. Професионално 3.9 13.7 8.1 
4. Полу-професионално 13.4 24.2 18.0 
5. Не физически труд 0.0 5.3 2.3 
6. Квалифициран труд 0.0 10.5 4.5 
7. Полу-квалифициран 3.1 6.3 4.5 
8. Неквалифицитан 7.1 16.8 11.3 
9. Други 2.4 1.1 1.8 
Табл. 3-14. Разпределение в проценти по занятие на бащите и настоящите позиции на 
медицинските сестри с управленска функция 
No. Категория 

занятие 
Член на 
управителен 
съвет 

Висше ниво 
на 
управление 

Средно ниво 
на управление 

Контролира-
що ниво на 
управление 

Общо 

  n = 26 n = 48 n = 101  n = 47 n = 222 
1. Държавна 

служба 
69.2 18.8 22.8 8.5 24.3 

2. Търговия или 
бизнес 

23.1 20.8 26.7 27.7 25.2 

3. Професионал
но 

0.0 10.4 11.9 2.1 8.1 
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4. Полу-
професионалн
о 

3.8 29.2 16.8 17.0 18.0 

5. Не физически 
труд 

0.0 2.1 1.0 6.0 2.3 

6. Квалифицира
н 

0.0 6.3 1.0 12.8 4.5 

7. Полу-
квалифицира
н 

0.0 0.0 8.9 2.1 4.5 

8. Неквалифици
тан 

3.8 16.0 8.9 23.4 11.3 

9. Други 0.0 50.0 2.0 0.0 1.8 
Табл. 3-15.Разпределение в проценти по занятието на бащите спрямо стажа в 
болницата на медицинските сестри  
Категория занятие на 
бащата 

По-малко от 2 
години 
N = 25 

2-5 години 
N = 66 

6 – 10 години 
N = 68 

11- 15  
години 
N = 37 

Над 15 
години 
N = 25 

Търговия 32.2 25.5 20.0 10.0 50.0 
Държавна служба 30.5 22.7 15.0 50.0 -- 
Професионално 15.3 5.5 10.0 -- -- 
Полу-професионално 8.5 23.6 17.5 20.0 -- 
Не физически труд 1.7 0.9 7.5 -- -- 
Квалифициран 3.4 1.8 12.5 -- 25.0 
Полу-квалифициран 3.4 4.5 7.5 -- -- 
Физически труд 5.1 12.7 12.5 20.0 25.0 
Други -- 2.7 2.5 -- -- 
Табл. 3-16. Разпределение в проценти по занятие на бащите спрямо стажа на дадена 
длъжност 
Категория занятие на 
бащата 

По-малко от 2 
години 
N = 25 

2-5 години 
N = 66 

6 – 10  
години 
N = 68 

11- 15  
години 
N = 37 

Над 15  
години 
N = 25 

Търговия 24.0 33.3 19.1 32.4 15.4 
Държавна служба 28.0 31.8 19.1 21.6 23.1 
Професионално 20.0 7.6 4.4 10.8 7.7 
Полу-професионал. 16.0 10.6 32.4 8.1 7.7 
Не физически труд -- 1.5 2.9 2.7 -- 
Квалифициран 8.0 -- 4.4 2.7 23.1 
Полу-квалифициран 4.0 5.9 5.9 5.4 -- 
Физически труд -- 10.3 10.3 13.5 23.1 
Други -- 1.5 1.5 2.7 -- 

Въпреки че социалният произход на медицинските сестри от извадката оказва 
известно влияние върху трудовия стаж на дадена длъжност, както и върху трудовия стаж в 
болница, тенденциите не са много ясни, за да се направят темпорални заключения. 
Табл. 3-17. Разпределение в проценти по занятие на бащите спрямо типа на 
болницата (частна или държавна) 
No. Категория занятие на 

бащата 
Общопрофил- 
ни болници 
n = 51 

Специализи- 
ани болници 
n = 85 

Частни 
болници 
n = 86 

Общо  
n = 222 

1. Търговия 33.3 27.1 18.6 25.2 
2. Държавна служба 17.6 30.6 22.1 24.3 
3. Професионално 2.0 9.4 10.5 8.1 
4. Полу-професионал. 5.9 16.5 26.7 18.0 
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5. Не физически труд 3.9 2.4 1.2 2.3 
6. Квалифициран 3.9 3.5 5.8 4.5 
7. Полу-квалифициран 9.8 3.5 2.3 4.5 
8. Неквалифициран труд 23.5 4.7 10.5 11.3 
9. Други 0.0 2.4 2.3 1.8 

Най-важната причина за сравнително високия процент на медицинските сестри в 
Кувейт, чието занятие на бащите е професионално, се дължи на включените чуждестранни 
медицински сестри от различни страни, които работят в Кувейт.  

Остава въпросът дали социалният произход оказва влияние върху кариерата на 
медицинските сестри, въпреки че могат да се посочат явни доказателства за това. По-
нататък в изследването се изисква да се обясни, с какъв социален произход преобладават 
медицинските сестри в Кувейт и ефектът, който оказва социалният произход върху 
професионалната кариера и позиции. 

„Средно статистическата” медицинска сестра от представителната извадка започва 
своята кариера на пълен работен ден на възраст 21 години, а средностатистическата 
възраст за начало на ръководна длъжност е 28,5 години. Така че, ако се приеме, че по 
времето на изследването, средната възраст е 33 години, тогава тя ще има приблизително 12 
години стаж, от които около 5 години на ръководна длъжност, а предходните 7 години на 
по-ниска позиция.  
Табл. 3-18. Разпределение по години на медицинските сестри  
No. Група Средно 
1. Настояща възраст 33 
2. Възраст, на която е започнал работа 21.3 
3. Възраст, на която е достигнал ръководна длъжност 28.5 
4. Не-ръководен трудов стаж 7.2 
5. Ръководен трудов стаж 4.5 
6. Общо трудов стаж 11.7 

Организационна мобилност  
Мобилността на медицинските сестри е един от главните аспекти на ръководната 

кариера. В съответствие с това, анкетираните трябваше да посочат броя на болниците, в 
които са работили през времето на кариерата им в здравния сектор, като включват и 
настоящата болница. Степента на организационната мобилност сред медицинските сестри 
от извадката е представена в Таблица 3-19.  
Табл. 3-19. Разпределение по придвижване между болниците спрямо ръководната 
позиция в проценти 
Брой 
бол-
ници 

Член на 
управителен 
съвет 
N = 26 

Висше ниво  
на управление 
N = 48 

Средно ниво  
на управление 
N = 95 

Контролиращо 
ниво на  
управление 
N = 46 

Общо 
 
 
N = 215 

1. 50.0 35.4 46.3 41.3 43.3 
2. 34.6 25.0 29.5 26.1 28.4 
3. 15.4 25.0 14.7 19.6 18.l 
4. -- 10.4 8.4 6.5 7.4 
5. -- 4.2 1.1 2.2 1.9 
6. -- -- -- 4.3 0.9 

В настоящето изследване, отразено в Таблица 3-19, не е изненадващ резултатът, че 
около половината от анкетираните (43.3%) са “новопостъпили” в болниците. Те никога 
преди това не са работили или сменяли здравното заведение с друго освен в това, в което 
работят в момента. Това още веднъж потвърждава предишните заключения, че 
мнозинството на днешните медицински сестри в Кувейт са “новопостъпили” (остават в 
организацията, в която са започнали трудовия си стаж)  и в нея осъществяват управленска 
кариера. 
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Почти една трета (28.4%) от медицинските сестри са работили в 2 болници, 
вкючително и тази, в която работят в момента, докато по-малко от една трета (28.3%) са 
работили за 3 и повече болници през медицинската си кариера, включително и болницата, 
в която работят в момента.  
Табл. 3-20. Разпределение на мобилност по възрастови групи 
Брой болници: Под 30 години 30 – 40 години 41 – 50 години Над 50 години Общо: 

Брой % Брой  % Брой  % Брой  % Брой % 
1 26 70.3 56 43.8 11 25.6 0 0.0 93 43.3 
2 8 21.6 39 30.5 14 32.6 0 0.0 61 28.4 
3 или повече 3 8.1 33 25.7 18 41.8 7 100 61 28.3 
Общо: 37 100% 128 100% 43 100% 7 100% 215 100% 

Средно 
заемани 
длъжности: 

 
1.4 
 

 
2.0 

 
2.4 

 
3.3 

 
2.0 

Табл. 3-21.Разпределение на мобилност на медицинските сестри спрямо тяхната 
националност в проценти 
 
Брой болници 

Кувейтски медицински 
сестри 
N = 124 

Чуждестранни медицински 
сестри  
N = 91 

Общо 
 
N = 215 

1 61.3 18.7 43.3 
2 25.8 31.9 28.4 
3 11.3 27.5 18.1 
4 1.6 15.4 7.4 
5 0.0 4.4 1.9 
6 0.0 2.2 0.9 

Резултатите, представени в Таблица 3-21 показват, че чуждестранните 
медицинските сестри са по-мобилни от техните кувейтски колеги, тъй като кувейтските 
медицински сестри показват тенденция по-скоро да остават в една и съща болница, 
отколкото да сменят здравния сектор, докато чуждестранните търсят по-добри условия за 
кратко време. Както се вижда в Таблица 3-21 повече от половината от кувейтските 
медицински сестри (61.3%) работят в една и съща болница, съпоставено с чуждестранните 
медицински сестри, които са по-малко от една четвърт (18.7%). Едва 12.9% от кувейтските 
медицински сестри са работили в повече от три болници, за разлика от чуждестранните, 
където около половината от тях (49.5%) са работили в три или повече болници. Размерът 
на болниците, в които продължават и сега да работят медицинските сестри, също оказва 
известно влияние върху мобилността, както се вижда по-долу в Таблица 3-22.  
Табл. 3-22. Разпределение на мобилността спрямо размера на болницата в проценти 
Персонал: 
Брой болници: 

51-100 101-500 501-1000 Над 1000 Общо 

 n = 34 n = 56 n = 49 n = 76 n = 222 
1 26.5 35.7 42.9 56.6 43.3 
2 38.2 32.1 22.4 25.0 28.4 
3 23.5 26.8 20.4 7.9 18.1 
4 2.9 5.4 10.2 9.2 7.4 
5 8.9 0.0 2.0 0.0 1.9 
6 -- -- 2.0 1.3 0.9 

Отрицателният корелационен коефициент между размера на болницата, измерен 
чрез броя на медицинския персонал, и  мобилността показва, че медицинските сестри от 
болници с по-голям персонал са по-малко мобилни отколкото медицинските сестри в по-
малки болници. Около половината от медицинските сестри, които работят в болници с 
повече от 500 души медицински персонал не са сменяли болницата, за разлика от около 
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една четвърт  от тези, които са работили в болници с по-малко от 500 души персонал. Ако 
разгледаме броят на преместванията в болници с по-малко от 100 души персонал, се 
вижда, че около 35.2% от медицинските сестри в тази категория са работили в повече от 
три болници, докато 18.4% - в болници с повече от 500 души медицински персонал.  
Табл. 3-23. Обучение на медицинските сестри и мобилност между болниците 
Брой болници Преминали курс на 

обучение 
Не преминали курс на 
обучение 

Всичко 

 n = 131 n = 83 n = 214 
1 55.0 25.3 43.5 
2 22.1 37.3 28.0 
3 13.7 25.3 18.2 
4 6.9 8.4 7.5 
5 2.3 1.2 1.9 
6 -- 2.4 0.9 

Медицинските сестри, които отговарят, че са участвали в обучаващи програми, по-
рядко сменят работата си в сравнение с тези, които не са участвали в някаква форма на 
обучение. Медицинските сестри, които работят само в една болница, преминали програма 
на обучение са повече от половината (55.0%), а тези, без обучителни програми, са една 
четвърт. 
Табл. 3-24. Трудов стаж на медицинските сестри в настоящата организация и 
длъжност 
Брой години в здравна 
организация 

Член на 
управите- 
лен съвет 

Висше  
ниво на  
управление 

Средно ниво 
на 
управление 

Контролира- 
що ниво на  
управление 

Общо 

 N = 26 N = 47 N = 101 N = 47 N = 221 
По-малко от 2 години 15.4 17.0 11.9 2.1 11.3 
2 – 5 години 23.1 12.8 40.6 27.7 29.l9 
6 – 10 години 30.8 34.0 23.8 42.6 30.8 
11 – 15 години 15.4 23.4 15.8 12.8 16.7 
16 – 20 години 11.5 4.3 4.0 8.5 5.9 
над 20 години 3.8 8.5 4.0 6.4 5.4 
 
Брой години на 
дадена длъжност 

Член на 
управите- 
лен съвет 
n = 26 

Висше ниво  
на 
управление 
n = 47 

Средно ниво  
на  
управление 
n = 101 

Контролира- 
що ниво на 
управление 
n = 47 

Общо 
 
 
n = 221 

По-малко от 2 години 30.8 20.8 31.7 19.1 26.6 
2 – 5 години 38.5 50.0 52.5 48.9 49.5 
6 – 10 години 19.2 20.8 11.9 27.7 18.0 
11 – 15 години 11.5 8.3 2.0 2.1 4.5 
16 – 20 години -- -- 1.0 2.1 0.9 
над 20 години -- -- 1.0 -- 0.5 

Среден брой години в дадена организация 8.10. 
Средно прослужено време на дадена длъжност 4.29. 
Обобщаването на данните за трудовия стаж на едно работно място и на една 

длъжност, заедно с броя на преместванията дава ясна индикация, че организационната 
мобилност на медицинските сестри с управленска функция в Кувейт е ниска, както това се 
вижда в Таблица 3-24. 

Модели на професионално развитие 
Данните от представителната извадка бяха представени според вида на длъжността, 

която са заемали медицинските сестри в началото на тяхната кариера и областта, в която те 
са започнали първата си работа (Таблица 3-25). Въпреки че тук се наблюдават много малко 
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тенденции, могат да се направят някои интересни заключения. Процентът на главните 
медицински сестри, описващи първата си длъжност като медицинска сестра или 
контролиращи ръководители са една четвърт от общия брой на анкетираните в 
представителната извадка: 13.3% в инфекциозно отделение, 11.7% като стажанти и 39.9% в 
други отделения. 
Табл. 3-25. Разпределение по стартова длъжност спрямо възрастовата група 
Отделение До 30  

години 
30 – 40  
години 

41 – 50  
години 

Над 50 години Общо 

 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 
Медицинско 
звено 5 17.9 19 16.4 6 15.8 1 16.7 31 16.5 

Хирургия 1 3.6 15 12.9 1 2.6 0 0.0 17 9.0 
Операционна 1 3.6 4 3.4 2 5.3 0 0.0 7 3.7 
Интензивно 1 3.6 6 5.2 3 7.9 1 16.7 11 5.9 
Сърдечно 2 7.1 5 4.3 2 5.3 0 0.0 9 4.8 
Педиатрично 0 0.0 3 2.6 1 2.6 0 0.0 4 2.1 
Главна сестра 2 7.1 11 9.5 5 13.2 0 0.0 18 9.6 
Контролиращ 5 17.9 13 11.2 6 15.8 1 16.7 25 13.3 
Стажант 6 21.4 12 10.3 3 7.9 1 16.7 22 11.7 
Инфекциозно 4 14.3 13 11.2 6 15.8 2 33.3 25 13.3 
Други 1 3.6 15 12.9 3 7.9 0 0.0 19 10.1 
Общо 28 14.9% 116 61.7% 38 20.2% 6 3.2% 188 100% 
Табл. 3-26. Разпределение по стартова длъжност спрямо сегашната позиция на 
медицинските сестри 
Отделение Член на 

управите-лен 
съвет 

Висше ниво 
на 
управление 

Средно ниво  
на управле- 
ние 

Контролира-
що ниво на 
управление 

Общо 

 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 
Медицинско 
звено 

0 0.0 5 11.6 17 20.0 9 22.0 31 16.5 

Хирургия 0 0.0 4 9.1 2 2.4 1 2.4 7 3.7 
Операционна 1 5.6 2 4.5 8 9.4 6 14.6 17 9.0 
Интензивно 1 5.6 3 6.8 5 5.9 2 4.9 11 5.9 
Сърдечно 1 5.6 0 0.0 2 2.4 6 14.6 9 4.8 
Педиатрично 0 0.0 3 6.8 1 1.2 0 0.0 4 2.1 
Главна сестра 2 11.1 8 18.2 7 8.2 1 2.4 18 9.6 
Контролиращ 5 27.8 2 4.5 12 14.1 6 14.6 25 13.3 
Стажант 1 5.6 5 11.4 11 12.9 5 12.2 22 11.7 
Инфекциозно 6 33.3 8 18.2 8 9.4 3 7.3 25 13.3 
Други 1 5.6 4 9.1 12 14.1 2 4.9 19 10.1 
Общо 18 9.6 44 23.4  85 45.2  41 221.8  188 100 % 

В действителност, около една четвърт от главните сестри могат да се разглеждат 
като новопостъпили в здравната сфера основно от инфекциозни или педиатрични 
отделения. Ако разгледаме стартовите длъжности на медицинските сестри според типа на 
болницата, в която работят в настоящия момент, се вижда, че около две трети от главните 
медицински сестри в общопрофилните болници постъпват на работа като главни сестри, 
контролиращи, стажанти, медицински работници и лаборанти в инфекциозни отделения, 
започват с контролираща функция (супервайзор). Разпределението е показано в Табл. 3-27. 
Табл. 3-27. Разпределение по стартова длъжност спрямо типа на болницата 
Отделение Общопрофил-ни 

болници 
Специализира-ни 
болници 

Частни болници Всичко 

 N = 45 N = 68 N = 75 N = 188 
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Медицинско звено 20.0 13.2 17.3 16.5 
Хирургия 0.0 11.8 12.0 9.0 
Операционна 4.4 1.5 5.3 3.7 
Интензивно 2.2 10.3 4.0 5.9 
Сърдечно 11.1 2.9 2.7 4.8 
Педиатрично 0.0 2.9 2.7 2.1 
Главна сестра 4.4 10.3 12.0 9.6 
Контролиращ 22.2 13.2 8.0 13.3 
Стажант 20.0 7.4 10.7 11.7 
Инфекциозно 8.9 19.1 10.7 13.3 

В общопрофилните болници 46.6% започват своята кариера като главна сестра, 
контролиращи и стажанти, а едва 8.9% преминават през инфекциозно отделение. В 
специализираните болници 30.9% започват своята кариера като главна медицинска сестра, 
контролиращи или стажанти, а 19.1% идват от инфекциозно отделение. В частните 
болници процентът е подобен като този в специализираните болници – 30.7% идват от 
длъжност главна сестра, контролираща медицинска сестра и стажанти, а едва 10.7% - от 
инфекциозно отделение. Това може да се интерпретира, че специализираните болници са 
най-привлекателните обекти за медицинските сестри, включвайки главните сестри от 
общопрофилните болници, които се присъединяват за по-благоприятни бъдещи 
възможности. В общпрофилните болници има тенденция медицинските сестри с 
управленска функция да се издигат чрез вътрешно повишение и обучение. 
Табл. 3-28. Нагласи на медицинските сестри с ръководна позиция към 
възможностите, които им предоставя длъжността (n = 220) 
Среден резултат (Минимум = 1, Максимум =7)   ______________________________              

Персонално израстване   а – колко има сега  4.95 
   б – колко би трябвало да има 5.69 

     в – колко е важно за мен  6.40           
Независимо    а – колко има сега  4.88 
мислене и действие               б – колко би трябвало да има 5.99 
     в – колко е важно за мен  6.35 
Собствена оценка   а – колко има сега  4.52 
(признание)    б – колко трябва да има  5.38 
     в – колко е важно за мен  5.05 
Близко приятелство   а – колко има сега  4.62 
     б – колко трябва да има  5.24 
     в – колко е важно за мен  4.85 
Повишение    а – какво е в момента  3.81 
     б – какво трябва да бъде  4.83 
     в – колко е важно за мен  4.59 
Сигурност    а – какво е в момента  5.57 
     б – какво трябва да бъде  6.24 
     в – колко е важно за мен  5.79 
Заплащане    а – какво е в момента  4.38 
     б – какво трябва да бъде  5.79 
     в – колко е важно за мен  5.65 
В Таблица 3-28. са дадени резултатите от подробното изследване на 

характеристиките на очакванията и стремежите на медицинските сестри. Почти всички 
отговори за всеки вид потребности са над 4.0 (с изключение на заплащането), което е 
средната точка в скалата на класификация. Това означава, че медицинските сестри най-
общо са давали  сравнително високи оценки. Първият показател, който според 
медицинските сестри в Кувейт, е от първостепенно значение, е чувството за сигурност 
(6.24). Също така медицинските сестри трябва да се чувстват свободни и независими в 
мисленето и действията си (5.99), както и персоналното израстване и развитие и по-високо 
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заплащане са много важни. Повишението е най-малко значимият показател, който трябва 
да присъства в тяхната работа. Както се вижда в Таблица 3-28, очевидно е, че седемте типа 
потребности не са равностойни по значение. За медицинските сестри от извадката 
изглежда, че най-важно е повишаване на възможностите за израстване и развитие (6.40) и 
самостоятелнното мислене и дейстие (6.35). Тези числа ясно говорят за очевидни 
съвременните потребности на медицинските сестри в Кувейт, които здравните 
организации трябва да се опитат да задоволят. 

На края, оценката на удовлетворението на анкетираните за всeки един показател 
беше изчислен чрез изваждане на действителната стойност (а) от стойността на същия 
показател, какъвто би трябвало да бъде (б) и тази разлика се умножава по важността (в), 
която медицинските сестри дават на този показател, както е показано в Таблица 3-29 по-
долу. 
Табл. 3-29. Удовлетворение на медицинските сестри с управленски функции от всяка 
една от седемте характеристики на длъжността (n = 220) 
No. Показател Среден резултат 
1. Заплащане 7.97 
2. Сигурност 3.88 
3. Повишение 4.68 
4. Самооценка/ признание 4.34 
5. Близко приятелство 3.00 
6. Израстване и развитие 4.74 
7. Независимо мислене и действие 7.05 

(Ниски резултати = удовлетворение) 
Табл. 3-30. Отношение на медицинските сестри с ръководна позиция към 
основанията за удовлетворение, които им дава настоящата длъжност (N = 220) 
Показател Средна стойност 
Сигурност 5.57 
Автономност 4.88 
Самореализация 4.95 
Социална принадлежност 4.62 
Оценка (признание) 4.52 
Табл.3-31. Отношение на медицинските сестри с ръководна позиция към основанията 
за удовлетворение, които те очакват от настоящата си длъжност (N = 220) 
Показател Средна стойност 
Самореализация 6.40 
Автономност 6.35 
Сигурност 5.79 
Оценка (признание) 5.05 
Социални потребности (от принадлежност) 4.52 
Табл. 3-32. Отношение на медицинските сестри с ръководна позиция към важността 
на основанията за удовлетворение, които би им дала длъжността (N = 220) 
Показател Средна стойност 
Социални 3.0 
Сигурност 3.87 
Оценка 4.34 
Автономност 7.07 
Самоосъществяване 5.32 

Както се вижда от Таблица 3-30, Таблица 3-31 и Таблица 3-32 медицинските сестри 
в Кувейт смятат, че потребностите от самоактуализация (5.32) и автономност (7.07) са най-
малко удовлетворените потребности. Също така медицинските сестри в Кувейт смятат, че 
изброените по-долу в списъка потребности: социални, сигурност и оценка (признание) са 
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по-добре задоволени от двете потребности, които са посочени по-напред в списъка: 
самоактуализация и автономност.  

Отношение към организацията 
В допълнение към въпросите в анкетата, свързани със задоволените потребности, 

бяха включени въпроси относно отношението на медицинските сестри към тяхната здравна 
институция. Още веднъж беше използвана за оценка пет-степенната скала на Ликерт. Тези 
отговори са обобщени в Таблица 3-33 по-долу. 
Табл. 3-33. Организационен опит на медицинските сестри с управленска функция в 
проценти (n = 222) 
  Да, определено  Не, определено 
No. Въпрос 1 2 3 4 5 
1. Възприема ли се като професионалист 19.8 28.8 23.0 18.9 9.5 
2. Околната среда позволява адекватно 

справяне с индивидуалните оплаквания 3.2 13.1 27.9 27.5 28.4 

3.  Сблъсква се със  силно нарушаване на 
ръководните прерогативи 5.0 13.1 26.1 32.0 23.9 

4. Висшето ръководство не уважава 
средното ниво на управление  4.5 10.8 31.1 27.5 26.1 

5. Рутинни задължения и липса на 
инициативност и действие 10.4 21.2 17.6 23.4 27.5 

Факторният анализ на променливата, наречена организационен опит показва, че се 
очертава само един фактор. Този фактор се нарича организационно удовлетворение (Poole 
et al 1981). Данните са обобщени в Таблица 3-34. 
Табл. 3-34. Организационен опит в здравеопазването (n = 222) 
Фактор Променливи Тегло 
А А- работна среда, позволяваща справянето с 

индивидуалните оплаквания, е неадекватна 
0.46 

 Б – прекалено силно нарушаване на ръководните 
прерогативи 

0.46 

 В - висшето ръководство не уважава средното ниво на 
управление  

0.73 

 Г - рутинни задължения и липса на инициативност и 
действие 

0.32 

Табл. 3-35. Зависимост между променливите 
 А Б В Г Общо 
А 1     
Б .18 1    

В .39 .31 1   
Г .09* .26 .20 1  
Общо 0.61 .67 .70 .63 1 
Изключение *р >0.05, всички зависимости имат коефициент на значимост при р > 0.001 

От Таблица 3-35 се вижда, че обобщаващият въпрос за всички променливи, 
посочени в таблицата, е удовлетворението на медицинските сестри от здравната 
организация. 
Табл. 3-36. Удовлетворение на медицински сестри на ръководна позиция от 
организацията, в която работят 
Оценка ДА, определено 
1. Работната среда, позволяваща справяне с индивидуалните оплаквания, е 
неадекватна 

16.3 

2. Прекалено силно нарушаване на ръководните прерогативи 18.1 
3. Висшето ръководство не уважава средното ниво на управление  15.3 
4. Рутинни задължения и липса на инициативност и действие 31.6 
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Табл. 3-37. Отношение на медицинските сестри с управленска функция към 
участието в управлението на болницата на медицинските сестри (n = 222) 
 
Оценка 

Да, определено 
приемам  

 Не, определено  
не приемам 

1 2 3 4 5 
Необходимо е да се предоставя повече 
информация на медицинските сестри 

20.3 28.4 21.2 23.4 6.8 

Редовните срещи, работните групи със 
супервайзорите са подходяща форма за участие на 
медицинските сестри в управлението 

36.9 28.8 14.0 17.1 3.2 

Участието в управителните съвети и на 
контролиращото ниво като супервайзори са 
подходяща форма за участие на медицинските 
сестри в управлението 

30.2 29.3 22.1 12.6 5.9 

Необходимо е да се засили участието в 
управлението на медицинските сестри в моята 
болница 

8.6 16.2 27.5 34.2 13.5 

Възгледите на медицинските сестри с управленска 
функция за представянето на интересите на 
медицинските сестри чрез участието им в 
управлението на болницата трябва да се взимат 
предвид 

38.7 28.4 22.1 7.7 3.2 

Участието на медицинските сестри в управлението 
намалява ролята на средното и контролиращото 
(на супервайзорите) ниво на ръководителите 
(предпочита се двустепенна форма на управление 
и участие в нея) 

17.6 24.3 23.4 26.1 14.4 

Съвместните консултативни комисии са 
подходяща форма за участие в управлението 

25.7 17.1 23.9 18.9 14.4 

Участието в избора на изпълнителните директори 
чрез профсъюзите са подходяща форма за участие 
на медицинските сестри в управлението 

8.6 8.6 23.9 24.8 34.2 

Разширяването на колективните преговори е 
подходяща форма за участие на медицинските 
сестри в управлението 

10.0 13.1 19.9 19.9 37.1 

Данните в Таблица 3-37 показват, че едва една четвърт от анкетираните 
медицински сестри са съгласни с необходимостта да се засили участието на медицинските 
сестри в управлението на  болницата (24.8%), а около половината от анкетираните 
посочват, че не са съгласни. Тези резултати говорят за по-силното желание за по-голям 
контрол при вземане на решение в болницата.  

Има желание за предоставяне на повече информация на медицинските сестри. 
Някои от анкетираните посочват като отговор на този въпрос, че на медицинските сестри 
трябва да се предоставя само необходимата за дадена работа информация. Отново повече 
от половината от анкетираните медицински сестри (65.7%) считат, че редовните срещи на 
работните групи с техните супервайзори са подходяща форма на участие, докато тези, 
които посочват двустепенните съвети (управленски и контролиращ) се различават с много 
малко (59.5%). Относително изненадващо е, че съвместните консултативни комисии се 
възприемат като по-малко подходяща форма за участие на медицинските сестри. 42.8 % са 
съгласни с тази форма на участие, докато 59.5% дават предпочитанията си за 
двустепенните управителни съвети.  

Още веднъж трябва да се подчертае, че беше използвана техниката на факторния 
анализ, за да се проучи отношението на различните аспекти на формите за участие в 
управлението. Таблица 3-38 по-долу описва факторите и теглото на всеки един от тях. 
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Табл. 3-38. Факторен анализ на отношението/нагласите към формите на участие на 
медицинските сестри  в управлението (S = 222) 
Фактор Описание Оценка Тегло 
1 Участие чрез Съюза на 

медицинските сестри или 
директно участие 

А – Работниците избират директори 
Б – Разширяване на колективните преговори 

0.81 
 
0.86 

2. Желание за участие А – Редовни срещи на работните групи с техните 
супервайзори 
Б – Необходимост от по-голямо участие на 
медицинските сестри 
В – Необходимост да се предоставя повече 
информация на медицинските сестри 

 
0.64 
 
0.48 
 
 
0.39 

3. Доминиращо участие в 
ръководството 

А – Двустепенни съвети за управление 
(управленски и контролиращ) 
Б – (Съвместни консултантски комисии) 

 
0.63 
(0.20) 

Табл. 3-39. Корелация между променливите 
Фактор 1 Фактор 2                                           Фактор 3 

 А Б Общо   A Б В Общо   А Б Общо 
А 1   A 1    A 1   
Б 0.72 1  Б 0.25 1   Б 0.14* 1  
Общо 0.92 0.93 1 В 0.26 0.27 1  Общо 0.71 0.80 1 
     Общо 0.72 0.72 0.71 1      

Изключение * p<0.011, всички зависимости имат коефициент на значимост при р > 0.001 
Факторният анализ на зависимите променливи, които се разглеждат тук, очертава 

три основни групи. Както се вижда от Таблица 3-39 по-горе, първият фактор се нарича 
„Участие чрез съюз на медицинските сестри или директно участие”. Съответните отговори 
на въпроса, който получава високо тегло за този фактор, са: вземат участие чрез 
представители, чрез съюзи на медицинските служители (0.81); и разширяване участието в 
колективниото договаряне (0.86). Вторият фактор има следните зависимости на измерение: 
редовни срещи на работните групи с техните супервайзори (0.64), необходимост от по-
силно участие на медицинските сестри в управлението (0.48) и необходимост от 
предоставяне на повече информация на медицинските сестри (0.39). Третият фактор е 
доминиращо участие в ръководството и включва следните зависими величини: 
двустепенна форма на съвети за управление (управленски и контролиращ) с тегло (0.63) и 
съвместни консултативни комисии (0.20). Последната величина е слабо зависима от 
фактора и има много ниско тегло. Затова ще бъде интерпретирана по-задълбочено. 

Тъй като корелационният коефициент между ръководното ниво  в организацията и 
удовлетворението е (r = - 0.31), това означава, че медицинските сестри  с високи позиции 
изпитват слабо удовлетворение от организацията, което на свой ред е свързано с 
разглеждането на променливата величина удовлетворение от работата, изследвана по-горе 
като съществен показател в разбирането на елементите на управление. Старшите 
медицински сестри са по-силно неудовлетворени от заплащането (r = -0.33), отколкото 
медицинските сестри на по-ниска позиция, а също така от повишението (r = - 0.12), 
самооценката (r = - 0.25) и възможностите за самостоятелно мислене и действие (r = - 0.20). 

В същото време, те са по-силно удовлетворени от медицинските сестри на по-ниска 
позиция по отношение на възможностите за създаване на близки колегиални контакти (r = 
.23). Общо старшите сестри са по-слабо удовлетворени от работата си (r = - 0.11) отколкото 
тези на по-ниска позиция. Също така, те считат за по-малко вероятно по-нататъшното 
участие на медицинските сестри изобщо (r = - 0.22) в управлението, или съюзите на 
медицинските сестри като форма за участие в частност (r = - 0.23), тъй като те имат по-
слабо желание за участие от колегите си на по-ниски позиции (r = -0.27). От друга страна 
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те са склонни да поддържат доминиращото участие чрез медицинското ръководство (r = 
0.46). Освен това, старшите медицински сестри се възприемат като професионалисти ( r = 
0.45). 

И така, можем да обобщим казаното дотук. Направените заключения предоставят 
доказателства, че въпреки известни ограничения в нивата на управление в здравната 
организация, когато се разглежда като структурен показател, управленското ниво има по-
голяма тежест в разбирането за позицията на медицинските сестри с управленска функция, 
в сравнение със социалния произход спрямо занятието на бащите, тъй като нивата в 
организационната йерархия са по-здраво свързани с променливите величини, отразяващи 
мнението по отделните въпроси, както вече беше  дискутирано. 

Организационни величини: размер, функции и области 
Когато се изследва показателят размер на болницата се получи, че има само четири 

очаквани положителни коефициенти на корелация, а коефициентът на значимост е много 
несъществен, такъв какъвто е и при показателя форма на участие в управлението. 
Медицинските сестри от големите болници се противопоставят на съюза на медицинските 
сестри като форма на участие (r = -0.10). Те са по-слабо удовлетворени от организацията на 
управление (r = -0.10), от заплащането (r = -0.10) и отговарят, че имат по-малко 
възможности за самостоятелно мислене и действие (r = - 0.16). От друга страна, размерът 
на болницата има много по-висок коефициент на значимост, отколкото типът на болницата 
( r = 0.61). 

 В Таблица 3-40 се показва отношението (нагласите) на медицинските сестри към 
съюза на медицинските сестри като форма на участие в управлението, анкетираните от 
общото ниво на управление подкрепят участието на медицинските сестри в организацията 
(7.77), следвани от медицинските сестри от операционното отделение (6.76), докато 
медицинските сестри от хирургията имат най-отрицателното отношение (6.50). 
Табл. 3-40. Еднофакторен анализ на връзката нагласи – организационна област в 
болницата 
Променливи, свързани с 
отношението/ нагласите: 

Организационна област на болницата 
Общопрофилна Специализирана Частна F Sig 

Удовлетворение от 
организацията 

13.02 14.62 14.43 4.95 0.008 

Съюз като форма на участие в 
управлението 

6.45 7.26 7.77 4.77 0.009 

Самостоятелно мислене 16.63 17.65 17.09 3.58 0.003 
Сигурност 18.03 17.31 17.18 3.61 0.029 

Демографски фактори, лична кариера и работен модел 
Най-напред ще се разгледа влиянието на демографските фактори, които се състоят 

от пол и материален статус, образователна квалификация, място на раждане, националност 
и възраст. 

Пол. Независимо от наблюденията, направени в настоящето разглеждане за ролята 
на жената в управлението изобщо и в частност в Кувейт, повечето от анкетираните 
медицински сестри са жени. Може да се каже, че полът не оказва съществено влияние за 
отношението/ нагласите. Тук се отчита единствено коефициентът на значимост (at p>0.05), 
когато се изследва корелацията между пол и показатели като форма на участие в 
управлението, повишение и сигурност, за които корелационния коефициент е (r = 0.10), 
като жените подкрепят в по-голяма степен участието на медицинските сестри в 
управлението, имат по-големи възможности за повишение и се чувстват по-сигурни. 

В същия ред на мисли, ограничените данни могат да окажат влияние върху 
изводите относно брачния статус на анкетираните медицински сестри. Повече от 90% от 
анкетираните са омъжени и освен това изпитват удовлетворение от работата си (r = 0.14), 
от възможностите за повишение (r = 0.23), чувстват се по-сигурни (r = 0.19) и са доволни 
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от възможностите за по-тесни колегиални контакти (r = 0.17), докато неомъжените 
медицински сестри ценят повече възможностите за самостоятелно мислене и действие (r = 
-0.11) и изпитват по-голямо удовлетворение от самооценката си (r = -0.13). 

Място на раждане: Този показател отново има много лимитиран ефект върху 
нагласите на медицинските сестри с управленска функция към организацията тъй като 
корелационна зависимост се получи единствено за удовлетворението от работата. 
Медицинските сестри, родени в градовете са по-малко удовлетворени от работата (r = -
0.15), а също така са по-малко удовлетворени и от възможностите за повишение (r = -.017). 

Националност: Тук ще разгледаме показателят националност на медицинските 
сестри, граждани на Кувейт и чуждестранни граждани. 

Като се обърнем по-детайлно към емпиричните доказателства, не са изненадващи 
резултатите, че кувейтските медицински сестри са в по-голяма степен удовлетворени от 
здравните организации, в които работят (r = - 0.15 ) и длъжностите, които заемат (r = - 0.27) 
в сравнение с техните колеги, чуждестранни граждани, като се има пред вид политиката на 
Кувейтското правителство за защита на кувейтските граждани. Също така кувейтските 
медицинските сестри се чувстват сигурни в по-голяма степен ( r = - 0.23 ), удовлетворени 
са в по-висока степен от възможността да развиват близки колегиални контакти (r = - 0.12), 
но в същото време те чувстват, че имат по-малко възможности за самостоятелно мислене и 
действие ( r = 0.21 ). В същото време, получените резултати показват, че чуждестранните 
медицинските сестри имат по-голям професионален опит в сравнение с кувейтските. 
Кувейтските медицинските сестри имат по-голямо желание за участие в управлението на 
болничното заведение ( r = - 0.15 ), докато чуждестранните по-силно подкрепят 
доминиращото ръководство (r = 0.22 ). 

Възраст: В литературата по организационно управление, възрастта е друга област, 
на която се обръща внимание и се разглежда като предпоставка за професионално развитие 
и успех , както и възможност за дълготраен ефект върху човешките ценности. Съответно, 
очакваше се, че възрастта ще окаже известно влияние и върху отношението на 
медицинските сестри към организацията. Ако разгледаме по-подробно доказателствата, 
получени в настоящето научно изследване, ще видим, че се получават съществени 
зависимости между възраст и отношение, както това е показано в Таблица 3-41 по-долу. 
Табл. 3-41. Корелационен коефициент на Пирсън между нагласите и възрастта на 
медицинските сестри (n = 222) 

Критерии (показатели, величини) Възраст 
Удовлетворение от работата - 0.21 
Повишение - 0.36 
Сигурност - 0.19 
Израстване и развитие - 0.10* 
Близки колегиални контакти - 0.22 
Заплащане - 0.11* 
Самостоятелно мислене и действие - 0.32 
Удовлетворение от организацията - 0.18 
Участие в (привлекателност на)  управлението - 0.15 

Изключение *p> 0.05. Всички коефициенти на корелационна значимост са р  0.01. 
Ето защо, възрастта на медицинските сестри в представителната извадка се свързва 

изцяло с удовлетворението от работата, като съществува възможност да се посочи, че по-
възрастните медицинските сестри са по-малко удовлетворени от работата. Възможността 
за повишение може да се счита за една от най-съществените причини за това ( r = -.36 ), 
тъй като по-възрастните медицинските сестри са удовлетворени в по-малка степен от нея. 
По-възрастните медицинските сестри са на относително по-старша длъжност (достигнали 
са тавана на кариерата си) спрямо по-младите медицинските сестри и ето защо имат по-
малки възможности за повишение или по-скоро това става относително по-трудно. Също 
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така по-възрастните медицинските сестри се чувстват в по-малка степен сигурни и усещат 
по-малко възможности за самостоятелно мислене и действие (r = 0.32 ).  

Въпреки че по-възрастните медицинските сестри са по-малко удовлетворени от 
работата, отколкото по-младите, неочаквано получените резултати показват по-голямо 
удовлетворение от организацията на по-възрастните спрямо по-младите. Като една от 
причините за това, може да се посочи по-големият професионален опит в организацията ( r 
= .12), тъй като разбират по-добре ситуациите. Когато се разглежда участието в 
управлението, получените резултати показват, че по-възрастните медицинските сестри 
имат по-голямо желание за участие в управлението, отколкото по-младите. Този извод 
може да се разглежда във връзка с извода, направен по-горе, че старшите медицинските 
сестри се противопоставят на допълнителното участие на медицинските сестри въобще 
като се има пред вид, че последните заемат по-ниски ръководни нива. 

Образователна степен и квалификация: В действителност образованието оказва 
сравнително силно влияние върху кариерата на медицинските сестри, както това беше 
посочено в предишните глави на научното изследване. Ето защо се очакваше, че 
образованието ще окаже влияние и върху отношението на медицинските сестри към 
организацията. Изненадващо обаче, получените резултати показват, че образованието има 
много ограничен ефект върху отношението на анкетираните. 

Резултатите показват, че по-образованите медицинските сестри имат по-добри 
шансове за повишение (r = -0.09) и са по-склонни да се възприемат като професионалисти 
(r = -0.24), а в същото време те подкрепят в по-малка степен участието на медицинските 
сестри въобще в управлението спрямо медицинските сестри с по-ниска образователна 
квалификация (r = 0.18) и са против съюза на медицинските сестри като форма на участие 
в управлението (r = 0.14). 

Доколкото се разглежда степен на образование, единствената съществена 
корелационна зависимост, която е слаба, се получи по показателя възможност за 
поддържане на близки колегиални контакти (r = -0.12) и желание за участие в 
управлението (r = -0.12). 

Образователната квалификация е един от ключовите фактори и ето защо се 
разглежда в Таблица 3-42, където нивото на образование на медицинските сестри от 
представителната извадка се сравнява подробно в статистическата съвкупност. Резултатите 
показват, че шансовете за приемане на ръководни длъжности на дипломирани кандидати 
са почти двеста пъти по-високи, отколкото шансовете на тези кандидати без училищна 
диплома и 11 пъти по-високи спрямо тези с диплома за средно медицинско образование. 
Табл. 3-42. Образование на медицинските сестри 
Образование на медицинските сестри Индекс (тегло) на селективност 
Без училищна диплома 0.1 
Средно училище 18.3 
Завършен колеж или по-високо образование 208.0 

Около две трети от анкетираните медицински сестри са участвали в някаква форма 
на обучаващи програми, особено в развитите страни, такива като Великобритания. 

 
ГЛАВА 4. ОБОБЩЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 
МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ НА РЪКОВОДНА ПОЗИЦИЯ В КУВЕЙТ 
Тази глава очертава дискусия, базирана на аналитичните изводи и резултатати от 
проучването на нагласите на медицинските сестри на ръководна позиция в Кувейт с оглед 
формулирането на препоръки и заключения относно тяхната квалификация и кариера. 

Първата цел на научното изследване беше да се определят моделите на 
професионална кариера на медицинските сестри с управленски функции в Кувейт. За 
съжаление, концепцията за кариера не е подробно дефинирана в литературата. Най-общо, 
това понятие се разглежда като синоним на занятие или професия в допълнение на 
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понятието стабилна работа. Изследователят използва по-ограничено термина, в който се 
комбинира кариера и професионални модели „като серия от уточнения, направени спрямо 
институциите, външните организации и неформалните социални контакти, включени в 
занятието, които съставят трудовата история на личността или група личности ( Gould and 
Kalb, 1964 )”. 

В анкетата бяха включени няколко въпроса, за да се получи информация за 
професионалните модели на медицинските сестри в Кувейт. Тези въпроси са: 

(I) Колко време сте при сегашния работодател 
(II) Колко време сте на сегашната позиция 
(III) Вътрешноорганизационна мобилност 
(IV) Какво е било първото занятие 
(V) Какво е първото работно място. 
Тези данни позволяват да се начертае професионалният профил на медицинските 

сестри в Кувейт, както и тяхната професионална мобилност и да се анализира 
професионалния път, за да се свържат с останалите променливи в анкетата.  

4.1. Време за професионално развитие 
Един от важните аспекти в кариерата на медицинските сестри в Кувейт е 

продължителността във времето, за да се достигне сегашния ръководен статус. Според 
Miller and Form (1964), кариерата на всеки един индивид започва, когато завърши 
образование и започне редовна платена работа на пълен работен ден. Очертанието на 
хронологичния портрет на типичната кариера на медицинските сестри в Кувейт може най-
общо да се извлече от няколкото въпроса, включени в анкетата, които свързват факторите 
възраст – време в тяхната кариера. 

Средната възраст на медицинските сестри с управленски функции в Кувейт е 33 
години. Следователно медицинските сестри в Кувейт са сравнително млади. Например, 
средната възраст на общопрактикуващите медицински сестри в Канада е 44.5 години, в 
сравнение с 44.4 години за лицензираните да практикуват медицински сестри (LPN - 
licensed practical nurses) и 46.2 години за регистрираните психиатрични медицински сестри 
(RPN - registered psychiatric nurses). Данните са взети от Canadian Institute for Getting Health 
Information 2003. 

Появява се повече от една причина за сравнително младото мнозинство на 
медицинските сестри в Кувейт. Населението на Кувейт е младо, повече от 97.7% от 
населението е на възраст под 60 години, а медицинските сестри са представителна извадка 
на населението. Второ, страната е в процес на промяна като директен резултат на бързото 
икономическо развитие. Младите ръководители са убедени в готовността да приемат и 
приложат промяната. Например, ако разгледаме образователната подготовка на 
медицинските сестри от извадката по отношение на тяхната възраст, анализът показва, че 
преминалите през образователни програми са повече от 87% на възраст под 40 години. 
Трето, има средна възраст, която служи като таван, който не всеки кандидат за ръководна 
позиция може да достигне. Ясно се очертава, че младите медицински сестри предпочитат 
да започват работа в по-късна възраст. Причината може да се дължи на по-високия 
стандарт на образование, което може да означава, че по-младите медицински сестри 
достигат до управленска позиция при по-кратък стаж, отколкото останалите групи. Обаче, 
по-възрастните сестри имат по-голям управленски опит, отколкото по-младите групи. 

4.2. Организационна мобилност 
Организационната мобилност се свързва до известна степен с образованието, но 

преди да се направят заключения е необходимо да се вземе под внимание интерпретацията 
на анализа, че преобладаващото мнозинство от медицински сестри притежават степен в 
образованието. Медицинските сестри, които имат образователна степен под тази на 
завършили колеж са по-малко мобилни, но те са сравнително малък брой от анкетираните, 
само 16, което оказва затруднения в намирането на каквато и да е тенденция тук. 
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Ако в даденото обсъждане се разгледа мобилността спрямо основните изучавани 
дисциплини, резултатите показват, че медицинските сестри, получили образование за 
медицинска сестра в хирургията и за оказване на първа медицинска помощ и 
епидемиологичен контрол са сравнително по-мобилни; 36.2% от тях са работили само в 
една болница или здравно заведение, докато 74.6 са работели в повече от една болница или 
здравно заведение. 48.6% от медицинските сестри, които имат образователна 
квалификация по интензивно лечение, сърдечно-съдово лечение и операционно лечение са 
работили само в една болница или здравно заведение, а 51.4% - на повече от едно място.  

Една от причините за по-голямата мобилност на медицинските сестри от големите 
болници, отколкото в останалите се дължи на факта, че големите болници са собственост 
на държавата, докато по-малките болници принадлежат на частния сектор. Тъй като 
държавата осигурява по-голяма сигурност на работното място, отколкото другите сектори, 
особено за чуждестранните медицински сестри, това може да се отрази в дългосрочна 
кариера. Друга причина може да бъде, че в по-големите болници има по-големи 
възможности за повишение, отколкото в по-малките болници, където шансовете са 
ограничени. 

Медицинските сестри, които са участвали в обучителни програми са сравнително 
по-малко мобилни, от тези, които не са участвали, като повече от половината от обучените 
медицински сестри от извадката (55.0%) работят само в една болница, за разлика от тези, 
които са работили за повече от един работодател – една четвърт не са участвали в 
образователни програми.  

Причината за това може се търси във факта, че обучените медицински сестри са по-
търсени и по-добре платени в болниците, които могат  да предложат по-добри условия, за 
да ги стимулират да останат на работа, в сравнение с новопостъпилите медицински сестри, 
които имат по-малък професионален опит. Друга причина може да бъде, че тези, които са 
преминали обучение, са селектирани от тези, които са работели по-дълго време на 
сегашната длъжност и в сегашната болница. 

Накрая, мобилността се свързва също така с типа на болницата, където 
медицинските сестри работят сега. 64.0% от медицинските сестри, които работят в 
общопрофилни болници, имат трудов стаж само в една болница и продължават да работят 
там, в сравнение с медицинските сестри в специализирани болници (33%) и в частни 
болници (42%). 36% от медицинските сестри в общопрофилните болници са работили в 
повече от една болница, в сравнение с медицинските сестри с управленски функции, които 
са работели в специализирани болници (68%) и в частни болници (58%). 

Друг съществен аспект от кариерата на медицинските сестри, много тясно свързан 
с мобилността, е времето, прослужено на сегашната позиция и в сегашната болница, взети 
заедно с броя на болниците, в които са работили. Прослуженото време, както на сегашната 
длъжност, така и в сегашната болница, може да предостави важна информацция за по-
нататъшното изследване на кариерата и оценяването на ефекта на професионалната 
подготовка върху кариерата на анкетираните. 

Беше установено, че членовете на медицинските управителни съвети имат по-
голям трудов стаж в здравната организация, отколкото тези на други ръководни позиции. 
Средното прослужено време от медицинските сестри с управленски функции в дадена 
здравна организация и на дадена длъжност, показва, че медицинските сестри членове на 
управителните съвети, включени в извадката, са по-малко мобилни, особено като се вземе 
под внимание фактът, че здравните организации са създадени преди по-малко от три 
десетилетия. 

4.3. Професионална насока 
В усилието да се фокусира върху оценяване на хипотезите в глобализиращия се 

свят, медицинските сестри имат много нови модели за професионална кариера и 
възможности. Анализът на моделите за професионална кариера започва тук с въпроса за 
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стартовата функция на анкетираните, в опит да се даде повече светлина върху 
преобладаващия брой на новопостъпилите сред ръководните служители и да се разбере по-
добре степнта на придвижване от по-ниска към по-висока по статус позиция. 

Все пак, трябва да се подчертае, че професионалните категории, така както са 
използвани в настоящето научно изследване, описват какво правят медицинските сестри 
или естеството на отговорностите, свързани с тяхната длъжност или професионален статус. 

Според Clark (1966) някои първоначални професионални длъжности могат да се 
разглеждат като „благоприятни” за управленска кариера. Обикновено висшето 
образование и социалния произход са предпоставка в Кувейт за заемането им. Тези 
благоприятни длъжности или „обезпечено бъдеще” са стажант, главна медицинска сестра и 
детска медицинска сестра. В Таблица 3-25 може да се види, че нараства съотношението 
между главните медицински сестри, които са започнали кариерата си като детска 
медицинска сестра, главна сестра и стажант. Повече от една четвърт от анкетираните 
главни медицински сестри на възраст под 30 години (28.5 %) са постъпили първоначално 
като главна сестра, докато за по-възрастните този процент е едва 16.7%. 

Анализът по професии, който разкрива връзката между първоначалните дейности 
на медицинските сестри и тяхната сегашна позиция, както може да се види в Таблица 3-26, 
показва, че 27.8% от членовете на управителните съвети са работели като супервайзори, 
33.3% - в инфекциозно отделение и 11.1% като главна медицинска сестра. Това показва, че 
около една четвърт от членовете на управителните съвети са започнали своята кариера 
като супервайзор, главна сестра или в инфекциозно отделение. Докато представителите на 
висшето ръководство са започнали своята кариера основно като главна сестра (18.2%), в 
инфекциозно отделение (18.2%), медицинска сестра (11.6%) или като стажант (9.1%), 
ръководителите от средното ниво на управление са започнали своята кариера основно като 
медицинска сестра (20 %), супервайзор (14.1%) или като стажант (12.9%). И накрая, 
главните медицински сестри-супервайзори, които со започнали своята кариера на същата 
длъжност, на която продължават да работят и сега, са само (14.6%), докато 63.4% са 
започнали в кардиологично отделение, в хирургия, общопрофилна медицинска сестра или 
стажант. Това всъщност може да бъде индикатор, че голяма част от анкетираните са 
вертикално мобилни. 

Накрая, в опит да се изследват произтичащите ефекти от някои фактори, 
изследвани по-рано, се прилага техниката на анализ на растежа, за да се проучат 
зависимостите между изследваните величини, както и ръководните позиции. Тези 
величини включват: възраст на медицинските сестри, социален произход и националност 
(приема се, че тези величини не се променят, тъй като се определят по рождение), 
образование (мнозинството от анкетираните най-малко притежават диплома за завършен 
колеж), трудов стаж на дадена длъжност и в дадена организация, мобилност между 
болниците, както и типа на болниците, в които работят. Тези величини бяха определени, за 
да се ограничи интерпретацията на зависимостите, но все пак трябва да се отбележи, че: 

„Анализът на професията не може да бъде прилаган за тестване на случаен модел 
на ръководни кариери в някакъв дейностен смисъл, въпреки че може да предостави 
доказателство против специфична идея ( Poole, Mansfield et al,  1981)”.  

От анализа на професията, който се разглежда от текущата позиция назад, е 
очевидно, че най-силно директно влияние върху ръководната позиция оказват трите 
величини: възраст, националност и образование. В сравнение, ръководителите докладват 
за по-голямо желание за мобилност между отделенията и болниците, което води по-късно 
до интервенция от страна на държавата да забрани всички трансфери от държавните 
болници към всички останали видове болници. Може би е в интерес на обществото да 
насърчава мобилността на медицинските  сестри на ръководна позиция между болниците и 
отделенията, осигуряващи на медицинските сестри по-добри шансове да приемат по-рано 
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отговорностите, отколкото да чакат за временно поощрение, особено в страни като Кувейт, 
където има ограничени ресурси. 

Това научно изследване предполага, че вместо да се забрани вътрешната 
мобилност между отделенията, което от своя страна причинява по-малка междуболнична 
мобилност, правителството трябва да се опита да намери главните причини за това. В 
съответствие на тези изводи, една възможна причина е, че медицинските сестри (тъй като 
по правило медицинските сестри са неудовлетворени от повишения и поощрения) също 
така предпочитат да работят в болници, които предлагат стажантски квалификационни 
програми (за да преодолеят липсата на професионален опит). 

Други фактори, които също оказват влияние в това отношение, включват възраст 
на медицинските сестри, тъй като по-възрастните медицински сестри както изглежда са по-
малко мобилни и привлекателни за пазара на труда, а националността на медицинските 
сестри – чужденците са по-мобилни, предоставя възможност да се придобие по-голям опит 
за кратък период от време и така стават по-търсени, когато се заместват от кувейтски 
медицински сестри и за по-високи заплати. 

4.4. Отношение/ нагласи на медицинските сестри към работата, позицията, 
организацията и участието в управлението 

Втората цел на научното изследване е да се определи отношението на 
ръководните медицински сестри към тяхната дейност. Отношението на медицинските 
сестри в Кувейт към въпросите на участие в управлението, удовлетворението от работата и 
организацията и тяхната заинтересованост към поощрения в организацията, ще се 
дискутират както следва: 

Фактически, през годините са разработени многобройни методи за количествено 
изразяване на отговорите в анкетите. Скалата на Likert-scale се явява като един от най-
малко сложните методи. Освен това, беше направен факторен анализ за всеки един раздел, 
за да се обобщят всички променливи величини, които са важни за изследването и служат 
като съставни части на цялостното отношение/ нагласи. Ако такава структура може да 
бъде разкрита, тогава ще бъде възможно да се направи дори много по-силен анализ и да се 
разглеждат по-обширни зависимости между въпросите. Техниката на факторния анализ 
основно се базира на вътрешните корелации между група променливи величини и 
основните модели на зависимостите, които съществуват. Така че данните могат да бъдат 
„преподредени” или „редуцирани” до сранително по-малка група от компоненти. Те могат 
да се приемат като първични променливи, определящи за наблюдаваните вътрешни 
зависимости в данните. Съответно, факторният анализ се използва тук като 
изследователска техника, за да се разкрият нови концепции и като потвърждение, за да се 
тества структурата на анкетата. Накрая ще се дискутира  зависимостта между подчинените 
(зависимите) променливи и ефектите на структурните променливи върху отношението на 
медицинските сестри към участието им в управлението. 

Трябва, обаче да се подчертае, че през цялото време главният аргумент остава 
отношението към различни измерения, които се свързват посредством идеята за контрол 
върху отговорностите на организацията, удовлетворението (творчески характер), както и 
контрол и идеология (в смисъла на заинтересоваността на ръководството да съдейства за 
поощрения в организацията). Като се базира на тези предпоставки, може да се очертае 
следващото съдържание: 

Главният въпрос засяга вида на общите нагласи, които могат да се очакват от 
медицинските сестри в Кувейт по отношение на тяхната работа. Обхватът, в който всеки 
един от представените тук фактори е важен за останалите, степента, в която те обикновено 
присъстват и приоритетите на медицинските сестри са въпросите, които се поставят с 
оглед да се оцени отношението към работата на индивидите, както и важността на така 
наречените „мотивационни” фактори във връзка с инструментариума и потребностите, в 
опита да се осигурят доказателства по този и други въпроси. 
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Този раздел дискутира също така и въпросът, свързан с работната хипотеза 
„Съществува неудовлетворение сред кувейтските медицински сестри в сферата на участие 
в управлението и ръководен опит”. За оценка на необходимото удовлетворение тук беше 
използван съкратен метод на измерване, който за първи път е адаптиран от Porter (1961). 
Той заявява: „Категориите и тяхното йерархично подреждане най-общо са в съответствие 
със системата на класификация, използвана от Maslow (1954) с две основни изключения. 
Първо, анкетата не съдържа нито един въпрос, който е свързан с най-предполагаемите 
потребности – физиологическите потребности, тъй като те са, както изглежда толкова 
адекватно задоволени от всяка една ръководна личност, че въпросът, който се свързва с 
тях, би изглеждал неуместен и ненужен за анкетираните. Второто важно отклонение от 
системата на Maslow е допълнението на категорията „автономност”. Въпросите, включени 
в тази категория са такива, че щяха да бъдат включени в категорията „самооценка”. Тук, 
обаче, тези въпроси се поставят в отделна категория, тъй като се вижда, че те логически се 
отличават от останалите въпроси, които са най-общо казано свързани с категорията 
„самооценка”. Ето защо, беше включена категорията автономност в йерархическата 
последователност на потребностите между категорията „оценка” и категорията за 
самореализация, между които има известна зависимост. 

Анкетираните трябваше да отговорят на всеки един от трите въпроса: 
А) Колко има? Съкращение от: „Колко от тези характеристики, според Вас, 

понастоящем са свързани с Вашата позиция?” или до каква степен Вашата работа предлага 
в момента? 

Б) Колко трябва да има? Съкращение от: „Колко от тези характеристики, според 
Вас, трябва да се свържат с Вашата позиция?” 

В) До колко е важна тази характеристика за Вас? 
Трябва да се отбележи, че удовлетворението, както се използва в настоящето 

изследване, е удовлетворение, свързано с длъжността и е много вероятно да се отличава от 
общоприетия тип на определение, извлечено от въпроса под формата на: „Бихте ли могли  
да кажете, че сте напълно удовлетворени от ...?” (Robinson et al  1969,  Barbash  1976). 

Анкетираните трябваше да изберат отговори от „минимум” до „максимум” по 
седем-степенна скала: 

(минимум) 1      2     3        4 5        6        7 (максимум) 
Резултатите, които са представени в Таблица 3-28 са примитивен опит да се 

степенуват тези отговори, така че да може да се направи сравнение между тях. Така 
анкетираните трябваше да отговорят на въпроси, свързани с възможностите за: 
самостоятелно мислене и действие (потребност от автономност), подържане на близки 
колегиални контакти (социална потребност), чувство за сигурност (потребност от защита), 
персонално израстване и развитие (самореализация) и чувството за самооценка 
(потребност от его-оценка). Като използвахме модела на Porter и последното изследване от 
Poole, Mansfield et al, в допълнение на оценката „трябваше да бъде – сега е” за възприетото 
удовлетворение,  анкетираните трябваше да отговорят на въпроси, свързани с 
перспективите за заплащане и повишение, които зависят от повече от една област на 
„потребност”. 

В представянето на резултатите, най-напред се изследва представата на 
медицинските сестри за специфичните характеристики на оценяване на работата по този 
начин (виж Таблица 3-28). Заслужава да се спомене, че има относително малка разлика в 
степента на различните потребности, които действително бяха посочени като 
съществуващи в позицията на медицинските сестри. Най-силно присъствие се разкри, че 
има потребността от сигурност (5.57), което се очакваше, тъй като медицинските сестри 
предпочитат да останат  в дадена болница, вместо да сменят болницата. 

Други потребности, които бяха посочени от анкетираните, като присъстващи в 
относително същата степен, включват необходимост от персонално израстване, 
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възможности за самостоятелно мислене и действие, социални, оценка или заплащане. 
Сигурността присъства в по-висока степен, докато повишението е по-малко застъпено от 
заявените по-високи потребности. Възможността за персонално израстване и развитие е 
втората характеристика, която беше посочена да присъства в работата (4.95). Това се 
очакваше като резултат от бързото развитие на кувейтската икономика. Ако се осреднят 
резултатите от всичките седем потребности, кувейтските медицински сестри най-общо 
показват по-високи нива на удовлетворение от това на чуждестранните.  

Бързо растящата икономика обаче създава повече шансове за продължаване на 
кариерата извън организацията, в която е достигнат тавана. В същия контекст, 
чуждестранните медицински сестри чувстват, че те имат по-малко възможности за 
повишение (2.90), отколкото кувейтските (4.15). Следователно, направените по-горе 
дискусии не подкрепят напълно работната хипотеза, че неудовлетворението на 
кувейтските медицински сестри съществува в сферата на участие в управлението и 
управленческия опит, по-скоро е точно обратното, а именно, че чуждестранните 
медицински сестри изпитват в по-голяма степен неудовлетворение в сферата на участие в 
управлението и управленчески очаквания, което може да се дължи на настоящата политика 
на Кувейт. 

Като обобщение, така както е показано в Таблица 3-28, почти всички отговори за 
всеки тип потребности имат оценка над 4.0 (с изключение на заплащането), която е средна 
точка на скалата за класиране. Може да се направи извода, че медицинските сестри са дали 
сравнително високи оценки на отговорите на въпросите. Резултатът показва, че 
медицинските сестри високо оценяват потребностите за сигурност (5.57), като в същото 
време дават по-слабо значение на потребностите от повишение (3.81). Този факт може да 
се разглежда като сериозно доказателство, че въпросите не предизвикват предубеждение и 
формални отговори. 

Първата характеристиката, която медицинските сестри в Кувейт чувстват, че 
трябва да бъде най-съществена в тяхната работна среда, е чувството за сигурност (6.24). 
Отново, този резултат се очакваше, защото чуждестранните медицински сестри изпитват 
по-силна потребност за сигурност (6.38), отколкото кувейтските медицински сестри (6.0). 
Този факт по всяка вероятност се дължи на кувейтската политика по отношение на смяната 
на заеманите длъжности от чужденци с кувейтчани, когато е възможно.  

Повишението е поставено на последно място в класацията на характеристиките, 
които трябва да присъстват в техните длъжности. Този резултат може да се дължи на 
предубеждението на анкетираните към по-старшите позиции. Още една причина може да 
бъде, че чуждестранните медицински сестри по-малко разчитат на повишение (4.39), 
отколкото кувейтските (5.17). 

Кувейтските медицински сестри изобщо имат по-големи очаквания от 
чуждестранните, което се разглежда като силен мотив за работа, отколкото останалите 
характеристики, такива като близки колегиални контакти (4.85) и повишение (4.59). Все 
още е малко изненадващо, че сигурността се счита за по-важна, отколкото заплащането 
(5.65), тъй като сигурността е най-важната характеристика в сегашната работа. 
Чуждестранните медицински сестри смятат сигурността като по-важна (6.07), отколкото 
кувейтските медицински сестри (5.57) по причини цитирани по-рано. Повишението се 
счита за най-малко важната характеристика, което отново може да се дължи на 
присъствието на старши медицински сестри в извадката, особено на медицинските членове 
в управителните съвети, което за тях е най-високата ръководна позиция. Също така 
чуждестранните медицински сестри поставят като най-малко важна потребността от 
повишение (4.25), както и кувейтските медицински сестри от извадката (4.85). 

Интересно е да се отбележи, че анкетираните отчитат, че необходимостта от 
сигурност присъства сравнително високо в тяхната работа и също така е важна за тях и че 
степента на удовлетворение и значението са в рамките на техните очаквания (като тяхното 
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удовлетворение е високо). Всъщност изникна различна картина, когато изследвахме 
„мотивиращите” елементи: удовлетворението от работата се появи на последно място в 
поредицата потребности като заплащане, самостоятелно мислене и действие и възможност 
за персонално израстване и развитие. Трите потребности, поставени на последно място по 
значение – сигурност, социална принадлежност и уважение, се оказаха на практика по-
удовлетворени, отколкото потребностите, поставени на първо място. Изобщо може да се 
каже, че колкото по-съществена е потребността, толкова по-удовлетворени от позицията си 
са медицинските сестри. Това могат да бъдат областите, в които служителите се нуждаят 
от повече подобрения (усъвършенстване) и поради това на практика са неудовлетворени в 
известна степен. Ръководствата на здравните заведения трябва да работят за осигуряване 
на по-добро заплащане, самореализация и автономност. 

Общо взето, тези изводи показват, че медицинските сестри в Кувейт демонстрират 
чувството, че те са силно удовлетворени от работата си, особено, когато става дума за 
разнообразните потребности по реда на задоволяване. Средното отклонение е 1.20, докато 
минималната стойност е 1.0. Медицинските сестри в Кувейт обръщат внимание на 
самореализирането (5.32) и автономността (7.07) като най-малко задоволени потребности, 
същото се установява и в научния труд на Haire et al  - според него изследваните 
медицински сестри също обръщат внимание на тези две потребности като най-малко 
задоволени. Това потвърждава аргументите на Haire et al (1966). 

„Изглежда, че се доказва хипотезата, че много организации в редица страни не 
вършат добра работа или не осигуряват удовлетворение по отношение на „Автономност” и 
„Самоосъществаване” за ръководителите, така както самите те смятат, че трябва да бъде 
или поне, не са толкова добри, колкото в областите, наречени „Социална потребност” и 
„Потребност от признание”. Последните два типа потребности, на които обръщат 
внимание ръководителите като потребности със сравнително по-слабо значение за тях, в 
същото време бяха оценени като сравнително добре задоволени.” 

Най-общо казано, оказа се, че колкото по-основна е потребността, толкова по-
задоволена е тя на ръководните позиции, срещу поддържането на аргумента на Haire et al 
(1966), който заключава: „Като обобщим, ясно се вижда, че има доста силна, дори 
перфектна тенденция за възприеманата значимост на потребностите и възприеманата 
степен на неудовлетворение да варират в една и съща посока”. Следователно този раздел 
на практика също поддържа работната хипотеза Съществува неудовлетворение в сферата 
на участие в управлението и управленчески опит сред кувейтските медицински сестри. 

Трябва, обаче, да се подчертае, че през цялото време главният аргумент остава 
отношението към различни измерения, които се свързват посредством идеята за контрол на 
отговорностите в организацията, удовлетворението (творчески характер), както и контрол 
и идеология (в смисъла на заинтересоваността на ръководството да съдейства за 
поощрения в организацията). Като се базира на тези предпоставки, може да се очертае 
следващото съдържание: 

Главната задача е да се дискутира въпроса относно предпоставките за 
управленските нагласи и поведение. Haire et al. ( 1966) отбелязва: „Невъзможно е да се 
разбере структурата на една индустриална организация – политики и практики, чрез които 
тя се управлява – без да се направят някои предположения за човешкото поведение”. 
Въпроси като „Какво е необходимо да се подобри?” трябва да намерят отговори, така че да 
се запълни пропастта между „Какво трябва да се направи?” и „Какво в действителност е 
необходимо да се направи?”, за да се развиват медицинските сестри с управленски 
функции и най-вече здравната организация. В опит да се изложат отново фактите, ще се 
посочат накратко следните изводи: 

1. Медицинските сестри в Кувейт смятат, че потребностите за сигурност, 
признание, принадлежност (социални потребности), автономност, самоосъществяване, 
заплащане и повишение са основно валидни в тяхната работа. Те разглеждат сигурността 
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като потребност, задоволена в най-голяма степен, докато повишението - в най-малка. 
Сигурността също така се разглежда и като най-очакваната потребност. Струва си да се 
спомене, че медицинските сестри в Кувейт придават голямо значение на всички 
потребности, които смятат, че са от първостепенна важност за тях, и  им придават много 
слабо разграничение една от друга. 

2. Кувейтските медицински сестри имат незначително по-високи очаквания и 
оценки на важността на споменатите потребности спрямо чуждестранните, но очакванията 
на кувейтските сестри могат да се считат също така като умерени. 

3. По отношение на задоволяване на потребностите се вижда, че кувейтските 
медицински сестри считат, че не са неудовлетворени от работата си и в същото време 
посочват по-висока степен на удовлетворение по отношение на потребности от по-ниско 
ниво, отколкото към потребностите от по-високо ниво като автономност и 
самоосъществяване. Да посочим, че колкото по-базова е потребността, толкова по-добре се 
удовлевлетворява. Интересно е да се отбележи исторически, че сигурността, социалната 
потребност от принадлежност и признанието са области, които се пренебрегваха и от 
бизнеса изобщо ( Haire et al, 1966 ), но днес изглеждат валидни и взети под внимание по 
задоволителен начин.  

4. По същата причина може да се каже, че „мотивиращите” фактори такива 
като заплащане, самоосъществяване и автономност се разглеждат от медицинските сестри 
в Кувейт като важни потребности и в същото време те са най-малко задоволени и се 
нуждаят най-много от специално внимание. 

5. Изследването на изводите по отношение на удовлетворението от работата в 
организацията сочи, че медицинските сестри в Кувейт придават голямо значение на 
възможността за самостоятелно мислене и действие  и на възможностите за израстване и 
развитие. Това е също факт при оценката на тяхното удовлетворение от организацията, в 
която работят, като придават голямо значение на автономността. Те съобщават за 
незачитане на мнението, неадекватна реакция на оплакванията, подкопаване на 
прерогативите, неуважение на ръководителите от висшето ниво към колегите от средното 
ниво и че през последните години работата става рутинна и липсва обсег за инициатива. 
Най-общо казано, това предполага, че медицинските сестри в Кувейт придават голямо 
значение на контрола и креативността при формирането на техните перспективи. Това 
силно подкрепя, работната хипотеза, че има драматични промени в компетентността на 
медицинските сестри, по-специално в сферата на управленческата компетентност, която 
беше пренебрегвана в миналото. 

Третата цел на настоящето научно изследване е да се определи отношението 
на медицински сестри с управленски функции към тяхното участие в управлението 
на организацията. Преди да разгледаме отношението на медицинските сестри с 
управленски функции в Кувейт към участието им в управлението на болницата, ще 
опишем накратко представянето му в анкетата. Под това заглавие са включени девет 
въпроса и анкетираните трябваше да отговорят, използвайки скалите на Likert. Тази 
техника може да се изложи както следва: 

а) За всяка скала или измерение на отношението, което ще бъде тествано е 
посочено изявление на мнението в рамки. 

б) За всяко едно изявление са изброени 5 категории на отговорите (от 1 до 5), 
подредени от „напълно съм съгласен” до „напълно не съм съгласен”, а средният отговор е 
неутрален. 

Като се придържаме към това, изследват се различни форми на участие в 
управлението, достигайки най-високата точка в оценката на ситуацията в Кувейт. Още 
веднъж обаче искаме да подчертаем, че бяха достъпни много малко сравнителни 
доказателства и е уместно да се посочи забележката на Guest & Fatchett (1974), 
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коментирайки тяхното изследване на ръководители: „Тези нови емпирични данни не могат 
да подкрепят опита да се попълни значителния вакуум, останал в литературата”. 

Въпреки че някои научни разработки изследват гледните точки на работници и 
ниско квалифицирани служители относно участието им във вземането на решение, 
сравнително малко е известно в подробности за отношението на медицинските сестри към 
участието им в управлението на болницата, при вземане на решение и се надяваме, че 
настоящето изследване ще бъде принос към съществуващите знания. 

В същия ред на мисли, повече от половината от медицинските сестри от извадката 
(67.1%) са съгласни с гледната точка, че мнението им би трябвало да се представя по 
отношение на някаква схема за участие на медицинските сестри в управлението на 
здравното заведение. Само 23% смятат, че разширяването на колективните преговори е 
подходяща форма за включването в процеса на вземане на решение, докато по-малко от 
една четвърт от анкетираните не се противопоставят на идеята изпълнителните директори 
да се избират чрез съюзите на медицинските сестри, в сравнение с 59% от анкетираните, 
които се противопоставят на тази форма на участие. Някои от анкетираните медицински 
сестри коментират, че това може да е по причина на липса на достатъчно знания и опит. 

Факторният анализ на разглежданите тук променливи разкрива три основни групи. 
Както много ясно се вижда в Таблица 3-35, първият фактор се нарича медицински съюз 
или директно участие. Тук е очевидно, че значителното мнозинство отхвърля идеята за 
индиректно участие или чрез медицински представители, което може да се тълкува като 
желание за придобиване на повече контрол. 

Вторият фактор има следните променливи: редовни срещи между работните групи 
и техните супервайзори (0.64), необходимост от по-голямо участие на медицинските 
сестри (0.48) и необходимост за предоставяне на повече информация на медицинските 
сестри (0.39). Тук се отнасят различни въпроси за готовността на медицинските сестри с 
управленски функции да участват в процеса на вземане на решение. Ето защо изглежда 
приемливо да се нарекат тези фактори желание за участие. Медицинските сестри са 
съгласни да предоставят някаква форма на консултации и участие, но чрез определени 
информационни канали. 

Третият фактор се нарича Управленско доминиращо участие или ограничение на 
споделената власт като индиректна форма на участие и включва следните променливи: 
двустепенни управителни съвети (управленски и контролиращ) – (0.63) и съвместни 
консултантски комисии (0.20). Този фактор има много ниско тегло. Ето защо той трябва да 
се интерпретира с повече внимание. Като се разгледат резултатите на факторния анализ, 
може да се докаже, че има стабилно доказателство относно предпочитанието на 
медицинските сестри за придобиване на контрол чрез споделянето му. 

Главната задача на нашата разработка обаче е да разкрие картината на 
предразположението за участие в управлението на здравното заведение сред медицинските 
сестри, които имат управленски функции, в Кувейт и да даде допълнителна светлина върху 
отношението към участието на медицинските сестри изобщо. 

1. В арабските страни има много малко научни изследвания относно 
отношението на медицинските сестри към участието им в управлението на здравното 
заведение. Poole et al (1981) посочват, че има повсеместно желание сред мениджърите да се 
осигурят някакви форми на консултации и участие, за техните прерогативи във вземането 
на решения. В настоящето изследване се разбра, че има такова нещо като „общи нагласи по 
отношение на участие в управлението и консултация”, като повечето от медицинските 
сестри с управленски функции считат за необходимо осигуряването на повече информация 
за медицинските сестри и по-голямо участие в управлението на техните организации. 

2. Моделът на контрол, който изглежда очевиден, е, както казва Flanders 
(1975), че управлението „може да придобива контрол като го споделя”. Независимо от 
формата на организация, която им се предлага като модел, медицинските сестри с 
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управленски функции дават много сходни отговори на въпросите, изискващи тяхното 
мнение за пряко или индиректно участие в управлението на здравното заведение. 
Впечатляващо мнозинство на анкетираните в това научно изследване изразява несъгласие 
с избирането на изпълнителни директори чрез медицинските съюзи и желание за 
разширяването на колективните преговори като подходящи форми за участие. 

Увеличаването на степента на участие във вземането на решение се разглежда като 
средство за непрекъснато активизиране и подобряване на качеството на работата в 
организацията. 

Nightingale (1979) констатира, че: „Изследването на участието в управлението на 
здравните заведения навлиза в нова ера”. Обаче, има широка празнина и липса на 
изследвания за отношението на медицинските сестри, особено в Кувейт, както вече се 
спомена по-рано, в това отношение.  

Съществува мнение, че повечето изследвания за участието на медицинските сестри 
в управлението на здравното заведение и върху управленската демокрация са 
спекулативни, тъй като те не се базират върху директни изследвания за актуалното 
отношение на въвлечените хора. Orpen (1980) отбелязва: „Няма изследвания, които 
систематично да обясняват отношението на мениджърите в различните страни към 
участието на служителите в управлението”. 

Медицинските сестри в Кувейт предпочитат по-директни и неофициални 
консултации в смисъл, че те придобиват контрол като го споделят. Те подчертават 
съгласието си с концепцията за редовни срещи на работните групи с техните супервайзори, 
за двустепенните управителни съвети (стратегическо ръководство и контролиращо, 
надзорно) като подходяща форма на участие и са съгласни, че мнението на медицинските 
сестри  трябва да се представи в някаква схема за участито им в управлението. 

4.5. Влияние на структурата върху нагласите на медицинските сестри с 
управленски функции 

Четвъртата цел е да се изследват отношението/ нагласите на медицинските 
сестри с управленчески функции спрямо тяхното участие в управлението, здравната 
организация и влиянието на структурата. В опит да се свържат различни въпроси, 
доколкото са изследвани, чрез проучване на влиянието на структурата върху 
управленческите нагласи, ще се представи накратко съдържанието според всяка група 
структурни променливи, както бяха разработени за първи път от Poole et  al (1981). Обаче, 
преди да продължим по-нататък с обобщаването на основните изводи във всяка група, 
струва си да се отбележи, че структурните променливи имат по-голяма връзка с 
оформянето на отношението на сестрите, отколкото зависимостите между субективните 
променливи.  

След обработването на мненията на медицинските сестри с управленски функции 
чрез факторния анализ и обсъждането на вътрешните корелационни зависимости между 
променливите, интерес за по-нататъшните изследвания представлява връзката между 
основните променливи. Ето защо, първостепенна задача на настоящия анализ е да се 
направи опит да се свържат в едно различните части на това изследване чрез анализиране 
на ефектите на структурните променливи върху мненията на медицинските сестри с 
управленски функции. 

За да се извърши това, тук се разглеждат три главни групи променливи, които за 
първи път са адаптирани от Poole et al. (1981). Тези три основни групи се състоят от: 

А) социална група и контрол; 
Б) организационни променливи: размер, функции и области; 
В) демографски аспекти във връзка с персоналната кариера и работните модели. 
По-долу следват главните изводи: 
Социална група и контрол. Ако се изследва идеята за класова идентичност в 

сравнение с логиката на административния контрол съгласно емпиричните данни, 
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социалната група според професията на бащите на медицинските сестри с управленчески 
функции, се установи, че няма никакво влияние върху отношението на медицинските 
сестри. Това потвърждава аргумента, че  административната позиция, не толково 
произхода имат по-голямо значение в разбирането на нагласите на медицинските сестри 
(Poole, Mansfield et  al.,  1981). 

Като се обърнем по-конкретно към генериката на понятието контрол, което се 
свързва с ниво в организационната йерархия, изводите показват, че нивото в организацията 
е по-силно свързано с променливите, отразяващи нагласите, отколкото останалите 
структурни променливи, дискутирани досега. Старшите медицински сестри са по-слабо 
удовлетворени от организацията и от работата. Отново, старшите медицински сестри по-
слабо подкрепят допълнителното участие на служителите в процеса на вземане на 
решение, особено това чрез медицинските съюзи като форма на участие. Доколкото се 
разглежда отношението на медицинските сестри с управленски функции към работата, тук 
се разкрива, че старшите медицински сестри с управленски функции са по-слабо 
удовлетворени от заплащането, повишението, самоуважението и възможността за 
самостоятелно мислене и действие. Обратно, старшите медицински сестри са по-силно 
удовлетворени от възможността да поддържат близки колегиални контакти, отколкото 
колегите на по-ниски управленски позиции. 

Когато се разглеждаше социалният произход, разбиран в смисъла на занятието на 
бащите на медицинските сестри на ръководна позиция, както това беше обсъдено по-рано, 
от емпиричните данни се разкри, че занятието на бащите изобщо не оказва влияние върху 
техните нагласи. Социалният произход има корелационна зависимост, но много слаба само 
с две променливи. Установи се, че медицинските сестри, произлизащи от по-висша 
социална група, са по-малко склонни към участие в управлението (r = -0.13) и са по-малко 
удовлетворени от възможностите да поддържат близки колегиални контакти ( r = -0.11). 
Това означава, че социалният произход няма влияние или не е от значение в обяснението 
на изразеното отношение от медицинските сестри и за тяхната кариера. 

Организационни променливи. Най-общо организационните променливи, които се 
състоят от размер, области и функции, разкриват много ограничени ефекти върху 
съставните на нагласите. Съгласно изводите на това научно изследване, единствените 
интересни резултати относно сектора на управление разкриха, че медицинските сестри в 
общопрофилните болници са по-слабо удовлетворени в организационно отношение, 
отколкото техните колеги в специализираните и частните болници. Тези в 
специализираните болници са малко по-добре удовлетворени. В допълнение, 
медицинските сестри с управленски функции в частните болници са по-слабо 
удовлетворени по отношение на сигурност и възможността за самостоятелно мислене и 
действие. Медицинските сестри в смесения сектор съобщават за по-силно удовлетворение, 
отколкото техните колеги в частния сектор. Също така има негативно мнение за 
медицинските съюзи като форма за участие, докато медицинските сестри с управленски 
функции в частните болници имат най-силно изразено позитивно отношение по този 
въпрос. 

Още веднъж, анализът на управленските функции показва, че анкетираните 
представители от групата, занимаваща се с „общо управление” са най-силно 
удовлетворени по отношение на самоуважение и самостоятелно мислене и действие. 
Подобни изводи за контрол и автономност са разкрити също и от Poole, Mansfield and 
associates. Медицинските сестри в Кувейт имат все пак по-силно позитивно отношение 
относно споделянето на властта във формата на участие в медицински съюз, обратно на 
техните колеги от производството, които имат най-силно изразено отрицателно отношение 
към този въпрос. 
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В този ред на мисли, старшите сестри изразяват по-малко желание за участие в 
управлението, отколкото техните колеги, по-специално участието в съюзите на 
медицинските сестри, тъй като те поддържат ограниченото споделяне на властта (или 
директното участие). 

Здравният сектор оказва по-малко влияние върху формирането на отношението на 
медицинските сестри, но тук бяха разкрити интересни симптоми. Тук се оформи идеята, че 
в общопрофилните болници влияние оказва не само правителството при назначаването на 
старши позиции, но също така главната политика на тези болници е предназначена да бъде 
в съответствие с политиката на национално планиране на държавата. В това изследване 
медицинските сестри от общопрофилните болници посочват по-малко удовлетворение по 
отношение на организацията, отколкото техните колеги в частните или специализирани 
болници. За разлика, те са по-удовлетворени по отношение на сигурност, докато 
медицинските сестри в специализираните болници показват по-високо удовлетворение от 
организацията и техните възможности за независимо мислене и действие. Това 
разграничаване между общопрофилните, специализираните и частните болници се 
проявява и спрямо отношението към профсъюзите на медицинските сестри, като 
медицинските сестри в общопрофилните болници посочват по-силно отрицателно мнение 
за профсъюзната форма на участие в управлението, докато медицинските сестри в 
частните болници показват по-силно положително отношение. 

Следователно като обобщение, изводите досега показват стабилна тенденция за 
медицинските сестри с управленски функции в Кувейт да бъдат разбрани в смисъла на 
структурните аспекти на контрол, които също така подкрепят в по-широк обхват 
заключенията, направени в това отношение от Poole et  al. (1981). 

Очевидно е, че здравните организации в Кувейт трябва да предложат повече 
значимост на „мотивационните” фактори, които въздействат на изпълнението на 
медицинските сестри, такива като заплащане, автономност и самореализация. Те се 
посочват от медицинските сетри като техните най-важни потребности, а в същото време 
като най-малко удовлетворени. Haier et al. (1966) прави същото заключение: „Този модел 
на относителни удовлетворения и неудовлетворения могат да имат изключително важно 
значение в решението на хората да се включат в управлението. Ако се назначат най-
способните и се подпомагат техните инициативи и способности за иновации, ние ще сме 
безспорно много близо до техните очаквания в сферата на Автономност и 
Самореализация”. 

В проучването на разнообразни измерения на организационната структура, както 
беше казано по-горе, размерът на организацията се описва като важна променлива, която 
оказва влияние върху някои структурни измерения, позиции и поведение. Емпиричното 
изследване се занимава по-скоро с размера на организацията като цяло, отколкото с 
отделни единици. Увеличаването на размера на болниците в модерните индустриални 
общества се счита за най-решаващото в еволюционното развитие, което се отразява върху 
нарастващата роля на медицинските сестри с управленски функции в модерните общества. 

Размерът на болницата се установи, че има само четири положителни 
корелационни зависимости и много слаба статистическа значимост с променливите като 
форма на участие в управлението. Медицинските сестри с управленски функции в големи 
болници се противопоставят на медицинския съюз като форма на участие (r = -0.10). Те са 
по-малко удовлетворени от организацията (r = -0.10) и от заплащането (r = -0.10) и имат 
по-малки възможности за самостоятелно мислене и действие (r = -0.16). 

От друга страна размерът на болницата е много силно свързан с типа на болницата 
(r = 0.61) и организационната област ( r = 0.47). Това, разбира се, трябва да се посочи, че са 
независими явления. Може да се заключи, че структурата на здравната организация в 
Кувейт оказва по-голямо влияние върху мненията (оценките) на медицинските сестри с 
управленски функции, отколкото размерът на болницата. Това заключение, още веднъж, 
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широко подкрепя становището на Poole, Mansfield and Associates (1981), които казват: ”По-
голямата част от нашите изследвания показват, че размерът на организацията е по-
вероятно да оказва влияние върху институционалната практика, отколкото върху мненията 
(оценките) на работещите”.  

По същата причина, изпълняването на ръководна функция изглежда има много 
ограничен ефект върху мненията (оценките, които дават) на медицинските сестри с 
управленски функции. Отношението към организацията на медицинските сестри с 
управленски функции също има много малка тенденция на влияние върху кариерата им. 
Тъй като функционалните групи съставят само номинални скали, използваната 
статистическа техника тук беше сменена с еднофакторен анализ вместо корелационния 
метод на анализ, който използвахме преди. Функционалните групи, които се разглеждат 
тук са: медицински сестри, работещи в медицинско отделение, в управлението, в 
хирургично отделение и първa медицинска помощ, в звено за развитие на персонала и 
звено за инфекциозен контрол, детско и инфекциозно отделение. 

Изводите от това изследване показват, че единствената статистически значима 
връзка между ръководната функция и мнението на медицинските сестри с управленски 
функции е между елементите на самооценка, възможност за независимо мислене и 
действие и медицинския съюз като форма на участие в управлението. Най-силната връзка 
се определя в областта на самостоятелното мислене и действие, където медицинските 
сестри като главни медицински сестри, като че ли притежават най-силно положително 
отношение (15.29), следвани от техните колеги от хирургично отделение (15.16), докато 
най-слабо удовлетворени са анкетираните от интензивно отделение (12.45) и медицинските 
сестри с управленски функции от операционно отделение (13.92). Отново, анкетираните 
главни медицински сестри са най-удовлетворени в самооценката (15.61), като 
противоположност на тези от операционно отделение (13.86), а медицинските сестри от 
интензивно отделение са по-малко удовлетворени (14.45). 

Интересно е да се отбележи, че има почти сходни модели на отговорите относно 
извода за контрол и автономност, който се демонстрира много точно от Poole et al (1981). 
Приложено беше различно от измерването на Poole et al. (1981), за да се определи 
организационната област. Като се има пред вид структурата на икономиката в Кувейт, 
организационната област в това научно изследване беше измерена чрез отговорите на 
въпроса дали анкетираните работят в общопрофилна, специализирана или частна болница. 
Заключението, което може да се направи, че типът на болницата има ограничен ефект за  
нагласите. 

Сега ще разгледаме националността на медицинските сестри – кувейтски граждани 
или чужденци. Очакваше се, че медицинските сестри с относително различен статус и 
образование имат различно отношение към другите свързани основни резултати. Обаче, 
съгласно получените доказателства бяха разкрити, изненадващо малко статистически 
значими величини, със сравнително слаби зависимости между мнение и националност. 
Това може да се обясни в известна степен от факта, че медицинските сестри в Кувейт са 
преобладаващо мюсюлмани, араби и главно от същия регион на страните от третия свят, а 
също така те споделят почти идентичен културен произход и схващания. 

Второ, ще разгледаме последствията от персоналната кариера и работните модели 
върху нагласите на анкетираните, като използваме данните, получени от анкетното 
проучване. Вниманието се фокусира специално върху времето прослужено на сегашната 
длъжност и в настоящата болница, както и върху броя на медицинските сестри, които 
работят в момента. Преди да се представят изводите, си заслужава да се спомене като се 
базираме на резултатите, че въздействията на персоналната кариера и работните модели 
върху мнението изглеждат силно ограничени. Времето, прекарано в сегашната болница от 
медицинските сестри е в положителна зависимост от възможността за самостоятелно 
мислене и действие (r = 0.24 ). Медицинските сестри, които са прослужили значителен 
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брой години в същата организация са по-слабо удовлетворени от възможността за 
самостоятелно мислене и действие, както и те са също по-слабо удовлетворени от 
възможностите за повишение (r = 0.10). В противоположност на това, те подкрепят по-
силно медицинския съюз като форма на участие (r = - 0.09) и имат по-професионално 
отношение към себе си (r = - 0.13). 

В същото време медицинските сестри, които са прекарали няколко години на 
същата длъжност са по-силно удовлетворени от възможността за самостоятелно мислене и 
действие (r = 0.23) и в известна степен – от самооценката си (r = 0.10). Това предизвиква 
въпроса, дали медицинските сестри, които са прослужили по-дълго време в дадена 
организация, но на различни длъжности имат по-голяма възможност за самостоятелно 
мислене и действие. 

Медицинските сестри, които са работили в различни болници са малко по-
удовлетворени от работата (r = -0.17), особено от възможността за повишение (r = -0.22), 
сигурността (r = -0.23) и възможността за колегиални контакти (r = -0.11). В сравнение, по-
малко мобилните медицински сестри са по-удовлетворени от останалите си колеги по 
отношение на възможността за самостоятелно мислене и действие (r = 0.20) и подкрепят в 
по-голяма степен медицинските съюзи като форма на участие в управлението (r = 0.11). В 
този смисъл тогава следва, че данните подкрепят изводите, направени в подобни 
изследвания по-специално по отношение на тези, че кариерата и работните модели имат 
относително слабо влияние върхи управленските нагласи.  

Следователно, като се обобщи казаното дотук, става очевидно от обсъждането в 
този раздел относно проучването на връзката между структура и нагласи на медицинските 
сестри с ръководна позиция, че нивото в организационната йерархия се свързва по-силно с 
променливите характеризиращи нагласите, отколкото повечето от структурните 
измерения, които се изследват тук, а именно социален произход, социална принадлежност 
и някои демографски фактори. Докато други променливи такива като организационни 
променливи, лична кариера и работни модели нямат изобщо никакво влияние върху 
оформянето на мненията на анкетираните. 

Тази научна работа разглежда медицинските сестри в Кувейт и здравните 
организации в миналото, настоящето и в близкото бъдеще. Изглежда е необходимо да се 
направят още допълнителни проучвания върху нагласите на медицинските сестри. Ще се 
придържаме към аргумента на Poole et al. ( 1981): „Разбира се, дадените граници на 
анкетата, измеренията на структурата, които развиваме, само разравят повърхността на 
едно сложно явление и което очевидно изисква подробно уточнение и усъвършенстване в 
бъдещите изследвателски проекти, ако трябва да се очертаят определени заключения”. 

Връзка между демографските характеристики, личната кариера и работни 
модели/ кариери. В предишния раздел беше отбелязано, че медицинските сестри, 
включени в извадката, произлизат главно от високообразованите слоеве на кувейтското 
общество, но това не е задължително условие и означава, че могат да произлизат от 
различни слоеве на обществото. Въпреки всичко те може да се разглеждат като 
„интелектуален” елит в смисъла на тяхната образователна подготовка. Обаче, с оглед да се 
даде повече светлина върху това явление, ще се изследва също и социалният произход на 
анкетираните медицински сестри, определен от занятието на техните бащи. 

В това изследване се разкрива, че най-разпространеното занятие на бащите на 
медицинските сестри е в търговията и държавната администрация. Трудно е да се даде 
твърдо заключение като се вземе пред вид населението, може да се приеме, че държавната 
служба и търговията ще се разглеждат главно като статус на по-ниско ниво, тъй като в 
страната няма масови икономически дейности. Очертава се тенденция на принадлежност 
на медицински сестри с управленски функции да прозхождат по-скоро от по-обширна 
социална среда, отколкото се очакваше. 
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Освен това анализът на занятието на бащите по възрастови групи на медицинските 
сестри показва, че по-младите медицински сестри достигат позиции, различни от 
социално-икономическите позиции на техните бащи. Заслужава си да се спомене, че 
социалният произход не се пренася върху възприятията на медицинските сестри. Това от 
своя страна подкрепя идеята, че населеното място има по-голямо значение от произхода.  

По такъв начин, базирайки се на данните, може да се каже, че мнозинството от 
медицинските сестри произлизат главно от средните по доход слоеве, което сочи за 
движение към намаляване на влиянието на модерния професионален сектор в социалното 
разслояване на страната. 

Като обобщение е трудно да се докаже, че медицинските сестри в Кувейт се считат 
като постоянен елит с икономически привилегирован произход. Все пак мнението, че 
съвременните медицински сестри в Кувейт съставят интелектуалния елит може да се 
потвърди.  

В следствие на бързото социално-икономическо развитие на Кувейт, също така 
можеше да се мисли, че мобилността на медицинските сестри в здравния сектор ще бъде 
по-висока сред ръководните служители, особено поради постоянното търсене на 
медицински ръководители за попълване на вакуума, създаден от развитието и 
разширението на здравните услуги. Още един фактор е политиката на кувейтското 
правителство, която е насочена към смяна на чуждестранните медицински сестри с 
управленски функции с квалифицирани кувейтски, което също се очаква да доведе до по-
силна мобилност, тъй като кувейчаните стават все по-търсени. 

Основният аргумент, който остава е, че при чуждестранните медицински сестри в 
Кувейт се наблюдава тенденция към по-честа смяна на здравните организации, по-
специално, ако си припомним, че те сменят длъжности, които са с по-малки възможности 
за повишение. McGregor (1971) например, вярва, че главната лоялност на медицинските 
сестри е по отношение на тяхната професия, тъй че те ще станат по-мобилни. Други 
автори, като Gordon and Arvay (1975), доказват, че психологически ръководителите 
очакват да останат при същия работодател с оглед по-добра кариера, като по този начин 
работодателят ще ги възнагради за тяхната лоялност. 

Ако обсъждането се насочи отново към мобилността между болниците, 
доказателството неочаквано разкрива, че всички медицински сестри в извадката не 
проявяват активност по отношение на тяхната организационна мобилност. Около 
половината от всички анкетирани са „новопостъпили” в смисъл, че те са работили само в 
една болница и продължават да работят там. 

Главният агрумент за организационната мобилност при кувейтските медицински 
сестри особено тенденцията към по-слаба мобилност, не се потвърждава категорично в 
това изследване. Относно чуждестранните медицински сестри, тенденцията да се местят 
изглежда ще се потвърди в голяма степен, тъй като повече от три четвърти от тях са 
работили в повече от две болници, докато по-малко от една четвърт са работили само в 
една болница. 

Подобно, когато се разглежда мобилността по отношение на времето, прослужено 
на сегашната работа и в настоящата болница, броят на преместване също е малък. 
Обратно, медицинските сестри са мобилни вертикално, като само около една трета са 
започнали кариерата си като главна медицинска сестра, стажант или супервайзор, а 
останалите – като „новопостъпили” в сферата на здравните услуги. Професионално, само 
една трета от медицинските сестри на всички нива са започнали в педиатрично отделение, 
като главна медицинска сестра или супервайзор. 

4.6. Зависимост между субективните променливи, демографските фактори и 
личната кариера. 

Следващите цели изследват връзката между образователната подготовка на 
медицинските сестри, тяхната ръководна позиция и професионални модели и техните 
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нагласи. Установи се, че броят на анкетираните кувейтски медицински сестри е малко по-
голям от този на чуждестранните. Една от причината е, че кувейтските медицински сестри 
имат преимуществото да принадлежат на една култура и националност, което ги поощрява 
за по-активно участие в управлението, за разлика от чуждестранните медицински сестри, 
които са от различни страни и култури. 

За целите на анализа беше установено, че е по-подходящо да се зададе въпрос на 
анкетираните, дали са родени в селски или градски райони, вместо въпроса за място на 
раждане, тъй като някои от медицинските сестри са родени извън страната. Друг фактор, 
който трябваше да се отчете, е малкият размер на страната и населените райони са много 
близо един до друг. Както се очакваше, мнозинството от медицинските сестри в 
представителната съвкупност са жени (95.9%), а само 4.1% - мъже. Това относително 
малко мъжко присъствие се дължи основно на факта, че младите кувейтски мъже смятат 
тази професия за женска, макар че това убеждение напоследък се променя. Медицинското 
образование в Кувейт е също препятствие за мъжете да станат медицински сестри. Тази 
ситуация съществуваше до началото на 1986 година. Оттогава броят на мъжете, 
получаващи медицинско образование и\или преминаващи обучение по подобни здравни 
програми към Кувейтския университет, рязко да се увеличава. 

Както се вижда в Таблица 3-6, коефициентът на корелация между образование и 
прослужено време на дадена длъжност е значителен (r = .29), което показва, че съществува 
силна зависимост между придобитата образователна степен и прослуженото време на 
дадена длъжност на медицинските сестри, като медицинските сестри с по-малък стаж в 
болницата са сравнително по-образовани. Както се вижда в Таблица 3-7, съотношението на 
медицинските сестри с трудов стаж по-малко от 2 години са едва 8.5%. Това съотношение 
нараства и достига своя максимум при медицинските медицински сестри с трудов стаж над 
16 години. Съществува силна зависимост (Р<0.001) между образователната степен и 
ръководната позиция. 

Ако се разгледа високият коефициент на корелация между прослуженото време в 
болницата и на дадена длъжност (r = 0.69), се разкрива тенденцията, че „новопостъпилите” 
на ръководни позиции са по-образовани, отколкото тези с по-продължителен трудов стаж. 
Също така, ако се разгледа зависимостта между образование и настоящата ръководна 
позиция, както това е показано в Таблица 3-8, корелационният коефициент на Пирсон 
(r=0.28), може да означава, че по-високата ръководна позиция е придобита от хора с по-
висока образователна степен. 

Главният фокус в анализа на нагласите на медицинските сестри на ръководна 
позиция в Кувейт до тук много ясно и категорично дава описание на емпиричните данни, 
получени от проведената по пощата анкета. В опит да се допълни анализът на 
зависимостите между разнообразните аспекти на нагласите на медицинските сестри, 
изследвани тук, беше използван корелационния коефициент на Пирсън. Преди да се 
разискват направените изводи е подходящо да се споменат някои слаби зависимости 
между изследваните променливи. Те може би са следствие от ограничената информация, 
събрана от анкетата, както и на липсата на подобни изследвания за медицинските сестри в 
Кувейт. В допълнение на казаното, сред другите важни причини може да бъде очевидната 
сложност на корелационната матрица: наличието на различни въпроси, групирани под 
всяко измерение означава, че голям брой фактори влияят на всеки един от тях Poole et al.  
(1981). 

Въпрки че въпросите за нагласите бяха в известна степен ограничени, все пак беше 
възможно да се съберат и обработят данните по отношение на важните въпроси, 
независимо от слабата зависимост или почти липса на такава, като например връзката  
между удовлетворението от организацията и удовлетворението от работата. По същия 
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начин, по отношение на интереса на медицинските сестри към поощряване в техните 
организации няма корелационна зависимост с останалите променливи. 

Също така резултатите показват силна зависимост между удовлетворението от 
организацията на медицинските сестри и желанието за участие в управлението (r = .27). 
Това означава, че медицинските сестри, които са по-удовлетворени от организацията имат 
по-силно желание да участват в управлението. Удовлетворението от организацията е в 
зависимост от заплащането (r = -.17), като отрицателната корелация означава, че по-
ниското заплащане води до по-слаба удовлетвореност от организацията. Останалите 
„мотивиращи” признаци: възможност за израстване и развитие и възможност за 
независимо мислене и действие имат положителна корелация спрямо удовлетворението от 
организацията ( r = .15 и  .16 съответно при p>0.001). Това означава, че медицинските 
сестри, които имат по-добри възможности за израстване и развитие, както и за независимо 
мислене и действие са по-удовлетворени от организацията, отколкото останалите. 

Желанието за участие на медицинските сестри има силна зависимост, но 
отрицателна по отношение на удовлетворението от работата (r = -0.18), което означава, че 
неудовлетворението от работата води до по-слабо желание за участие в процесите на 
взимане на решение. Вижда се, че медицинските сестри, които са по-удовлетворени от 
работата имат по-силно желание за участие. Желанието за участие е в зависимост от 
израстването и развитието (r = -.14 и r = -.13 съответно при p>0.01), като медицинските 
сестри с по-малки шансове за израстване и развитие и възможности за повишение имат по-
слабо желание за участие в управлението. Също така медицинските сестри, които имат по-
малки шансове да поддържат близки колегиални отношения (r = -.18 при p>0.001) имат по-
слабо желание да участват в процесите на взимане на решение. 

Беше показано, че полът и семейното положение на анкетираните имат много 
ограничено влияние върху отношението на ръководните медицински сестри, което се 
дължи в известна степен на ограничението в данните. Други демографски фактори, такива 
като място на раждане, националност и образование също се оказа, че имат ограничено 
влияние върху гледната точка на ръководителите. 

Противоположно на това, възрастта на анкетираните разкри по-скоро различен 
модел на влияние върху отношението. Възрастта на медицинските сестри  има интересно 
влияние върху отношението. Действително, по-младите медицински сестри оценяват 
повече условията, в които работят, особено по отношение на повишението, социалните 
контакти и сигурността. По-възрастните медицински сестри са по-удовлетворени по 
отношение на възможността за самостоятелно мислене, действие и заплащане. Те също 
така притежават по-силно положително отношение към работата и имат желание за 
участие в управлението. 

Нека да обобщим тогава, очевидно е, въпреки че съответните корелационни 
коефициенти рядко са над, а в повечето случаи под (0.50), може да се отчете силна 
зависимост на нагласите от структурните променливи. Други структурни променливи, 
такива като социален произход, образование и голяма част от демографските фактори са 
по-малко статистически значими, докато въздействията на други променливи такива като 
възраст, сектор и функции са също значителни в някаква степен. 

 И накрая, около две трети от анкетираните медицински сестри имат участие в 
някакъв вид обучителна програма, най-вече в развитите страни, такива като 
Великобритания. Това доказателство ясно посочва, че медицинските сестри в Кувейт са 
компенсирани за техния сравнително малък опит чрез по-голямо участие в специално 
подготвени обучаващи програми. Според Merriam-Webster's Dictionary, обучаващ означава: 
„да се формира чрез напътствие, дисциплина или упражнение или да се преподава, така че 
да се направи приспособен, подготвен или опитен”. Усилията на правителството да 
насърчава медицинските сестри в това отношение е също доказателство, тъй като повече 
от две трети от медицинските сестри в общопрофилните болници са преминали обучение, 
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в сравнение с около половината от анкетираните от останалите сектори. По-специално, 
правителството насърчава кувейтските медицински сестри с управленски функции, 
отколкото чуждестранните. Две трети от кувейтските медицински сестри участват в 
обучаващи програми, в сравнение с чуждестранните – само една четвърт от тях. 

Тази образователна тенденция може да се разглежда като резултат на някои 
движещи сили в тази насока. Бизнесът търси високообразовани личности. Правителството 
също е убедено в необходимостта за развитие на образованието и разширява възможности 
за достъпност в максимална степен. Като стандарти в образованието се повишиха 
обученията за работа в управлението. Следователно, вече е ясно, че кувейтските 
медицински сестри имат нови професионални възможности, както това беше поставено 
като работна хипотеза. 

4.7. Основни изводи на изследването 
1. Най-поразителното заключение за съвременните медицински сестри в Кувейт, 

подсказано от събраните доказателства, е относно образованието на медицинските 
сестри, а именно, че голяма част от мнозинството в извадката са с висше 
образование. Оказва се, че се засилва тенденцията медицинските сестри в Кувейт да имат 
висше образование. Наистина за един кратък период на развитие на Кувейт, който започна 
преди 20 години, ако се направи сравнение, ще се установи, че медицинските сестри днес 
са много по-образовани. Това означава, че образованието в Кувейт действително се 
превръща във фактор с първостепенно значение. Ето защо професията на медицинската 
сестра е професия, която развива знаещи служители. 

2. Кувейтското правителство провежда политика в защита на своите граждани, за 
да осигури по-добри шансове на кувейтските медицински сестри да развиват своя талант, 
тъй като техните чуждестранни колеги са почти изравнени числено. Съответно, очакваше 
се, че ограничените доказателства ще доведат до теоретични предположения като начало в 
известна доверителна степен. 

Доказа се, че кувейтските медицински сестри имат по-добри възможности от 
чуждестранните относно повишение, сигурност в работата и самооценка и най-общо 
казано те са по-удовлетворени от организацията. Вижда се, че организациите в Кувейт 
дават предпочитания за националността при назначаване на ръководна позиция, както и 
като основание за повишение. Въпреки че трябва да се осигуряват опитни служители, това 
предизвиква неудовлетворение сред медицинските сестри от други националности, по 
отношение на перспектива за работа и ръководен опит. Дали това ще повлияе върху 
поведението на чуждестранните медицински сестри, остава отворен въпрос. 

3. Още един значителен извод, който беше направен е, че медицинските сестри в 
Кувейт са предимно млади. Това предизвиква въпроса дали нивото на икономическо 
развитие на страната оказва влияние върху възрастта на ръководните служители. Доказа 
се тенденцията да се избират млади ръководители, въпреки че трябва да има баланс 
във възрастта по отношение на отговорностите в процеса на взимане на решение, а 
по-възрастните медицински сестри имат по-голям опит, което е от жизнено важно 
значение за прогреса и развитието на организацията. 

4. Данните, подкрепиха тезата, че медицинските сестри в Кувейт са по-малко 
мобилни (по-статични). Съществува силна тенденция чуждестранните медицински 
сестри, по-младите медицински сестри и тези от по-ниско ниво на управление да 
бъдат по-мобилни, отколкото кувейтските медицински сестри, по-възрастните на 
ръководна позиция и членовете на управителния съвет. 

5. Изводите показват, че ръководното ниво в организационната йерархия има 
по-силна връзка с нагласите на медицинските сестри  с ръководна функция, за 
разликата от останалите структурни променливи, като нивото на управление в 
организацията е силно зависимо от работа и удовлетворението от организацията. 
Изненадващо се разкри, че старшите сестри са по-слабо удовлетворени от работата, 
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отколкото медицинските сестри на по-ниски позиции, които на свой ред са по-малко 
удовлетворени от заплащането и повишението, самооценката и възможностите за 
независимо мислене и действие, но от друга страна са по-удовлетворени от възможностите 
да развиват близки колегиални отношения. 

6. Независимо от това, медицинските сестри от извадката посочват, че с 
изключение на повишението, всички изследвани потребности са удовлетворени над 
средното ниво на удовлетворение. Можем да обобщим, че медицинските сестри имат 
относително умерени очаквания от работата си. 

7. Според получените резултати, се отдава  значителна важност на двете 
променливи контрол и креативност като перспектива в работата, тъй като медицинските 
сестри в извадката посочват по-голяма потребност от възможността за независимо 
мислене и действие, възможността за израстване и развитие, и потребността от 
самооценка. Също така те посочват висока степен на удовлетвореност от очевидната 
автономност, очертаваща техните перспективи. 

8. Въпреки че медицинските сестри в Кувейт подчертават ограничената 
управленска власт като форма на участие в управлението, те отхвърлят съюзите като 
форма на участие. Интересно е да се отбележи, че главното предпочитание на 
медицинските сестри е да се осигури някаква форма на консултации и участие. Те 
подчертават редовните форми на работни срещи между работните групи и техните 
супервайзори като подходяща форма на участие на медицинските сестри в управлението. 
Трудно е да се докаже, че медицинските сестри в по-голяма или по-малка степен 
подкрепят авторитарния тип на управление, което обаче е вярно за повечето арабски 
страни. 

9. Бързото развитие на Кувейт води до създаването на много голям брой 
организации. Интересно е да се посочи, че има възможност да се изследва една област, 
която напълно се игнорира в Арабския регион, а именно да се изследва, какви интереси на 
медицинските сестри трябва да се защитават в организацията,  за която работят. Беше 
установена силна управленска обвързаност към здравния сектор. Границата на 
отговорност е известна, тъй като медицинските сестри подчертават като 
първостепенна важност отношението им към пациентите, към други групи 
медицински сестри, медицинските сестри сами по себе си, държавата като цяло и 
баланса на конкуриращите се интереси. Това означава, че различните групи са 
неразделна част от организационния процес. 

10. Резултатите от данните, представени в това научно изследване, показват 
ограничение на изследванията относно медицинските сестри в целия свят, както и липса на 
достатъчно информация за медицинските сестри в Кувейт. Въпреки че това изследване 
може да има стойност и принос за попълване на липсващата празнина. Изводите от 
изследването разкриват, че медицинските сестри в Кувейт имат уникални 
характеристики, такива като образование и възраст, изводите са много сходни с тези 
направени в други изследвания и тези направени в настоящето научно изследване. 

4.8. Препоръки и приложение на научното изследване 
По-долу са дадени прeпоръки за бъдещите изследвания: 
1. Да се направи сравнително изследване относно кариерното развитие и 

отношението на медицинските сестри в систематично изследване между две различни 
извадки. Дали тези извадки ще бъдат избрани  между Западните страни и арабските страни 
или комбинация от двете, това щe реши изследователя. Силно се препоръчва също така да 
се направи сравнително изследване между отношението на медицинските сестри и 
останалите групи, работещи в болницата, за да се разкрие мнението на двете страни, 
подобно на тези дискутирани в настоящето изследване. 

2. В Арабските страни, да се отдели по-голямо внимание на въздействието на 
различните аспекти на управленчески практики по-скоро, отколкото на разбирането и 
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отношението на медицинските сестри. Все пак, управленческата практика на 
медицинските сестри в Арабските страни се нуждае от повече систематични и сравнителни 
изследвания, по-специално в Кувейт. Haire et al ( 1966) излагат следното становище след 
проведено проучване върху отношението на медицинските сестри в 14 държави (като три 
от тях са развиващи се страни): „Следователно, едно от уникалните неща в настоящите 
изследвания е, че ни осигуриха информация, която не беше достъпна преди”. Haire  et al, 
продължават по-нататък: „Трябва да се направи, обаче, първата стъпка в посока, която 
трябва да докаже нарастващото значение на изследваната област в бъдеще”. Необходимо е 
да се разработи широка област от систематични проучвания в изследването за 
медицинските сестри, като се използват модерни статистически методи като регресионния 
и факторния анализ. 

3. Очевидно е, за страна, която има собствено управленско развитие, всяко 
допълващо знание за медицинските сестри в Кувейт по отношение на квалификация, 
образование, професионално развитие и отношение има своята стойност. Надяваме се, че 
това научно изследване ще подпомогне тези болници и техните медицински сестри, които 
участваха в анкетното проучване, както и медицинските сестри и здравните организации, 
имащи отношение към изследването, за да разкрият дали имат „пропуски и слаби места” 
между това, което те мислят, че трябва да се направи и това, което те в действителност 
правят. Clark ( 1966  ) също прави заключението: „Големите промени, заемащи място и 
очевидни тенденции, които могат да се видят, са от значителен интерес като индикатори за 
бъдещето”. В този смисъл, социалният произход и професията на бащите на медицинските 
сестри трябва да се класифицира, така че да се подчертае какви професии се включват в 
частния и държавния сектор. Това все още не е напълно класифицирано в Държавния 
годишен статистически справочник, както и от Съвета за граждански услуги (Civil Service 
Board). 

4. Беше направен изводът, че новите медицински сестри са по-образовани и 
квалифицирани от техните по-възрастни колеги. В този смисъл, младите са по-
възприемчиви в технически аспект и управленски умения. Обучението по мениджмънт, 
което се провежда по задоволителен начин, може да осигури дори още по-добър критерий 
за повишение на медицинските сестри. Това, обаче, е област, която се нуждае от по-
нататъшни проучвания, за да се подобрят и развиват квалификационните програми, да се 
отговори на въпроса, дали медицинските сестри да специализират в страната или чужбина. 
В допълнение, обучението по мениджмънт в Кувейт трябва да се сравни с това в западните 
страни, по-специално с Великбритания, където голяма част от медицинските сестри са 
склонни да се обучават или квалифицират. Чрез това трябва да стане възможно да се 
установи точно каква помощ е необходима за младите медицински сестри в Кувейт. 

5. Доказа се относително слабото присъствие на мъже в управлението, въпреки че 
не съществува пълна дискриминация при постъпване на работа. Частта на мъжете, които 
участват в управлението в болниците, не съвпада с общото участие на мъже като работна 
сила. Кувейт беше традиционно общество до преди по-малко от 40 години. 
Индустрализацията на страната и развитието на търговията доведе броят на медицинските 
сестри да нарастне толкова много. Мъжете предпочитат да започнат работа, различна от 
тази на медицинските сестри. Една от причините се крие зад традиционните бариери. 
Изглежда, че мъжете трудно биха променили отношението си, въпреки че ислямът е силно 
разпространена религия в региона и не забранява на мъжете да заемат длъжност при 
определени условия, нито пък законът забранява мъжете да имат равни шансове и 
възможности, включително заплащане и други права.  

6. Доказателството от настоящите данни предполага, че съвременните медицински 
сестри в Кувейт придават особено значение на образователните квалификации, последвани 
от поддържащи курсове, тъй като повече от две трети от медицинските сестри в извадката 
са завършили минимум колеж, а повече от половината от тях са преминали някакъв вид 
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преквалификационен курс. Този подход може да има слаби страни, тъй като формалното 
образование не може да се възприема като достатъчно, за да превърне медицинските 
сестри компетентни в тяхната работа. Според Mintzberg (1973), този подход може да 
подобри само някои от основните умения и да осигури стажантите със знания, но в същото 
време не осигурява не-лидера с възможности да води ефективно. Ето защо може би е по-
ефективно за здравните организации в Кувейт да поставят ударението върху 
пренебрегнатата управленска група и да направят повече усилия, за да я използват по-
добре, по-специално чрез обучение по менджмънт на място, в болницата. 

7. Необходимо е да се проведат по-нататъшни проучвания, за да се даде повече 
светлина върху крайния резултат. 

4.9. Заключения 
Данните показват, че много малко научни изследвания проучват въпроса за 

ръководните медицински сестри глобално, като само една незначителна част от тях са 
насочени към медицинските сестри. Проучванията в тази благоприятна област, без 
значение колко са ограничени познанията, които предоставят, трябва да се разгледа като 
ценен принос, който може да подпомогне по-доброто разбиране на проблема, по-
специално в Арабските сестри, такива като Кувейт. 

Най-накрая, изследователят вярва, че този опит за проучване на професионалното 
развитие на ръководните медицински сестри и тяхното отношение към управлението, ще 
послужи като стимул за нови, така необходими изследвания в тази област, по-специално в 
Арабските страни като ново и изключително важно явление. Също така, възможностите за 
нови изследователски проекти в тази многообещаваща област бяха споменати по-рано. 
Ако всичко това стимулира по-нататъшни изследвания, усилията ще бъдат заслужени. 

4.10. Принос на изследването 
Основно дисертацията се фокусира върху професията на медицинската сестра, 

драстичните изменения, които настъпват в изискванията за квалификацията й в 
съвременния глобализиращ се свят, възникването на множество нови възможности за 
кариера, изискващи управленска компетентност. В същото време биха могли да се 
наблюдават известни адаптации при реализацията на тези тенденции в различните държави 
и култури. Дисертацията си поставя за цел, освен да разкрие споменатите промени, но и да 
проследи по какъв начин те се реализират в Кувейт – какво се прави понастоящем, как те 
се схващат от управляващите; какво е отношението на самите медицински сестри към 
случващото се. По този начин в рамките на изследването се прави опит да се осигури 
знание, което да послужи за по-добро схващане на ситуацията и проблемите в нея от 
взимащите решения за здравеопазната система, а на тази основа – да се подобри 
качеството на тези решения.  

По конкретно приносите на дисертацията се състоят в следното: 
1. Обогатява почти липсващите изследвания за промените в професията на 
медицинските сестри в глобализиращия се свят и изискванията към тяхната квалификация 
в него. Систематизирани и аргументирани са проблемите, които съпътстват твърде 
динамичното развитие на професията на медицинската сестра и необходимостта от 
съвременна управленска квалификация на медицинските сестри в глобализиращия се свят. 
2.  Представлява първо по рода си изследване в държавата Кувейт, едно от малкото за 
Близкия Изток. 
3. Прави обзор на, макар и малкото, изследвания в същата област, в близки области, в 
арабския свят. 
4. Предоставя информация за състоянието и проблемите на новата ситуация по 
отношение на квалификацията и кариерите, участието в управлението, удовлетворението 
от труда, организацията и факторите, които ги обуславят, в държавата Кувейт на онези, 
които се занимават с образование и изграждане на здравеопазната система. 
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5. Разработва инструмент (апарат) за изследване, който би могъл да се използва в 
рамките на едно продължаващо изследване, с оглед събиране на информация за 
тенденциите и реализацията им в развитието на професията на медицинската сестра и 
поставяне на управленските решения в тази област на основата на знание. Поради липсата, 
особено в арабския свят, на изследвания в дадената дейност, настоящето изследване 
доказва ползата им за управленската практика и необходимостта от разширяването им в 
бъдеще. 
6. Описана е системата на образование и квалификация на медицинските сестри в 
Кувейт на фона на относително краткото историческо развитие на системата на 
здравеопазване в тази страна. Обвързани са динамично нарастващите отговорности на 
медицинските сестри, основани на разнообразяването на ролите на медицинските сестри в 
тази система, и необходимите за доброто им изпълнение компетентности. 
7. За първи път в Кувейт е проведено изследване на профила на медицинската сестра в 
тази държава, факторите, които са от значение за нейната кариера, взаимната зависимост 
на тези фактори и влиянието им върху удовлетвореността на сестрата от работата й и 
кариерата й, различните възможности за кариера. Това изследване проявява проблемите, 
които стоят в нашето съвремие пред квалификацията и кариерата на сестрите в Кувейт, 
като се отчитат условията на вътрешната и външната среда (глобализацията, която 
причинява динамичност в развитието, бързо разпространение на знания, технологичен 
прогрес, висока трансгранична мобилност на медицинските сестри и съпътстващите 
проблеми в специфичната културна среда при този трансфер и др.). Изследването може да 
бъде сериозно основание за усъвършенстването на системата на здравеопазването в Кувейт 
и по-специално - на системата за образование и квалификация в страната, за обогатяване и 
разнообразяване на възможностите за кариера на медицинските сестри в Кувейт. 
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