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چکیده
مقدمه: در عصر پس��ا صنعت��ی، رویکرد مدیریت دانش که ج��زء جدیدترین روش  های 
مدیریتی اس��ت، پرس��نل دانش��گر رکن اصلی سازمان ها را تش��کیل می دهند. از طرفی 
ماندگاری و بهره وری این نیروها یکی از چالش  های مهم مدیریت منابع انس��انی اس��ت. 
بیمارس��تان ها، سازمان  های دانشی و تخصصی هستند که تعداد زیادی از کارکنان آن ها 
را پرس��تاران تشکیل می دهند و دانشگران این سازمان ها محسوب می شوند. حفظ آن ها 

در بیمارستان ها از اهمیت فوق العاد های برخوردار است.
ه�دف: ه��دف از این پژوهش، بررس��ی عوامل مؤثر بر ماندگاری پرس��تاران دانش��گر و 

اولویت بندی آن هاست.
موادوروشها:  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و از نوع کاربردی می باشد 
که در س��ال 91-1390 انجام ش��ده اس��ت. کلیه پرستاران ش��اغل در بیمارستان های 
وابس��ته به دانشگاه علوم پزش��کی تهران جامعه پژوهش بودند که 388 نفر از این افراد 
به عنوان حجم نمونه با نمونه برداری تصادفی طبق های از هر بیمارس��تان انتخاب شدند. 
پرسش��نامه محقق ساخته که شامل 52 س��ؤال برای بررسی وضعیت موجود، مطلوب و 
عوامل مؤثر )فردی، سازمانی، شغلی( در ماندگاری پرستاران دانشگر بوده است که برای 
وضعیت موجود، ضریب پایایی 95% و برای وضعیت مطلوب، 97% بوده و روایی محتوای 
پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و متخصصین به دست آمد. برای تحلیل داده ها آمار 

توصیفی، تی وابسته و آزمون رتبه  ای فریدمن با استفاده از برنامه SPSS انجام شد.
يافتهه�ا: تحلیل داده ها نش��ان داد که عوامل مؤثر برماندگاری پرس��تاران دانش��گر در 
وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب اولویت عبارتند از: 1. عوامل س��ازمانی )مش��ارکت، 
انگی��زش، ارتباطات س��ازمانی، آموزش و مدیری��ت عملکرد(، 2. عوامل ف��ردی )توان و 
مهارت، رضایت ش��غلی و شایس��تگی( و 3. عوامل ش��غلی )کار بامعنا و چالش برانگیز، 

آزادی، استقالل عمل و وضوح نقش(.
نتیجهگیري:توصیه می ش��ود بیمارستان ها ساز و کار های الزم را برای افزایش انگیزش 
و مش��ارکت، بهبود ارتباطات س��ازمانی و آموزش پرس��تاران فراهم کنن��د. همچنین به 
پرس��تاران دانشگر توصیه می ش��ود با افزایش توان و مهارت  های فردی و گروهی، زمینه 

شایستگی و رضایت شغلی خود را فراهم کنند. 
کلماتکلیدی:پرستار بالینی، دانشگر، ماندگاری

عوامل مؤثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر در بیمارستان ها 
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  مقدمه
جامعه فرا صنعتی امروز جامعه ای اطالعاتی است که در آن به تدریج 
فناوری های "نیرو اف��زار" جای خود را ب��ه فناوری های"دانش افزار" 
می دهند. بدیهی است در عصری که"دانش" به عنوان مهم ترین عامل 
ایجاد کننده ارزش و مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می آید، مدیریت 
س��رمایه های انس��انی به عنوان به وجودآورندگان، حفظ کنندگان و 
نشردهندگان از مهم ترین ارکان مدیریت می باشد )1(. رمز ماندگاری 
سازمان ها، مدیریت صحیح دانشگران به عنوان منابع انسانی سازمان 
می باش��د )2(. وقتی بیش از آن چه به کارگر نیاز باش��د، س��ازمان ها 
نیازمند بکارگیری دانش وتفکر باش��ند، کارکنان را باید دانش��گران 
سازمان های دانش��ی نامید )3(.  واژه "دانشگر" برای اولین بار توسط 
پیتر دراکر در سال 1954 معرفی شد )4(. در این جا به چند تعریف از 
دانشگران بسنده می شود؛ پیتر دراکر )1959( بیان می کند دانشگران 
کارکنانی هستند که در تولید سازمان مشارکت دارند و از طریق آگاهی 
از اطالعات و فهم چگونگی کاربرد آن ها، خدمات و ارزش افزوده ایجاد 
می کنند. وی همچنین عنوان می کند دانشگران کارکنانی هستند که 
مالک ابزارهای تولیدش��ان هستند چرا که مغزهای قابل انتقال آن ها 
دارایی های آن هاس��ت )1999(. شمار بزرگی از کارکنان مراقبت های 
پزشکی و بهداش��تی، پرستاران، کارکنان و مس��ئوالن دستگاه های 
عکسبرداری، آزمایشگاه ها، بیهوشی، توانبخشی، دندانپزشکان و تعمیر 

کاران خودرو از این گروه هستند )5(.
دس��ینی و آدلن )2001( دانش��گران را افرادی با مهارت های انعطاف 
پذیری، نوآوری و اس��تقالل می دانند که می دانند چگونه اطالعات را 

کسب، تفسیر و استفاده کنند و وظایف چندگانه را انجام دهند.
از جمله ویژگی های دانشگران می توان به تعهد نسبت به کار، تمایل به 
تغییر در شغل، پرسشگر، نیاز مداوم به یادگیری و خواستار آزادی عمل 
بودن اشاره کرد. این افراد دوست دارند با آنان به عنوان همکار حرفه ای 
برخورد شود تا کارگر ساده؛ خواستار این هستد که مدیران با آنان و 
تخصصش��ان با احترام برخورد کنند و در تصمیمات و استراتژی های 
س��ازمان مشارکت داشته باشند؛ سیار هستند و می توانند هر جا کار 
کنند )6(. دانشگر بیان می کند که من تعهد خود را نسبت به سازمان 
ادا می کنم و در مقابل، سازمان باید امکان افزایش مستمر قابلیت ها را 
تضمین کند. اگر این قرار داد رعایت شود من در شرکت می مانم، در 

غیر این صورت به شرکت دیگری خواهم رفت )4(.
در ای��ن میان، مدیریت بیمارس��تان ها به عنوان یک��ی از پایدارترین 
سازمان های بشری و نقشی که در توسعه و پیشرفت سالمت جامعه 

دارند از اهمیتی ویژه برخوردارند؛ چرا که دانش پزش��کی پیوسته در 
حال پیشرفت است و یکی از دانش هایی است که جلوتر از سایر رشته ها 
با توسعه و فن آوری همراه شده است و خیلی از بیماری هایی که چند 
س��ال قبل باعث مرگ انسان ها می ش��د مانند بیماری های عفونی یا 
بسیاری از سرطان ها، اکنون به راحتی قابل درمان است و پرستاران به 
علت مواجه مستقیم با بیماران، نقش کلیدی در به نتیجه رساندن این 
پیش��رفت ها دارند. در عصر دانش، پرستاران را می توان پیش قراوالن 
نظام س��المت جامعه  و امتداد دهنده آن دانست زیرا به علت ارتباط 
24 ساعته با بیمار، دائم وضعیت وی اعم از جسمی و روحی را مورد 
تجزی��ه تحلیل قرار می دهند و تدابی��ر الزم را اجرا می کنند و اطالع 
رسانی به موقع را به پزشک انجام می دهند. با توجه به دانش پرستاران 
و حرفه ای بودن ایش��ان در محل کار و حس��اس و حیاتی بودن کار 
پرستاران که دائم در حال تجزیه و تحلیل وضعیت های مربوط به بیمار 
اعم از جواب آزمایش ها و تصویر برداری ها، وضعیت جسمی-روحی و 
مدیریت کردن محیط پیرامون وی می باشند تا تصمیم و اقدام مقتضی 
را انجام دهند همه به عنوان دانشگران نظام سالمت باید در نظر گرفته 
شوند. چون هیچ پرستاری نیست که این شرایط را تجربه نکرده باشد و 
در شرح وظایفش نباشد. پس بدیهی است در این سازمان ها ماندگاری 
پرس��تاران به عنوان دانشگران نظام سالمت کشور و جایگاه آن ها در 
خط مقدم ارائه خدمات، کلیدی ترین وظیفه مدیران اس��ت. از طرفی 
همزمان با رش��د جمعیت، نامناسب بودن الگوهای قدیمی مدیریت 
سبب بروز چالش هایی از قبیل بی انگیزگی، نارضایتی و ترک خدمت 
در پرستاران شده است. واقعیت این است که کمبود پرستار با توجه به 
سختی های بسیار این حرفه در ایران و جهان، در آینده نیز امری بسیار 
محتمل است و تا کنون پژوهش های زیادی به این امر اختصاص یافته 
است؛ ولی محور بیشتر این پژوهش ها به صورت نگاه تک بعدی یا حد 
اکثر توجه با ابعاد محدود بوده است؛ مانند توجه به رضایت شغلی یا 
توجه به عامل انگیزه یا فرسودگی شغلی. اما به نظر می رسد باید به این 
امر توجه چند بعدی داشته باشیم به انضمام کمک گرفتن از مطالعات 
چند رشته ای مانند رفتار س��ازمانی، مدیریت منابع انسانی در حوزه 
جذب، پرورش، نگهداشت نیرو و مدیریت دانش در بیمارستان ها که 
پرستاران از عمده کارکنان آن ها محسوب می شود. از سوی دیگر با این 
حجم تقاضا برای نیروی کار پرستار و اعالم نیاز از سوی بیمارستان ها 
و مراکز درمانی خصوصی و دولتی و پیر شدن جمعیت کشور، حفظ 
و نگهداری دانش��گران پرستار امری ضروری و کارگشا خواهد بود که 
در اولین قدم باید به ویژگی های آنان دقت ش��ود و نیاز س��نجی به 
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ماندگاریپرستاراندانشگر
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عمل آید تا در راستای نیازها، تدابیر الزم برای مدیریت منابع انسانی  
پرس��تاران که در عصر دانش به عنوان سرمایه های انسانی سازمان به 

شمار می آیند، به عمل آید. 
  با توجه به ویژگی های خاص این کارکنان و انتظارات و خواسته های 
متفاوت آن ها در مقایس��ه با کارکنان سنتی باید نسبت به شناسایی 
مؤلفه ها و اقدام در جه��ت  برنامه ریزی صحیح در خصوص آموزش، 
مدیری��ت عملکرد و انتظارات و انگیزاننده ه��ای آن ها اقدام کرد تا در 
نهایت  منجر به رضایت ش��غلی بیشتر و ماندگاری  این کارکنان در 

محل خدمت خود شود. 
وضعیت پرستاران موضوع مطالعه شماری از پژوهشگران قرار گرفته 
است. در پژوهش ساالریان زاده )2011( عنوان شده است شناخت و 
تحریک منطقی سطح آستانه انگیزشی کارکنان شرط اساسی برای 
انجام منظم و دقیق وظایف حیاتی حوزه بهداشت و درمان خواهد بود 
و تغییر ش��رایط اعم از درون و برون س��ازمانی بر تعدد و تنوع عوامل 
انگیزشی خواهد افزود و سازمان را با شرایط پیچیده تری برای مدیریت 

صحیح منابع انسانی روبرو می سازد )7(.
عباس��چیان  و همکاران )2011( در پژوهش��ی از جمله عوامل تأثیر 
گذار بر رضایت شغلی پرستاران را اختصاص امکانات رفاهی، رضایت از 
محیط کار و بهبود حقوق و مزایا معرفی می کند و لحاظ نمودن کاهش 
ساعات کار، نوبت کاری و اضافه کار در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری 

و رضایت دو جانبه پرستار و بیمار را امری ضروری می داند )8(.
اختری ش��جاعی )2004( در پژوهش خود بیان می کند بین نمره 
رهبری و میزان رضایت ش��غلی کارکنان ارتب��اط معناداری وجود 

دارد )9(.
طلوعی )1385( نیز بیان کرده است که عواملی نظیر وجدان کاری، 
آگاهی، عالقه به کار، شناخت و قدردانی، پیشرفت و ارتقای شغلی و 
امنیت شغلی در انگیزه پرستاران برای انجام آموزش به بیمار تأثیر 

زیادی دارد )10(.
بلمبرگ )2009( عنوان می کند که بدون سعی فراوان در دگرگون 
ک��ردن کارهای پرس��تاری از جمله ثبت الکترونیکی بهداش��تی و 
جمع آوری ابزارها و لوازم برای پزش��کان و بیماران، نتیجه چندانی 
حاصل نخواهد ش��د. وی لزوم آموزش در پرس��تاران را مورد تأکید 

قرار می دهد )11(.
خالیق )2010( عنوان می کند اگر پرستاران ببینند که مدیران شان 
ب��ا آن ها عادالن��ه رفت��ار می کنند و حق��وق پرداخ��ت می کنند، 
رضایتمندی آن ها افزایش یافته و مس��تعدتر، متعهدتر و استوارتر 

کار خواهند کرد )12(.
راش��ل )2010( نیز عنوان می کند که تا س��ال 2020 کمبود شدید 
پرستاران در سیستم بهداشتی درمانی آمریکا به 20% خواهد رسید و 
این یعنی کمبود 400000 پرستار تحصیلکرده. مدیران پرستاری باید 
بدانند یک راه حل واحد برای همه مش��کالت در هر وضعیتی  وجود 
ندارد و باید یک س��بک مدیریت انفرادی ایجاد و خلق کنند که این 
امر نیاز به دانش و مهارت کاربرد آن دارد. آن ها باید قادر باشند افراد و 
کارکنان خود را تا حد باالی شایستگی و بهره وری برای نیل به اهداف 

باال  برانگیزانند )13(.
چان و همکاران )2004( نیز عنوان کردند در حالی  که از نقل و انتقال 
پرس��تاران به علت هایی مانند باز نشس��تگی ها یا مهاجرت نمی توان 
اجتناب کرد، مدیران پرس��تاری در نگهداری پرستاران شایسته باید 
تمرکز نمایند. در این زمینه انجام کارهایی مانند تس��هیل و تشویق 
تیم کاری، تشویق به آموزش مداوم، ذی حسابی پرستاران، صداقت و 

احترام، انعطاف در ساعات کاری ثمر بخش است )14(.
کنراد و شراد )2011( در مقاله ای با عنوان »مدیران پرستاری دانشگر« 
معتقدند مدیران پرستاری که توسعه دهنده و نیرو دهنده مهارت های 
کارکنان دانش��ی خود هس��تند، باعث ایجاد خالقیت و الهام بخشی 
در آن ها می ش��وند و قدرت تحمل واحد خود و در نتیجه س��ازمان را 
افزایش می دهند. این مدیران پرستاری خودآغازگری، خودمختاری و 
قدرت سازگاریی باالیی دارند و باعث رشد سیستم های بهداشتی خود 
خواهند بود. مدیران پرس��تاری موفق به عنوان یک تکنولوژیست با 
همکاری در جمع آوری و توسعه اطالعات و آنالیز آن ها منجر به بهبود 
مراقبت بیماران خواهند شد. مدیران پرستاری عامالن تغییر هستند 
و مانند یک دروازه بان می توانند تکنولوژی های جدید را به کار ببرند 
یا از آن خودداری کنند. بهترین تصمیم گیری زمانی اتفاق می افتد که 
رهبران مزایا و معایب تکنولوژی های جدید را بفهمند؛ به دلیل این که 
حتی اگر سازمان به استفاده از یک تکنولوژی ویژه تصمیم بگیرد، افراد 
ممکن است به طور آشکار یا نهان از آن حمایت کنند یا به آن توجهی 
نداشته باشند. پرستار دانشگری که مهارت های تکنولوژیکی خود را 
توس��عه می دهد همیشه در انتظار فرصت هاست و در جستجوی این 
است که کدام تکنولوژی بهتر و مفیدتر است. در واقع تمام این موارد 
بیانگر این موضوع می باشند که کار دانشی و دانشگری مفید است نه 

صرفاً تکنولوژی )15(.
کانتینو )2004( در پژوهش��ی عنوان  می کند در سازماندهی منابع 
انس��انی ؛ سیاست گذاران و مدیران بیمارس��تان باید شروع به اتخاذ 
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تصمیم کنند. کمبود ش��دید و رایج پرس��تار و نرخ باالی جابجایی، 
نیازمند همکاری نزدیک و ارتباط مش��اغل در مدیریت منابع انسانی 

می باشد )16(.
هرچند مطالعات یاد شده به طور خاص به بررسی وضعیت پرستاران 
می پردازد، اما تا جایی که مطالعات نویسندگان این مقاله نشان می دهد 
تا کنون در هیچ پژوهشی به پرستاران به عنوان دانشگران سازمان از 
جهت استقرار و ماندگاری آن ها  در بیمارستان ها نگریسته نشده است. 
در پژوهش حاضر پژوهش��گران بر این عقیده هس��تند که دانشگران 
به عل��ت ویژگی های خاص و انتظاراتی که دارن��د، با نقل و انتقاالت 
خود، مدیران سازمان ها را با چالش هایی مواجهه می کنند و از طرفی 
این یک واقعیتی اس��ت که بیمارستان ها نه تنها در ایران بلکه سایر 
کش��ورها ازجمله کشورهای توسعه یافته نیز با کمبود شدید پرستار 
مواجه هستند و مدیران بیمارستان ها و مدیران پرستاری باید بر این 
امر آگاه شوند که حفظ پرستاران با انگیزه دانشگر ، متعهد و مسولیت 
پذیر در بهره وری امر مراقبتی از بیماران بسیار مؤثر  است و این امر  نیاز 
مند نگرشی نو نسبت به شغل و حرفه پرستاری و پرستاران در راستای 
دانش مدار شدن سازمان ها می باشد و باید تدابیر الزم برای این امر و 

افزایش رضایت کاری دانشگران پرستاری فراهم شود.
به علت ماهیت کامالً متفاوت نظام س��المت و به ویژه بیمارستان ها 
نسبت به سایر بخش های تولیدی و خدماتی کشور، توجه به مسائل 
مدیریتی خصوصاً نگه داشتن پرس��تاران به عنوان نیروهای دانشگر 
س��ازمان های دانش مداری مانن��د بیمارس��تان ها نیازمند پژوهش 

جداگانه ای بود که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
 هدف این اس��ت که مدیران منابع و سرمایه های انسانی سازمان های  
بیمارستانی با توجه به عصر مدیریت دانش از سویی و کمبود نیروی 
پرس��تار کارآمد و دانش��گر از س��ویی دیگر با توجه ب��ه ویژگی های 
دانشگران در مقوله جذب، پرورش و نگهداشت این دانشگران تدابیر 
کارآمدتری را به عمل درآورند؛ چراکه صرف اس��تخدام نیرو تنها راه 
جبران کمبود نیرو نیس��ت؛ زیرا پس از مدتی با شرایط نامناسب کار 
دوباره بیمارستان ها شاهد کمبود نیرو و ترک خدمت کارکنان خواهند 
بود؛ لذا در این پژوهش به بررسی وضعیت موجود و مطلوب و عوامل 

مؤثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر پرداخته می شود.
    موادوروشها

این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایش��ی اس��ت. جامعه آماری شامل 
5315 نفر پرس��تار اعم از  کارشناس-کارش��ناس ارش��د و دکترا در 
چهار زیر گروه پرس��تاری، اتاق عمل، بیهوش��ی و مامایی ش��اغل در 

بیمارس��تان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391-1390 
بوده است. براساس فرمول نمونه گیري مورگان، حجم نمونه 357 نفر 
به دس��ت آمد که در نهایت ب��ه روش نمونه گیری تصادفی طبقه اي، 
تعداد 388 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. همان طور که در 
متن اشاره ش��د و با توجه به دانش پرستاران و حرفه ای بودن ایشان 
در محل کار و حساس بودن و حیاتی بودن کار پرستاران که دائم در 
حال تجزیه تحلیل وضعیت های مربوط به بیمار هستند؛ همه به عنوان 
دانشگران نظام سالمت در نظر گرفته شدند. از پرسشنامه 52 سؤالي 
محقق ساخته با هدف بررسی وضعیت موجود و مطلوِب عوامل فردی، 
سازمانی و شغلی تأثیرگذار در ماندگاری پرستاران دانشگر استفاده شد. 
روایی محتوای پرسشنامه با بهره گیری از نظر اساتید و تأیید نهایی آنان 
حاصل شد. متوسط ضریب پایایي )الفای کرونباخ( 96 % بود )ضریب 
پایای��ی برای وضعیت موج��ود 95% و برای وضعیت مطلوب 97% به 
دست آمد(. پرسشنامه با مقیاس لیکرت در 4 وضعیت زیاد - متوسط 
- ک��م - خیلی کم برای دو وضعیت موجود و مطلوب طراحی ش��د. 
این پرسشنامه دارای 5 سؤال جمعیت شناختی )سن، جنس، سابقه 
خدمت، پست سازمانی، سطح تحصیالت( و 52 سؤال دیگر بود که به 

صورت زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 گزینه ه��ای عوام��ل س��ازمانی: مش��ارکت )4 س��ؤال(، انگیزش

)6 س��ؤال(، ارتباطات س��ازمانی )6 س��ؤال(، آموزش )6 س��ؤال(، 
مدیریت عملکرد )3 سؤال(.

گزینه های عوامل شغلی: کار با معنا و چالش برانگیز )4 سؤال(، آزادی 
و استقالل عمل )4 سؤال(، وضوح نقش )5 سؤال(.

گزینه های عوامل فردی: توان و مهارت )4 س��ؤال(، رضایت شغلی )6 
سؤال(، شایستگی )4 سؤال(. مثالً برای گزینه کارهای با معنا و چالش 
برانگیز که در مؤلفه عوامل شغلی مورد بررسی قرار می گیرد، درگیری 
ذهنی و روانی در کار، وجود کارهای با معنا و مفهوم، توان حل مسئله، 
برخورداری کار از تنوع و اس��تقالل و داشتن جذابیت و خالقیت مد 
نظر اس��ت. دانشگران پرستاری در دو وضعیت موجود و مطلوب نظر 
خود را در مورد س��ؤاالت در طیف لیک��رت ابراز می کردند. به همین 
ترتیب با سؤال های مختلف، همه مؤلفه ها در وضعیت موجود و مطلوب 
در مقیاس لیکرت مورد بررسی و نظر سنجی قرار گرفت. گردآوردی 
داده ها هم با مراجعه مس��تقیم پرس��تاران در بخش ها طبق سهمیه 
هر بیمارس��تان با نمونه گیری طبقه ای از بیمارس��تان های دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران انجام شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی 
)میانگین، درصد فراوانی و انحراف معیار( و آماراستنباطی آزمون تی 
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وابسته و همچنین آزمون رتبه اي فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر 
استفاده شد و  داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه تحلیل 
آماری قرار گرفت. البته آزمون نرمال بودن برای بررس��ی اس��تفاده از 
آزمون تی وابسته نیز برای هر دو شرایط موجود و مطلوب  انجام شد.

  يافتهها
یافته های جمعیت ش��ناختی بدین صورت حاصل شد: 15/2% مرد 
و 84/8% زن، 50% اف��راد بین 20تا 30س��ال، 32/2% بین 31 تا40 
سال و 15/2% نیز بین 41 تا 50 سال بودند و 2/6% نیز بین51 تا60 
سال سن داشته اند. سطح تحصیالت بیشتر واحدهای پژوهش %92/3 

کارشناسي و بقیه ارشد و دکترا بوده است.
همان طور که در جدول شماره )1( مشاهده می شود، از نظر پرستاران، 

میانگین شرایط موجود عوامل فردی ضعیف تر از شرایط مطلوب بوده 
است.

همانطور که در جدول )2( مش��هود اس��ت، از نظر پرستاران، تفاوت 
معن��اداري بین میانگین وضعیت موجود و مطلوب عوامل س��ازماني 
وجود دارد به نحوي که میانگین ش��رایط موجود پایین تر از ش��رایط 

مطلوب بوده است.
با توجه به جدول )3(، از نظر پرستاران میانگین مؤلفه هاي شغلي در 
وضعیت موجود، در سطح پایین تری نسبت به وضعیت  مطلوب قرار 

دارد.
به منظور روشن شدن  الویت بندی عوامل موثر بر ماندگاری نیروهای 
دانشگر پرستاری، از آزمون  رتبه اي فریدمن استفاده شد که نتیجه 

جدول1.مقايسهشرايطموجودومطلوبمولفههايعواملفرديموثربرماندگاریپرستاراندانشگر

مولفهها
آزمونtوابستهشرايطمطلوبشرايطموجود

XSDXSDtسطحمعنيداريدرجهآزادينسبت

عوامل
فردي

21/073/4522/213/0423/059387.000توانومهارت

30/844/7532/354/2726/968387.000رضايتشغلي

22/143/9023/423/2724/563386.000شايستگي

74/0410/3377/978/9832/661386.000عواملفردي

جدول2.مقايسهوضعیتموجودومطلوبمولفههايسازمانيموثردرماندگاریپرستاراندانشگر

مولفهها
آزمونtوابستهشرايطمطلوبشرايطموجود

XSDXSDtسطحمعنيداريدرجهآزادينسبت

عوامل
سازماني

19/033/6420/393/4225/385387.000مشارکت

29/394/0031/513/6740/906387.000انگیزش

31/164/8332/734/5328/462386.000ارتباطاتسازماني

30/494/2032/013/9328/621387.000آموزش

12/892/4814/812/2535/287387.000مديريتعملکرد

122/9615/09131/4313/8047/840386.000عواملسازماني
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آن در جدول4 آمده است.
نتایج جدول شماره )4( نشانگر آن است که آزمون فریدمن محاسبه 
ش��ده )695/03( از آزمون فریدمن بحراني جدول )13/8( در سطح 
خطاپذیري 1% بزرگتر اس��ت. لذا با اطمین��ان 99% مي توان نتیجه 
گرفت بین عوامل مؤثر بر ماندگاری نیروهای دانشگر پرستاری از نظر 
پرستاران تفاوت معناداري وجود دارد. مقایسه میانگین نمرات عوامل 
فوق دربین پرس��تاران مؤید آن است که رتبه باال به عوامل سازماني 
اختصاص داشته و عوامل فردی و شغلی به ترتیب رتبه های دوم و سوم 

را به خود اختصاص داده اند.
  بحث

 با بررس��ی یافته ها به این نتیجه می رس��یم که در بین عوامل فردي 
ش��امل توان و مهارت و شایس��تگی و رضایت شغلی، رضایت شغلي 
برای پرس��تاران از جایگاه مهم تري نسبت به سایر مؤلفه ها برخوردار 
است. در واقع رضایت شغلی امری درونی است که دانشگران باید آن 

را در درون خود احساس کنند. به علت روحیه دانشگری خود سعی 
می کنند تا حدی که می توانند توان و مهارت و شایستگی های خود را 
افزایش دهند که در این بین کمک های مدیران س��ازمان برای ارتقاء 
این ویژگی بسیار ثمربخش خواهد بود و آن نیز به طور غیر مستقیم 
س��بب افزایش رضایت شغلی ایشان خواهد شد. دانشگران پرستاری 
داشتن رضایت شغلی خود را منوط به برخورداری از روابط محترمانه 
و صمیمی بیش��تر، داشتن روابط عادالنه و عدم تبعیض، ترفیعات بر 
اس��اس شایستگی و کس��ب لذت از کار می دانستند و خواهان ارتقاء 
آن در این موارد بودند. هرچند توجه به موضوع شایستگي پرستاران 
را نیز نباید مورد غفلت ق��رار داد که این نتیجه از پژوهش های چان 
)2004(، راش��ل )2010( و خالیق )2010( نیز حاصل شده است که 
ب��ا توجه به این که ت��وان و مهارت های خود را باال می دیدند خواهان 
افزایش و ارتق��اء این توانمندی ها بودن��د )12،13،14(. همچنین از 
میان عوامل س��ازمانی شامل مشارکت، انگیزش، ارتباطات سازمانی، 
آموزش و مدیریت عملکرد، ارتباطات سازمانی برای پرستاران دانشگر 

جدول3.مقايسهشرايطموجودومطلوبمولفههايشغليبینپرستاراندانشگر

مولفهها
آزمونtوابستهشرايطمطلوبشرايطموجود

XSDXSDtسطحمعنيداريدرجهآزادينسبت

عوامل
شغلي

18/853/3720/533/2029/980387.000کاربامعنيوچالشبرانگیز

18/883/2520/642/9333/090387.000آزاديواستقاللعمل

28/204/6529/274/1819/645387.000وضوحنقش

65/949/2470/448/4238/141387.000عواملشغلي

جدول4.اولويتبنديعواملموثربرماندگارینیروهایدانشگرپرستاری

متغیر
ین

انگ
می
به
رت

داد
تع

به
اس
مح
ن
دم

ري
ف

ده
ش

جدولبحرانيفريدمن
درسطحمعناداری

دي
آزا
جه

در

ري
ادا
عن
حم

سط

%99%95

عواملموثربر
ماندگارینیروهای
دانشگرپرستاری

1/88عواملفردي

386695/0313/85/920/001 3/00عواملسازماني
1/12عواملشغلي
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از اولویت باالیی برخوردار بوده است؛ ولی آموزش و ایجاد انگیزش را 
نیز باید مد نظر قرار داد و این امر در پژوهش طلوعی )1385(، چان 
)2004(، کنراد و ش��راد )2011( و خالیق )2010( نیز اش��اره شده 
است)10،12،14،15(. دانشگران پرستار، خواهان مشارکت بیشتر در 
تصمیم گیری های سازمان و ارتباطات دوسویه، ایجاد محیطی بر پایه 
رقابت سالم با تشویق و ایجاد روحیه، عدالت رفتاری، انتساب بر اساس 
شایس��تگی و تجربه، افزایش پاداش های غیر مالی، افزایش حقوق و 
همچنین آگاهی بیش��تر مدیران از رفتار س��ازمانی و روابط انسانی و 
برخورداری از آموزش متناسب با نیاز دانشگران در مقایسه با شرایط 

فعلی بودند.
در بررسی مؤلفه های عوامل شغلی )کار با معنا و چالش برانگیز، آزادی 
و اس��تقالل عمل و وضوح نقش( وضوح نقش در ماندگاری پرستاران 
نقش مؤثرتری را داشته است که در پژوهش عنوان شده از پیتر دراکر 
و خالیق )2010( همین امر اش��اره شده است )5، 12( ؛ لذا می توان 
بیان کرد که داشتن شرح وظایف مشخص تر و تفهیم و توسعه کارهای 
ب��ا معنا و مبتنی بر حل مس��ئله و دادن آزادی و اس��تقالل عمل در 
محدوده ش��رح وظایف و ایجاد جذابیت و تنوع در کار تا رس��یدن به 
ش��رایط مطلوب پرستاران باعث رضایت مندی و در نتیجه ماندگاری 

بیشتر ایشان در محیط کاری خواهد شد.
در اولویت بندی، این عوامل در ماندگاری پرس��تاران عوامل سازمانی، 
فردی و ش��غلی به ترتی��ب رتبه های اول تا س��وم را دارا بودند؛ البته 
مجدداً این نکته را یادآور می ش��ویم که به علت نبود پژوهشی با دید 
دانشگری به پرستاران و توجه به ویژگی های آنان در هیچ منبع داخلی 
یا خارجی، پژوهش��گران این مطالعه ناچار به همین مقاالت موجود 
اکتفا نمودند. امید اس��ت که با وارد ش��دن هر چه زودتر این واژه در 
پرستاری، عالوه بر قدردانی از کار دانشی پرستاران، مدیران پرستاری 
و مدیران منابع انسانی یا بهتر بگوییم سرمایه انسانی سازمان را به این 
نکته توجه دهیم که برای جذب،  پرورش و نگهداش��ت این نیروها با 

توجه به ویژگی های دانشگران تدابیر جدی را بیندیشند.
  نتیجهگیري

 کمبود پرستار که در کشور ما شدیدتر از کشورهای توسعه یافته است، 
بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که جمعیت باالی هفتاد 
میلیونی، "اندیشیدن س��ازمان یافته و استراتژیک" برای حل مسائل 
س��المتی جامعه را می طلبد و سیاس��ت گزاران باید تدابیر اجرایی را 
سرلوحه کارهای خود قرار دهند. هرچند راه حل واحدی برای چالش 
عدم ماندگاری پرس��تاران وجود ندارد، این یک واقعیت است که باید 

برای شاداب، پویا و توانمند نگه داشتن دانشگران پرستاری در سازمان، 
مدیران بیمارستان ها به ویژه مدیران پرستاری اعم از مدیرپرستاری در 
سطح بیمارستان و دانشگاه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
سوپروایزرها و سرپرستاران به عنوان افراد مسئول، تالش وافری برای 
بهبود اوضاع موجود و رس��یدن به ش��رایط مطلوب دانشگران داشته 
باش��ند که با توجه به یافته های این مطالعه می توان به این راهکارها 
را به آنان پیش��نهاد داد: بهبود ارتباطات سازمانی احترام آمیز، بهبود 
وسایل ارتباطی مانند اینترنت، راحت بودن برقراری تماس با مافوق، 
ارائه آموزش های مس��تمر با رعایت نیازها و پویایی مدنظر دانشگران، 
نظام عادالنه حقوق و پاداش، فراهم کردن فرصت رشد و ارتقاء شغلی 
آن ه��ا، فعال نمودن ایش��ان در کنفرانس های تخصصی، فرس��تادن 
کارکنان به این نوع کنفرانس ها، مشارکت دادن در تصمیم گیری و در 
نهایت تشویق کارکنان به انتشار مقاله و ارائه سخنرانی در بین همتایان 

تخصصی و علمی.
همچنین در مورد عوامل فردی به پرستاران دانشگر توصیه می شود 
با افزایش معلومات، مهارت های فردی و قابلیت های شغلی خود را به 
وضع مطلوب برسانند و در رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی خود 
برای توانمند شدن و تسلط مطلوب در کار و لذت بردن از آن، زمینه 

بروز شایستگی و در نهایت رضایت شغلی خود را فراهم کنند. 
البته این پژوهش فقط به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران 
محدود شده است و توصیه می شود در سایر بیمارستان های دانشگاهی 
و غیر دانش��گاهی دیگر کش��ور نی��ز برای به دس��ت آوردن عوامل و 
مؤلفه ه��ای مؤثر و تالش ب��رای بهبود اوضاع ماندگاری پرس��تاران، 

پژوهش های تجربی انجام شود.
  تشکروقدرانی

پژوهشگران تشکر و قدردانی ویژه خود را از تمامی پرستارانی دارند که 
صبورانه با تمام سختی ها و کمبود نیرو در محل های خدمت رسانی 
خود در خط مقدم نظام س��المت کشور پویا و ماندگارند و اندیشه ای 

جز تعالی این مرز و بوم ندارند. 
در پایان الزم به ذکر است که این مقاله مستخرج از پایان نامه با عنوان 
بررسی وضعیت موجود و مطلوب پرستاران دانشگر در دانشگاه علوم 
پزشکی تهران می باشد که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 
در رش��ته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی مورد تصویب قرار 

گرفته و انجام شده است.
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Assessing the effective factors on retention nurses as 
knowledge workers in hospitals

Introduction: In postindustrial age, knowledge management is 
the newest management approach that knowledge workers are 
the essential in organizations; so their retention and productivity 
are the important challenges in human resource management. 
Also, hospitals are as a knowledge and expertized organization 
that the majority of personnel are nurses who are knowledge 
workers that their retention is very important for them. 
Aim: The aim of this study was assessing the effective factors on 
retention nurses as knowledge workers in hospitals.
Method: This study was an applied descriptive study that was 
done   in 2011-2012. By stratified sampling, 388 nurses who 
worked in teaching hospitals of Tehran university of Medical Sci-
ences were selected randomly. Data were gathered by researcher 
made questionnaire that it had 52 questions. They assessed statu-
esque , desirable situation and effective factors(personal, orga-

nizational and job). Its reliability was 95% for statuesque and 97% 
for desirable situation and also content validity was attained by 
expertized faculty member. Data Analysis was done by depen-
dent t test and Friedman test by SPSS software.
Results: Data analyzing showed that effective factors on reten-
tion of nurses as a knowledge workers in status currenr and de-
sired situation were as follows ranked. The first priority factor 
was organizational factors (corporation, motivation, organiza-
tional communication, and education and performance manage-
ment). And then personal factors (power and skill, job satisfac-
tion, competency) as a second priority and finally job factors 
(meaningfully and challenging of work, freedom, Authority and 
role clarity) was the latest.
Conclusion: It is recommended that hospitals improve neces-
sary conditions for   corporation, motivation, organizational 
communication, and education for nurses. In addition, it is rec-
ommended to nurses who are knowledge worker improve their 
individual skills and team-work capabilities to increase their 
competence and job satisfaction.
Key words: clinical nurses, knowledge workers, retention

Quarterly Journal of Nursing Management

First Year, Vol 1, No 3, Autumn 2012

 Nursing
Management

Roghayeh Chamani Cheraghtapeh  , Amirhossein Mahmoodi,  Abdolreza Babamahmoodi

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://ijnv.ir/article-1-95-fa.html
http://www.tcpdf.org

