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  دهيچک

 تيـ موفقدر  يپرسـتار  رانيمـد  ييکـارآ . هستند ها سازمان يور بهره تينها در و ياثربخش، ييکارا شيافزا در موثر عوامل از يکي رانيمد :و هدف نهيزم شيپ

بـر رونـد مراقبـت و حرفـه      ميمستق ريغو  ميمستقتجارب پرستاران منجر به اثرات  نييتب کهنشان داد  يقبلمطالعات . دارد ياساسنقش  يبهداشت يها سازمان

  .باشد يم يپرستار تيريمدو  رانيمدتجارب پرستاران بازنشسته از  نييتبهدف مطالعه . شود يم يپرستار

 يريـ گپرستار بازنشسته بر اساس نمونـه   ستيبتعداد . انجام شدمرسوم  يمحتو زيآنال کرديروبا  يفيکبه روش و ١٣٨٩در سال مطالعه  نيا :مواد و روش کار

بـه روش   هـا  داده ليتحلو  هيتجز. بود افتهيسازمان  مهين يها مصاحبه ها داده يآور جمع ياصلروش . داشتند شرکت وهشپژ نيادر  کيتئوربر هدف و  يمبتن

  .صورت گرفت يمحتو ليتحل

پرسـنل و   تيـ حماتوجه به ، زهيانگ جادياضرورت ، يابيارزش نديفرآبه  يکافمثل عدم توجه متعدد  يفرعمنجر به استخراج طبقات  ها مصاحبه ليتحل :ها افتهي

  .باشد يمبرخوردار  يشتريب ديتاکنامطلوب از  يپرستار تيريمد هيمادرون ، مطالعه يها دادهدر  وموثر و مطلوب  يتيريمداستفاده از سبک 

و  نيتـدو ، يکار اتيتجربتبادل ، يا حرفه يها ارتباطپرستاران بازنشسته در توسعه  اتيتجرباز  تواند يممطالعه  نيا يها افتهياستفاده از  :يريگ جهينتبحث و 

 تـاً ينهانمـوده و   کمکو پرستاران  رانيمدو اعتماد متقابل  تيحماو گسترش جو  يا حرفهانسجام  و پرستاران و رانيمدمتقابل  تيحماتوسعه ، تيريمداصالح 
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  ي، دپارتمان پرستارت مدرس يدانشگاه ترب يپرستار يدکتر يدانشجو ١
   )سنده مسولينو( يدپارتمان پرستار ت مدرس،يدانشگاه ترب يار دانشکده علوم پزشکيدانش ٢
  يدپارتمان پرستار ت مدرس ،يدانشگاه ترب يار دانشکده علوم پزشکيدانش ٣
  يدپارتمان پرستار ، يو توانبخش يستيعلوم بهز هار دانشگاياستاد ٤

5 Kirby 
6 Keroot 

  مقدمه 

با حداقل تـالش   يجنتا حداکثرهنر به دست آوردن ، يريتمد

در  يـزي ر برنامـه سـاخت و  ، يطراحـ  يرانمـد  ياصل يفهوظبوده و 

شـده را   يـين تعبـه اهـداف    يابيدسـت بتوانـد   کـه اسـت   يطيمح

 يرانمـد مهـم   يفوظااز : نويسد يم ۵يکرب. )۱( يندنما يرپذ امکان

پرسنل اسـت   يتوانمندسازاستخدام و ، آموزش، يابيارز يپرستار

موفـق   کـردن  يککارگماردن، تحربه ، بتوانند در مواجهه ها آنتا 

 يبهداشـت بـه خـدمات مراقبـت     يبخش وسعت يعبارتباشند و به 

 يدبا يرانمد: نويسد يم ۶کرفوت. )۲(يرند گرا برعهده  اکارموثر و 

را  يعسـر  ييراتتغرا توسعه بخشند و  يرپذ يتمسئول يها سازمان

 يجـاد ازمـان   ينتـر  کوتـاه در  يدجد يطمح يازهايندر مواجهه با 

 ييراتتغ يجادارا در  يرهبرنقش ، موفق يپرستار يرمد. کنند
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 يرهبـر  يهـا  سـبک  بـا اتخـاذ   رانيمد .)۳( رديگ يمعهده بر 

 ارائـه  نحـوه  در رييـ تغ رشيپـذ در  يمهمـ  نقش توانند يم اثربخش

 يتوانمندسـاز  و يور بهـره  شيافـزا ، مطلـوب  صـورت  به ها مراقبت

 موثر عوامل از يکي رانيمد يرهبر سبک. )۴( باشند داشته کارکنان

 .هاسـت  سـازمان  يور بهـره  تينهادر  و ياثربخش، ييکارا شيافزا در

 آمـدن  وجـود  بـه  باعث سازمان هر در ريمد مناسب يرفتار يالگو

 از آنـان  تيرضـا  زانيم شيافزا و کارکنان در يقو زشيانگ و هيروح

 رانيمـد : سـد ينو يمـ  ١يوالنسـ . )۵( شـود  يمـ  خـود  حرفـه  و شغل

 جـاد يارا در پرسـتاران   يعالقمند حداکثر که ييها روش توانند يم

معتقـد اسـت اطـالع از دانــش     کــوپيل. )۶( نـد ينمااتخـاذ  ، ديـ نما

برخـوردار   يا ژهيـ و تيـ اهممختلف پرستاران از  يها گروه اتيتجرب

 تـر  راحـت انتقـال   يبـرا  يسـازگار  يهـا  برنامـه  شـنهاد يپبوده و به 

 ريسـا بـا   يهماهنگپرستاران در جهت  يآموزشو  ينيبال يها گروه

 يبررسـ بـه   ٢يکور. )۷( کند يم کمک گريد يکشورهااز  همکاران

 کـه مطالعات او نشان داد . نقش و اثرات پرستاران با تجربه پرداخت

 ريـ غو  ميمسـتق منجر بـه اثـرات   ، پرستار با تجربه کي يها نگرش

و  يپرستارمراقبت  يها سازمان، يپرستارمراقبت  يروبر  ميمستق

توجه  کشورهااز  ياريبساو معتقد است در . شود يم يپرستارحرفه 

 ازيـ نو رفـع   التيتمـا  صيتشـخ ه منظـور  به پرسـتاران باتجربـه بـ   

 يکـار  يزيـ رعامل مهم در برنامه  کيبه عنوان  کارپرستاران تازه 

پرسـنل   اتيتجرباخذ  که، معتقد است ٣سيالکس. )۸(مطرح است 

 کـه  کنـد  يمـ  شـنهاد يپاو . است ديمف يسالمتارائه دهنده خدمات 

 نيادر ، دينمائ بيترکمختلف را اخذ و  يکشورهاتجارب پرستاران 

 نـد يفرآ يطـ در  يمنفـ  يبرخـ از تجـارب مثبـت و    يبرخـ صورت 

 .همراه خواهد بـود  کارکنان يبرامناسب  يگذاربا ارزش ، تيريمد

و  يآموزشـ و اهـداف   نيقـوان مجدد بـر اسـاس    يابيارزش نيچن هم

بـه آمـاده نمـودن پرسـتاران جهـت      ، گونـاگون  يها آموزشسپس 

                                                
1 Valencia 
2 Currie 
3 Alexis 

 کنـد  يمـ  کمـک گونـاگون   يکار يفشارهاو  يدگيچيپبا  يسازگار

و  يعقلـ پرستاران بـا تجربـه از نظـر     کهمعتقد است  ٤واتسون. )۹(

بعد با ارزش از  کيبرجسته بوده و به عنوان  يمهارت يها يتوانمند

 تيـ اهمبـا توجـه بـه    . )۱۰( شـوند  يمـ محسوب  يبهداشتخدمات 

و بـا  ، يبهداشـت  يها سازماندر  يپرستار تيريمدو  رانيمد گاهيجا

تجـارب پرسـتاران    يروبـر   يکمـ  قاتيتحق که نيادر نظر گرفتن 

در مطالعه حاضر تجارب پرسـتاران بازنشسـته در   ، انجام شده است

  . قرار گرفته است يبررسمورد  يپرستار تيريمدو  رانيمدخصوص 

  

  ها روشمواد و 

 يابـزار  ٥يفـ يک قيـ تحق. انجام شد يفيکبه روش  قيتحق نيا

 کننـدگان  مشـارکت از  قيعمو  يغنبه دست آوردن اطالعات  يبرا

، شود يمتوجه  يانسان يها دهيپد تيکلبه  يفيک قاتيتحقدر . است

محسـوب   يانسـان مطالعه تجـارب   يبراروش  نيتر مناسب بنابراين

  .)۱۱( شوند يم

   يريگنمونه 

انجام شد سپس به صورت  ٦بر هدف يمبتن يريگابتدا نمونه  

 انيماز  ها نمونه نياول، کرد دايپادامه  ريزو به شرح  )۱۲( ٧کيتئور

حاصل از هر  يها داده ليتحل هيتجز، انتخاب شدند نيبالپرستاران 

محقق تا آنجا . بود يبعد يها نمونهانتخاب  يبرا ييراهنمامصاحبه 

بـه   ديـ جد دهيـ اآن  يراسـتا بتوانـد در   کهرا ادامه داد  يريگ نمونه

ادامه  ٨به اشباع ها داده دنيرستا  يريگ نمونه يعبارتبه  دست آورد

موجـود بـه    يهـا  مصـاحبه از  يديجداطالعات  که يطوربه ، افتي

ورود بـه مطالعـه شـامل پرسـتاران      يارهـا يمع. )۱۱( امـد يندست 

و  يپرستار يکارشناسمدرک  يدارا، شهر سمنان ساکنبازنشسته 

سال پس از  کيحداقل  اتيتجرببه شرکت در مطالعه و ارائه  ليما

                                                
4 Watson 
5 Qualitative Research 
6 Purposeful Sampling  
7 Theoretical Sampling  
8 Saturation 
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 مشـارکت مطالعـه   نيـ اپرستار بازنشسـته در   ۲۰ .بود يبازنشستگ

   .داشتند

   ياخالقمالحظات 

، اخـالق  تـه يکمو  يپژوهش يشورامحقق پس از اخذ مجوز از 

محـل مطالعـه ارائـه     يها مارستانيبنامه را اخذ نموده و به  يمعرف

پرسـتاران   ياسـام ، مربوطـه  نيمسـئول اجازه از  کسبپس از ، نمود

سـپس  ، کـرد  هيـ تهآنان را  يها تلفنو شماره  ها آدرسبازنشسته و 

محقـق بـه   ، بـا پرسـتاران بازنشسـته    يتلفنـ ارتباط  يبرقرارضمن 

در صورت ، هدف از انجام پژوهش مبادرت نمود انيبخود و  يمعرف

زمـان و  ، در مطالعـه  مشـارکت موافقت پرستاران بازنشسته جهـت  

و حـق   قيتحقدر ابتدا هدف ، شد يممکان انجام مصاحبه مشخص 

 حيتوضـ  کننـدگان  مشارکت يبرادر مطالعه  شرکتافراد نسبت به 

آگاهانـه   تيرضـا  کسباصول محرمانه بودن اطالعات و  داده شد و

از حـق   يبرخـوردار . شـد  تيـ رعاجهت مصاحبه و ضـبط گفتگـو   

 کنندگان مشارکتبه  نيچن هم، از پژوهش در هر زمان يريگ کناره

اطالعات ضبط شده و مـتن   در صورت تقاضا کهداده شد  نانياطم

از جمله ، شود يمقرار داده  ها آن ارياختشده در  پيتا يها مصاحبه

  . شد تيرعا کهبود  ياخالقمالحظات 

   :اطالعات يآور جمع

از  ها داده يآور جمع يبراو  ۱۳۸۹در سال  ها داده يآورجمع 

نوع مصـاحبه بـه    نيا. استفاده شد افتهيسازمان  مهين يها مصاحبه

مناسـب   يفـ يک يها پژوهشدر ، بودن قيعمو  يريپذ انعطاف ليدل

شروع مصاحبه مطرح شد و  يبرا يکل يها پرسشابتدا . )۱۱( است

 ييهـا  پرسـش . شد يم تيهداروند مصاحبه  ها نمونهبر اساس پاسخ 

 تيريمـد و  رانيمـد تجـارب پرسـتاران بازنشسـته در مـورد      ارهبدر

ـ  يهـا  پرسـش سـپس بـا   ، شد دهيپرس يپرستار  ارهبـ در يتـر  شيب

نخست عبـارت   يها پرسش. ديگرد يريگيپ ها آن عملکرد يچگونگ

 يپرستار تيريمدو  رانيمدتجارب خود را در مورد  :که نيابود از 

 تيريمـد و  رانيمـد  عملکـرد  .ديـ دهشـرح   تانيکار يها طيمحدر 

 مصاحبهسئواالت  .ديده حيتوضرا بر اساس تجارب خود  يپرستار

 يپرسـتار  تيريمـد از رونـد   کننـدگان  مشارکتبا توجه به تجارب 

 شـد  يمـ خواسته  کنندگان شرکتاز  ها مصاحبه يطدر . مطرح شد

 نيـ ا ايارائه داده و  ييها مثال، مطرح شده موضوع فيتوص يبرا که

  . خود را شرح دهند يها پاسخ ليدال که

  :ليتحلو  هيتجز وهيش

ــه  ــا توجــه ب ــه  تيرضــاب  يتمــام، کننــدگان مشــارکتآگاهان

 هـا  مصـاحبه  يمحتـوا  .ضبط شدند يتاليجيدبه صورت  ها مصاحبه

، پيتا کلمهبه  کلمهشد و  ادهيپبالفاصله بعد از هر مصاحبه از نوار 

 ها داده. قرار گرفت ليتحل هيتجزو بالفاصله مورد  يکدکذارمرور و 

و  افتـه يسـازمان   مـه ينچهـره بـه چهـره و     يها مصاحبه به صورت

هم زمان ، ها داده ليتحل و هيتجزدر واقع . ديگرد يآورجمع  قيعم

از هـر  . اطالعـات انجـام گرفـت    يآورو به طـور مسـتمر بـا جمـع     

اسـتفاده   يبعـد  يهـا  مصاحبهانجام  يبرامصاحبه به عنوان راهنما 

محقق در اطالعات اسـت   يورمستلزم غوطه  يفيک قيتحق. شد يم

ر چنـد نوبـت بـه    را د هـا  مصاحبهمنظور پژوهشگر  نيهمبه . )۱۱(

 يبـرا . را چندبار مـرور نمـود   ها نوشتهدقت گوش داد و متن دست 

اسـتفاده   ١مرسـوم  يمحتـو  ليتحلاز روش  ها داده ليتحل و هيتجز

 فيـ تعر قيـ تحقروش  کيـ مرسوم بـه عنـوان    يمحتو ليتحل. شد

 کـار بـه   يمتن يها داده يمحتو يذهن ريتفسبه منظور  که شود يم

ــا . رود يمــ ــاب ــطراز  تــوان يمــروش  ني  يبنــد طبقــه نــديفرآ قي

 ليـ تحل. قـرار داد  ييشناسـا را مـورد   هـا  تـم و  کدها، کيستماتيس

 يزيچاز آن  شيب، ينيع يمحتواستخراج  يمعنمرسوم به  يمحتو

روش  نيـ ابا استفاده از . متن نوشته شده است يها دادهاز  کهاست 

 يهـا  داده يمحتـوا و پنهـان را از   آشـکار  يالگوهـا و  ها تم توان يم

با اسـتفاده از روش   نيبنابرا. )۱۲( نمود نييتب، کنندگان مشارکت

بـه  ، کننـده  مشـارکت تجـارب پرسـتاران   ، مرسـوم  يمحتو ليتحل

از  هياول يکدگذار يبرا. و پنهان مشخص شد آشکار ميمفاهصورت 

                                                
1 Conventional Content Analysis  
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ــات ــود  کلم ــارکتخ ــدگان مش ــدهاو  کنن ــت  يک ــدهدالل  کنن

 يها مصاحبهسپس . استفاده شد) ها گفتهپژوهشگر از  يها برداشت(

 يهـا  گفتهو  انيباز  ييمعنا يواحدها يکدگذاربا . انجام شد يبعد

اسـتخراج  ، بـود  هـا  آننشان دهنده تجـارب   که کنندگان مشارکت

بـر اسـاس    هـا  دادهو خالصه نمـودن   يکدبندپس از ، )۱۳( ديگرد

انجام شد و طبقـات بـا هـم     کدها يبند طبقهتشابهات و اختالفات 

ـ  هـا  هيـ مادرون  هـا  داده نيـ ا ريتفسـ و  ليـ تحلاز ، شدند سهيمقا  اي

  . )۱۱( استخراج شد تر يانتزاع يها مقوله

ــمقبول يارهــايمع از ــيتع تيــقابل، ١هــا داده تي ــتائ – ني ، ٢دي

و  يـي روا يابيـ ارز يبرا ٤يريپذو انتقال  ٣ها افتهيثبات  اي نانياطم

 کننـدگان  مشـارکت . اسـتفاده شـد   يفـ يک يها داده ييايپادقت و 

مـرور   هـا  نوشـته شده توسط خود را در دسـت   انيبصحت عبارات 

، هـا  داده يآور جمـع  يبـرا  يکـاف زمـان   صيتخصـ بـا  ، ٥کردنـد  يم

 يبرقرارمدت محقق و حسن  يطوالن يريدرگبا توجه به  نيچن هم

تجـارب   درکو  هـا  آنجلـب اعتمـاد   ، کنندگان مشارکتارتباط با 

 نيچنـ  هـم ، ٦شـد  ريپـذ  امکـان  هـا  داده تيـ مقبولتوسط پژوهشگر 

بـا   کننـدگان  مشـارکت انتخـاب  ( انسيـ وار حـداکثر با  يريگ نمونه

 زانيـ م، متعـدد  يهـا  بخـش و  هـا  مارستانيباز ، مختلف يها سمت

و  ياقتصـاد ، يفرهنگـ تنـوع  ، سـن و جـنس  ، متنـوع  يکارتجربه 

ـ  هـا  دادهاعتبــار  کـه سـبب شــد  ) ياجتمـاع  مــتن . ٧شـود  تــر شيب

 ياعضـا نفـر از   ۳و طبقات استخراج شده توسط  کدها، ها مصاحبه

آنان استفاده  يليتکماز نظرات ، قرار گرفت ديتائمورد  يعلم ئتيه

 ها افتهيثبات  اي نانياطم. مشخص شد ها افتهي يريدپذييتاو  ديگرد

 يبـرا مشابه  تيموقعدر اسرع وقت و فراهم نمودن  يسينو نسخهبا 

و  کـدها ، ها مصاحبهاز  يبرخمتن . ديگردفراهم  کنندگان مشارکت

                                                
1 Credibility  
2 Conformability 
3 Dependability 
4 Transferability 
5 member check 
6 Observation Persistent  
7 Maximum Variation of Sampling  

 ياعضـا طبقات استخراج شده عالوه بر محققان توسط چند نفـر از  

را  هـا  افتـه يتناسـب   هـا  آنقرار گرفت و  يبررسمورد  يعلم ئتيه

 ديتائ زين ها دادهانتقال  تيقابل بيترت نيبدقرار دادند و  ديتائمورد 

متفـاوت   کننـدگان  مشـارکت مصـاحبه بـا    قيطراز  نيچن هم. شد

ــالپرســتار ( ــا ســمتپرســتاران در ، ينيب ــف  يه ــدمختل : يتيريم

ــتار ــوپروا، سرپرس ــرون زريس ــث و  ، و مت ــتاران مون ــذکرپرس و  م

ارائـه  ، )شهر سمنان انتخاب شدند يها مارستانيبمتعدد  يها بخش

 ريپـذ  امکـان  هـا  داده يغنـ  نييتب، ها مثالو  ميمستق يها قولنقل 

  . ديگرد

  

  ها افتهي

مـرد در پـژوهش    ۱۰زن و ۱۰شـامل  ، پرستار ۲۰در مجموع 

 يپرسـتار  يکارشناسـ مـدرک   يدارا هـا  آنهمه . داشتند مشارکت

مثـل عـدم   متعـدد   يفرعانجام شده طبقات  يها مصاحبهاز . بودند

ضـرورت  ، زهيـ انگ جـاد ياضـرورت  ، يابيارزشـ  نديفرآبه  يکافتوجه 

و تـم  مناسـب و مـوثر    يتيريمدپرسنل و استفاده از سبک  تيحما

  ).۱جدول ( باشد يم نامطلوب يپرستار تيريمد، مطالعه ياصل

  :اثربخشمطلوب و  تيريمدضرورت 

و درک نقـاط ضـعف و قـوت     يو رهبـر  يريتاز اصول مد يبا آگاه

 يرانمد. گردد يم يرپذ امکان يفرد هاي ييو استفاده از توانا يشخص

 يبـرا  يتوانمنـد  يالگـو  يدبا يفاي نقشبا توجه به اصل ا يپرستار

ها منطبق با اصول  رفتار و عملکرد آن يدبا ينکارکنان باشند، بنابرا

در رفتار و عملکرد خـود از آنـان    يباشد تا پرسنل پرستار يريتمد

 يطمحـ  يجـاد در ا ينقـش اساسـ   يپرسـتار  يرانمد. يندنما يرويپ

و  يشـغل  يتمطلوب دارنـد، کـه موجـب ارتقـاء سـطح رضـا       يکار

مطالعه نشان داد  ينا هاي يافته. گردد يم يپرسنل پرستار يالتتما

به دفعات  يپرستار هاي يريتکه پرستاران بازنشسته در عملکرد مد

 يناند، بنـابرا  را تجربه کرده يريتمختلف ضعف مد يها و به صورت

 يـن در ا. بـود  ي نامطلوبپرستار يريتمد، مطالعه يندر ا يتم اصل
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خـدمات  اگـر مـن   : "گويـد  يسرپرستار م ۱۱رابطه مشارکت کننده 

و خدمات  يار، کمک بهيار، از زحمات پرستار، بهدهم يخوب ارائه م

هـا را فرامـوش    زحمـات آن  يد، نبايدمرس ييبخش است، اگر به جا

 يدها با آن. زحمات ما را فراموش کند يدهم نبا يپرستار يرکنم، مد

 يارائـه خـدمات پرسـتار    يبـرا  يکـار سـالم   يطکنند که مح يسع

معتقـد اسـت کـه     يزرسـوپروا  ۱۸کننـده   مشـارکت . يندفراهم نما

از کنـار   تفاوت يکنند و ب يدگيبه مشکالت پرسنل رس يدبا يرانمد

ـ : گويـد  مي پرستار ۱۴مشارکت کننده . ها رد نشوند آن  تـوجهي  يب

يـروي  نيـاد و کمبـود   زي کـار  وحجـم  نسبت بـه فشـارها   يريتمد

. شـود  يپرستاران م يهروح يف، منجر به تضعها يفتشي در پرستار

 يريتيبه خاطر ضـعف مـد  : گويد يسرپرستار م ۱۳مشارکت کننده 

قابل تحمل  يرمن خسته کننده و غ ي، جو برايمارستانب يطمح در

بـه  ي پرستار يريتمد: گويد يسرپرستار م ۱۲مشارکت کننده . بود

اسـت، مـن    ينهمـ  گفـت  ي، مـ داد يپرسنل پاسخ نمـ  يها خواسته

 . را تحمل کنم ها آني رفتارهايايم و کنار ب يريتبا مد توانستم ينم

  

 
   :يابيارزش نديفرآضرورت توجه به 

. پرســنل اســت عملکــرد يابيارزشــ، رانيمــد فيوظــااز  يکــي

. ارائـه دهنـد   يبهتـر  کـار  ها آنتا  کند يم کمک عملکرد يابيارزش

، حقوق دارند شيافزاارتقاء و  يستگيشا که قيال کارکنان نيچن هم

پرسـنل خـدمات    عملکـرد  يابيارزشـ  کـه  نيابا . شوند يمشناخته 

طبق تجـارب  ، است يانکار رقابليغ يايمزا يدارا يدرمان يبهداشت

مـورد اسـتفاده مطلـوب     يابيارزشـ  يهـا  روشپرستاران بازنشسته 

مـن آن   يابيارزشنمره : "ديگو يمپرستار  ۹ کننده مشارکت. نبودند

 نيمسئول يول، بدهند يقيتشوقدر باال بود که قرار بود به من گروه 

، بشـود بـاالتر   يگريدمن کم کردند که نمره فرد  يابيارزشاز نمره 

: ديـ گو يمپرستار  ۲ کننده مشارکت". بدهند يقيتشو هيپاکه به او 

موضـوع   نيـ او  شـد  ينمنمره داده  يمنطقبه طور  ها يابيارزشدر "
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 کننـده  مشـارکت ". شـد  يم يمال يها پرداختدر  اديزت باعث تفاو

 کـارکردن بد  ايخوب و  صيتشخدر  ريمد: "ديگو يمسرپرستار  ۱۲

 يبـرا هـر کـس کـه     ميگـو  يممن . کرد يمعمل  يا قهيسل، پرسنل

   ". ديبدهشما حقش را به او ، کند يمبهتر کار  ضيمر

 جـاد ياو  کارکنـان  قيتشـو ، رانيمـد  يديـ کل يها نقشاز  يکي

مسـئله صـدمات    نيـ ابـه   يتـوجه  يب. در آنان است يکار زشيانگ

و  يروحـ  مشـکالت ، انيمـددجو و  مـاران يب يبـرا  يريناپـذ جبران 

بـه اهـداف    يابيدسـت در  تيـ موفقپرستاران و عدم  يبرا يافسردگ

منجـر بـه بـروز اخـتالل و تزلـزل در       کـه دارد  همراه بهرا  يسازمان

 مشـارکت . شود يم يداشتبه يها سازمان تيريمدو  ها يريگ ميتصم

مشـکل   نيتـر  شيب: "ديگو يمکه سرپرستار بخش است  ۱۳ کننده

". ندارنـد  يتـوجه بـه آن   رانيمـد  کـه ، اسـت  يکار زهيانگنداشتن 

گذاشـته   کهرا  يزريسوپروا: " ديگو يمپرستار  ۱۴ کننده مشارکت

روابط مناسب برقرار  توانست ينمو ، تجربه نداشت، جوان بود، بودند

". گذاشـته بودنـد   زريسوپروااو را ، بود ليفامو چون با مترون  دينما

و گاهـاٌ کـم    قيناال يها آدم:" ديگو يمسرپرستار  ۱ کننده مشارکت

دستشـان   يکسـ هـر  ، کردند يمرا به عنوان مسئول انتخاب تجربه 

خـوب   کـه  يافراد يبرا ديبا نيمسئول. گذاشتند يممسئول  آمد يم

 يوقتـ ، ودبش جاديا زهيانگتا در پرستار ، ارزش بگذارند کنند يم کار

 ودشـ  يمباعث  ها نيا، دهند ينمخوب بها  کارانجام  يبرا نيمسئول

  ". باشند ريدلگرا از دست بدهند و  يکار زهيانگپرستارها  که

 تيريمـد از پرسنل تحـت   تيحما رانيمدمهم  فيوظااز  يکي

منجـر بــه   يسرپرســتاز پرســنل تحـت   تيـ حما. باشــد يمـ  هـا  آن

 نــهيزم يناکــاف تيــحما. شـود  يمــپرســتاران  يا حرفــه يتوانمنـد 

 جـه ينتو در  يپرستار رانيمدپرستاران و  انيممتقابل  ياعتماد يب

 مشـارکت . ديـ نما يمـ حرفـه را فـراهم    ياعضـا  تر شيبتفرق  امکان

بود و متاسـفانه   اديز يليخمشکالت : "ديگو يم زريسوپروا ۸ کننده

کـه   تيريمد مخصوصاً. کرد ينم يدگيرسهم به مشکالت ما  يکس

: ديـ گو يمسرپرستار  ۱۱ کننده مشارکت". کرد ينم تيحماذره  هي

زمانه عوض  اي، اوردندينالزمه را به عمل  تيحماما  يبرا نيمسئول"

از  تيـ حماعـدم  ". دونـم  ينمـ ، سـخت شـده  ، هـا  آدمقلـب   اي، شده

. باشـد  يمـ زودرس  يبازنشستگحرفه و  ترکاز علل  يکيپرستاران 

بـه   ديـ باکـه   ياحترامـ : " ديـ گو يمـ سرپرستار  ۱۳ کننده مشارکت

، کـار باشـه   طيمحـ تـو   ديباکه  يتيحمااون ، بشودپرستار گذاشته 

  ".ام آوردهاز موعد سر از خونه در  شيپ يبازنشستگمن با . ستين

 اداره در اثـربخش  و کـارا  يتيريمـد  يهـا  سـبک  از يريگ بهره

 در يمهمـ  نقـش ، يدرمـان  – يبهداشـت  مراکز ريسا و ها مارستانيب

 انيم از .دارد ها آن خدمات تيفيک يارتقا و يسازمان عملکرد بهبود

 بـا  و اسـت  آن رکـن  نيتر مهم تيريمد، سازمان هر ياساس عناصر

 مشـارکت  يبـرا  رانيمـد امـا  ، دارد يا ژهيـ و تعامل، سازمان اهداف

سرپرسـتار   ۱ کننـده  مشـارکت  .شـوند  ينمـ  قائـل  تياهم کارکنان

 يشـنهاد يپ چيه که يکسداره به اون  مارستانيب سيرئ: "ديگو يم

هـم   گـران يدپـس  . دهـد  يمـ بهـا  ، رهيـ گ ينم يراديا چيه، ده ينم

هم  شنهاديپ، کنند ينمکار ، ميشو يمکه ما هم مثل اون  نديگو يم

 ۶ کننـده  مشـارکت ". مهـم اسـت   يلـ يخ مسـائل  نيـ ا، دهنـد  ينم

بـه  ، نـد يآ يمـ که حـاال   يرانيمد نيامتاسفانه : "ديگو يمسرپرستار 

 گرانيد اتيتجرباز  خواهند ينم، دهند ينم تياهم گرانيد اتيتجرب

  ".دانند يمرا  زيچکه خودشان همه  کنند يماستفاده بکنند و فکر 

  

  يريگ جهينتو  بحث

 مشـارکت در تجـارب   کـه  دهـد  يمـ مطالعه حاضر نشان  جينتا

بـوده و بـه دفعـات     ديتاکمورد  يپرستار تيريمدضعف ، کنندگان

 جامعه در مسئول افراد يستگيشا و اقتيل به توجه. ديگرد يممطرح 

 بـوده  معتقد قرن قبل ۲۵ ارسطو. برخوردار است يخاص تياهماز 

 کاردان دست به را کار ديبا است سعادت خواهان يا جامعه اگر است

 تيحاکمو  مشخص را حدود مقررات، معلوم را ها تيمسئول، سپرده

حـائز   ها ينارسائدر اصالح  رانيمد يسع. )۱۴( نمود برقرار را قانون

مطلـوب از   درک کـه  يرانيمـد معتقـد اسـت    لديدوف. است تياهم
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 کننـد  يمبا پرسنل مشورت ، مشاهدات مطلوب دارند، دارند طيشرا

 ديتمجو  قيتشودرست برخوردارند و پرسنل را مورد  صيتشخو از 

از  کـه  کننـد فـراهم   يطيشـرا  ديـ با رانيمـد . )۱۵( دهنـد  يمقرار 

 رانيمـد  فيوظـا از  يکـ ي نيچنـ  هم، بکاهدپرسنل  يروان يفشارها

و  تيـ موفقپرسنل بر  هيروح، است کارکنانمثبت در  هيروح جاديا

را  تيـ خالق، خوب هيروح، موثر است يزندگو  کارآنان در  شکست

 زهيـ انگحفـظ و ارتقـاء   . )۱۶( دينما يم زهيانگ جادياداده و  شيافزا

 شود يم يپرستارخدمات  تيفيکمنجر به حفظ و ارتقاء ، پرستاران

 حـداکثر  که ييها روش توانند يم رانيمد: سدينو يم ١ايوالنس. )۱۷(

 يعالقمنـد . )۶( ندينمااتخاذ ، دينمادر پرسنل را فراهم  يعالقمند

  . )۱۸( باشد يم ها آن عملکردبر  رگذاريتاثعامل  نيتر مهمپرستاران 

 يبرااستاندارد  يارهايمعاز  رانيمد کهمطالعه نشان داد  جينتا

افـراد   درصـد ۱۹ يپازارگاددر مطالعه . کنند ينماستفاده  يابيارزش

 روابط اساس بر ارشد رانيمد در پژوهش معتقد بودند کننده شرکت

 نـد ينما يمـ  سرپرسـتاران  عملکرد يابيارزش به مبادرت ضوابط نه و

اثـرات   يکـار  طيمحـ شـده در   درکعدم اعتمـاد و احتـرام   . )۱۹(

ـ  که يکارکنان. دارد کارمندبر سازمان و  کننده نييتع  اعتمادنـد  يب

. )۲۰( کنند يم مشارکتبه اهداف سازمان  يابيدستدر جهت  تر کم

و  هــا نقــشدر همــه ســطوح از  رانيمــدقطعــا : ســدينو يمــ ٢کــن

 تواند يم که انکارش طيمحخود و اثرات مثبت آن بر  يها تيمسئول

 ميتصـم  يوقتـ  رانيمـد . آگاهنـد ، دهـد  شيافـزا پرسنل را  تيرضا

خـود   ماتيتصـم عادالنه و منصفانه بودن ، يروشناز  ديبا رنديگ يم

بـه صـورت    ياخالقـ  ياستانداردهاپرسنل مطمئن باشند و از  يبرا

، اعتمـاد  يفرهنگـ جزء  ۴ ديبا ها آن. ندينما يبانيپشتمداوم  ياصول

   .)۲۱( ندينما تيرعارا  نگيمنتورثبات و ، يتوانمند

. دهد يمرا نشان  زهيانگ جاديادر  رانيمد يناتوانمطالعه  جينتا 

بـه   توانـد  يم يپرستار يرهبر يرفتارها: سدينو يم ٣نيجرم يبراد

                                                
1 Valencia 
2 Kane 
3 Brady-Germain 

 زهيـ انگبـر  ، عوامـل  ريسـا  قيـ طراز  ميرمستقيغو  ميمستقصورت 

 عملکـرد  تواننـد  يمـ  يپرسـتار  رانيمـد ، باشـد  رگذاريتاثپرستاران 

بـر   رگـذار يتاثعوامـل   کردنو مشخص  درکرا با  ينيبالپرستاران 

: سـد ينو يمـ  ٤ينـ يآل. )۲۲(بهبـود بخشـند    هـا  آن عملکردو  زهيانگ

 يهـا  روش ازيـ نو  جينتابر  ريتاث ديکل، ديجد يپرستار يها مراقبت

عبارت  ينيبالپرستاران  تيريمد يبرا ديجد يها برنامه. است نينو

 در. )۲۳(اسـت  " خـوب  تيريمـد "متـرادف بـا   " خوب يپرستار"از 

 يپرستار خدمات رانيمد، پژوهش يواحدها درصد۳/۱۱ يپژوهش

با وجود : سدينو يم  ٥ليا نيچ. )۱۹( دانند يم قيتشو فاقد قدرت را

خـدمات   نيتضم يها ستميسو  يسالمت تيفيکدر  عيسر راتييتغ

 رانيمـد ، انيمشـتر  يهـا  يآگـاه  شيافـزا با  نيچن هم، يمارستانيب

و در  بردارنـد پرسـتاران   يرورا از  يکـار  يفشـارها  ديـ با يپرستار

 تيرضامنجر به ارتقاء  تواند يم نکات نيا. ندينما زهيانگ جاديا ها آن

 زانيم کاهشبا  ها مراقبت تيفيکو  ها آن عملکرد، خاطر پرستاران

  ٦کـوهن . )۲۴( شـود  ها آن يتوانمندحرفه پرستاران و بهبود  ترک

متضـمن   يروانو  يکيزيف يها استرس کاهشو  يکار طيشرا رييتغ

پرستاران نسـبت   زهيانگو سالمت پرستاران و عوامل موثر بر  يمنيا

  .)۲۵( داند يمبه ارائه خدمات را مطلوب 

الزم را  تيحمااز پرستاران  رانيمد کهمطالعه نشان داد  جينتا

 نيابر  زين يگريددر مطالعه  کنندگان مشارکت. آورند ينمبه عمل 

ما  که خواهند يم رانيمد که يمراقبتاون  کهداشتند  ديتاکموضوع 

: سـد ينو يمـ  کـن  .)۲۶( از مـا ندارنـد   ها آن ميباشداشته  مارانيباز 

ــبا رانيمــد ــا ســتميس دي ــدينمارا لحــاظ  يتيحمــا يه  ريســاو  ن

، کنـد  يمـ پرسـنل را فـراهم    يتوانمندساز امکان که ييها سميمکان

 ياثربخشـ  شيافـزا منجر بـه   که ييها سميمکانو  ندينما پذير امکان

معتقـد اسـت     کـوهن . )۲۱( رنـد يبگ کاررا در سازمان به  گردد يم

 تيـ تمامو  تيرضـا  تيـ تقوبر ارتقاء عوامل مـوثر بـر    ديبا تيريمد

                                                
4 Alleyne 
5 Chen IL 
6 Cohen 
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 کيـ تحرماندن در مشـاغل سـخت    يبراو آنچه پرستاران را  يشغل

 لهيوسـ الزم را بـه   تيـ حماپرستاران اغلـب  . دينما ديتاک، کنند يم

 کـه  کنـد  يمـ  انيـ ب ١يشـر  .)۲۵( کننـد  ينم افتيدرارشد  رانيمد

دارد  ماريببر  ديتاک، است يانسان کامالًو  يتيحما، سالم کار طيمح

منجـر بـه بهبـود    ، سـالم  کـار  طيمح. است يآور يشاد کارو محل 

 يبهبـود ارتقـاء و  ، ها ارتباطو باعث ارتقاء فرهنگ  شود يم ها درمان

 يملـ  يپرسـتار  يهـا  سـازمان . گردد يمو اعتماد  يطيمح يهمکار

در  يفعلـ  يمنفابعاد  کردنبه منظور مشخص  ييها تالششروع به 

موسسـه   ۲۰۰۵در سـال  . انـد  کـرده  يبهداشـت  يکـار  يهـا  طيمح

 کـه  دانـد  يم يضرورسالم  کار طيمح يبرارا  اريمع شش ييکايمرآ

، يريـ گ ميتصـم ، مناسـب  کارگمـاردن بـه  ، يرهبـر ، شامل ارتباط

، يمنـ ياسالم قادر اسـت   کار طيمح. باشند يم يهمکارو  ييشناسا

همه مردم  يازهاين، ها تيمسئولبودن و با مالحظه  يانسان، يسالمت

پرستاران . دينماو پرستاران را فراهم  ها آنو خانواده  مارانيبشامل 

 ياسـتور . )۲۷( کنند کار يتيحماسالم و  کار طيمححق دارند در 

را  يکـار  طيمحـ  يهـا  تيحمافقدان  پرستاران با تجربه: سدينو يم

از  شيپـ راحـت و   يلـ يخاسـت   ممکنپرستاران . ندينما يممطرح 

 کننـده  نيتـام  کـه  يکار طيمحمگر ، کنند ترکخود را  کارموعد 

 نيابر  زين يگريد قيتحقدر  .)۱۸(فراهم شود ، است ها آن التيتما

در  تيـ حما کننـدگان  مشـارکت از  يبرخـ  يبرا کهشد  ديتاک نکته

تنهـا راه حـل را    هـا  آن کـه  يطوربه ، بود فيضع يليخ کار طيمح

  . )۲۸( دنديدحرفه و شغل  ترک

نـامطلوب   يپرسـتار  تيريمد سبک کهنشان داد  مطالعه جينتا

 خـدمات  رانيمـد  پژوهش يواحدها درصد ۱/۲ يپژوهش در. است

 ياصل مسئول ياستبداد تيريمد سبک داشتن سبب به را يپرستار

 پـژوهش  در کنگاز. )۱۹( دانند يم سرپرستاران يعملکرد اشکاالت

 و مـاران يب يمند تيرضا در مؤثر يسازمان عوامل عنوان تحت خود

 خـدمات  رانيمـد  ياسـتبداد  تيريمـد  سبک خصوص در کارکنان

                                                
1 Shirey 

 بر اثر مثبت يدارا را ياستبداد يتيريمد سبک از اجتناب، يپرستار

 يسـازمان  مشـارکت  و يشـغل  يتمنديرضـا ، يا حرفـه  اسـتقالل 

و  هـا  وهيشـ ، اصول يريکارگ به. )۲۹( دينما يم يمعرف سرپرستاران

 بهبـود  و اداره مطلوب در يمهم نقش، مناسب يتيريمد يها سبک

قد اسـت رهبـران   جوست معت .)۱۹( کند يم فايا ها موسسه عملکرد

به اهداف  يابيدستبر  ريتاثقدرت و ، يمختاردر خود  ياساسنقش 

در ، نسبت بـه گذشـته   يراتييتغ ياساس نکات نيااستفاده از . دارند

. در بـردارد  يسالمت يها مراقبت يها طيمح ندهيآحال حاضر و در 

 جـاد يا يپرسـتار  نـده يآدر  يديـ جدبعـد  ، يرهبـر  ريتـاث قدرت و 

نسـبت بـه گذشـته در     يرهبـر  سـبک در  رييـ تغبـه   ازين. کند يم

 يرهبـر  يهـا  روش ازمنـد ين ۲۱قـرن  . شـود  يماحساس  يپرستار

  .)۳۰( باشد يم يمتفاوت

   يينها يريگ جهينت

نـدارد امـا    ميتعمـ  تيـ قابل يفـ يکمطالعـات   يها افتهياگر چه 

پرسـتاران   اتيـ تجرباز  توانـد  يمـ مطالعـه   نيا يها افتهياستفاده از 

، يکـار  اتيـ تجربتبـادل  ، يا حرفه يها ارتباطبازنشسته در توسعه 

و پرستاران  رانيمدمتقابل  تيحماتوسعه ، تيريمدو اصالح  نيتدو

و  رانيمدو اعتماد متقابل  تيحماو گسترش جو  يا حرفهانسجام  و

و  شـرفت يپ يبـرا  يمناسـب  نـه يزم تـا ينهانموده و  کمکپرستاران 

  . دينمافراهم  يا حرفهارتقاء 

  

  و تشکر ريتقد

 نيبـد . باشد يم يپرستار يدکترا نامه انيپااز  يبخشمقاله  نيا

مدرس تهران که  تيتربدانشگاه  يپژوهشاز معآونت محترم  لهيوس

و  انــد دادهقــرار  تيــحماطــرح را مــورد  نيــا يهــا نــهيهزاجــرا و 

 اريــاختکــه تجــارب ارزشــمند خــود را در  يمحترمــ يپرســتارها

  .شود يم يقدردانتشکر و  مانهيصمپژوهشگر قرار دادند 
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