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Identification of the features of human knowledge in the 

public hospital of Shiraz city in 2012 
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Abstract 

Background: The present value and future achievement of any organization is completely 

dependent on the abilities and skills of its staffs. Hospital is one of the organizations that give 

services and depends on knowledge human resources. The purpose of this research is the study 

of the characteristics of knowledge-based human forces in public hospitals of Shiraz University 

of Medical Sciences. 

Methods:  This study was a survey that was conducted in a descriptive-analytical way in public 

hospitals of Shiraz in 2012.The subject of study were all physicians and nurses working in public 

hospitals in shiraz selected by compound sampling (stratified sampling adjusted to sample size 

and two stage cluster sampling). Finally 124 members of the physician and nurses were selected 

as samples. Data was collected by questionnaire that its reliability was gained using coronbach's 

0.89 alpha coefficient. To analyze the data, the spss16 software and tests of descriptive and 

inferential statistics such as t-test and Pearson correlation coefficient were used. 

Findings: In this study, there were 72% men that 50% of them have bachelor degrees .36 

members were physicians and 64 members were nurses. The medical staff had features of 

scholars except independence, self-arousal, and creativity. There was a meaning full relationship 

between scholar's features and their ages (r= -0.253, p = 0.024), but there wasn't a meaning full 

relationship between their features with other demographical factors. 

Conclusion: Physicians and nurses are as the important resources of hospitals had some features 

of scholars. The hospital managers should search about the reasons of the lack of scholars' 

features in medical staff and plan to keep and promote the present features. 
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1391 شيراز شهر عمومي هاي بيمارستان در مدار دانش انساني نيروي هاي ويژگي شناسايي  

 

 ∗∗∗∗3ارجلو حيدري پريوش ،2خمرنيا محمد  ،1نگردروا امينر

 

دكتراي تخصصي، استاديار گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز،  1
  شيراز.

كميته  انشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز ودرماني، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، د- دانشجوي دكتري مديريت خدمات بهداشتي 2
  تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز  درماني، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز،-دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي∗3
 parivash.heidarii@gmail.com سنده مسئول)،(نوي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و

 چكيده

 از نيز بيمارستان. دارد آن كاركنان هايمهارت و هاتوانايي به كامل بستگي سازمان هر آينده موفقيت و كنوني ارزش :مقدمه

 هايويژگي بررسي لعهمطا اين هدف. است مداردانش انساني نيروي بر متكي كه باشدمي خدمات دهنده ارائه سازمانهاي ترينمهم
  .بود شيراز پزشكي علوم دانشگاه عمومي هايبيمارستان در مداردانش انساني نيروي

 هايبيمارستان در 1391 سال در تحليلي _توصيفي صورت به كه بوده پيمايشي مطالعات نوع از حاضر پژوهش :روش و مواد

 كه بود شيراز فقيهي شهيد و نمازي بيماستان دو در شاغل پرستاران و پزشكان كليه شامل پژوهش جامعه. شد انجام شيراز عمومي
 استفاده) ايمرحله دو ايخوشه گيرينمونه و نمونه حجم با متناسب بندي طبقه گيرينمونه(  ايمرحله چند گيرينمونه روش از

 مطالعه دراين ها داده گرداوري ابزار. دندش انتخاب پژوهش نمونه عنوان به پزشكي و پرستاري ازكادر نفر 124 تعداد نهايت در. شد
  SPSSآماري افزار نرم از  ها داده تحليل براي. آمد بدست 89/0 كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با آن پايايي كه بود پرسشنامه

 توصيفي آمار از تحقيق هايداده توصيفي تحليل  منظور به و تست تي  و آنوا آزمون پيرسون، همبستگي هايآزمون  و 16 نسخه
  .شد استفاده

 آنها درصد 50 و مرد درصد 72 مطالعه اين در پژوهش نمونه. شد بازگردانده پرسشنامه  120 پرسشنامه، 124 مجموع از :هايافته 

 راندانشو مولفه 9 مجموع از درماني كاركنان. بودند پرستار نفر 64 و پزشك نفر 36 تعداد اين از. بودند كارشناسي مدرك داراي
 سن متغير با تنها دانشوران هايويژگي نمره ميانگين. بودند خالقيت و خودانگيختگي، استقالل، ابعاد بجز ها مولفه تمام داراي
    .نشد ديده ارتباطي دموگرافيك متغيرهاي ساير با ولي )r= -253/0و =p  024/0( داشت وجود دارمعني رابطه

 برخي داراي بيمارستان نيروهاي ترينمهم عنوان به پرستاران و پزشكان كه داد شانن پژوهش هاييافته :گيرينتيجه و بحث

 و كرده يابيريشه را درماني كادر در دانشوران هايويژگي ساير وجود عدم بايد بيمارستانها مديران. بودند دانشوران هايويژگي
  .دهند انجام را مناسبي اقدامات و ريزيبرنامه موجود هايويژگي ارتقاي و حفظ جهت

  عمومي هايبيمارستان درماني، كادر دانشوران، مدار،دانش انساني نيروي :كليدي واژگان
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 مقدمه

 انساني نيروي كشوري هر در توسعه مولفه ترينمهم و اولين 
 اقتصادي، توسعه در ايعمده سهم انساني منابع. باشدمي

 ترينمهم نيانسا نيروي واقع در.  دارند فرهنگي اجتماعي،
 اساس زيرا است، كشور و سازمان يا مجموعه هر زيرساخت

  ). 1(است تعالي و توسعه سوي به حركت
 غيرملموس دارايي و سرمايه يك عنوان به دانش امروزه
 كارگيريبه. است كرده پيدا هاسازمان در مهمي جايگاه
 و دهيسازمان صورت به سازماني دانش موثرتر و بهتر هرچه

 پيشرفتي سازماني، فرهنگ در آن تلفيق و شده مديريت
 در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، لحاظ از توجه قابل

 ).2( كندمي ايجاد هاسازمان

 داشتن آن در كه  دانش بر مبتني اقتصاد در موفقيت كليد
 هاسازمان ساير از سازمان يك تمايز باعث رقابتي مزيت

 ).4،3( است مداردانش انساني نيروي شود،مي

 هايمهارت و هاتوانايي به وابسته سازمان هر موفقيت امروزه
 اصلي منبع كه هستند كاركنان اين و دارد آن كاركنان

 يا سرمايه خام، مواد نه شوند،مي محسوب رقابتي مزيت
 داشته اختيار در توانمند افراد كه هاييسازمان. تكنولوژي

 گيريتصميم رعتس به جهاني بازارهاي در توانندمي باشند،
 ).5( نمايند حركت هاشبكه سرعت با همگام و كرده

. اندشده محورتر دانش كنوني هايسازمان نوين عصر در
 به سازمان آن، طي كه فرايندي عنوان به دانش مديريت

 سازمان وريبهره ارتقاي براي دانش كارگيريبه و توليد
 ازماني،س دانش مديريت). 6( است شده شناخته پردازد،مي

 كه تغييراتي همانند است، كرده متحول را روزمره عمليات
 با. كندمي ايجاد مردم فرهنگ و افكار در تحصيالت افزايش
 دانش توانمي دانش مديريت فرايند سازماندهي و طراحي
 استانداردسازي ها،رويه به را كاري جريان و هامهارت ضمني،

 رغمعلي ولي .كرد منتقل مستندسازي محتواي تحليل و
 گرفته صورت دانش مديريت حوزه در كه وسيعي تحقيقات

 و سخت سازمان، در دانش مديريت سازيپياده هنوز است،
 در رقابت اساس پذيردانش افراد وجود). 7( است پيچيده
 اقتصادي ناكامي يا و كاميابي و است شدن جهاني فضاي

 تگيبس آنها تخصص و دانش وكيف كم به امروز هايشركت

 است يافته گسترش افزوني روز طور به نيز تفكر اين.  دارد
 سرمايه بجز يابدمي كاهش كردن هزينه با ايسرمايه هر كه

 و ترانبوه شود هزينه بيشتر چه هر كه سازمان دانش و دانايي
 كه كرد بيان توانمي مجموع در). 8. (شود مي ترثمربخش

 عصر در هاسازمان عمنب ترينمهم مداردانش انساني نيروي
 است، شده ناميده سريع تحوالت و تغيير دنياي كه كنوني

 ).10،9(باشدمي

 مداردانش انساني نيروي هايظرفيت كارگيريبه و شناسايي
 از(  دانشوران زيرا است اهميت حائز مختلفي، جهات از

 و ماهيت در. . .)  و محققين پزشكان، مهندسين، جمله
 نيروي. كنندمي ايفا را نقش ترينمهم اهسازمان پذيريشكل

 سازمان سرمايه تنها گاهي و ترينباارزش مدار دانش انساني
 ).10(است

 مورد در متفاوتي الگوهاي شده انجام مطالعات اساس بر
 يكي طبق كه شده ارائه مداردانش انساني نيروي هايويژگي

 رويني باشد، مي استوارت نظريه كه  هانظريه ترينمهم از
 به اعتماد خالقيت، هايويژگي داراي مداردانش انساني
 خود متفكربودن، بودن، يادگيرنده طلبي، توفيق نفس،

. باشدمي استقالل و شغلي تحرك پذير، انعطاف  انگيختگي،
 اين مداردانش انساني نيروي به هاوِيژگي اين وي ديدگاه از

 و توليد عامل عنوان به خود سازمان در كه دهدمي را توانايي
 وريبهره نهايت در و نمايد عمل سازمان توسعه و رشد

 انساني نيروي همچنين). 11( دهد ارتقاء را سازماني
 متخصص، دانشور، نابغه، ماهر، نيروهاي را مداردانش

 آنها تمام. خوانندمي نيز ارزشمند كليدي،كاركنان نيروهاي
 و سهيمت جو،وجست خلق، به  خود روزانه كارهاي در

 نيست شكي ترتيب اين به و دارند احتياج دانش از استفاده
 كاركنان همه وظايف از بخشي به بايد دانش مديريت كه

 هستند اقتصادي سيستم يك  متوليان دانشوران. شود مبدل
 يا و اطالعات جنس از كاالها و هافعاليت آن، در كه

 ).12( است اطالعاتي دستاوردهاي

 كه است فردي دانشور كه گفت توانيم دانشور تعريف در
 كسب را روزمره كارهاي انجام براي لزوم مورد دانش تواندمي

 فكر از) 13،10( است روز به مهارت و دانش داراي و نموده
 ارزش به خود دانش كاربرد با و كرده استفاده خويش

  كه را خود ايحرفه كيفيت و افزايدمي خدمات و محصوالت
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 از). 13( كندمي وارد سازمان به كرده بكس زمان طول در
 برسازمان هنگفتي هايهزينه خوب كاركنان دادن دست

 عدم هايهزينه بتواند سازماني اگر حتي. كندمي تحميل
 ممكن بپردازد، را مداردانش انساني نيروي شناسايي به توجه
). 14( نمايد جذب مناسب كاركناني هامدت تا نتواند است
 نگهداري مخاطرات و هاچالش شناسايي زممستل امر اين

 مخاطرات آن دادن روي چگونگي و مداردانش انساني نيروي
 علمي هاينظريه گذشته، دهه چند در دليل همين به. است

 ادبيات در مداردانش انساني نيروي زمينه در متعددي
 ).15( است شده ارائه انساني منابع مديريت

 توسط هاسازمان در مدارنشدا انساني منابع اهميت و نقش
  گراون. است گرفته قرار تاكيد مورد محققين از تعدادي
 عنوان به را يادگيرنده سازمان در انساني منابع توسعه

 ايجاد دانش، كاربرد و توليد در كاركنان به كمك و حمايت
 بيان يادگيري در مشاركت و ارتباطات مناسب هايشبكه

 & Soliman)اسپونر و يمنسول مدل براساس). 16(كندمي

  Spooner ) در انساني منابع مديريت وظيفه ترينمهم 
 ساختار، در مداخله سنجش نظارت، دانش، مديريت حيطه

 شودمي تعريف كاركنان توسط دانش كاربرد و انتشار تضمين
)17.( 

  كه رسيد نتيجه اين به خود مطالعه در )Bain( بيان  
 بخش در آن، با مرتبط يهادستوالعمل و دانش مديريت
 قرار برداريبهره و استفاده مورد هابيمارستان كلينيكي

 هايويژگي از برخي خود مطالعه در  آلبرچت). 18( گيردمي
 عنوان به را انگيختگي خود و خالقيت همچون دانشوران

 براي هاسازمان كه كندمي بيان و برده نام سازماني هوش
). 19( دارند هاويژگي اين به ازني سازماني رسالت به رسيدن
 و عام طور به انساني منابع مديريت كه كند مي بيان صانعي

 و شرايط از بايد خاص، طور به انساني منابع متخصصان
 فرايند بتوانند تا شوند برخوردار فردي به منحصر هايويژگي
  لو محمد).  9(كنند رهبري را سازمان در تحول و تغيير

 انساني نيروي هايتوانمندي و استعدادها بر گذاريسرمايه
 و بيست قرن در سازماني موفقيت اصلي كليد را سازمانها در

 اين به خود  مطالعه در  نيز توفيقي). 8. (كندمي قلمداد يكم
 الزم هايزيرساخت داراي نظامي بيمارستان كه رسيد نتيجه
 ).20(  باشدمي دانش مديريت براي

 منابع اهميت و نقش توانمي شده ذكر مطالب به توجه با
 و رشد و سازمان حيات ادامه و بقا در را مداردانش انساني
 ترينمهم از هابيمارستان. كرد قلمداد مهم امري آن توسعه

 جوامع همه در درماني بهداشتي خدمات ارائه هايسازمان
 حيات ادامه و حفظ موجب كه آيند،مي حساب به بشري

 در ارزش با منبع ترينمهم. شوديم جامعه و بيماران
 به توانمي و باشندمي پرستاران و پزشكان بيمارستان،

 آنها بدون كه كرد ياد آنها از مداردانش انساني نيروي عنوان
 و پزشكان. كندنمي پيدا معنا بيمارستان وجودي فلسفه

 هاي محيط در كرده كسب دانش به توجه با پرستاران
. پردازندمي بيماران براي حياتي خدمات ارائه به بيمارستاني

 پژوهشگران توسط گرفته صورت هايبررسي به توجه با
 در دانش مديريت زمينه در مطالعاتي كه شد مشخص

 مورد در ايمطالعه تاكنون اما. است شده انجام هابيمارستان
 انجام هابيمارستان در مداردانش انساني نيروي هايويژگي
 بررسي به مطالعه اين در ژوهشگرانپ لذا است، نشده

 هايبيمارستان در مداردانش انساني نيروي هايويژگي
 اين از تا اندپراخته شيراز پزشكي علوم دانشگاه عمومي
 و مسئولين تا نمايند شناسايي را هاويژگي ترينمهم رهگذر
 در ها، ويژگي اين به توجه با بتوانند سالمت نظام مديران
 مراكز در انساني نيروي بالندگي و رشد حفظ، جهت

 .نمايند تالش درماني و بهداشتي

 

 استوارت نظريه نظر از استفاده با تحقيق مفهومي مدل

(Stewart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش و دانشورانمواد هايويژگي مدل - 1شماره شكل

 

هاي ويژگي

 دانشوران

 خالقيت

 اعتماد به نفس

توفيق طلبي   

يادگيرنده بودن    

بودنمتفكر  
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 روش و مواد

 باشدمي تحليلي _ توصيفي مطالعات نوع از حاضر پژوهش 
 هاي بيمارستان در 1391 سال در قطعيم صورت به كه

) نمازي و فقيهي شهيد بيمارستان  دو شامل( شيراز عمومي
 شاغل پرستاران و پزشكان شامل پژوهش جامعه. شد انجام

 كار به مشغول 1391  بهار در كه بودند بيماستان  دو اين در
 ايمرحله چند گيرينمونه روش از مطالعه اين در. بودند

 هابيمارستان از كدام هر ابتدا كه صورتبدين. شد استفاده
 هايبخش طبقات، درون و شده انتخاب طبقه عنوان به

 مجموع از. شد گرفته نظر در خوشه عنوان به مختلف
 و انتخاب تصادفي طور به تعدادي بيمارستان هايبخش
 تصادفي صورت به پرستاران و پزشكان بخش، هر درون

 تعداد تناسب عدم به هتوج با همچنين. شدند انتخاب
 بخش هر در) درصد 25( پزشكان به) درصد 75( پرستاران

 انتخاب تصادفي طريق به و متناسب طور به هانمونه
 و پرستاري كادر از نفر 124 تعداد نهايت در. گرديدند
 بيمارستان نفر 74 و فقيهي بيمارستان نفر 50( پزشكي
 .شدند مطالعه وارد) نمازي

 استانداردي پرسشنامه مطالعه دراين هاادهد گرداوري ابزار
 استفاده 1390 سال در اي مطالعه در كوشكي توسط كه بود

 پژوهش، بخشي اعتبار افزايش براي محققين) 12. (بود شده
 توزيع پژوهش جامعه افراد نفر از نفر 25 بين را پرسشنامه

 كرونباخ آلفاي آزمون از آن پايايي بررسي جهت و كرده
 .آمد بدست 89/0 ضريب كه ردهك استفاده

 مداريدانش مولفه 9 براي سئوال 27 داراي پرسشنامه اين 
 شامل كه  ايگزينه 3 طيف اساس بر پرسشنامه. يود

 براي  كه باشدمي ندارم نظري و مخالفم موافقم، هايگزينه
 براي يك مخالفم، گزينه براي صفر( امتيازات گزينه هر

 تعريف) موافقم گزينه براي دو امتياز و ندارم نظري گزينه
 سوال رد يا موافقت ميزان به توجه با پاسخگو كه است شده

 امتياز حداقل كه گيردمي نظر در سوال هر براي را امتيازي
 3 نظر مورد ميانه و  6 امتياز حداكثر و صفر مولفه هر براي
   .باشدمي

 را پرسشنامه پژوهش، سنجي اعتبار افزايش براي محققين
 جهت و كرده توزيع پژوهش جامعه افراد نفر از نفر 15 نبي

 كه كرده استفاده كرونباخ آلفاي آزمون از آن پايايي بررسي
 .آمد بدست 89/0 ضريب

  و16نسخه   spss آماري افزار نرم از  ها داده تحليل براي
 منظور به و تي تست  آنوا و  ، پيرسون همبستگي هايآزمون
 استفاده توصيفي آمار از تحقيق هاي داده توصيفي تحليل

  شد.

 

 هايافته

 به  پرسشنامه 120 شده توزيع پرسشنامه 124 مجموع از
 72  كه داد نشان پِژوهش نتايج. شد داه بازگشت پژوهشگر

 از) نفر 61(درصد 50 و) نفر 86( مرد پژوهش نمونه درصد
 ميانگين همچنين و داشتند كارشناسي تحصيلي مدرك آن

 اطالعات 1 شماره جدول. بود سال) 5/32± 1/2( افراد سني
 اساس بر. دهد مي نشان را مطالعه مورد افراد دموگرافيك

 مولفه 9 مجموع از بيمارستان درماني كادر مطالعه هاييافته
 انعطاف شغلي، تحرك هايويژگي داراي ترتيب به دانشوران

 قتوفي و نفس به اعتماد متفكربودن، ، بودن يادگيرنده ، پذير
 هاي مولفه و)  3 از باالتر نمره ميانگين( بوده كه بوده طلبي

 ميانگين(نداشتند  را خالقيت و انگيختگي خود استقالل،
 بوده سئواالت از كدام هر ميانه 3 امتياز) (3 از تر پايين نمره

 و ميانگين 2 شماره جدول). باشدمي برش نقطه عنوان به و
 را پرستاران و پزشكان دانشوران هايويژگي معيار انحراف

 بين ارتباط 3 شماره جدول همچنين دهد،مي نشان
 نشان را دانشوران هايويژگي و دموگرافيك متغيرهاي

 ويژگي و سن بين تنها جدول اين اساس بر. دهدمي
 p  =024/0(داشت وجود منفي دار معني ارتباط دانشوران

 نشوراندا هايويژگي افراد، سن افزايش با يعنيr)= - 253/0و
 هايويژگي و كار سابقه بين همچنين. شودمي كم آنها در

 يادگيرنده طلبي،توفيق نفس، به اعتماد خالقيت،( دانشوران
 تحرك پذير، انعطاف  انگيختگي، خود متفكربودن، بودن،
 ارتباط ولي داشت؛ وجود منفي ضريب) استقالل و شغلي
 نشد. ديده داريمعني
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ي دموگرافيك پرستاران و پزشكان: ويژگي ها1جدول شماره   

  فراواني(درصد)  خصوصيات شركت كنندگان

    مدرك تحصيلي

  )50( 61  كارشناسي
  )22(26  كارشناس ارشد
  )28(33  دكترا و تخصص

    شغل كاركنان

  )64(77  پرستار
  )36(47  پزشك

    سابقه كار

  )38(46  سال 5كمتر از 
  )27(32  سال 5- 10

  )10(12  سال 15- 10

  )11(14  20 تا 15

  )14(16  20بيشتر از 

    جنسيت

  )28(34  مرد
  )72(86  زن

 

 : ميانگين و انحراف معيار ويژگي هاي دانشوران2جدول شماره 

 (پزشكان و پرستاران)

± انحراف معيار   متغير ميانگين   

±  955/0 خالقيت 14/2  

±  986/0 يادگيرندگي 46/3  

±  888/0 اعتماد به نفس 24/3  

±  080/1 تحرك شغلي 22/4  

±  073/1 انعطاف پذيري 91/3  

±  961/0 توفيق طلبي 01/3  

±  952/0 خودانگيختگي 52/2  

±  950/0 استقالل 93/2  

±  959/0 متفكر بودن 44/3  

هاي ميانگين كل ويژگي
 دانشوران

978/0  ± 20/3  

ين ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيك با ميانگ -3جدول شماره 

هاي دانشوراننمره ويژگي  

 متغيرها
هاي دانشورانويژگي  

P -value F / R نوع آزمون 

024/0 سن  253/0 -  
Pearson 

coefficient 

111/0 جنس  697/5  T test 

495/0 وضعيت تاهل  971/0  T test 

280/0 سابقه كار  285/1  One way 

Anova 

609/0 تحصيالت  677/0  
One way 

Anova 
وضعيت 
 استخدام

263/0  351/1  One way 

Anova 

 

 

 بحث

 در دانشوران هايويژگي شناسايي عنوان با حاضر مطالعه 
. پذيرفت انجام شيراز عمومي هايبيمارستان درماني كاركنان

 به) بيمارستان در شاغل( پرستاران و پزشكان مطالعه اين در
 بر.  گرفتند قرار بررسي مورد مداردانش انساني نيروي عنوان
 9 داراي مدار دانش انساني نيروي استورات نظريه اساس
 كه داد نشان پژوهش نتايج). 11(باشدمي مشخص مولفه

 مولفه 6 داراي شيراز شهر هايبيمارستان درماني كاركنان
 بودن، يادگيرنده طلبي، توفيق نفس، به اعتماد( دانشوران

 و  باشندمي) شغلي تحرك پذير، انعطاف متفكربودن،
. ندارند را خالقيت و خودانگيختگي استقالل، هايمولفه

 صنعت كاركنان كه كندمي بيان خود مطالعه در نيز كوشكي
 استقالل مولفه بجز دانشوران هايويژگي تمامي داراي

 كار ماهيت در موضوع اين دليل شايد). 12(باشندمي
 با داشتن كار و سر دليل به كه باشدمي رستارانپ و پزشكان

 استقالل فرصت آنها به انسانها، جان اهميت و بيماران جان
 سرپرست دستورات براساس بايد و دهدنمي را كارها در زياد

 نيز كوشكي. كنند اقدام مسئول پزشك و متخصصان يا و
 بيان افراد كار بودن يكنواخت را موضوع اين دليل

 و استرس پر و زياد كار دليل به شايد همچنين). 12(كندمي
 انگيختگي خود براي فرصتي پرستاران و پزشكان زايتنش



 35  / دكتر رامين روانگرد و همكاران                                                               1391، زمستان 1، شماره 1دوره 

www.sadramj.com 

 

 عادي هايفعاليت تا كنندمي سعي آنها و باشد نداشته وجود
 براي هاييمحرك و دهند انجام را خود روزمره و

 وجود آنها كاري فرايندهاي و بيمارستان در خودانگيختگي
 خالقيت مولفه سه از يكي عنوان به انگيزش. ندباش نداشته

 كار ماهيت دليل به هابيمارستان در شايد لذا ،)21(باشدمي
 بر نهايت كهدر باشند داشته پاييني انگيزه افراد استرس، پر

 خود مطالعه در احمدي. گذاردمي تاثير آنها خالقيت ميزان
 داشتبه وزارت كاركنان در خالقيت ميزان كه كند مي بيان

 عامل عنوان به سازماني فرهنگ و است مناسبي سطح در
 با لذا). 22(باشدمي كاركنان خالقيت سطح افزايش در موثر
 گونهاين توانمي بيمارستان در مطالعه اين انجام به توجه
 ساير از ترپايين بيمارستان كاركنان در خالقيت كه كرد ذكر

 .باشدمي بهداشت وزارت كاركنان

 هاي ويِژگي و سن بين مطالعه اين هاييافته اساس بر
 افزايش با يعني دارد وجود منفي دار معني ارتباط دانشوران

 اين اما. شود مي كمتر آنها دانشوري خصوصيات افراد، سن
 كه طوري به ندارد همخواني گذشته مطالعات با يافته

 رابطه كه رسيد نتيجه اين به خود مطالعه در يعقوبي
 و ندارد وجود دانش مديريت ميزان و سن نبي داريمعني
 نداشته رابطه سن با  دانش مديريت هاي مؤلفه از كدام هيچ
 را داريمعني اين خود مطالعه در نيز استاني). 17(است

 در كه ديگري مطالعه در اما). 23(نكرد مشاهده
  كه شد داده  نشان بود، شده انجام اصفهان هايبيمارستان

 سني هايگروه ساير از سال 50 از االترب سن داراي افراد
 داشتند باالتري دانش مديريت نمره بيمارستان در شاغل

 مورد نمونه پژوهشگر، ديدگاه از تفاوت اين دليل). 24(
 درماني كادر حاضر مطالعه در كهآنچنان باشدمي مطالعه

 استاني مطالعه در كه صورتي در گرفته قرار بررسي مورد
 با درماني كادر لذا شدند بررسي يمارستانب كاركنان تمامي

 ارتقاي و آوردن دست به براي اي انگيزه سن افزايش
 .ندارند دانشوران هايمولفه

 نمره  ميانگين بين كه داد نشان پژوهش نتايج همچنين
 داريمعني ارتباط جنسيت با دانشوران هايويژگي مولفه
 دوجنس هر در هاويژگي اين كه صورتبدين. ندارد وجود
 ديدگاه از. شود نمي ديده آنها در تفاوتي و داشته وجود

 در درماني افراد وظايف اهميت دليل به پژوهشگران

 هايويژگي داراي افراد همه تا است نياز هابيمارستان
 انجام درستي به را خود كارهاي بتوانند تا باشند مداريدانش
 بين كه كند مي بيان يافته اين تايد در نيز استاني. دهند

 وجود ارتباطي كتابداران بين در جنسيت و دانش مديريت
 كه كندمي بيان اي مطالعه در نيز رحيمي). 23( ندارد

 برابر جنسي گروه دو هر براي دانش مديريت فرايند شناخت
 اين به خود مطالعه در يعقوبي اما). 25(باشدمي يكسان و

 دانشجو دختران بين در دانش مديريت كه رسيد نتيجه
 شده بيان ديگري مطالعه در). 17(باشدمي  پسران از بيشتر
 در شاغل مردان بين در دانش مديريت نمره كه است

 بنابراين). 24( باشدمي زنان از بيشتر اصفهان هايبيمارستان
 يعقوبي مطالعات با زمينه اين در حاضر مطالعه هاييافته

 در يعقوبي كه باشد دليل اين به شايد. ندارد همخواني
 قرار بررسي مورد را بيمارستان كاركنان تمامي خود مطالعه

 و پزشكان( درماني كادر تنها حاضر مطالعه در ولي داد،
 بين  نتايج، براساس. گرفتند قرار بررسي مورد) پرستاران

 وجود داريمعني تفاوت دانشوران هايويژگي و تحصيالت
 كندمي بيان ودخ مطالعه در (Manuri)مانوري اما نداشت،

 كاركنان سازماني دانش تحصيالت سطح افزايش با كه
 ايران در شده انجام مطالعه در همچنين). 26(يابدمي افزايش

 دموگرافيك هايويژگي و دانش مديريت بين رابطه عنوان با
 گرديد مشخص اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان

 رابطه دانشجويان تحصيالت و دانش مديريت بين كه
 تحصيالت دانشجويان كه صورتبدين. دارد وجود داريمعني

 مديريت نمره داراي دانشجويان ساير به نسبت تكميلي
 دانشجويان كه كندمي بيان وي باشندمي بيشتري دانش
 و دارند دانش از تريعميق درك باالتر تحصيلي مقطع داراي

 يجا به محوردانش هايسازمان بر فزاينده تأكيد با
 اطالعات و دانش از برخورداري و محور توليد هايسازمان
  ).17(كنندمي فعاليت روزآمد

 در دانشوران هايويژگي و كار سابقه بين ارتباط زمينه در
 در استاني. نداشت وجود داريمعني رابطه حاضر مطالعه
 جنسيت و دانش مديريت بين كه كند مي اشاره خود مطالعه

 همچنين). 23(ندارد وجود تباطيار دانشگاه كتابداران
 كاركنان فهم بين داريمعني ارتباط كه كندمي بيان مانوري

 اما). 26(ندارد وجود آنها كار سابقه و دانش مديريت از
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 كاركنان در دانش مديريت كه كندمي بيان  يعقوبي
 كاركنان ساير از بيشتر سال 25 باالي سابقه با بيمارستان

 با زمينه اين در حاضر مطالعه نتايج نبنابراي). 24(باشدمي
 تنها حاضر مطالعه در. ندارد همخواني يعقوبي مطالعه

 شايد و داشتند سال 20 از باالتر كار سابقه افراد از درصد14
 بود، بيشتر پژوهش اين در باال كار سابقه با افراد تعداد اگر
  سابقه كم افراد بنابراين.  آمدمي دست به داريمعني اين

 كه خود كار ماهيت و نقش بر باالتر سابقه با افراد ماننده
 لذا و بوده آگاه است، هاانسان سالمت و جان از حفاظت
 و آوردن دست به براي بيمارستان كاركنان تمامي

 بدين تا كنندمي تالش مداردانش فرد هايويژگي كارگيريبه
 .دهند ارتقا را شده ارائه خدمات كيفيت گونه

 مدار،دانش انساني نيروي زمينه در شده نجاما مطالعات
 قرار تاكيد مورد را سازمان در ارزش با منبع اين اهميت

 كادر كه شد مشخص نيز مطالعه اين در و) 22،19( دهدمي
. دارند را مداريدانش هايويژگي اين اكثر بيمارستان درماني

 وجود بدون هابيمارستان وخصوص به هاسازمان در لذا
 مطرح سازمان انساني سرمايه عنوان به كه مداردانش نيروي

 ارتقاي و حفظ همان كه خود رسالت به تواندنمي هستند،
 .يابد دست باشد،مي جامعه افراد سالمت

 

 گيرينتيجه

 به پرستاران و پزشكان كه داد نشان مطالعه اين هاييافته
 يدارا هابيمارستان در شاغل انساني نيروي ترينمهم عنوان

 در افراد اين جايگاه و باشندمي مداريدانش هايويژگي اكثر
 به توجه با. باشدمي درك قابل و روشن بيمارستان عملكرد

 مجموع از مولفه سه بيمارستان در شاغل دانشوران اينكه
 زمينه اين در بايد لذا نداشتند، را دانشوران هايمولفه
 برطرف با و گيرد قرار تحليل مورد آنها علل و شده يابيريشه
 در دانشوران بالندگي و رشد موجبات موانع اين كردن

 در و درماني خدمات كيفيت افزايش درنتيجه و بيمارستان
 جهت همچنين. گردد مهيا جامعه سالمت ارتقاي نتيجه
 مديران سوي از تدابيري بايد موجود هايمولفه ارتقا و حفظ

 گذاريسرمايه. شود انديشيده سالمت نظام و هابيمارستان
 فعال مشاركت  مناسب، اطالعاتي هايبانك در بيشتر

 به اعتماد افزايش سازماني، هاييگيريتصميم در كاركنان

 اهميت  ها،آن به اختيارات واگذاري طريق از كاركنان نفس
 گذاريسرمايه و مديران طرف از خالقانه هايايده به بيشتر

 پيشنهاد همچنين. تاس هافعاليت اين از هابيمارستان
 موثر عوامل تحليل و بررسي به آينده، مطالعات در شودمي
 بيمارستان در دانشوران هايمولفه كاهش يا و افزايش در

 .شود پرداخته
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