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Abstract
Introduction: Considering the importance of human resources as the most precious possession of
societies, recognition of effective factors on human resources, productivity, and efficiency in each
and every organization can be useful and efficacious in increasing productivity and competiveness
of an organization. In addition, in Iran, personnel incuriosity toward organization problems and
difficulties is an issue encountered by most organizations. This study aimed at determining the
impact of organizational indifference on increasing human resources productivity and efficiency of
nurses and was performed in Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: This cross sectional study was conducted during year 2015 at public hospitals in
Mashhad. The sample included 145 individuals, which had been chosen by stratified sampling from
nurses working in public hospitals. The questionnaire used to carry out the study was a standard one
in this field. Validity of the questionnaire had been accepted by experts and reliability confirmed by
Cronbach's alpha (0.93). The SPSS 18 and simple and multivariate linear regression were used for
data analysis.
Results: The results showed there was a negative meaningful relationship between organizational
indifference and human resources productivity and efficiency in nurses )r = -0.607, P < 0.001).
Adding only one unit in organizational indifference will reduce -1325 in human resources
productivity. The mean age of the samples was 36.2 ± 7.5 and 58% were female.
Conclusions: According to the results of this study, organizational indifference is one of the
effectual factors on human resources productivity and efficiency among nurses. Therefore, it seems
necessary to utilize methods in order to reduce organizational indifference, which lead to human
resources productivity and efficiency in nurses.
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چکیده
مقدمه :با توجه به اهمیت نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه جوامع ،شناخت عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی در هر
سازمان ،میتواند در افزایش بهرهوری و توان رقابت آن سازمان ،مفید و مؤثر باشد .از طرفی بیتفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و
مشکالت سازمان ،مقولهای است که در ایران گریبانگیر اکثر سازمانها است .این مطالعه با هدف تعیین تأثیر بیتفاوتی سازمانی بر
افزایش بهره وری نیروی انسانی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
روش کار :این پژوهش توصیفی-تحلیلی در بیمارستانهای دولتی مشهد در سال  9311انجام شد .جامعه پژوهش شامل پرستاران
بیمارستانهای دولتی مشهد بود که  941نمونه با روش تصادفی طبقهای انتخاب و همچنین گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه
استاندارد بیتفاوتی سازمان و بهرهوری کارکنان صورت گرفت .روایی صوری پرسشنامهها توسط خبرگان و پایایی پرسشنامه با استفاده
از آلفای کرونباخ ( )3/13مورد تأیید قرار گرفت و جهت بررسی نتایج از نرم افزار  SPSS 18و روش رگرسیون خطی ساده و چندگانه
استفاده شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که میان بیتفاوتی سازمانی و بهرهوری در پرستاران ،رابطه معنادار و منفی وجود دارد (،P > 3/339
)607/0- = r؛ بدین معنا که در بیمارستانها ،بیتفاوتی سازمانی بر میزان بهرهوری پرستاران تأثیر داشته و افزایش هر واحد در
بیتفاوتی سازمانی بهره وری سازمان را به میزان  -92321کاهش میدهد .شایان ذکر است که میانگین سن آزمودنیها 31/2 ± 7/1
بوده است که  15درصد آنها را زنان تشکیل دادهاند.
نتیجه گیري :با توجه به نتایج این پژوهش ،یکی از عوامل کاهش بهرهوری ،بیتفاوتی سازمانی در بین پرستاران است .لذا ضروری
است تالش گردد با بکارگیری از روشها و ابزارهای موجود ،بیتفاوتی سازمانی در کارکنان را کاهش داد تا از این طریق بهرهوری
پرستاران افزایش یابد.
واژگان کلیدي :بیتفاوتی سازمانی ،بهره وری نیروی انسانی ،پرستار
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
تولیدی یا خدماتی به شمار میرود ( .)2با توجه به اهمیت نیروی انسانی
در یک سازمان و نقش آن در رشد و تحقق اهداف سازمانی ،پرداختن
به مبحث بهرهوری کارکنان یکی از مهمترین دغدغههای مدیران
امروزی است و در این بین دانشگاهها به عنوان مرکز پرورش نیروی
انسانی توانمند و متخصص از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بدیهی
است مدیران نیز عالقهمند هستند از تمام ابزارهای مدیریتی بمنظور
داشتن کارکنانی با بهرهوری باال و پویا استفاده نمایند .بر خالف

بهرهوری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک
ضرورت ،جهت ارتقای سطح زندگی ،رفاه بیشتر ،آرامش و آسایش
انسانها ،که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب میشود،
همواره مدنظر دست اندرکاران حوزه های سیاست ،اقتصاد و همچنین
دولتمردان بوده است ( .)9واژه بهرهوری در لغت مترادف بازدهی،
کارایی ،توانمندی ،مهارت و سودمندی آمده و هدف اصلی آن نیل به
حداکثر بازدهی با در نظر گرفتن تمامی عوامل موجود در فعالیتهای
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یا نبود آن به عنوان پدیده مهم جامعه شناختی شناخته میشود (.)5
در این رابطه ما در سازمان با چرخهای معمول مواجه هستیم .زمانی که
افراد مشغول کار جدیدی میشوند ،خواه در سازمان ارتقا یافته باشند و
خواه به تازگی استخدام شده باشند ،معموالً دارای شور و نشاط هستند.
آنها نسبت به فرصتهای پیش رو ،همکاران جدیدی که قرار است با
آنها کار کنند و اهدافی که به آنها دست خواهند یافت هیجان زده
هستند .اما م شکل اینجاست که این شورو نشاط در طول زمان تغییر
کرده و جای خود را به بیتفاوتی سازمانی میدهد (.)1
بیتفاوتی در سازمان در ابعاد متفاوتی صورت میپذیرد که به صورت
ذیل عنوان میگردد:
بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع :اکثر افراد به عنوان ارباب رجوع ،این
بعد از بیتفاوتی را تجربه نمودهاند .برای یک سازمان چیزی بدتر از
بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع وجود نخواهد داشت .در واقع بیتفاوتی
به مشتری یا ارباب رجوع ،قاتل کسب و کار است .با توجه به
پژوهش های انجام گرفته در آمریکا در خصوص وفاداری مشتریان،
بی تفاوتی نسبت به مشتری مهمترین عامل از بین رفتن حمایت و
وفاداری مشتریان بوده است .بیتفاوتی نسبت به مدیر :از جمله
نشانههای بیتفاوتی نسبت به مدیر میتوان به فرار از پاسخگویی به
مدیر ،همراهی نکردن با مدیر ،رفتار نامناسب با مدیر ،به تعویق انداختن
کار مدیر ،متوسل شدن به دروغهای مصلحتی ،در ابهام نگه داشتن
مدیر و خودداری از ابراز نظر در جلسات اشاره نمود .بیتفاوتی نسبت
به سازمان :از جمله نشانههای بیتفاوتی نسبت به سازمان میتوان به
کاهش مسئولیت پذیری فردی نسبت به سازمان ،افزایش بی دلیل
هزینههای سازمانی ،تالش برای ترک محل کار ،استفاده شخصی از
امکانات سازمان و افزایش میزان غیبتها اشاره نمود .بیتفاوتی نسبت
به همکار :از جمله نشانههای بیتفاوتی نسبت به همکار را میتوان در
کاهش تعامل و مشارکت با همکاران ،رفتار نامناسب با همکاران،
همکاری نکردن در کارهای گروهی ،برجسته کردن نقاط ضعف
همکاران ،داشتن رفتارهای سرد و رسمی با همکاران و ایجاد بدبینی
نسبت به سازمان در دیگران مشاهده نمود .بیتفاوتی نسبت به کار :از
جمله نشانههای بیتفاوتی نسبت به کار را میتوان در اهمیت ندادن به
بهره وری ،بدبینی به کار ،کاهش سرعت و دقت در کار ،اهمیت ندادن
به کیفیت کار ،داشتن احساس بی ارزشی نسبت به کار مشاهده نمود
( .)93با توجه به آنچه که گفته شد اهمیت بهرهوری پرستاران بر کسی
پوشیده نیست و شناخت عوامل مؤثر بر آن ،میتواند به افزایش بهرهوری
این گروه بعنوان یکی از ارکان اصلی سالمت در جامعه ،کمک قابل
توجهی نماید .لذا هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر بیتفاوتی
سازمانی بر بهره وری پرستاران بیمارستانهای دولتی مشهد است.
مقدمه طوالنی است.

سازمانهای صنعتی و تجاری ،سازمانهای مراقبت بهداشتی ،به ندرت
روشهای افزایش بهرهوری در سطح کارکنان را بررسی و بدون در نظر
گرفتن پیامد آن ،بر موضوع اندازهگیری بهرهوری اداری تمرکز نمودهاند.
در صورتی که با توجه به محدودیت هزینههای پرستاری الزم است
مدیران پرستاری از طریق توجیه بهرهوری گروه ،پاسخگوی بودجه،
پرداخت ها و تعداد کارکنان مورد نیاز باشند .با این حال شیوههای
متفاوت تعریف بهرهوری ،اندازهگیریها را غیرقابل مقایسه نموده است
( .)3بهبود و ارتقای بهره وری مستلزم کوشش و تالش برنامه ریزی
شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذیربط است که خود نیازمند
بهبود شرایط کار و تغییر محرکهها و روشهای انگیزشی کارکنان ،بهبود
نظامها ،دستورالعملها ،قوانین ،بخشنامهها ،روشها ،فناوری و غیره
میباشد .کوششهای سازمانهای جهانی نظیر سازمان بین المللی کار و
سازمان بهره وری آسیا در خصوص مفهوم بهره وری ،معطوف بر این
است که بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست و باید به بهره وری
سایر عوامل تولید نیز توجه شود .بهبود بهره وری زمانی حاصل میشود
که استفاده مؤثر و بهینهای از کلیه منابع در دسترس ،به عمل آید (.)4
یکی از دغدغههای مدیران ،مسئله بهرهوری و بهبود آن در سازمان
است .عوامل متعددی بر بهرهوری نیروی انسانی سازمان مؤثر است .یکی
از این عوامل فرهنگ حاکم بر سازمان است .فرهنگ سازمانی از
متغیرهای متعددی تشکیل شده است .این که کدام یک از این عوامل
تأثیر بیشتری بر بهرهوری نیروی انسانی دارد ،میتواند به مدیران
سازمان کمک شایانی کند .چرا که اختصاص منابع و توجه بیشتر به
عواملی که تاثیری بر بیشتر بهرهوری نیروی انسانی سازمان دارد،
میتواند سازمان را در تحقق اهداف خود موفق نماید (.)1
راهکارهای افزایش بهرهوری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و
فرهنگ کاری شرکت ها است و یکی از مسائل بسیار با اهمیت که در
برخی از سازمانهای دولتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است،
بی تفاوتی سازمان است .لذا پس از مطالعه ادبیات تحقیق در شناسایی
عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و ارزیابی و رتبه بندی این عوامل
و طراحی مدل مطلوب به بهره وری منابع انسانی در دانشگاه پرداخته
میشود .از این نظر ،این پژوهش بومی ،هم در سطح نظری و هم سطح
کاربردی در نوع خود جدید بوده و میتواند حائز اهمیت باشد .بیتفاوتی
زمانی رخ میدهد که فرد دیگر امید خود را برای دست یافتن به اهداف
تبیین شده از دست میدهد و در واقع آنچه باعث ایجاد بیتفاوتی در
افراد میشود نارضایتی به صورت عمیق و طوالنی مدت است ( .)1از
دیدگاه روانشناسان ،حالتی را که شخص پس از ناکامی طوالنی ،امید
تحقق هدف یا هدفهای خود را در یک موقعیت به خصوص از دست
داده و میخواهد که از منشاء ناکامی خود کناره گیری نماید را تسلیم،
القیدی یا بیتفاوتی مینامند .از نظر آنها بیتفاوتی ،خود نتیجه بیثمر
ماندن تالشهای فرد در جهت رسیدن به اهداف میباشد ( .)7در
نظامهای لیبرال دموکرات این بیتفاوتی به شیوههای مختلفی بروز
مینماید که یکی از بارزترین آنها بیمیلی و عدم تمایل شهروندان جهت
شرکت فعاالنه در انتخابات و رأی دادن به نامزدها میباشد .از دیدگاه
جامعه شناسی به عقیده الموند و پاول ( ،)9111تابعها یا بی تفاوتها،
افرادی هستند که از نظر روابط اجتماعی منفعل بوده و به نتایج داده
ستاده ،بیاعتنا هستند .هربرت گانز ( )9112بیتفاوتی را مفهومی
اخالقی میداند که در درون خود دارای واقعیتی است که کمی عالقه

روش کار
روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی است .جامعه آماری
پژوهش را پرستاران بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 9311
تشکیل میدهند .نمونه پژوهش شامل  941نفر از پرستاران است که
به طور تصادفی طبقهای با تخصیص متناسب با حجم جامعه در هر
طبقه (بیمارستان) انتخاب شدهاند ،میباشد .ابزار تحقیق شامل
پرسشنامه بیتفاوتی سازمانی که توسط ساالریه ( )9351مورد استفاده
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که حدود  71درصد آنها دارای تحصیالت لیسانس و باالتر بودهاند.
همانطور که در جدول  9دیده میشود که بعد از امتیاز دهی  9تا 1
میتوان دید که بر این اساس میانگین بیتفاوتی سازمانی در پرستاران
مورد بررسی ،کمتر از متوسط است و برای بُعد رفتار بیتفاوتی نسبت
به ارباب رجوع بیشترین امتیاز و برای بیتفاوتی نسبت به کار کمترین
امتیاز را شاهد هستیم .میانگین بهرهوری سازمانی در نمونه مورد بررسی
بعد از امتیاز دهی  9تا  ، 1بیش از متوسط است و برای بُعد وضوح
بیشترین و برای بُعد انگیزه کمترین میزان امتیاز را شاهد هستیم
(جدول .)2
برای بررسی تأثیر پذیری بهرهوری پرستاران از بیتفاوتی سازمانی از
رگرسیون خطی ساده استفاده شده است و بر اساس نتایج در جدول 3
میتوان دید که بیتفاوتی سازمانی به میزان  37درصد تغییرات
بهرهوری پرستاران را تبیین مینماید و همبستگی معکوس بین بی
تفاوتی سازمان و بهره وری پرستاران وجود دارد (= -3/1 ،P > 3/339
 )rبر این اساس معادله رگرسیون ارتباط بین دو متغیر به شکل ذیل
است:
بهرهوری=  ×9/321 -3/911بیتفاوتی سازمانی
بر اساس معادله فوق میتوان گفت بیتفاوتی سازمانی بیشتر سبب
کاهش بهره وری پرستاران میگردد و با توجه به مقدار احتمال میتوان
پذیرفت این رابطه از نظر آماری معنی دار است (51/12 ،P > 3/339
=  .)Fاما بعد از مشخص شدن تأثیر متغیرها بر یکدیگر نوبت به تعیین
ابعادی از بیتفاوتی سازمانی است که بیشترین تأثیر را بر بهرهوری
می گذارند .برای انجام این مهم از رگرسیون خطی چندگانه استفاده
شده است که نتایج در جدول  4ارائه شدهاند.

قرار گرفت و در کنار آن پرسشنامه بهرهوری بر مبنای مدل اچیو که
توسط هرسی و گلداسمیت ( )2333مطرح گردید میباشد .بر این
اساس پرسشنامه بهرهوری شامل  33سؤال است که براساس مدل
«اچیو» ساخته شده است و ابعاد آن عبارتند از هفت بُعد توان ،وضوح
(شناخت) ،کمک (حمایت سازمانی) ،تمایل (انگیزش) ،ارزیابی ،اعتبار و
محیط (سازگاری محیطی) و پرسشنامه  24سوالی بیتفاوتی سازمانی
شامل پنج بُعد بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع ،بیتفاوتی نسبت به
مدیر ،بیتفاوتی نسبت به سازمان ،بیتفاوتی نسبت به همکار ،بیتفاوتی
نسبت به کار است .جهت امتیاز دهی پرسشنامهها بعد از امتیاز دهی 9
تا  1به پاسخهای کامالً مخالفم تا کامالً مخالفم از میانگین امتیاز
سؤاالت مربوط به هر کدام از ابعاد استفاده شدهاست .روایی صوری و
محتوایی ابزار گردآوری توسط چند تن از اساتید و خبرگان و پایایی آن
با محاسبه آلفای کرونباخ ( )3/13مورد تائید قرار گرفت .سپس دادهها
با کمک آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار SPSS 18
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از رگرسیون خطی ساده و چندگانه
در تحلیلها بهره گرفته شده است .شایان ذکر است جهت رعایت اخالق
در پژوهش ضمن عدم وجود اجبار در تکمیل پرسشنامهها ،اطالعات
بدون مشخصات پاسخگو جمع آوری شدهاند و نتایج به طور کلی گزارش
شده است.

یافتهها
متوسط سن پاسخگویان  31/2 ± 7/1سال بوده است که اکثر آنها را
 15درصد زنان تشکیل دادهاند و  75درصد نمونه مورد بررسی متأهل
میباشند .متوسط سابقه کاری پاسخگویان  5/9 ± 1/7سال بوده است

جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به بیتفاوتی سازمانی
به مدیر

به سازمان

بهاربابرجوع

به همکار

به کار

کل

میانگین

2/31

2/39

9/71

9/53

9/13

9/12

بی تفاوتی
انحرافمعیار

3/15

3/11

9/92

3/11

3/15

3/41

جدول  :2شاخصهای توصیفی مربوط به بهره وری
توانایی

وضوح

بهره وري
میانگین

3/19

3/71

3/73

انحرافمعیار

3/79

3/43

3/17

کل

حمایت

انگیزه

ارزشیابی

اعتبار

محیط

4/39

3/53

3/41

3/15

3/71

3/34

3/79

3/54

3/41

3/14

جدول  :3شاخصهای توصیفی مربوط به بهره وری
پارامتر

انحراف استاندارد

پارامتر استاندارد

مقدار T

مقدار احتمال

ثابت

3/911

3/379

-

2/913

3/333

بی تفاوتی

-9/321

3/942

-3/135

-1/337

3/333

مقدار F

51/127

مقدار احتمال

3/333

ضریب تعیین

3/311
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جدول  :4شاخصهای توصیفی مربوط به بهره وری
پارامتر

انحراف استاندارد

پارامتر استاندارد

مقدار T

مقدار احتمال

ثابت

3/929

3/317

-

9/599

3/372

به مدیر

-3/223

3/373

-3/233

-3/973

3/332

به سازمان

-3/995

3/315

-3/935

-9/735

3/354

بهاربابرجوع

-3/231

3/372

-3/237

-3/277

3/339

به همکار

-3/371

3/374

-3/311

-9/374

3/251

به کار

-3/123

3/371

-3/194

-5/973

3/333

مقدار F

21/547

مقدار احتمال

3/333

ضریب تعیین

3/414

بیمار شود .و بهره وری با آموزش منابع مناسب انسانی می تواند به
نحو قابل توجهی افزایش یابد و این به معنی تحقق مأموریت اصلی
نظام بهداشت و درمان است .مدیران خدمات بهداشتی با انتظارات
روزافزو ن جهت ایجاد محیط های کاری مشارکتی و انسانی تر ،با
فشار برای کنترل هزینه ها در عین افزایش اثربخشی و پیشرفت
تکنولوژی مواجه می شوند که به منظور تحقق آن ،می بایست رفتار
با کارکنان را آموخته و محیط کاری را به عنوان یک محیط یادگیری
تعامل پرستار -مددجو بسازند ( .)92نتایج تحقیقات دیگر نیز نشان
داده است ،به کارگیری شیوه های نامناسب مدیریت ،عدم حمایت
پرستاران و اهمیت ندادن به نظرات آنان ،از دالیل پایین بودن
بهره وری پرستاران است .در ح الی که روابط خوب و حمایت مدیران
از پرستاران باعث افزایش بهره وری می شود (.)93

همانطور که واضح است ابعاد مختلف بیتفاوتی سازمانی در کنار یکدیگر
 41درصد تغییرات بهرهوری سازمانی را تبیین مینمایند .بر این اساس
با توجه به آزمون آنالیز واریانس میتوان گفت که مدل از نظر آماری
معنی دار است ( .)F = 21/71 ،P > 3/339بر اساس نتایج میتوان
گفت که بیشترین تأثیر منفی معنیدار بر بهره وری سازمانی مربوط به
بیتفاوتی نسبت به کار است و بعد از آن مربوط به بیتفاوتی نسبت به
ارباب رجوع و نیز بیتفاوتی نسبت به مدیر میباشد ( .)P > 3/31بر
این اساس تأثیر بیتفاوتی نسبت به همکار و بیتفاوتی نسبت به سازمان
از نظر آماری معنیدار نمیباشد (.)P > 3/31

بحث
هدف از این پژوهش تعیین تأثیر بی تفاوتی سازمانی بر افزایش بهره
وری نیروی انسانی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد است
و در تحقیق حاضر نیز مشابه سایر تحقیقات انجام شده ،بهره وری
می تواند به دلیل بی تفاوتی س ازمانی کاهش یابد .بی تفاوتی کارکنان
نسبت به مسائل و مشکالت سازمان ،مشکلی است که گریبان گیر
اکثر سازمان های دولتی و برخی سازمان های غیر دولتی است.
مدیران در برخورد با این موضوع واکنش های متفاوتی نشان
می دهند ،بعضی صرفاً حرص می خورند ،بعضی چون چاره ای
نمی یابند خود نیز بی تفاوت می شوند ،بعضی چاره را در آموزش
می دانند و بعضی (از مدیران بی تجربه) اصالً متوجه آن نمی شوند.
بی تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت نرمال در سازمان است (.)1
وجود فردی آگاه و متخصص که توانایی و مهارت راهبری افراد را
در جهت تحقق اهداف سازمان داشته باشد ،یکی از الزامات مدیریت
پویا است .سرپرستان پل ارتباطی مدیریت و نیروی عملیاتی سازمان
هستند و نقش آنها در این سیستم از یک سو انتقال اهداف و
رسالتهای سازمان از سطح باال به پایین و از سوی دیگر انعکاس
نتایج آنها به مدیران است ( . )93از طریق مدیریت بی تفاوتی
کارکنان می توان باعث ارتقاء حس رضایت درونی ،ت الش داوطلبانه
مضاعف ،تعهد و مشارکت در کار ،توسعه شبکه تعامل کارکنان ،رفع
انتظارات جامعه ،افزایش رضایت مشتریان و کارکنان ،توسعه رفتار
شهروندی سازمانی ،ارتقاء کارایی و بهره وری ،بهبود رویه ها ،کاهش
شرایط کاری نامنصفانه در همه زمینه ها و افزایش شادی در کار
گردید ( .)99در مجموع سعی در کاهش بی تفاوتی می تواند منجر
به افزایش بهره وری پرستاران و ارائه مراقبت درست و با کیفیت به

نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که بیتفاوتی سازمانی سبب
کاهش بهره وری گردیده و بیش از سایر ابعاد بیتفاوتی نسبت به کار،
باعث این موضوع شده است .بر این اساس به منظور افزایش بهره وری،
کاهش بی تفاوتی پرستاران ضروری است .بویژه باید سعی گردد که
بیتفاوتی نسبت به کار ،ارباب رجوع و مدیر در مرحله اول کاهش یابد.
جهت کاهش بیتفاوتی کارکنان استفاده از مولفههای انگیزشی میتواند
مفید واقع گردد که از جمله این موارد ،بازطراحی نظام جبران خدمت
در پرستاران و همچنین ایجاد نظام جانشین پروری میتوانند سبب
شوند تا کارکنان آینده شغلی بهتری را برای خود متصور گردند .اما
کاهش انگیزش اغلب موجب کاهش بیتفاوتی در ابعاد بیتفاوتی نسبت
به کار و مدیر خواهد بود .بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع را میتوان با
ایجاد سیستم مناسب تکریم مراجعان در بیمارستانها و تأثیر آن بر
ارزشیابی کارکنان ،تا حدی کاهش داد .اما توجه به این نکته ضروری
است که بهترین زیر ساخت جهت کاهش بیتفاوتی سازمانی ،آموزش
پرستاران خواهد بود .همچنین با توجه به اینکه تحقیق انجامشده در
بیمارستان های دولتی شهر مشهد بوده و جامعه محدودی را در بر
میگیرد ،به پژوهشگران عالقمند به این موضوع توصیه میشود تا این
تحقیق را با همین ویژگیها در سایر مناطق کشور و بیمارستانهای
خصوصی نیز انجام دهند تا ضمن آشنایی با دیدگاه پرستاران در سایر
ن قاط کشور در صورت لزوم تصمیمهای کالن در این مورد از سوی
سیاست گذارن و مدیران مربوطه گرفته شود .باید توجه داشت با توجه
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به اینکه سعی شده است اطالعات به صورت کامالً تصادفی از
بیمارستانهای دولتی سطح شهر مشهد جمعآوری گردند نتایج این
پژوهش تنها به کارکنان بیمارستانهای دولتی شهر مشهد و سایر
)...  اندازه و، مدیریتی،جوامعی که از نظر شرایط مختلف (جغرافیایی
.مشابه جامعه مورد بررسی هستند قابل تعمیم میباشد
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