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چکیده
در این مقاله که باهدف تبیین فرایند تعالی حرفهای پرستاران و ارائه مدل کاربردی به کمک نظریه پایور
انجام شده است ،عوامل مؤثر بر شکلگیری رفتارهای تعالیخواه کشف و تبیین گشته و مدل کاربردی
تعالی حرفهای پرستاران ارائه شده است .این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از نظریه پایور انجام شده
است .شرکتکنندگان در پژوهش از میان پرستاران و از ردههای مختلف بودند که بهصورت مبتنی بر
هد ف ،گلوله برفی و تئوریک انتخاب شدند .روش جمعآوری دادهها مصاحبه عمیق نیمه ساختاری بوده
است .در این مطالعه نوزده مصاحبه با پانزده شرکتکننده انجام شده که دادهها پس از پیادهسازی ،مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت :.تجزیهوتحلیل دادهها و انجام مقایسات مداوم بهمنظور تراکم مفهومی ،در نهایت
منجر به استخراج طبقات یا درونمایههایی شد که فرآیند تعالی حرفهای را نشان میداد .در این مطالعه
درمجموع  1450کد اولیه 35 ،طبقه اولیه 8 ،زیر طبقه و  3زمینه نهایی استخراج شد .طبقات اصلی
(تمها) شامل :رفتارهای فرانقش حرفهای ،بینش راهبردی حرفهای و مدیریت استعدادهای حرفهای
هستند :نتایج حاصل نشان داد که برای دستیابی به تعالی حرفهای ،دارا بودن برخی از ویژگیها و
نگرشهای فردی ازجمله ارزشآفرینی برای خود و نیز حفظ و توسعه ارزشهای حرفهای بهعنوان
رفتارهای فرانقش حرفهای ،الزم و ضروری است؛ اما بروز رفتارهای فرانقش ،نیازمند ترغیب و تشویق
میباشد .در این میان نقش مدیران حائز اهمیت است .بروز چنین رفتارهایی تنها در محیطهای
حمایتکننده که توسط خانواده و بهویژه مدیریت سازمان ایجاد میشود ،میسر خواهد بود.
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جستارگشایی
بدون شک عصر حاضر ،عصتر ستازمانهاستت و متولیتان ایتن ستازمانهتا ،انستانهتا هستتند.
انسانهایی که خود بهواسطه در اختیارداشتن عظیمترین منبع قتدرت یعنتی تفکتر ،متیتواننتد
موجبات حرکت ،رشد و تعالی خود و سازمانها را پدید آورند .سازمانها بدون تمایل خودجوش
و آگاهانه کارکنان ،قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند .این موضتوع از اهمیتت فتو العتادهای
برخوردار است؛چرا که در همکاری خودجوش و آگاهانته کارکنتان بتا ستازمان ،افتراد ،کوشتش،
انرژی و بصیرت خود را در جهت شکوفایی تواناییهتای شخصتی و ارزشآفرینتی بترای ختود و
حرفهای که در آن مشغول به فعالیت میباشند؛ به کار میگیرند .آنچه امتروزه در ادبیتات نتوین
مدیریت بدیهی مینماید آن است که سازمانها به کارکنانی بتا تمایتل بته حرکتت در فراستوی
الزامات رسمی حرفهای نیازمندند ( .)Morrison & Philip, 1999غفلت از رفتارهای مثبت فراتر
از نقش که توسط برخی از کارکنان بروز مینماید ،در ارزیابی عملکترد آنتان پتذیرفتنی نیستت؛
چرا که سازمانها به لزوم مشارکت داوطلبانه و خودآگتاه افتراد در جهتت دستتیابی بته اهتداف
حرفهای و سازمانی واقف شدهاند (کاخکی و قلیپور .)1386،در واقع ،وجتود کارکنتان سترامد و
تعالی سازمانی الزم و ملزوم و بهنوعی تکمیلکننده و پتیشنیتاز یکدیگرنتد ،امتا اینکته چگونته
میتوان در مسیر تعالی گام برداشت ،به عوامل زیادی بستگی دارد که در رأس آن وجتود افتراد
تعالیخواه و نیز فرهنگسازی و کار در ناحیته نگترشهاستت .بترای داشتتن فرهنگتی متعتالی،
نیازمند منابع انسانی آگتاه ،پرشتور و بتا انگیتزه هستتیم کته ایتن انگیتزه و آگتاهی در صتورت
همراهشدن با خودباوری ،نتیجه درخشانی به بار خواهد آورد .تعتالی حرفتهای در ستایه رهبتری
مدبرانه ،هدفمند و استوار ،تعهتدات اجتمتاعی ،تعامتل و تمرکتز بتر بیمتاران ،کستب تعتالی در
توالیهای چرخهای تکمیلی با مدیریت بر فرایندها و جریانات تولید ارزش و کیفیت ،استتفاده از
تجارب افراد سرآمد ،مدیریت بر اطالعات و تولید دانش حاصل میشود ) .(Graham, 1991برای
تعالی کارکنان ،آموزش بهتنهایی کافی نیست .پرورش انسان خودساخته و سترآمد ،نخستتین و
کلیدیترین گام در یک سازمان متعالی است؛ زیرا که این انستان متعتالی استت کته متیتوانتد
فرهنگ ،سیستم ،مدیریت و در نهایت محصول متعالی را خلق کند؛ بنتابراین الزم استت مستیر
سرامدی بتهصتورت برنامتهریتزیشتده و نظتاممنتد تعیتین و طراحتی شتود .یکتی از الگوهتا و
استانداردهایی که در این زمینه به مدیران کمک خواهد کترد ،متدل کتاربردی تعتالی حرفتهای
است .در این مطالعه ،تالش بر آن است تا با استتفاده از نظریته پتایور بته تبیتین فراینتد تعتالی
حرفهای در پرستاران ،نظریهپردازی و ارائه مدل کاربردی در این خصوص پرداخته شود .حرکت
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حرفه پرستاری بهسوی تعالی ،آغازی برای ایجاد زیرساختهتای موردنیتاز جهتت دستتیابی بته
نتایج با کیفیت در مراقبت از بیمار و در نتیجه اعتالی سازمانهای بهداشتی و درمانی است.

 .1روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ،تبیین تجربه پرستاران سرامد از تعالی حرفهای و عوامل مؤثر بر آن و
ارائه مدل کاربردی تعالی حرفهای پرستاران است .روش مورد استتفاده ،نظریته پتایور (کتوربین،
اشتراوس )2008 1،است .در این پژوهش ،چند مشارکتکننده اول بهصورت مبتنی بر هتدف ،از
میان پرستاران در حیطه های مختلتف متدیریتی ،آموزشتی و درمتانی کته در حرفته پرستتاری
مقبولیت داشته و نیز دارای حسن خلق ،تجارب و شهرت حرفهای بوده و خدمات قابلتوجهی به
حرفه پرستاری ارائه کرده بودند ،انتخاب شدند .بقیه شرکت کننتدگان توستط نفترات قبلتی بته
پژوهشگر معرفی شدند (روش نمونهگیری گلوله برفی) .تعدادی از نمونهها نیز با توجه بته کتدها
و طبقات در حال تکامل بهصورت نمونهگیری نظری (بهمنظور نمونتهگیتری بتا بیشتینه تنتوع)
انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
هدف از گردآوری دادهها و تدوین تئوری در روش نظریه پتایور ،کستب شتناخت عمیتق از
پدیده موردمطالعه و بته تصتویر کشتیدن وقتایعی استت کته در متورد آن پدیتده ر متیدهتد
(کارپنتر .)20062،در مطالعه حاضر بهمنظور گردآوری دادههای پژوهش از روش مصاحبه عمیق
نیمه ساختاری استفاده شد .تمامی مصاحبهها پس از هماهنگی الزم با شترکتکننتدگان واجتد
شرایط و پس از کسب رضایتنامه کتبی از آنان ،در محلی که موردنظر آنها بود؛ یعنتی دانشتگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ،بیمارستانهای شهید مطهری ،محب ،هاشمینتژاد ،امتام خمینتی،
مرکز طبی کودکان ،شهید اکبرآبادی و ستتاد وزارت بهداشتت درمتان و آمتوزش پزشتکی و بتا
تعیین وقت قبلی در محیطی کامالً صمیمی و آرام انجام شتد .قبتل از شتروع مصتاحبه ،محقتق
ضمن بیان اهداف مطالعه و بیان دالیل انتخاب آنتان بترای مصتاحبه و شترکت در تحقیتق ،بته
شفافسازی در خصوص فواید انجام این تحقیق برای آنان و نیتز جامعته پرستتاری و همچنتین
چگونگی دسترسی مشارکتکنندگان به نتایج نهایی آن پرداختت .ست س محقتق بتا توجته بته
اهداف ،موضوع تحقیق و رویکرد تحقیقی اتخاذشده ،انواع متعددی از پرسشهتای ممکتن را بتر
اساس راهنمای مصاحبه مطرح کرد .پرسشهایی در ارتباط با تجربه مشارکتکنندگان و مرتبط
با موضوع موردنظر پرسیده شد .پس از هر بار مصاحبه بهمنظور هدایت صحیح تحقیق و با توجه
به فرایند و جریان مصاحبه قبلی ،در راهنمای مصاحبه بعدی تغییراتی ایجاد شد .هتر مصتاحبه
1. Corbin and Strauss
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بین  90تا  100دقیقه به طول انجامید .تمامی مصاحبهها ضبط و همان روز بر روی کاغذ پیتاده
شده و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .محقق از ابتدای آغاز مصاحبهها و نیتز در طتول تحقیتق
اقدام به نگارش یادآور 3نمود .اندازه نمونه بستگی به دادههای تولیدشده و تحلیل آنها دارد.
در پژوهش حاضر تا رسیدن به سطح اشباع ،نمونهگیری ادامه یافت .تجزیهوتحلیل دادههتا
با استفاده از نسخه  2008کوربین و اشتراوس (چهار مرحله تجزیهوتحلیل) انجام شد .در مرحله
نخست؛ یعنی تحلیل دادهها برای مفاهیم 4،بهمنظتور ستاخت مفتاهیم از دادههتا ،ابتتدا محقتق
دادهها را به بخشهای قابل ادارهکردن شکست .در مرحله بعتد ،ایتن قطعتات دادههتا را از نظتر
ایدههایی که در داخل آنها قرار داشت ،کاوش کرده و س س بهاین ایتدههتا برچستب مفهتومی
میداد .پس از تشکیل مفاهیم و طبقات اولیه ،محقق دو یا چندطبقه را با هتم مقایسته کترده و
آنها را دستهبندی می کرد .پس از استخراج کدهای اولیه ،کدهایی که بته یتک معنتا و مفهتوم
داللت داشتند ،کنار هم قرار داده میشدند تا یک طبقه مفهومی را تشکیل دهنتد .بتا پیشترفت
تحقیق تالش میشد تا ابعاد 5و ویژگیهای 6هر طبقه یا مفهوم آشکار شتود .در سراستر مراحتل
کدگذاری و فرایند تحلیل ،پژوهشگر ایدههای خود و تیم تحقیق درباره دادهها ،مضامین و طترح
پنداشتی در حال ظهور را به شکل یادآور مستند میکرد .در ابتدا یادآورهای نگارششده ساده و
توصیفی بودند ،همچنان که پژوهش پیشرفت میکرد ،انتزاعیتر ،پیچیدهتر و تلفیقیتر میشتد.
کدهای استخراجشده به همراه یادآورهای نگارش شده ،پژوهشگر را بهسوی کشف عوامتل متؤثر
در تعالی حرفه ای پرستاران و پیامدهای حاصله آن رهنمون میساخت .بهطتورکلی یتادآورهتای
نگارش شده زمینه الزم را برای نمونهگیری نظتری ،طترح پرستشهتای مناستب ،مقایستههتای
مداوم ،افزایش حساسیت نظری و پدیدارشدن فرآیند نهفته در دادهها فراهم میسازد (کتوربین،
اشتراوس.)2008 ،

برای افزایش حساسیت نظری از برختی روشهتای ذکرشتده توستط اشتتراوس و کتوربین
 2008استفاده شد .این روشها عبارتند از :پرسیدن ستواالتی ماننتد :چته چیتزی ،چته کستی،
چطور ،چرا ،تجزیهوتحلیل معانی متعدد یک کلمه ،عبارت یا یک جمله بهمنظور بررسی ارتبتاط
میان مفاهیم مختلف و کاوش کلماتی مثل هیچ و هرگز و اصالً .ایتن فنتون بته طتور مرتتب در
هنگام کدگذاری و مصاحبه انجام می شد .پس از دستهبندی کدهای مختلف و قرار دادن آنها در

3. Memo
4. Analyzing Data for Concepts
5. Dimension
6. Properties
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طبقات اولیه ،این طبقات نیز با توجه به ویژگیها و ابعادشان و نیتز ارتبتاط مفهتومی بتین آنهتا
دوباره طبقهبندیشده و در طبقات انتزاعیتر گنجانده میشدند.
همزمان با تحلیل دادهها برای مفتاهیم و ایجتاد طبقتات پنداشتتی و انتزاعتی کته از بطتن
دادهها بهدست آمده بود ،تحلیل دادهها برای زمینه 7انجام شد .برای این منظور ،محقق از طریق
طرح پرسشهایی از قبیل کجا ،چه وقت ،در چه شرایطی ،موفق به کشف عواملی شد که زمینته
یا ساختار موجود در بروز پدیده تحت مطالعه را تشکیل میداد .این عوامل شامل عوامل فردی و
سازمانی بودند که در دستیابی افراد به تعالی حرفهای نقش مهمی را ایفا میکردند .س س بترای
کشف فرایند موجود در دادهها 8محقق ،تمام یادآورهتای نگتارش شتده و نیتز دادههتای ختام را
مطالعه کرد تا مشخص شود ،چگونه مشکالت اصلی یا دغدغههتا در طتول زمتان اداره شتده یتا
برطرف گشته است .محقق بهمنظور پیبردن به فرایند موجود در دادهها ،از راهبرد طرح پرسش
استفاده کرد .پرسشهایی از قبیل :اینجا چه چیزی روی میدهد؟ مشکل ،موقعیت و یا شرایطی
که توسط شرکتکنندگان توضیح دادهشده چیست؟ وضعیتهتای ستاختاری کته متوارد بتاال را
تشدید و یا تسهیل میکنند کدامند؟ چگونه شرکتکنندگان به شرایط و موقعیت موجود پاستخ
میدهند؟
همچنین در این مرحله ،محققان برای کشف راهبردها و رفتارهایی که مشارکتکنندگان از
خود بروز میدادند ،در طبقات غور و تفکر میکترد .محققتان و تتیم تحقیتق در خصتوص رونتد
فرایند موجود در دادهها ،هر فرایند احتمالی که میتوانست بهعنوان نشتانهای از فرآینتد نهتایی
باشد را بهصورت نمودار فرضی ،ترسیم میکردند .در نتیجه فراینتد بتهصتورت مراحتل مختلتف
جهت بروز رفتارهای فرانقش و در نتیجه تعالی حرفهای نمایانگر شد (استفانیاک.)2007 9،
س س محقق با نوشتن خط داستانی ،کشیدن دیاگرامها و مرور یتادآورهتای نگتارششتده،
سعی در ادغام طبقات 10در پارادایم حاکم کرد .در طی انجام هر یک از مراحتل بتاال ،نیازمنتدی
برخی از طبقات به دادههای بیشتر نمایان شد که محقق بهمنظور اشباع برخی طبقات اولیه ،بته
نمونهگیری نظری پرداخت (اسمیت ،اورگان)1983 11،
همچنتتین در پتتژوهش حاضتتر جهتتت افتتزایش روایتتی و پایتتایی نتتتایج حاصتتل از تحقیتتق،
پژوهشگران سعی کردند تا با برقراری ارتباط بیشتر با مشارکتکنندگان و افزایش زمان و تعتداد
مصاحبهها و نیز قراردادن کدهای اولیه و نتایج نهایی تحقیق (بهویژه در مرحله کدگتذاری بتاز)
7. Analyzing Data for Context
8. Bringing Process into Analysis
9. Stefaniac
10. Integrating Categories
11. Oregan

 300طراحی مدل کاربردی تعالی حرفهای پرستاران :مطالعه کیفی با استفاده از نظریه پایور
در اختیار مشارکتکنندگان و لحاظ کردن پیشنهادهای احتمالی آنها در تحلیل دادههتا موجتب
افزایش مقبولیت نتایج تحقیق شود .همچنین با توضیح کامل و تبیتین مستیر و مراحتل انجتام
تحقیق و چگونگی دستیابی به نتایج ،زمینه انتقالپذیری نتایج پژوهش فراهم شد .پژوهشتگران
همچنین چند مصاحبه انجامشده را در اختیار فرد یا افرادی که بتا تحقیتق کیفتی آشتنا بودنتد
(همکاران تحقیق) قرار داد تا در صورت دستیابی آنها به کدهای مشابه ،زمینته تصتدیقپتذیری
یافتهها نیز فراهم شود .محقق با در اختیار قراردادن نتایج به تعدادی از افرادی کته در پتژوهش
شرکت نداشتند ولی با پژوهش کیفی آشنا بودند ،موجب افتزایش اطمینتانپتذیری یافتتههتای
تحقیق شد.

 .2یافتههای تحقیق
تحلیل دادهها در نهایت منجر به استخراج طبقتات یتا درونمایتههتایی شتد کته فراینتد تعتالی
حرفه ای پرستاران را نشان میداد .طبقات نهایی و زیرطبقات هر یک از آنها بهطتور خالصته در
نگاره زیر نمایش داده شده است.
نگاره شماره ( -)1طبقات و زیرطبقات نهایی حاصل از پژوهش
طبقات نهایی /درونمایهها
رفتارهای فرانقش حرفهای

زیرطبقات
ارزشآفرینی برای خود
حفظ و توسعه ارزشهای حرفهای
خود راهبری

بینش راهبردی حرفهای

قابلیتسازی در دیگران بهمنظور الگوپروری
مدیریت مؤثر وظایف و مسئولیتهای حرفهای
تالش در جهت جامعهپذیری حرفهای

مدیریت استعدادهای حرفهای

جذب و بهکارگیری هدفمند پرستاران (نگرش سیستمی)
مدیریت نگهداشت پرستاران

در این مطالعه با توجه به تبیین نظری فرایند تعالی حرفهای در پرستاران و نتایج حاصتل،
مشخصشدن مفاهیم اصلی و کلیدی فرایند تعالی حرفهای و نیز کشف ارتباط میان متغیرهتا و
مفاهیم موجود از طریق مرور بتر منتابع مترتبط و مطالعتات عمیتق در ایتن رابطته و درنهایتت،
نمایتتانشتتدن متغیتتر مرکتتزی رفتارهتتای فتترانقش حرفتتهای ب تهعنتتوان مفهتتومیکتته تمتتامی
مشارکت کنندگان در صورت وجود شترایط محیطتی مستاعد ،از طریتق آن بته تعتالی حرفتهای
دستیافته بودند ،محقق بر آن شد تا به طراحی متدل کتاربردی در ایتن خصتوص ب تردازد .بته
لحاظ وجود دو عامل یا دو سطح مشخص در تعالی حرفهای پرستاران؛ یعنتی ستطح ستازمانی و
سطح فردی و با توجه به بررسی مدلهای مختلف تعالی توسط محقق ،مطالعات عمیتق در ایتن
زمینه و نیز با الهام از مدلهای تعالی موجود در کشور؛ یعنی مدل تعالی سازمانی ،متدل تعتالی
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مدیران و مدل تعالی کارکنان در ایران که همگی دارای معیارها و زیرمعیارهای مشخصی بوده و
نیز دارای ورودی ،فرایند و خروجی مشخص میباشند و نیز بر اساس یافتههای پژوهش حاضتر،
محقق به پردازش مدل دوسطحی تعالی پرستاران 12بهعنوان چهارمین مدل کاربردی تعتالی
در کشور اقدام نمود؛ که در تصویر شماره ( )1نمایش داده شتده استت .در ایتن متدل ،مفتاهیم
اساسی حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها شتامل :رفتارهتای فترانقتش حرفتهای ،بیتنش راهبتردی
حرفهای ،بهعنوان بخشی از رفتارهای فرانقش (در سطح فردی) و استقرار مدیریت استتعدادهای
حرفهای (در سطح سازمانی) است که رفتارهای فرانقش حرفهای بهعنوان متغیر مرکزی در نظر
گرفتهشده است.
نمودار شماره ( -)1مدل دوسطحی تعالی حرفهای پرستاران

ارزشها و عقایدی که مدل باال بر اساس آنها پایهگذاری شده است؛ شامل :پیشفرضهتای
حرفهای ،عناصر متاپارادایمی (پرستار ،محیط ،سالمت و شخص) ،اهتداف عملکتردی و دانتش و
آگاهی است (کاخکی و قلیپور.)1386 ،
در این مدل ،عالوه بر ارزشها و عقاید پایهای ،از زیترطبقتات هتر یتک از مفتاهیم اصتلی،
بهعنوان ارزشهای بنیادین یا تعالیساز نام برده شده است که شامل :ارزشآفرینی بترای ختود،
حفظ و توسعه ارزشهای حرفهای ،خودراهبتری ،قابلیتتستازی بترای دیگتران ،متدیریت متؤثر
وظایف و مسئولیتهای حرفهای ،تالش برای جامعهپذیری ختود و حرفته پرستتاری در سطط
)12. Nurses Excellence Model (NEM
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فردی و زیر طبقات ،نگرش سیستتمیک در متدیریت ستازمان و متدیریت نگهداشتت کارکنتان
بهعنوان تعالیسازها در سط سازمانی میباشند .بتر استاس نتتایج حاصتل از تجزیتهوتحلیتل
دادهها ،به دلیل تأثیر مثبت و مستقیم یا غیرمستقیم رفتارهتای فترانقش حرفتهای بتر کیفیتت
خدمات ارائهشده و بهتبع آن افزایش رضایت از کار پرستاری در میان ارائهدهندگان خدمت و در
نتیجه افزایش اثربخشی حرفهای (رضایتمندی بیمتاران) ،در ایتن متدل ،عامتل رضتایتمنتدی
پرستاران و نیز رضایتمندی بیماران بهعنوان نتایج نهایی حاصتل از فراینتد تعتالی حرفتهای در
نظر گرفتهشده است.
بهطورکلی ،رفتارهای فرانقش بهعنوان مفهوم مرکزی در این مدل ،طی سه دهه گذشته در
میان محققان علوم رفتاری بهصورت گستردهای مطرح بتوده و از آن بتهعنتوان یکتی از عوامتل
موفقیت سازمانها یاد میشود (ون داین .)1998 13،رفتارهای فرانقش اشاره به رفتارهتایی دارد

که افراد ،عالوه بر وظایف رسمی مورد انتظار از ختود نشتان متیدهنتد .استمیت 14و همکتاران
( )1983معتقد بودند که رفتارهای خودانگیخته میتواند از استانداردهای وظایف سازمانی فراتتر
رفته و باالتر از هنجارهتای معمتول ،در جهتت دستتیابی بته منتافع کمتک نمایتد .از نظتر وی،
نوعدوستی ،وجدان کاری ،نزاکت ،جوانمردی ،آداب اجتماعی ،تالش مستمر ،کمک بین فردی و
وفاداری ،ازجمله رفتارهای فرانقش که بعدها با عنوان رفتتار شتهروندی ستازمانی نامیتده شتد،
محسوب میشود .پودساکف )2000( 15رفتارهایی همچون ،رفتارهای کمککننده ،جتوانمردی،
وفاداری و اطاعت سازمانی ،ابتکار فردی ،فضیلت مدنی ،توسعه شخصی ،فداکاری ،تحملپتذیری
و وظیفهشناسی را ازجمله رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی در نظتر متیگیرنتد .در
مطالعه حاضر ،مشارکتکنندگان ،بهمنظور ارائه هرچه بهتتر ختدمات و جلتب رضتایت بیمتاران
اقدام به ارزشآفرینی برای خود و در نتیجه بروز رفتارهتایی کردنتد کته فراتتر از شترح وظتایف
حرفه ای ایشان بوده است .رفتارهایی همچون توستعه توانمنتدیهتای فتردی ،در نظتر داشتتن
دورنما در زندگی حرفهای ،تعلق حرفهای یا عشق ورزیدن به حرفه پرستاری یتا احستاس تعلتق
حرفهای ،عدم توجه به مسائل مالی ،پویایی و خالقیت در انجام فعالیتهای حرفهای خود ،رفتتار
یاریرسان ،پایبندی به ارزشهای حرفهای و در نظر داشتن آینده حرفه پرستاری .از آنجایی که
این گونه رفتارها خارج از شرح وظایف پرستاران بوده و در بستر حرفهای خاصی انجامشده است،
پژوهشگران عنوان رفتارهای فرانقش حرفهای را بر آنها نهادند .عالوه بر ارزشآفرینی برای ختود
و حرفه پرستاری ،مشارکتکنندگان دارای قدرت خود مدیریتی و نیز مدیریت دیگران بوده و از
13. Van Dyne
14. Smit
15. Podsakoff
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عهده وظایف و مسئولیتهای حرفهای و نیز مسئولیتهای اجتمتاعی بتهختوبی برآمتده و تمتام
تالش خود را بهمنظور ایجاد رضایتمندی در بیماران به کتار گرفتنتد .هتدف نهتایی آنهتا ارائته
خدمت صادقانه و جلب رضایت بیماران و در نهایت ایجاد رضایت باطنی برای خود بوده استت و
در این راه از هیچ تالشی دریغ نکردند .در واقع ،آنها برای مدیریت خود و دیگران و نیتز وظتایف
حرفهای خود دارای درایت راهبردی حرفهای بودند .با اندکی تعمق میتوان دریافت که در واقتع
بسیاری از رفتارهایی که تحت درونمایه درایت راهبری حرفهای نامگذاری شدهاند نیز در واقتع
همان رفتارهای فرانقش حرفهای هستند ازجملته :خودستازی ،ستختکوشتی ،متدیریت زمتان،
تعادل در کار و زنتدگی ،قابلیتت ستازی در دیگتران ،انتقتال تجتارب بته همکتاران ،الگویتابی از
عملکردهای برتر ،نتیجهگرایی و پاسخگویی اجتماعی؛ اما پیدایش چنین فرایندی در خأل اتفتا
نخواهد افتاد؛ بلکه وجود ساختار و زمینهای مناسب برای شکلگیری آنها الزم و ضروری است.
از آنجایی که حرفه پرستاری بهصورت مجزا در مراکز بهداشتی و درمانی فعالیت نمتیکنتد
بلکه در ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ با سایر حرف پزشکی و پیراپزشکی استت کته فعالیتتهتا و
اقدامات مراقبتی او معنا پیدا میکند ،بدون شک ،اجراییشدن متدل تعتالی پرستتاران ،حمایتت
مدیریت ارشد بیمارستان و مدیران پرستاری در سطوح مختلتف را متیطلبتد .چترا کته وجتود
فرهنگ تعالی خواهی در سطح سازمان ،پیش شرط پیمودن مسیر تکاملی مفاهیم و نگرشهتای
کیفیت و مدلهای تعالی در سازمان ،بهخصتوص متدل تعتالی حرفتهای استت .از طرفتی رفتتار
همکاران و کارکنان نیز ضامن حفظ و بقاء فعالیتهای تحول و تعالیجویی استت؛ بنتابراین اگتر
شرایط زمینهای و مجموعه ساختار فکری مدیریت و کارکنان ،آماده پذیرش مدلهای برتتری و
تعالیخواهی نباشد ،امکان پیادهسازی و اجراییکردن آنها غیرممکن است؛ بنابراین ،ابتدا باید بتر
روی الگوهای رفتاری پرستاران ،بهخصوص افرادی که در بین ستایر همکتاران مقبولیتت دارنتد،
بهمنظور ایجاد باور و ایمان به تعالی و سرامدی حرفهای ،کار کرد .در این میتان ،نقتش متدیران
پرستاری در تمامی سطوح ،بهخصوص مدیران ارشد پرستاری بسیار حائز اهمیت است .چنانچته
بتوان باور به تعالی حرفهای و نیز بتهکتارگیری شتیوههتای نتوین متدیریتی ،ازجملته متدیریت
استعدادها را در سیستم پرستاری ،برای جذب و تربیت پرستتاران مستتعد ایجتاد کترد ،توجیته
مدیران ارشد سیستم ستالمت ،مستئوالن مربوطته و نیتز متدیران مراکتز بهداشتتی و درمتانی،
امکانپذیر خواهد بود.

فرجام
در مطالعه حاضر پژوهشگران با تبیین فرایند تعالی حرفهای پرستاران و ارائه متدل کتاربردی در
این خصوص به اهداف و پرسشهای اصلی پژوهش دستت یافتنتد .همتانگونته کته بیتان شتد،
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مؤلفههای اصلی مؤثر بر تعالی حرفهای پرستاران شتامل ،رفتارهتای فترانقش حرفتهای ،بیتنش
راهبردی حرفهای و استقرار مدیریت استعدادهای حرفهای در ستازمان بتوده و طبقته مرکتزی،
رفتارهای فرانقش حرفهای است .در واقع ،نتایج بهدستآمتده ،موجتب درک و شتناخت فراینتد
تعالی حرفهای افراد در حرفه پرستاری گشته و راهبرد اتخاذشده توسط پرستاران برای دستیابی
به سرآمدی در این حرفه را تبیین میکند .با تعمق بیشتر در مورد سه زمینه نهایی میتوان بته
آنها بهعنوان بلوکهای سازنده یک نظریه نیز نگاه کرد؛ زیرا به نظر متیرستد ایتن سته مفهتوم
بهنوعی نشاندهنده تطابق مشارکتکنندگان با شرایط پیش آمده است .تعالی همواره بر تعتادل،
توازن و رشد همهجانبه استوار است و مشارکتکنندگان همواره درصدد ایجاد تعادل در شترایط
محیطی و شغلی خود بودند و بروز رفتارهای فرانقش حرفهای که حاصل وجود محیطی متعادل
و متوازن (خانوادگی و سازمانی) بوده است ،نیز نشان از نوعی سازگاری جهت حفظ ایتن تعتادل
دارد .بهطورکلی میتوان گفت برای رسیدن به تعالی حرفهای وجود سته عامتل الزم و ضتروری
است .استقرار مدیریت استعدادهای حرفهای در ستازمان ،زمینتهستاز بتروز رفتارهتای فترانقش
حرفهای و ای جاد بینشی خاص در رابطه با راهبتری ختود ،دیگتران و وظتایف و مستئولیتهتای
حرفهای در افراد میشود که دو عامل اخیر طی یک تعامل مولد ،زمینه تطابق افتراد بتا شترایط
نامساعد پیش آمده را فراهم میکنند.
همانگونه که گفته شد ،مفهوم مرکزی در مطالعه حاضر ،رفتارهای فرانقش حرفهای استت
که دارای هشت عنصر یا عامل تعالیساز مهم است .پرستاران با ارائه رفتارهای فرانقش حرفتهای
که زمینهساز تعالی حرفهای آنها میباشد ،به نتایجی دست مییابند که غایت و هدف نهایی آنان
را از ارائه خدمت به بیماران تشکیل میدهد .نتایج مهمی همچون جلب رضایت بیماران کته در
نهایت منجر به رضایت از خود میشود ،بهعنوان شاخص و نتیجهای برای ارائته ختدمات توستط
پرستاران سرآمد ،در نظر گرفته میشود .در مجموع ،میتوان گفت که هر حرفهای نیاز به مدلی
دارد که بر اساس آن بتواند میزان موفقیت خود را در نیل به آرمتانهتا و راهبردهتای حرفتهای
مورد سنجش و اندازهگیری قرار دهد .شناخت فرایند تعتالی حرفتهای پرستتاران و مؤلفتههتای
حاکم بر آن ،بهعنوان ابزاری جهت کمک به رهبران و مدیران حرفته پرستتاری بترای ستنجش
میزان قرار داشتن در مسیر تعالی حرفه پرستاری و رشد متوازن آن است (استتفانیاک.)2007 ،
ای ن ابزار به مدیران ارشد نظام سالمت و نیز مدیران حرفه پرستاری کمک میکند تا بتا مقایسته
وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب ،تفاوتها را شناسایی کرده و ست س بتر استاس ایتن
تفاوتها (عارضهها) و بررسی علل وقوع آنها ،راهحلهای بهینهستازی وضتع موجتود را تعیتین و
آنها را اجرا کنند.

305 1394  زمستان/  سال بیست و چهار/ شماره هفتاد و هفتم
منابع التین
Carpenter, D.R. Streubert, H.J. (2006), Qualitative Research in Nursing, Pennsylvania: Lippincott
Williams Company.
Collings, D.G. (2009), “Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda”, Human
Resource Management Review, 19(4), 304-313.
Drucker, P F. (2001), “The Effective Executive and Management Challenges for the 21 Century”, URL:
Amazon.com
Graham, J.W. (1991), “An Essay on Organizational Citizenship Behavior”, Employee Responsibilities
and Rights Journal, 4, 249–270.
Kakhaky, A. Qolipour, A. (2007), “Organizational Citizenship Behaviors, Another Step to Improve
Organizational Operations”, Trade Studies Journal, 45.
Liebowitz, J. (2008). Building organizational intelligence: A knowledge management primer. Florida: Crc
press.
Morrison, E.W. Philip, C.C. (1999). Taking charge at work: Extra-role efforts to initiate workplace
change. Academy of Management Journal, 42, 403–419.
Podsakoff, P.M. Mackenzie, S.B. (2000), “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of
the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of
Management, 26(3), 513-563.
Polit, D. Beck, C. (2009), Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice,
Philadelphia: Lippincott Williams Company.
Rolfe, Gary. (2006), “Validity, Trustworthiness and Rigor: Quality and the Idea of Qualitative Research”,
Journal of Advance Nursing, 53(3), 304–310.
Corbin, J. Strauss, A. (2008), Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing
Grounded Theory.UK: Sage Publishing.
Stefaniak, K. (2007), Discovering Nursing Excellence through Appreciative Inquiry, Nurse Leader, 5(2),
42-46.
Smith, C.A. Organ, D. & Near, J.P. (1983), “Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and
Antecedents”, Journal of Applied Psychology, 68, 653–663.
Strauss, M.A. Corbin, J. (1990). Basic of qualitative research: Grounded theory procedures and
techniques. New bury park, CA: sage publishing.
Van Dyne L. Cummings, L.L. & Parks, J.M. (1998), “Extra Role Behaviors: In Pursuit of Construct and
Definitional Clarity (a Bridge Over Muddied Waters): Research in Organizational Behavior”,
Transformation Management Journal, 17, 215-285.

 306طراحی مدل کاربردی تعالی حرفهای پرستاران :مطالعه کیفی با استفاده از نظریه پایور

