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علمي  هيأت يبا نگهداشت اعضا يسازمان ياجتماع هيسرما نيرابطه ب
  1390، سالكرمان يدانشگاه علوم پزشك

  
  يساالر تي، هدا*ياريمقدم، عاطفه اسفند يي، محمود نكوهي، رضا دهنوي، فرزانه ذوالعليليراسماعيمحمدرضا ام

  
 

  چكيده
علمي از عوامل  هيأت يو جذب و نگهداشت اعضا بوده يعناصر نظام آموزش عال نيتر تيعلمي به عنوان پراهم هيأت ياعضا: مقدمه

 يتواند بر نگهداشت اعضا است كه مي يعوامل از يكي ياجتماعيه سرما ،ياز لحاظ نظر. شود ها محسوب مي دانشگاه تيمهم در موفق
علمي دانشگاه  هيأت يو نگهداشت اعضا يسازمان ياجتماع هيسرما نيپژوهش با هدف بررسي رابطه ب ناي. باشد گذارعلمي تأثير هيأت

  .انجام شد 1390كرمان در سال  يعلوم پزشك
محيط اين پژوهش . انجام گرفته است 1390است كه در سال  يمقطع يليتحل -يفياي توص مطالعه پژوهش حاضر: ها روش

. اي انتخاب شدند ي چندمرحلها گيري طبقه نمونه نفر به روش 150اي به حجم  نمونه. دانشگاه علوم پزشكي كرمان بود يها دانشكده
بررسي و  ها نيز مجددا در اين مطالعهآن ييايو پا يياستفاده شده بود و روا يها از طريق دو پرسشنامه بود كه در مطالعات قبل داده يگردآور
  .شد ليتحل ريمس ليو روش تحل ونيرسها با استفاده از مدل رگ شد و داده ليعلمي تكم هيأت يها توسط اعضا پرسشنامه. دشتأييد 
 زانو مي 16/3±96/0كرمان  يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيأت ياعضا نيدر ب ياجتماع هيو انحراف معيار نمره كل سرما نيانگيم: نتايج

كرمان،  يعلمي در دانشگاه علوم پزشك هيأت يو نگهداشت اعضا يسازمان ياجتماع هيسرما نبي. بود 13/3±61/0نگهداشت آنان 
  ).r=65/0( ديو مثبت و دوطرفه مشاهده گرد مياي مستق رابطه
است كه  ياز عوامل يكي ياجتماع هيسرما نيوجود دارد؛ بنابرا يمثبت يو نگهداشت همبستگ ياجتماع هيسرما ريدو متغ نيب: گيري نتيجه

 هيبر عوامل مؤثر بر بهبود سرما هيتوانند با تك ها مي دانشگاه راني؛ لذا مدهمراه استعلمي  هيأت ينگهداشت اعضاافزايش آن با بهبود 
  .عوامل مؤثر غفلت كنند رياز سا ديعوامل نبا نينگهداشت كنند، البته در كنار ا شيدر افزا يسع يعاجتما

  
  كرمان يدانشگاه علوم پزشك ،ريمس ليمدل تحل ،علمي هيأت ياعضا ،نگهداشت ي،اجتماع هيسرما: هاي كليدي واژه
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 يگذار استيس يتخصص يدكترا يدانشجو(ي اريعاطفه اسفند: نويسنده مسؤول *

 يو اقتصاد سالمت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشك تيري، گروه علوم مد)سالمت
  atefehesfandiari88@gmail.com. رانيتهران، تهران، ا

 قاتيبهداشت و درمان، مركز تحق تيري، گروه مد)ارياستاد(ي ليراسماعيدكتر محمدرضا ام
دانشگاه علوم  ،يپزشك يرسان و اطالع تيريارائه خدمات سالمت، دانشكده مد تيريمد

ي لدكتر فرزانه ذوالع؛ )amiresmaili@kmu.ac.ir( رانيكرمان، كرمان، ا يپزشك
در سالمت، دانشكده  يساز مدل قاتي، مركز تحقيولوژيدمي، گروه آمار و اپ)ارياستاد(

ايدز دانشگاه علوم پزشكي / مركز منطقه اي آموزش نظام مراقبت اچ آي وي بهداشت،
كتر رضا ؛ د)farzanehzolala@yahoo.com(كرمان،  يدانشگاه علوم پزشك ،كرمان
ارائه خدمات  تيريمد قاتيبهداشت و درمان، مركز تحق تيريگروه مد) ارياستاد( هيدهنو

 يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك يرسان و اطالع تيريمركز رشد، دانشكده مد سيسالمت، رئ

  
  مقدمه
موجود در  يمجموعه هنجارها ياجتماع هيسرما

سطح  ياست كه موجب ارتقا ياجتماع يها ستميس

                                                                              
 تيري، گروه مد)اريدانش( مقدم يدكتر محمود نكوئ؛ )rdehnavi@gmail.com(كرمان، 

و  تيريارائه خدمات سالمت، دانشكده مد تيريمد قاتيبهداشت و درمان، مركز تحق
كرمان،  يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك يرسان اطالع

)mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com( ي ساالر تيهدا؛)يدانشجو 
و اقتصاد سالمت، دانشكده  تيري، گروه علوم مد)سالمت يگذار استيس يتخصص يدكترا

  )salarihedayat@gmail.com. (رانيتهران، تهران، ا يبهداشت، دانشگاه علوم پزشك
  5/2/91: ، تاريخ پذيرش28/11/90: ، تاريخ اصالحيه26/10/90: تاريخ دريافت مقاله
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آمدن  نييموجب پا نيآن جامعه و همچن ياعضا يهمكار
 هيسرما). 1(گردد تبادالت و ارتباطات مي يها نهيسطح هز
بر  يتوان حاصل روابط مبتن را مي يسازمان ياجتماع

 يدانست كه زندگ انافراد سازم نيتفاهم و اعتماد ب
تر  تر و مطلوب نيرا در سازمان دلنش ياجتماع

  ).2(سازند مي
سرمايه اجتماعي امروزه به عنوان مبناي مزيت  مفهوم

تواند از توقف  كه مي) 3(سازماني شناخته شده است
 ديشا). 4(كند يريجلوگ يماندگ ها در مرحله عقب سازمان
 كيبه عنوان  ياجتماع هيگذشته، سرما يها در زمان

شد، اما  ها محسوب نمي سازمان يبرا يضرور يستگيشا
  ).5(شود مي يتلق يرورض يامروزه امر

 ،ياجتماع هيبر سطح سرما گذاراز عوامل تأثير يكي
ها  سازمان رانيدر واقع مد. است يانسان هيسرما
 يبر افراد سازمان به ارتقا يگذار هياتوانند با سرم مي

راه عالوه بر بهره  نيكمك كرده و از ا ياجتماع هيسرما
گسترش  تيباال، از مز يانسان هيبا سرما ياز افراد يمند

  ).6(مند شوند بهره زيسازمان خود ن ياعاجتم هيسرما
بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني در  روابط

برخي اعتقاد دارند كه سرمايه . سازمان مهم است
اجتماعي به وسيله سهيم كردن افراد در دانش و اطالعات 

در حالي كه برخي . كند به بهبود سرمايه انساني كمك مي
كه سرمايه انساني ناشي از تحصيالت باالتر و  معتقدند
. شود ر به سرمايه اجتماعي ميبيشتر، منج اريتجربه ك

كه سرمايه اجتماعي ) 3(اند اغلب اذعان نموده هر حال، به
  .نمايد مي سازمان را فراهم هاي الزم براي موفقيت فرصت
ها در  ييباعث كاهش نرخ جابه جا ياجتماع هيسرما

شود؛ اگر كاركنان احساس كنند كه  سازمان مي
با  احتماالً زيآنها ندارند،  يبا آنها رفتار خوب انيكارفرما

 نيترمهم. همان گونه رفتار خواهند كرد ،يرفتار منطق
 يشغل يها بتيو غ  ييجاكاهش جابه امر، نيا جهينت

  ).7(كاركنان است
و  يانسان هيسرما نيخالف رابطه متعامل و مثبت ب بر

نشان  رانيمطالعات موجود در كشور ا ،ياجتماع هيسرما
 ،ياجتماع دانشگاه ژهيدهد كه نظام آموزش ما، به و مي

 يها و هنجارها و انتقال ارزش يساز يقادر به درون
سخن  گريبه د ست؛يبه دانش پژوهان ن يفرهنگ-يعلم

). 8(نقش ندارد ياجتماع هيرماس شيآموزش در افزا
است، اما  ديجد نسبتاً ياجتماع هيهرچند مبحث سرما

به نقش و تأثير آن در  يبه نحو روزافزون يجامعه علم
 زيدر كشور ما ن. شود تر و معتقدتر مي توسعه آگاه نديفرا
در قانون برنامه چهارم  1383بار در سال  نينخست يبرا

شد كه به صورت  فيلبه دولت تك 98توسعه در ماده 
و  انيرانيا ياجتماع هيساالنه و مستمر به سنجش سرما

در . بر آن اهتمام ورزد گذارأثيرعلل و عوامل ت ياحصا
به  يرانيتر نخبگان ا شيب ليتما زين يداخل يها پژوهش

 يوندهايسست بودن پ يايمهاجرت به خارج از كشور گو
  ).8(مردم است مهبا عا سهيگروه در مقا نيا ياجتماع

توسعه  يديها به عنوان عامل كل حال حاضر دانشگاه در
 يجوامع بشر ياسيو س ي، فرهنگي، اقتصادياجتماع
كنند و  مي فايا يانسان هيدر امر آموزش سرما ياتينقش ح
از  يكيها به عنوان  علمي در دانشگاه هيأت ياعضا
بس حساس  ينقش يعناصر نظام آموزش نيتر تيپراهم

 فايمتخصص ا يروين تيبساز در تر و سرنوشت
 ياعضا يدينقش كل ليبه دل نيهمچن). 9(كنند مي

 تيوضع يمحور، بررس ييعلمي در توسعه دانا هيأت
مضاعف  تيقشر اهم نيو نگهداشت ا ياجتماع هيسرما

تمام ابزارها و توان خود را  ديها با دانشگاه .)8(كند مي دايپ
 بهخود  تيصالح علمي با هيأت ينگهداشت اعضا يبرا

  ).10(رنديكارگ
 ياجتماع هيادعا شده است كه سرما يصورت نظر به
 نهيهز كاهش ،ييجاتواند باعث كاهش نرخ جابه مي

روابط  جادياستخدام، به اشتراك گذاشتن بهتر دانش، ا
و نيز درون سازمان، (روح تعاون  جاديبر اعتماد، ا يمبتن

  ).11(شود) و شركا انيسازمان و مشتر نيب
 هينشان داد كه سرما يمطالعه صفرزاده و همكاران و
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 يشغل تيو معناداري بر ابعاد فعال ميتأثير مستق ياجتماع
مطالعه  نيعلمي مورد مطالعه دارد و در ا اعضاي هيأت
علمي و  هيأت عضايا ياجتماع هيسرما انيوجود رابطه م

 تيفعال تيفيبر كو تاثير آن  ،يشغل تيفعال زانيم
در ). 12(مورد تأييد قرار گرفت يو پژوهش يآموزش

ولف  دنيتوتارمن و وا يگريپژوهش مرتبط د
(Totterman & Widen- Wulff)  به بررسي تسهيم

اطالعات در يك دانشگاه از طريق ديدگاه سرمايه اجتماعي 
نشان داد كه تسهيم اطالعات  قيتحق نينتايج ا. اند پرداخته

هاي  هاي پيوسته محلي و شبكه ها، شبكه در ميان بخش
 نيدر چن. گيرد خارجي دانشكده به طور مؤثر صورت مي

پيش نيازهاي اصلي براي سرمايه اجتماعي  ،يمحيط
 تيكه توسط نسب يگريدر پژوهش د). 13(حضور دارند

)Nesbitt (انجام شده  گانيشيو همكاران در دانشگاه م
 كننده در نييفاكتور تع كيبه عنوان  تياست، نقش جنس

سال  10 يعلمي تمام وقت ط هيأت يترك خدمت اعضا
 يها افتهيبراساس . قرار گرفته است يمورد بررس ندهيآ

فرهنگ  رييبه منظور تغ يشنهاداتيبه دست آمده، پ
 يو نحوه تأثير آن بر نگهداشت اعضا يسازمان
 كايآمر يدندانپزشك يها علمي مرد و زن در دانشكده هيأت

  ). 14(شده است شنهاديپ
و  ياجتماع هيسرما رامونيپشود كه مشاهده مي

 يعلمي به صورت مجزا مطالعات هيأت ينگهداشت اعضا
در خصوص  يصورت گرفته است اما تاكنون پژوهش

علمي  هيأت ينگهداشت اعضا با ياجتماع هيرابطه سرما
 يعلوم پزشك يها به خصوص دانشگاه ها و در سازمان

از اين رو در مطالعه حاضر محقق پس  .انجام نگرفته است
نگهداشت  زانيو م ياجتماع هيسرما زانياز سنجش م

در  ريدو متغ نيرابطه ا يعلمي، به بررس هيأت ياعضا
الزم است . كرمان پرداخته است يدانشگاه علوم پزشك

به دليل جايگاه  يعلوم پزشك يها ذكر شود كه دانشگاه
درماني كشور دارند، در  اي كه در نظام بهداشتي و ژهيو

  .اند اين پژوهش مدنظر قرار گرفته

  
  ها روش

محيط . مقطعي است يليتحل -يفيپژوهش حاضر، توص 
دانشگاه علوم پزشكي كرمان  يها اين پژوهش دانشكده

 ،يدانشكده پزشك ،ياند كه شامل دانشكده دندانپزشك بوده
دانشكده بهداشت، دانشكده  ،يدانشكده پرستار

و  يپزشك يرسان و اطالع تيريدانشكده مد ،يراپزشكيپ
 يشامل تمام يجامعه آماربوده و  يدانشكده داروساز

 يها شاغل در دانشكده يعلمي آموزش هيأت ياعضا
. بوده است 1390كرمان، در سال  يدانشگاه علوم پزشك

 نيبد. اي بود بندي چندمرحله گيري طبقه روش نمونه
 يدانشگاه علوم پزشك يها از دانشكده كيكه هر  بيترت

سهم تناسب با مشد و  حسوبطبقه م كيكرمان به عنوان 
موجود در آنها  يها تعداد گروه قيطبقه كه از طر هر

دانشكده هر  يبرا يشد، تعداد نمونه كل مشخص مي
علمي در  هيأت يمشخص و سپس با توجه به تعداد اعضا

. ديهر گروه از هر دانشكده، سهم هر گروه مشخص گرد
 لوتيااي پ پژوهش مطالعه نيا ينمونه آمار نييتع يبرا

با . شد نيينفر تع 120مونه معادل انجام شد و حجم ن
ها  از پرسشنامه يكه ممكن بود برخ نيتوجه به ا

  .در نظر گرفته شد 150بازگردانده نشوند، حجم نمونه 
اين پژوهش از طريق دو  ياطالعات الزم برا آوري جمع

 هيپرسشنامه اول مربوط به سرما: پرسشنامه انجام شد
ابعاد  نهيزمسؤال در  15كه شامل  يسازمان ياجتماع

) اي رابطه و ي، شناختيساختار( ياجتماع هيمختلف سرما
 ,Nahapiet(و گوشال  تيبود كه با توجه به مدل ناهاپ

Ghoshal (به دست آمده است)پرسشنامه  نيا ييروا). 15
 بيآن با محاسبه ضر ييايو همچنين پا يبه روش محتو

و همكاران  يقبالً در مطالعه نجف) α=88/0(كرونباخ  يآلفا
پژوهش،  طيتفاوت در مح ليبه دل). 2(تأييد شده بود

انجام  زيمطالعه ن نيدر ا ييو روا ييايمجدد پا يبررس
گروه  ديپرسشنامه توسط اسات نيا ييمحتوا ييروا. شد
با استفاده از مطالعه  زيآن ن ييايپا. تأييد شد تيريمد
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 نيبه ا. شد دهيبازآزمون سنج-و روش آزمون لوتيپا
روز  14 يها دو بار با فاصله زمان صورت كه پرسشنامه

جامعه پژوهش قرار داده شد،  ينفر از اعضا 14اريدر اخت
 )74/0t= )001/0<pي ستگهمب بيكه با توجه به ضر

كرونباخ  يبا آلفا نيمورد تأييد قرار گرفت و همچن
پرسشنامه بعد  نيدر ا. مورد تأييد قرار گرفت ييايپا95/0

تا  6با سؤاالت  ي، بعد شناخت5تا  1سؤاالت با  يساختار
در پرسشنامه  15تا  9اي با سؤاالت  و بعد رابطه 8

 .)سؤال 15 جمعاً( مشخص شده بود ياجتماع هيسرما
 هيالزم است ذكر شود قسمت اول پرسشنامه سرما

اي شامل سن، جنس،  نهيمربوط به اطالعات زم ياجتماع
درجه،  ،يليتاهل، نوع استخدام، مدرك تحص تيوضع

اين سؤاالت . و سابقه كار بوده است يتيريسابقه مد
اي به صورت كامالً  پنج درجه اسيبر اساس مق پرسشنامه

مخالف بود  كامالً موافق، مخالف و تاموافق، موافق، نسب
به آن  كيپنج، چهار، سه، دو و  نمره بيبه ترتكه 

محاسبه  ازاتيامت نيانگيسپس م .يافتاختصاص مي
 ريدو متغ يازهايكردن امت سهيقابل مقا يبرا .ديگرد

پژوهش تمام  نيو نگهداشت در ا ياجتماع هيسرما
  .محاسبه شد 5 اسيها در مق نيانگيم

علمي  هيأت يدوم مربوط به نگهداشت اعضا پرسشنامه
قبالً در مطالعه زارع و همكاران استفاده شده  كهبود 
ه با دو سؤال در رابط 19شامل  اين پرسشنامه. )16(بود

بود؛ بعد ) يو بعد سازمان يبعد شغل(نگهداشت  يبعد كل
، »ماهيت شغلي«، »شغلي امنيت« ريمتغ 4 يشغل

 7 يو بعد سازمان ؛»همكاران«و  »سرپرستي مستقيم«
 ميزان تسهيالت و«، »امكان ترقي وپيشرفت« ريمتغ

روند «، »كار خط مشي اجرايي و روند«، »امكانات رفاهي
و  »منافع جنبي مزايا و«، »دودستمزحقوق «، »طالعاتا
. )سؤال 11مجموع  در(را در برگرفت  »قدرداني وپاداش«

 پژوهش در زيپرسشنامه ن نيا ييايوپا ييهرچند روا
 طيدر مح فاوتت ليتأييد شده بود، به دل) 16(زارع

پژوهش با  نيدر ا ييو روا ييايمجدد پا يپژوهش، بررس

 نيا ييمحتوا ييروا. انجام شد لوتيمطالعه پا استفاده از
 تيريگروه مد ديپژوهش توسط اسات نيپرسشنامه در ا
و  لوتيبا استفاده از مطالعه پا زيآن ن ييايتأييد شد و پا
صورت كه  نيبه ا؛ شد دهيبازآزمون سنج-روش آزمون

 14اريروز در اخت 14 يها دو بار با فاصله زمان پرسشنامه
با توجه به  .ر داده شدجامعه پژوهش قرا ينفر از اعضا

 يبا آلفا نيو همچن) 78/0r= )001/0<pي همبستگ بيضر
 نيسؤاالت ا. مورد تأييد قرار گرفت 84/0كرونباخ 

صورت  بهاي  درجه پنج اسيپرسشنامه بر اساس مق
به  يده نمرهبا  اديز يليو خ ادي، زيكم، كم، تا حدود يليخ
 نيانگيم. بودشده  ييك، دو، سه، چهار و پنج طراح بيترت
از  يكياز آن جا كه در . محاسبه شد 5 يبر مبنا ازاتيامت

 به عنوان حد متوسط در 3 نيانگي، م)12(يقبل يها پژوهش
 سهيمقا يبرا زيپژوهش ن نينظر گرفته شده است، در ا

به عنوان حد متوسط در نظر گرفته  3 نيانگيها، م نيانگيم
از آن خوب  تر شيو ب فيضع زانيم نيتر از ا شده و كم

  .در نظر گرفته شده است
كسب مجوز از دانشگاه  پس ازها  داده يگردآور جهت

 ياعضاي نمونه آمار نفر 150كرمان به يعلوم پزشك
. داده شد قياي از مواد تحق علمي دانشگاه مجموعه هيأت

 ق،يتحق رامونيخالصه پ يفيمجموعه شامل توص نيا
و نگهداشت  يسازمان ياجتماع هيپرسشنامه سرما

ضمن . به آنها بود ييگو علمي و نحوه پاسخ هيأت ياعضا
كامل اطالعات و  و بي نام ماندن اين كه درباره محرمانه

به آنان اطمينان كامل داده شد، از آنان خواسته شد تا به 
دو هفته پس از توزيع  اي كي .ها پاسخ دهند پرسشنامه
 يها نامهها مراجعه و پرسش به دانشكده ،ها مهپرسشنا

 يبه علت استقرار اعضا. گشت يآور تكميل شده جمع
 وها و كمبود وقت  مارستانيدر ب ينيعلمي بال هيأت
آوري  پژوهشگر  به منظور جمع  ،آنها يشغل يها يگرفتار

به را ها  پرسشنامهي نمود و پ در يپمراجعه ها  پرسشنامه
  . نيز ارسال كرد كيصورت الكترون

ي ها وارد شد و آزمون SPSS-15افزار  ها در نرم داده
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ANOVA )در چند  ريدو متغ نيانگيم سهيبه منظور مقا
دو  نيانگيم سهيبه منظور مقا( T-Test، )گروه مختلف

به ( رهيچند متغ وني، رگرس)در دو گروه مختلف ريمتغ
 هيمؤثر بر نگهداشت و سرما عوامل نييمنظور تع

 بيو ضر) ه طور مجزاعلمي ب هيأت ياعضا ياجتماع
 ريدو متغ نيرابطه ب نييبه منظور تع( رسونيپ يهمبستگ

عوامل مؤثر  نييبه منظور تع( ريمس ليو روش تحل) يكم
  .شد نجاما) پژوهش ياصل ريبر دو متغ

  
  نتايج

پرسشنامه  120شده تعداد  عيپرسشنامه توز 150از 
). بود% 80پاسخگويي ( قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز

) ٪5/62(نفر  75مرد و ) ٪5/67(از آنها هشتادو يك نفر 
 ينيبال طهيدر ح داز اساتي) ٪8/55(نفر  67. بودند اراستادي

مشغول به  ينيرباليغ طهاز آنان در حي) ٪2/44(نفر 53و 
 نيدر ب ياجتماع هيكل نمره سرما نيانگيم. بودند خدمت
 زانيكل نمره م نيانگمي و 16/3±96/0علمي  هيأت ياعضا

 اريو انحراف مع نيانگمي. بود 13/3±61/0نگهداشت آنان 
اي به  و رابطه يشناخت ،يساختار ياجتماع هينمره سرما

 ندربي 14/3±77/0و 19/3±81/0، 18/3±72/0بيترت
 يبر اساس آزمون آمار. علمي برآورد شد هيأت ياعضا

ANOVA نيگانيم نيب يپژوهش تفاوت معنادار نيدر ا 
 يها در دانشكده ياجتماع هينمرات سرما اريو انحراف مع

نمرات ). p=006/0و  F=17/3(مختلف وجود داشت
در  سهيها جهت مقا دانشكده كيبه تفك ياجتماع هيسرما
 تفاوتمشخص شدن  يراآورده شده است؛ ب 1جدول
استفاده شد  post hocها از آزمون  دانشكده نيتر ب يجزئ
ميانگين نمره سرمايه  نيآن آزمون نشان داد كه ب جيو نتا

تفاوت  يراپزشكيو پ يدانشكده پرستاراجتماعي در 
  .وجود دارد) p=04/0( يمعنادار

در  يبه طور كل ياجتماع هيسرما زانيكه م نيرغم ايعل
، )16/3(علمي باالتر از حد متوسط بود هيأت ياعضا انيم

 هيسرما زانيمهفت دانشكده، سه دانشكده از  انياز م
؛ )1جدول(كم تر از حد متوسط برخوردار بودند ياجتماع

 بيبه ترت يو سازمان ينگهداشت در بعد شغل زانيم
ها از  دانشكده نبود و بي 94/2±64/0و  66/3 72/0±

 وجود نداشت يتفاوت معنادار ينگهداشت كل ريلحاظ متغ
)95/0=F 46/0؛=p(، تفاوت  يشغل ريبلكه تنها از لحاظ متغ

كه با استفاده ) p=04/0؛  F=25/2( وجود داشت يمعنادار
تر در شياطالعات ب .شد دهيسنج ANOVAاز آزمون 
مختلف در  يها دانشكده نيب زانيم نيا سهيمورد مقا

  .آورده شده است 1جدول 
  

كرمان  يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيأت ياعضاي، و بعد شغلي نگهداشت اجتماع هينمرات سرما اريو انحراف مع نيانگيم :1جدول
  ها دانشكده كيبه تفك

  دانشكده
تعداد و درصد فراواني

  دهندگان پاسخ
 ميانگين و انحراف معيار

  ياجتماع هينمرات سرما
نتيجه

ANOVA 
نمرات  ميانگين و انحراف معيار

 نگهداشت يبعد شغل زانيم

نتيجه 
ANOVA 

  98/2±25/0  %)7/6(8 مديريت
17/3= F  

006/0=P  

70/0±55/3    
25/2= F  
04/0=P 

  33/3±70/0 72/2±41/0  %)8/5(7 بهداشت
  82/3±65/0 31/3±78/0  %)8/5(7 داروسازي
  07/3±94/0 58/2±71/0  %)7/6(8 پرستاري

  26/4±74/0 87/3±90/0  %)5(6 پيراپزشكي
  55/3±73/0 08/3±49/0 %)8/15(19 دندانپزشكي

  72/3±64/0 25/3±70/0 %)2/54(65 پزشكي
    65/3±71/0  16/3±69/0 %)100(120 كل
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 ياجتماع هيسرما نيپژوهش نشان داد كه ب جينتا
علمي در دانشگاه  هيأت يو نگهداشت اعضا يسازمان

 يهمبستگ بيبا ضر يكرمان ارتباط معنادار يعلوم پزشك
  .وجود دارد/. 65يكل
 ريعوامل مؤثر بر متغ نييمطالعه به منظور تع نيا در

نگهداشت به طور مجزا آزمون  ريو متغ ياجتماع هيسرما
 ليمدل تحل تاًيانجام گرفت و نها رهيچند متغ ونيرگرس
مدل  نيدر ا نيهمچن). 1شكل( شد ميآنها ترس يبرا ريمس
ي علم اي درجه نهيزم يرهاينگهداشت و متغ زانيم نيب
، سابقه كار و )و استاد اريدانش ار،ياستاد ،ياعم از مرب(

 ياجتماع هيسرما زانيعلمي و م هيأت يمدرك اعضا
روابط  رهيمتغ چند ونيبا استفاده از مدل رگرس يسازمان

   ).1شكل( مشاهده شد يمعنادار
  

  بحث
 هيسرما نيرابطه ب يپژوهش، بررس نيا يهدف اصل

علمي در  هيأت يو نگهداشت اعضا يسازمان ياجتماع
 ريدو متغ نيا نيكرمان بود كه ب يدانشگاه علوم پزشك

به نظر  .و مثبت و دوطرفه مشاهده شد مياي مستق رابطه
نمره كرمان با باالرفتن  يرسد در دانشگاه علوم پزشك مي

احتمال  ،علمي هيأت ياعضا نيدر ب ياجتماع هيسرما
   يبه طور كل. استفتهاي شيآنان در دانشگاه افزا يماندگار

  
  

 يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيأت يو نگهداشت در اعضا ياجتماع هيعوامل مؤثر بر سرما نييبه منظور تع ريمس ليمدل تحل :1شكل 
  .دهد را نشان مي يهمبستگ بيو ضر رهيچندمتغ ونيخط را در معادله رگرس بيش ،مدل ياعداد رو. كرمان

  
علمي  هيأت ياعضا نيدر ب ياجتماع هيسرما نيانگيم

 نيا .شد يابيكرمان خوب ارز يدانشگاه علوم پزشك
 كه است نهيزم نياز نقاط قوت دانشگاه در ا يكيمساله 
 يها ارزش اشتندهنده توجه به اهداف سازمان و د نشان

و انتقال  يقو يمشترك، فرهنگ سازمان يسازمان
بر صداقت و اعتماد متقابل،  يروابط مبتن ،يكار اتيتجرب
 كيرجحان منافع سازمان و عضو  ،يريانتقادپذ ،يميكار ت

ارتباطات  مانه،يخانواده مشترك بودن، داشتن روابط صم

سهولت در ارتباط و مالقات با  اد،يمتنوع و ز يكار
مله كننده از ج ليتسه يو داشتن ساختار ارتباط گريكدي
علمي  هيأت ياعضا انيدر م يكار يها تهيها و كم ميت

  .است
 هيشاخص سرما) 12(پژوهش صفرزاده و همكاران در

 يدولت يها علمي دانشگاه هيأت ياعضا نيدر ب ياجتماع
 ميمستقر در تهران در تمام ابعاد بجز بعد اعتماد تعم

جز اختالف هبوده است كه ب 3 يباال نيانگيم يدارا افته،ي

68/0
18/0-

47/0 

65/0 

14/0٢۴/٠
58/82/0  

 مدرك درجه سابقه

  شغلي

 سازماني

22/0. -  

67/0 97/0  

23/0 ساختار

 شناختي

 رابطه اي

ns

 نگهداشت سرمايه
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پژوهش  نيا جيابعاد با نتا يبعد در مابق كيدر همان 
  . همسو است

نفر از  175 يكه بر رو) 17(شمنديپژوهش قنادان و اند در
آزاد استان  يها علمي تمام وقت دانشگاه هيأت ياعضا

 نيانگيانجام داده بود، م 87-88ي ليكرمان در سال تحص
ه بود 09/3 يملع تيأه ياعضا نيدر ب ياجتماع هيسرما

پژوهش  نيا حيكه باالتر از حد متوسط است و با نتا
 يواحد دانشگاه ريدر متغ يدر پژوهش و. است مسوه

 نيباالتر بيمحل خدمت، شهرستان زرند و كرمان به ترت
  .را داشتند ياجتماع هيسرما زانيم نيتر نييو پا
 ياعضا ياجتماع هيكه سرما نيبا توجه به ا يطور كل به

مختلف مورد مطالعه در  يها علمي در دانشگاه هيأت
پژوهش باالتر از حد متوسط  نيو ا يقبل يها پژوهش

رسد كه به طور  به نظر مي نيشده است، بنابرا يابيارز
ها  علمي در دانشگاه هيأت ياعضا نيب يروابط اجتماع يكل

برخوردار است كه ) خوب( از متوسط راز سطح باالت
  .تقا باشدتواند قابل ار مي
واحد اجتماعي بتواند سرمايه  كيدانشگاه به عنوان  اگر

اجتماعي ايجاد نمايند، قادر به فعاليت بهتر و بيشتر 
با افزايش اين سرمايه از طريق دانشگاه، . خواهد شد

جامعه نيز از مواهب سرمايه اجتماعي كه همانا جو اعتماد 
يه سرما. مند خواهد شد و اطمينان عمومي است، بهره

هاي مهم سازماني  ها و دارايي يكي از قابليت ياجتماع
خلق و تسهيم دانش كمك  تواند به دانشگاه در است كه مي

براي . دينما جاديا تيسازمان مز يبسيار نمايد و برا
بهبود روابط اجتماعي با ديگران هر فردي بايد از خود 

بسياري از . شروع نمايد و ابتدا به اصالح خود بپردازد
آن است كه افراد نمي خواهند كار را از  ازمشكالت ناشي 

بنابراين با تكيه بر . حل مسائل مربوط به خود شروع كنند
تماعي توان روابط اجتماعي و سرمايه اج اصالح خود مي
  ).3(را بهبود بخشيد

به  زينگهداشت ن زانيم ،ياجتماع هيسرما زانيبر م عالوه
علمي دانشگاه علوم  هيأت ياعضا انيدر م يطور كل

 زانيم نيتر از حد متوسط بوده اما ا شيكرمان ب يپزشك
. كمتر از حد متوسط مشاهده شد يدر بعد سازمان

 ريبه ز نگهداشت با توجه يبعد سازمان نييپا نيانگيم
نشان دهنده آن است كه دانشگاه  ملعوا نيمجموعه ا

چون امكان ترقي  ييها نهيعلمي در زم هيأت ياعضا يبرا
پيشرفت، ميزان تسهيالت وامكانات رفاهي، خط مشي  و

دستمزد،  كار، روند اطالعات، حقوق و اجرايي و روند
 يعملكرد مناسب ،پاداش منافع جنبي و قدرداني و مزايا و

 ياعضا گاهياو ج تيبا توجه به اهم. نداشته است
و  يتوجه ي، بيعلوم پزشك يها علمي در دانشگاه هيأت
را بر  ينامطلوب اتتواند تأثير مسائل فوق مي يريگيعدم پ

 يتواند عالوه بر كاركرد اعضا بگذارد كه مي يجا
مرتبط  يصف يو واحدها يعلمي بر كل نظام آموزش هيأت

مسأله  نيبگذارد و ا يبر جا يثير منفتأ زيبا دانشگاه ن
  .طلبد دانشگاه را مي گذاران استيتوجه مسؤوالن و س

 نظر علمي در دانشگاه بدون در هيأت ياعضا نگهداشت
رو از چند  نياز ا .آنان امكان ندارد ياجتماع گاهيگرفتن پا
در  ياجتماع هيسرما ياثربخش تيتوان به تقو منظر مي

اي و  سو به روابط شبكه كيجهت نگهداشت پرداخت؛ از 
لحاظ  گريد ياعتماد به باور، ارتباط و از سو يدرون

كالن  يها يزيو برنامه ر ياجتماع گاهيو پا گاهينمودن جا
توان اشاره  علمي مي هيأت ياعضا ياقتصاد تيو موقع

  .كرد
 اريعلمي عوامل انگيزشي بس هيأت ينگهداشت اعضا يبرا
عامل انگيزشي  كي انهيحقوق سال يم هستند و ارتقامه
 لياز دال يكي يعوامل اقتصاد رايز ؛)18(است يقو اريبس
علمي به منظور  هيأت يترك دانشگاه توسط اعضا ياصل

  ).19(است يخصوص يها تيانجام فعال
 يرهايو متغ ياجتماع هيسرما نيانگيم نيپژوهش ب نيا در
نگهداشت در مدل  رياي سابقه و مدرك و متغ نهيزم

وجود دارد، اما  يارتباط معنادار رهيچند متغ ونيرگرس
اي درجه،  نهيزم يرهايو متغ ياجتماع هيسرما نيب

 .مشاهده نشد يارتباط معنادار تيهل و جنسأت تيوضع
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نتايج آزمون ) 3(و همكاران يندر پژوهش نصراصفها
 انگينيارتباط معناداري بين م آناليز واريانس چندمتغيره

حاصل از عوامل سرمايه اجتماعي با تحصيالت و سابقه 
رشته تحصيلي ارتباط و  كار نشان داد اما سن، جنس،

معناداري با ميانگين حاصل از عوامل سرمايه اجتماعي 
 هيسرما نيانگيم نياز لحاظ ارتباط باين نتايج . نشان نداد

همسو  پژوهش حاضر جينتا با و سابقه كار ياعاجتم
 هيسرما نياز لحاظ نداشتن ارتباط ب نياست و همچن

پژوهش همسو اين دو   جينتا ت،يو جنس ياجتماع
كه از سابقه كار  يديرسد اسات به نظر مي). 3(است

در  ياجتماع يبرخوردارند از لحاظ برخوردها يترشيب
  .هستند هيموفق تر از بق نشگاهدا

 يها، برخوردار سازمان يرقابت تيمز يمنشا اصل امروزه
است و  يكارآمد و توانا و مشاركت يانسان يورياز ن

است نه  يو نادان ييدانا ثيجوامع، از ح انيفاصله م
منابع و  تيفيو ك ييدانا نيبنابرا. يو نادار ييدارا

و  نيباارزش تر ن،يبه عنوان مهم تر يانسان يروهاين
اي  سازمان، نقش عمده كيو منبع  هيسرما نيتر هيگرانما

از  تيحما). 20(جامعه دارند كي داريرا در توسعه پا
 نياز مهم تر يكيعلمي  هيأت ياستخدام و نگهداشت اعضا

 يتيحما نيچن. است يعلوم پزشك يها دانشگاه فيوظا
استخدام و  يكالن برا ياقتصاد يها نهيشامل هز

موجود،  يفضا تيريو مد التيتسه جادينگهداشت، ا
 ياصل التيدر آنها و نگهداشت تسه يگذار هيسرما
 ياجتماع هيسرما نيرابطه ب يبررس ).21(است يتيحما

علمي دانشگاه علوم  هيأت يو نگهدشت اعضا يسازمان
صورت گرفت از نقاط  رانيبار در ا نياول يكه برا يپزشك
كه  يجامع بودن نمونه به طور .پژوهش است نيقوت ا
 يها ها و تمام گروه علمي از تمام دانشكده هيأت ياعضا

وارد پژوهش  يها به صورت تصادف دهموجود در دانشك
  .مطالعه است نيا گرياز نقاط قوت د زين ديگرد
 ريتوان به محدود بودن و غ پژوهش مي يها تيمحدود از

ها  دانشگاه ريمطالعه به سا نيا جيبودن نتا ميقابل تعم

به مطالعات مشابه به  يعدم دسترس نيهمچن. اشاره كرد
و  ياجتماع هيسرما نيكه در مورد ارتباط ب نيعلت ا

 يالملل نيو ب يعلمي در سطح مل هيأت ينگهداشت اعضا
از  زينشد، ن افتي ياي مشابه مطالعه كنون عهمطال

مطالعه است كه به منظور  نيا گريد يها تيمحدود
به صورت جداگانه  رهايمتغ ت،يمحدود نيبرطرف كردن ا

  .قرار داده شده است ليمورد تحل
 يمطالعه، به منظور ارتقا نيا جياهداف و نتا يراستا در

 يدر جهت حفظ و نگهداشت اعضا ياجتماع هيسرما
ارائه  يشنهاداتيكرمان پ يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيأت
  :گردد از جمله مي
اي در  و حرفه يصنف ،ياجتماع ينهادها تيو تقو قيتشو

 نيب يها ياز همكار تيكرمان، حما يدانشگاه علوم پزشك
 ديها، تأك اي، به اشتراك گذاشتن تجربيات و مهارت رشته

 ياعضا يشغل تيرضا شيمداوم بر آموزش و افزا
كننده روحيه  تالش در جهت مواردي كه تقويت ،علمي هيأت

به كار و محيط كار  يعلم تيأه ياعضامندي  و عالقه
ايجاد امنيت شغلي، تأمين زندگي در زمان : هستند مانند

افتادگي، توجه به سالمت و  كار ري و ازحال، دوران پي
در آخر  .علمي هيأت ينگهداري طراوت و شادابي اعضا

شود در سند برنامه استراتژيك دانشگاه علوم  مي هيتوص
هاي پنج ساله سازمان  كرمان كه قراراست برنامه يپزشك

گيرد، بحث جذب و نگهداشت  براساس آن صورت
با توجه  رايشود زگرفته  علمي مدنظر قرار هيأت ياعضا
 يجذب اعضا يكرمان برا ييايجغراف تيكه موقع نيبه ا

تر شيمسأله توجه ب نيا ست،يعلمي مناسب ن هيأت
 يبرا ژهيو ييايطلبد تا مزا مسؤوالن را به خود مي

  .رندينظر بگ علمي در هيأت يعضاا
  

  گيري نتيجه
 هيسرما ريدو متغ نيپژوهش نشان داد كه ب نيا. جينتا

 نيمثبت وجود دارد؛ بنابرا يو نگهداشت همبستگ ياجتماع
 ياز عوامل يكي ياجتماع هيدانشگاه، سرما نيدر ا شايد
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علمي تأثير  هيأت ينگهداشت اعضا ياست كه بر رو
بر عوامل  هيتك اتوانند ب ها مي دانشگاه رانيگذارد؛ لذا مد مي

 شيدر افزا يسع ياجتماع هيمؤثر بر بهبود سرما
 رياز سا ديعوامل نبا نينگهداشت كنند، البته در كنار ا

  .دشوعوامل مؤثر غفلت 
  

  قدرداني
كرمان و  يدانشگاه علوم پزشك ياز معاونت پژوهش

و اقتصاد  يگذار استيس ت،يريمد قاتيتحق تهيهمچنين كم
طرح  نيا بيدر تصو يسالمت آن معاونت به جهت همكار

علمي  محترم هيأت ياز تمام اعضا. شود يم يگزار سپاس
با  اد،يكرمان كه با وجود مشغله ز يدانشگاه علوم پزشك

و همچنين از زحمات سركار خانم الهام  هداشت يما همكار
كه در  يرخانيش نيحس يفرد و جناب آقا قتيحق

 زياي داشتند ن مانهيصم يآوري اطالعات طرح همكار جمع
  .ميكمال تشكر را دار

مدرك  افتينامه جهت در انيمقاله حاصل پا نيا
آن در معاونت  يارشد است كه طرح پژوهش يكارشناس
شده  بيكرمان تصو يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش
  .است
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The Relationship between Organizational Social Capital and 
Retention of Faculty Members in Kerman University of Medical 

Sciences, Year 2011 
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Nekoeimoghadam4, Atefeh Esfandiari5, Hedayat Salari6 

Abstract 
 
Introduction: Faculty members are considered the most important elements of higher educational systems; 
so their recruitment and retention is one of the success factors for universities. Theoretically, social capital 
is one of the factors that may affect on faculty retention. This study was aimed to study the relation between 
organizational social capital and retention of faculty members in Kerman University of Medical Sciences 
during year 2011. 
Methods: This was a cross- sectional and descriptive-analytical study. It was conducted in all colleges of 
Kerman University of Medical Sciences. A sample of 150 faculty members was selected via multistage 
sampling. They completed two valid and reliable questionnaires already developed by others. Data were 
analysed by regression models and path analysis. 
Results: In this study, the mean of social capital and retention among the faculty members of Kerman 
University of Medical Sciences were 3.16±.96 and 3.13±.61 respectively (out of 5). The results showed that 
there is a direct and positive bilateral (r=0.65) correlation between social capital and retention of faculty 
members in Kerman University Medical Sciences. 
Conclusion: There are positive and significant relashionship between social capital and retention of fculty 
members; in other words, the increse of social capital among faculty members will accompany an increase 
in the probability of their retention. Social capital is one of the factors that may strongly affect faculty 
retention, so managers can rely on the factors affecting the improvement of social capital to increase their 
retention, but other factors should not be neglected at all. 
 
Keywords: Social capital, Retention, Faculty members, Path analysis model, Kerman University of Medical 
Sciences 
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