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جذب و نگهداری نیروی انسانی و ارائه راهکارهای مناسب آن در پزشکی قانونی  

 استان لرستان

 4، مریم پرتو 3، لیال دوستی 2، اعظم عارفی1اکرم رجبی

 .متخصص پزشکی قانونی استان لرستان9

 ایران* لرستان، واحد دانشگاهی جهاد پژوهشگر آموزشی، مدیریت تربيتی، علوم ارشد کارشناس .٢

 ایران لرستان، استان قانونی پزشکی تحقيقات مرکز پژوهشگر و عمومی روانشناسی ارشد کارشناس.9

 ایران لرستان، استان قانونی پزشکی .پزشک عمومی مرکز تحقيقات4

 

 چکیده

 با لرستان استان قانونی پزشکی در آن مناسب راهکارهای ارائه و انسانی نيروی نگهداری و جذب بررسی هدف با این پژوهش

 جهت بوده است. استان قانونی پزشکی در شاغل کارکنان شامل تمامی آماری جامعه. است شده تدوین پيمایشی توصيفی روش

 در گویه تعدادی شامل که شد استفاده انسانی نيروی نگهداشت و جذب ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات آوریجمع

 سطح در. گرفت قرار سنجش مورد ليکرت طيف در و بود اشتنگهد و جذب وابسته متغير و مستقل متغيرهای خصوص

 نيز راهبردها همچنين و اسميرونوف -کولموگراف آزمون و فریدمن آزمون ای،نمونهتک تی نظير معتبر هایآزمون از استنباطی

 با مرتبط عوامل سیبرر در که داد نشان آماری هایآزمون از آمده بدست نتایج .است شده ارائه SWOT تحليلی مدل قالب در

 عوامل ميان این از و هستند گذار تاثير( سازمانی و محيطی شغلی، فردی، عوامل)عوامل همه انسانی، نيروی نگهداشت و جذب

 ترتيب به شغلی عوامل و فردی عوامل محيطی، عوامل آن از پس و دارد انسانی نيروی نگهداشت بر را تاثير بيشترین سازمانی

 از گيریبهره و گرامشارکت مدیریتی هایشيوه اعمال تحقيق، این پيشنهادی راهبردهای ترینمهم. بود خواهند تاثيرگذار

 و پيچيده عوامل حذف نگهداشت، راستای در تشویقی هایسياست اعمال نگهداری، فرایند راستای در پرسنل خردجمعی

 فرایند در پرسنل بودن گرا تخصص و توانمندی به جهتو پرسنل، کارآمدی و تخصص به توجه و جذب فرایند در اداری غيرالزم

 از کارکنان توانمندسازی پرسنل، نياز مورد رفاهيات تامين جذب، فرایند در افراد جسمی و اخالقی سالمت به توجه جذب،

 و هابخشنامه و مناسب قوانين تدوین المللی،-بين و داخلی سمينارهای در شرکت و آموزشی هایدوره برگزاری طریق

 تهيه و اداری مبلمان تجهيز کار، فيزیکی فضای کالبدی شرایط بهبود پرسنل، کاری وضعيت بهبود برای الزم هایدستورالعمل

 لرستان استان قانونی پزشکی سازمان در انسانی نيروی نگهداری و جذب بهبود راستای در موردنياز تاسيسات و تجهيزات و

 .باشدمی

 ، نيروی انسانی،راهکار،  لرستانجذب، نگهداریواژگان کلیدی: 
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