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مقاله اصلی

الگوی توسعه ساختار و منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی فارس بر اساس نیاز برنامههای طرح
تحول سالمت و مقایسه و مزایای آن با برنامههای قبل
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خالصه
مقدمه :حوزه مدیریت منابع انساني و ساختار سازماني در چارچوب مسائل ارزشیابي عملكرد در
مواجهه با طرح تحول سالمت مي باشد .بنابراین هدف از پژوهش ،طراحي الگوی توسعه ساختار و
منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي فارس بر اساس نیاز برنامههای طرح تحول سالمت و مقایسه و

 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیق و توسعه،
واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،کرمان ،ایران (نویسنده مسئول)
 3استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،کرمان ،ایران

مزایای آن با برنامههای قبل مي باشد.
روش کار :پژوهـش حاضـر از نوع پیمایشي ،مبتني بر روشهای توصیفي -همبستگي بوده و در قالب
مدلسازی معادالت ساختاری انجامشده است .جامعه آماری تمامي کارکنان دانشگاه علوم پزشكي
استان فارس مي باشد .نمونه آماری را  328نفر (  179نفر مرد و  149نفر زن ) تشكیل دادند .روش

نمونهگیری تصادفي ساده

بود .ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بود .اعتبار صوری

سؤاالت با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملي تأییدی تأیید گردید .پایایي
Email: pourkaiani@yahoo.com

سواالت نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.
نتایج :نتایج پژوهش نشان داد که رابطه طراحي و توسعه مدل مدیریت منابع انساني و ساختار سازماني
با برنامه طرح تحول سالمت در دانشگاه علوم پزشكي فارس مورد تأیید قرار گرفت .سایر نتایج،
حاکي از رتبه ابعاد و شاخص های مطرح شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه
مورد مطالعه است.
نتیجه گیری :باتوجه به نتایج به دست آمده ،به نظر مي رسد که مدل ارائه شده مي تواند در جهت
طرح توسعه سالمت و توسعه ساختار سازماني با توجه مدیریت منابع انساني راهكاری مناسب باشد.
کلمات کلیدی :توسعه ساختار ،منابع انساني ،تحول سالمت
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مقدمه

کورش قنبری و همكاران

بهــره مند ميشوند و حفاظت مالي از آنان بعمل ميآید ( .)7در نظام

امروزه اصلي ترین و حیاتي ترین دارایي هر سازمان ،نیروی

سالمت مراقبت فعال از جامعه تحت پوشش بر اساس برنامههای

انساني بوده و کیفیت و توانمندی نیروی انساني ،مهمترین عامل بقاء و

سالمت تدوین و ابالغ شده در نظام ارائه خدمات سالمت و توسط تیم

حیات سازمان است ( .)1توسعه ساختار و منابع انساني ،محوری ترین

سالمت اساس کار را در مناطق مختلف تشكیل ميدهد .در طرح

تالش مدیران در نوآفریني ،تمرکز زدایي و حذف دیوان ساالری در

سالمت ارائه کنندگان خدمت در این زمینه باید آموزشهای الزم را

سازمانها ميباشد( .)2توانمند کردن افراد موجب ميشود تا مدیران و

دریافت نموده و مستندات مورد نیاز (بوکلتها ،راهنماها و

سازمان سریع تر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند(.)3

دستورالعملها) را در اختیار داشته باشد ( .)8با توجه موارد ذکر شده و

یكي از نشانههای عملیاتي انسان توسعه یافته که به اشتغال کمک

اهمیت ساختار سازماني و منابع انساني و همچنین برنامههای طرح

ميکند و یا فرآیند اشتغال را تسهیل ميسازد ،داشتن مهارتهایي است

تحول به عنوان محورهای پژوهش در وزارت بهداشت ،درمان و

که زمینههای رشد و توسعه داشته باشد .زماني که ظرفیتهای مهارتي

آموزش پزشكي کشور ،تحقیق حاضر به دنبال بستر سازی تدوین مدل

آماده توسعه باشد ولي محتوای متناسب با آن فراهم نشود ،مهارتها

توسعه ساختار و منابع انساني در وزارت درمان و آموزش پزشكي بر

بعد از مدتي کهنه شده و نیاز سازمان و فرد را برآورده نميکند (.)4

اساس نیاز برنامههای طرح تحول سالمت مطالعه موردی دانشگاه علوم

توسعه ساختار منابع انساني با رشد فنآوری افزایش یافته است و

پزشكي فارس است.

فنآوری اطالعات پیشرفته بهدنبال خود مهارت پیشرفته ایجاد ميکند.
فنآوری اطالعات دامنه مهارتي انسان را توسعه ميدهد و زمینههایي

روش کار

نظیر مهارت برقراری ارتباط کالمي ،مهارت ارتباط کتبي ،مهارت

مطالعه حاضر از نوع توصیفي-همبستگي بوده و به روش پیمایشي

ارتباط نمایشي ،مهارت قانعسازی و مهارت استفاده از اطالعات را در

انجام شده است .پژوهش حاضر ترکیبي از مطالعات کتابخانهای و

کارکنان ایجاد و تقویت ميکند ( .)5منابع انساني و دانش مدیریت،

میداني ميباشد و جهت اجرای روش میداني از تكنیک دلفي استفاده

امروزه به عنوان سرمایههای مهم و رقابتي سازمان ظهور پیدا کرده اند،

خواهد شد و بر اساس هدف ،از نوع پژوهشهای توسعه ای-کاربردی

و مدیران منابع انساني آگاه به اهمیت منابع انساني ،قادر به ایجاد مزیت

است .جامعه آماری در این مطالعه را  328نفر (  179نفر مرد و 149

رقابتي برای آینده سازمان خواهند بود .این تغییر جایگاه ،برای منابع

نفر زن ) تشكیل میدهند .در پژوهش حاضر روش نمونهگیری تصادفي

انساني باعث توجه بیش تر نسبت به ارزش منابع انساني در جهت

ساده ميباشد .در این پژوهش برای طراحي مدل تحلیلي ،ابتدا عوامل

توسعهی نقشهای استراتژیک شده است ( .)6مقصود از مدیریت منابع

مؤثر در سالمت و رفتارهای سیاسي از طریق مطالعات کتابخانهای و

انساني سیاستها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشي از وظیفه

مستندات موجود ،مورد شناسایي قرار خواهد گرفت .هم زمان با

مدیریت است که با جنبههایي از فعالیت کارکنان بستگي دارد ،به ویژه

شناسایي عوامل مرتبط در سالمت و رفتارهای سیاسي ،مصاحبه

برای کارمندیابي ،آموزش دادن به کارکنان ،ارزیابي عملكرد ،دادن

خبرگي با خبرگان مربوطه (شامل اشخاص آگاه به موضوعات

پاداش و ایجاد محیطي سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان مدیریت

مدیریت سالمت سازماني و رفتارهای سیاسي) ترتیب داده خواهد شد.

امور کارکنان حوزهای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت

بنابراین ،با توجه به مطالعات کتابخانهای و مصاحبه خبرگي ،عوامل

دارد اما به طور طبیعي دستخوش تغییر و تكامل شده است .در حوزه

مرتبط با ساختار سازماني و توسعه منابع انساني برای طراحي مدل اولیه

بیومدیكال دسترسي و بهره مندی از خدمات با کیفیت مناسب و در

شناسایي ميگردد .سپس ساختار سازماني و توسعه منابع انساني در

حوزه اجتماعي حمایت مالي از مصرف کنندگان خدمت به ویژه

دانشكده علوم پزشكي توسط مدیران بررسي گردیده و رابطه ساختار

نیازمندان و فقرا جزو اهداف عدالت در سالمت است .دسترسي به

سازماني و توسعه منابع انساني در جامعه مورد مطالعه قرار گرفته و مدل

خدمات باید آسان ،بصورت تیمي ،ادغام یافته با استفاده از تكنولوژی

ثانویه در جامعه مورد سنجش قرار ميگیرد .برای سنجش ساختار

مناسب و برای تمام گروههای سني و جنسي و مستمر و پیوسته باشد و

سازماني از پرسشنامه ساختار سازماني رابینز استفاده خواهد شد .این

باید حاکمیت نظام سالمت اطمینان پیدا کند که همه مردم دسترسي در

پرسشنامه برای سنجش پیچدگي هفت سوال ،سنجش رسمیت هفت

نزدیكترین محل زندگي شان به خدمت مورد نیازشان را دارند و از آن

سوال و سنجش تمرکز ده سوال استفاده ميشود .سواالت پنج طیف
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دارد که از یک تا پنج نمره گذاری شده است ،بیشتر شدن امتیاز نشانه

 20تا  30سال 31/4 ،درصد (بیشترین درصد) از پاسخگویان در فاصله

شدت و کمتر شدن امتیاز نشانه ضعیف بودن هرکدام از ابعاد است.

سني  31تا  40سال 21/3 ،درصد پاسخگویان در فاصله سني  41تا 50

پرسشنامه دارای اعتبار محتوا است که این اعتبار توسط متخصصین

سال 29/6 ،درصد پاسخگویان بیشتر از  50سال سن قرار داشتند11/6 .

تایید گردیده است .آلفای کرونباخ رسمیت ( ،)./71تمرکز( )./83و

درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي فوق دیپلم 28 ،درصد

پیچدگي ( )./76بوده است .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش

(بیشترین درصد) از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي لیسانس،

شامل :پرسشنامه ساختار سازماني رابینز ،پرسشنامه طرح تحول سالمت،

 48/8درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي فوق لیسانس،

پرسشنامه منابع انساني مي باشد که اعتبار یا روایي پرسشنامه توسط

 11/6درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي دکتری بودند 22

اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است و قابلیت اعتماد یا

درصد از پاسخگویان دارای سابقه خدمتي کمتر از  5سال30/5 ،

پایایي پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ باالی  0/70به دست آمده

درصد دارای سابقه خدمت  6تا  10سال 14/6 ،درصد دارای سابقه

است .تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از نرم افزارهای آماری

خدمت  11تا  15سال 15/5 ،درصد دارای سابقه خدمت  16تا  20سال

 SPSSنسخه  18و  LISRELاستفاده شده است.

و  17/4درصد نیز دارای سابقه بیشتر از  20سال ميباشند.
با توجه به جدول ،تحلیل شاخصهای مرکزی ،پراکندگي و توزیع

نتایج

متغیر طرح تحول و ابعادش به شرح زیر ميباشد

در این مطالعه در مجموع  328نفر شرکت داشتند که  54/6درصد
( )179مرد و بقیه زن بودند 58 ،درصد از پاسخگویان در فاصله سني

جدول شماره  .1شاخصهای مرکزی ،پراکندگي و شكل توزیع متغیر طرح تحول و ابعاد آن
شاخص

مرکزی

پراکندگی

شکل توزیع

طرح تحول

کیفیت

وضوح

طرح تحول-

خدمات

ارتباطات

حمایت مالی

میانگین

3/7768

3/6845

3/8000

3/6837

3/7420

میانه

4/0000

3/7500

3/8000

3/7500

3/7778

انحراف معیار

0/65260

0/73357

0/54341

0/45934

0/50360

واریانس

0/426

0/538

0/295

0/211

0/254

چولگی

0/095

-0/737

-0/052

0/387

-0/301

کشیدگی

-1/178

-0/019

-1/054

-0/257

-0/430

328

328

328

328

328

حجم نمونه

آموزش

جدول  .2شاخصهای مرکزی ،پراکندگي و شكل توزیع متغیر ساختار سازماني و ابعاد آن
ساختار

شاخص

پیچیدگی

رسمیت

تمرکز

سازمانی
مرکزی

میانگین

3/6207

3/56

3/671

3/625

میانه

3/6000

3/4000

3/8000

3/6000
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پراکندیگی

کورش قنبری و همكاران

انحراف معیار

0/48

0/462

0/537

0/586

واریانس

0/231

0/214

0/289

0/345

چولگی

0/363

0/232

0/449

0/444

کشیدگی

-0/721

-1/306

-0/442

-0/749

328

328

328

328

شکل توزیع

حجم نمونه

با توجه به اعداد ذکر شـده و همچنـین کشـیدگي داده هـا ،متغیرهـای
ساختار سازماني ،پیچیدگي ،رسمیت و تمرکز تفاوت زیادی بـا توزیـع
نرمال ندارند.
جدول  .3شاخصهای مرکزی ،پراکندگي و شكل توزیع متغیر مدیریت منابع انساني و ابعاد آن
مدیریت منابع

شاخص

استخدامی

آموزش

ارزیابی

انسانی
میانگین

3/165

3/260

3/1784

3/130

میانه

3/286

3/0000

3/0000

3/222

انحراف معیار

0/5246

0/60002

0/5413

0/5816

واریانس

0/275

0/360

0/293

0/338

شکل

چولگی

-0/621

-0/057

-0/427

-0/584

توزیع

کشیدگی

-0/207

-1/089

-0/374

-0/458

328

328

328

328

مرکزی

پراکندیگی

حجم نمونه

نتایج آنالیز  Tمستقل نشان داد که میانگین نمرات متغیر طرح

کای دو پیرسون ،بین متغیرهای مدیریت منابع انساني -آموزش و طرح

تحول ،ساختار سازماني و مدیریت منابع انساني بین زنان و مردان،

تحول ،مدیریت منابع انساني -آموزش و طرح تحول -کیفیت خدمات

اختالف معني داری باهم ندارند .نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نیز

تحول ،مدیریت منابع انساني -آموزش و طرح تحول -وضوح

نشان داد که میانگین نمرات متغیرهای پژوهش در ردههای سني

ارتباطات ،مدیریت منابع انساني -آموزش و طرح تحول -حمایت مالي

مختلف و ردههای تحصیلي مختلف اختالف معنيداری باهم ندارند.

و مدیریت منابع انساني -آموزش و طرح تحول -آموزش با هم رابطه

همچنین میانگین نمرات متغیرهای طرح تحول و مدیریت منابع انساني

معني داری دارند .با توجه به سطح معني داری بدست آمده کای دو

در ردههای مختلف سابقه کار اختالف معنيداری باهم ندارند.با توجه

پیرسون ،بین متغیرهای "مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح

به سطح معني داری بدست آمده کای دو پیرسون ،بین متغیرهای

تحول -کیفیت خدمات"" ،متغیر مدیریت منابع انساني -استخدام و

مدیریت منابع انساني و طرح تحول -کیفیت خدمات ،مدیریت منابع

طرح تحول -وضوح ارتباطات"" ،مدیریت منابع انساني -استخدام و

انساني و طرح تحول -وضوح ارتباطات ،مدیریت منابع انساني و طرح

طرح تحول -حمایت مالي" و" مدیریت منابع انساني -استخدام و

تحول -حمایت مالي و مدیریت منابع انساني و طرح تحول -آموزش

طرح تحول -آموزش" با هم رابطه معني داری دارند .با توجه به سطح

با هم رابطه معني داری دارند .با توجه به سطح معني داری بدست آمده

معني داری بدست آمده کای دو پیرسون ،بین دو متغیر مدیریت منابع
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انساني -استخدام و طرح تحول با هم رابطه معني داری وجود داد

تحول -کیفیت خدمات"  "،ساختار سازماني -رسمیت و طرح تحول-

همچنین متغیرهای "مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح تحول-

وضوح ارتباطات"  "،ساختار سازماني -رسمیت و طرح تحول-

کیفیت خدمات"  " ،مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح تحول-

حمایت مالي"  " ،ساختار سازماني -رسمیت و طرح تحول -آموزش"

وضوح ارتباطات" و " مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح تحول-

و " ساختار سازماني -رسمیت و طرح تحول -آموزش "با هم رابطه

آموزش" رابطه معني داری وجود دارد .بر اساس نتایج این مطالعه ،دو

معني داری دارند .دو متغیر ساختار سازماني -تمرکز و طرح تحول با

متغیر ساختار سازماني و طرح تحول با هم رابطه معني داری دارند.

هم رابطه معني داری دارند .همچنین متغیرهای "ساختار سازماني-

همچنین متغیرهای "ساختار سازماني و طرح تحول -کیفیت خدمات"

تمرکز و طرح تحول -کیفیت خدمات" " ،ساختار سازماني -تمرکز و

" ،ساختار سازماني و طرح تحول -وضوح ارتباطات"" ،ساختار

طرح تحول -وضوح ارتباطات"  "،سازماني -تمرکز و طرح تحول-

سازماني و طرح تحول -حمایت مالي" و " ساختار سازماني و طرح

حمایت مالي" و " ساختار سازماني -تمرکز و طرح تحول -آموزش "

تحول -آموزش" با هم رابطه معني داری دارند .بر اساس یافته ها ،دو

با هم رابطه معني داری دارند .نمودار ،1اعداد معني داری تحلیل عاملي

متغیر ساختار سازماني -پیچیدگي و طرح تحول با هم رابطه معني

تأییدی مرتبه اول متغیر برونزا (قابلیتهای بازاربابي) را نشان ميدهد.

داری دارند .متغیرهای " سازماني -پیچیدگي و طرح تحول -کیفیت

با توجه به نمودار تمام مسیرهای موجود در سطح معني داری قرار

خدمات"  " ،ساختار سازماني -پیچیدگي و طرح تحول -وضوح

دارند(مقدار تمام پارامترهای برآورده شده ،بیش از عدد 1/96

ارتباطات"  "،سازماني -پیچیدگي و طرح تحول -حمایت مالي" و "

ميباشند) ،لذا هم بستگي دروني میان ابعاد معنيدار است و هم بستگي

ساختار سازماني -پیچیدگي و طرح تحول -آموزش" با هم رابطه

میان سؤاالت و ابعاد به سطح معنيداری رسیدهاند.

معني داری دارند.
دو متغیر ساختار سازماني -رسمیت و طرح تحول با هم رابطه معني
داری دارند .سایر متغیرهای " ساختار سازماني -رسمیت و طرح

نمودار شماره .1اعداد معني داری تحلیل عاملي مرتبه اول متغیر طرح تحول
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باتوجه به اینكه؛ تحلیل عاملي مرتبۀ اول متغیر برونزا ،همبستگي

مرتبۀ دوم ،انجام گرفت .نمودار ( )1اعداد معنيداری تحلیل عاملي

دروني میان ابعاد و ابعاد با سؤاالت را مورد تأیید قرار داد ،به منظور

مرتبۀ دوم و نمودار ( )9شاخصهای برازش سازۀ طرح تحول را

بررسي معنيدار بودن رابطۀ متغیر برونزا با ابعادش  ،تحلیلي عاملي

نمایش ميدهد.

نمودار شماره .2اعداد معني داری تحلیل عاملي مرتبه دوم متغیر طرح تحول

بحث ونتیجه گیری
اصلي ترین و حیاتي ترین دارایي هر سازمان ،نیروی انساني بوده و

فزاینده در مراقبتهای سالمت ،انتظارات فزاینده شهروندان،

کیفیت و توانمندی نیروی انساني ،مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان

محدودیت منابع مالي دولت ها برای پرداخت هزینه های سالمت و

است .ایجاد اصالحات در بخش سالمت طي سالهای اخیر ،یكي از

تردید نسبت به کارایي نظام مستقر در برآورده کردن اهدان نظام

دغدغههای اصلي بوده است .طرح تحول نظام سالمت ،یكي از

سالمت است؛ لذا اصالحات نظام سالمت در دهه های گذشته در

برنامههایي است که در سال  1393در سراسر کشور آغاز شد .باید

کشورهای زیادی با وضعیت های اقتصادی اجتماعي مختلف به منظور

توجه داشت که کلیه فعالیتهای این طرح در نهایت خواهان جلب

سازماندهي و تامین مالي نظام سالمت در کنار ارتقای اثربخشي،

رضایت ارباب رجوع و کارکنان و بهبود و ارتقای سطح سالمتي افراد

کارایي و عدالت اجرا گردیده است .در ایران نیز پیش از آغاز طرح

است.

تحول نظام سالمت ،اشكاالت قابل مالحظه ای در حوزه بهداشت و

از آنجا که اهداف اصلي تمام نظام های سالمت ،ارتقای سالمت

درمان کشور دیده مي شد .یكي از وظایف و فرایندهای اصلي در

جامعه ،مشارکت عادالنه در تامین منابع و رضایت بیماران است .این

چرخه منابع انساني  ،توسعه منابع انساني است که به مسایلي چون ایجاد

نظام ها همواره تالش مي نمایند تا با افزایش اهدان میاني مانند افزایش

یک سازمان پویا و استفاده از فرصتهای آموزش و پرورش و یادگیری

دسترسي و ارتقای کیفیت و کارایي ،شاخص های مربوط به اهدان

کارکنان به منظور بهبود عملكرد سازماني  ،گروهي و فردی مي

عالي خود را بهبود دهند .انتظار مي رود نتیجه این تالش ها در نهایت،

پردازد .از طرف دیگر در دنیای امروز که رقابت ،خصیصه اصلي آن

ارتقای سالمت جامعه ،تامین و توزیع عادالنه منابع و کسب رضایت

است ،سازمانها برای رسیدن به اهداف خود الزم است ساختارشان را

بیماران از طریق پاسخگویي مناسب به نیازهای پزشكي و غیر پزشكي

با شرایط محیطي تطبیق دهند و برای دستیابي به موفقیت،به جنبههای

آنها باشد .نظام های سالمت در سراسر جهان تحت تاثیر چهار نیروی

جدید در حوزه مدیریت توجه داشته و در نظر داشته باشند که

محر ،،دائما در پي اصالح خود هستند .این محر ،ها که قدرت آنها به

عملكرد،نقش بسیار مهمي در به دست آوردن رشد و مزایای رقابتیي

طور نسبي از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ،شامل هزینه های

سازمان دارد.
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لذا با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به طراحي وتدوین مدل

دو متغیر مدیریت منابع انساني -ارزشیابي و طرح تحول -کیفیت

توسعه ساختار و منابع انساني در وزارت درمان و آموزش پزشكي بر

خدمات  ،مدیریت منابع انساني-ارزشیابي و طرح تحول -وضوح

اساس نیاز برنامههای طرح تحول سالمت و مقایسه و مزایای آن با

ارتباطات  ،مدیریت منابع انساني -ارزشیابي و طرح تحول -حمایت

برنامههای قبل در دانشگاه علوم پزشكي فارس پرداخته شده است.

مالي  ،مدیریت منابع انساني -ارزشیابي و طرح تحول -آموزش با هم

بر اساس یافته های این پژوهش ،دو متغیر مدیریت منابع انساني و طرح

رابطه معني داری دارند .همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل عاملي

تحول -وضوح ارتباطات ،کیفیت خدمات ،حمایت مالي و آموزش با

متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل و میزان اثرگذاری طراحي و

هم رابطه معني داری دارند .همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل

توسعه مدل ارزشیابي منابع انساني با برنامه طرح تحول سالمت را نشان

عاملي متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل و میزان اثرگذاری

ميدهد .این یافته با نتایج سایر مطالعات نیز همراستا است (,17 ,13

طراحي و توسعه مدل مدیریت منابع انساني با برنامه طرح تحول

)18با توجه مباني نظری و نتایج بدست آمده از این پژوهش،

سالمت را نشان ميدهد .این یافته با نتایج سایر مطالعات نیز همخواني

سازمانها ،برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتي ،به بهبود

دارد()10-13بنابراین مهمترین هدف توسعه منابع انساني شامل حل

مستمر عملكرد خود نیاز دارند .منابع انساني سرمایههای بنیادی

مشكالت فعلي عملكرد ،جلوگیری از مشكالت و چالشهای آتي

سازمانها و منشاء هر گونه تحول و نوآوری در آنها تلقي ميشوند.

عملكرد و توسعه دانش کارکنان است .توسعه منابع انساني یكي از

انسان موجودی است تغییر پذیر با تحوالت و توانایيهای بالقوه

فرآیندها و ماموریتهای اصلي و مهم در مدیریت منابع انساني است.

بيشمار .این توانایيها باید ارزیابي و تحت شرایط تعلیم و تربیتي

دو متغیر مدیریت منابع انساني -آموزش و طرح تحو  ،مدیریت منابع

مطلوب از قوه به فعل در آیند.

انساني -آموزش و طرح تحول -کیفیت خدمات ،مدیریت منابع

دو متغیر ساختار سازماني و طرح تحول -کیفیت خدمات  ،ساختار

انساني -آموزش و طرح تحول -وضوح ارتباطات ،مدیریت منابع

سازماني و طرح تحول -وضوح ارتباطات  ،ساختار سازماني و طرح

انساني -آموزش و طرح تحول -حمایت مالي مدیریت منابع انساني-

تحول -حمایت مالي ،ساختار سازماني و طرح تحول -آموزش با هم

آموزش و طرح تحول -آموزش و با هم رابطه معني داری دارند.

رابطه معني داری دارند .همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل عاملي

همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل عاملي متغیرها نشان از تایید

متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل و میزان اثرگذاری طراحي و

برازش و تبیین مدل و میزان اثرگذاری طراحي و توسعه مدل آموزش

توسعه ساختار سازماني با برنامه طرح تحول سالمت را نشان ميدهد.

منابع انساني با برنامه طرح تحول سالمت را نشان ميدهد .این یافته با

این یافته با نتایج سایر مطالعات نیز همراستا است( )19 ,11 ,10با توجه

نتایج سایر مطالعات نیز همراستا است (.)15 ,14 ,6

مباني نظری و نتایج بدست آمده از این پژوهش ،نوع ساختارهای یک

دو متغیر مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح تحول -کیفیت

سازمان ميتواند از جمله عناصر و عوامل تاثیرگذار بر توسعه و

خدمات  ،مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح تحول -وضوح

پیشرفت یک سازمان به شمار آید زیرا سازمانهایي با نوع ساختار

ارتباطات ،مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح تحول -حمایت

ثابت با سازمانيهای دارای ساختار پویا کامال متفاوت از یكدیگر

مالي ،مدیریت منابع انساني -استخدام و طرح تحول -آموزش با هم

هستند .ساختار سازمان مجموعه راههایي است که طي آن فعالیتهای

رابطه معني داری دارند .همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل عاملي

سازمان به وظیفههای شناخته شده تقسیم و میان این وظیفهها هماهنگي

متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل و میزان اثرگذاری طراحي و

ایجاد ميشود.

توسعه مدل استخدام منابع انساني با برنامه طرح تحول سالمت را نشان

دو متغیر ساختار سازماني -پیچیدگي و طرح تحول  ،دو متغیر ساختار

ميدهد .این یافته با نتایج سایر مطالعات نیز همراستا است()16 ,15 ,13

سازماني -پیچیدگي و طرح تحول -کیفیت خدمات  ،ساختار

با توجه مباني نظری و نتایج بدست آمده از این پژوهش ،مهمترین

سازماني -پیچیدگي و طرح تحول -وضوح ارتباطات  ،ساختار

سرمایهی سازمان ،نیروی انساني آن است .در سالهای اخیر توجه به

سازماني -پیچیدگي و طرح تحول -حمایت مالي و ساختار سازماني-

نیروی انساني در سازمانها بخش عظیمي از زمان و سرمایه سازمانهای

پیچیدگي و طرح تحول -آموزش با هم رابطه معني داری دارند.

پیشرو را به خود اختصاص داده است

همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل عاملي متغیرها نشان از تایید
برازش و تبیین مدل و میزان اثرگذاری طراحي و توسعه پیچیدگي
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سازماني با برنامه طرح تحول سالمت را نشان ميدهد .یافته های سایر

استاندارد کردن است .یعني استاندارد کردن نه تنها موجب ميشود

مطالعات نیز این مطالب را تایید میكند )19 ,16 ,10(.با توجه مباني

شقوق رفتاری را که کارکنان از خود نشان ميدهند حذف گردد بلكه

نظری و نتایج بدست آمده از این پژوهش ،سازمانها از سیستمهای

ضرورت در نظر گرفتن شقوق رفتاری به وسیله آننان در مشاغلشان را

فرعي مختلفي تشكیل شدهاند که برای اثربخش بودن این سیتمهای

از میان بر ميدارد.

فرعي ،ارتباطات ،هماهنگي و کنترل ضروری است .یک سازمان بسیار

دو متغیر ساختار سازماني -تمرکز و طرح تحول  ،ساختار سازماني-

پیچیده نیاز بیشتری به ارتباطات ،هماهنگي اثربخش و روشهای

تمرکز و طرح تحول -کیفیت خدمات ،ساختار سازماني -تمرکز و

کنترل مؤثر دارد .به عبارت دیگر با افزایش پیچیدگي ،مسئولیت

طرح تحول -وضوح ارتباطات ،ساختار سازماني -تمرکز و طرح

مدیران نیز برای حصول اطمینان از اینكه فعالیتهای پراکنده و

تحول -حمایت مالي و ساختار سازماني -تمرکز و طرح تحول-

تفكیک شده درون سازمان به طور یكنواخت و با هم به منظور تحقق

آموزش با هم رابطه معني داری دارند .همچنین نتایج به دست آمده از

اهداف سازماني انجام ميگیرند ،افزایش ميیابد .با کاهش پیچیدگي

تحلیل عاملي متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل و میزان

سازمانها نیاز به ابزارهایي از قبیل :کمیته ها ،سیستمهای اطالعاتي

اثرگذاری طراحي و توسعه تمرکز سازماني با برنامه طرح تحول

کامپیوتری و دستورالعملهای ساالنه رسمي کاهش ميیابد .این است

سالمت را نشان ميدهد .این یافته نیز با با نتایج سایر مطالعات

که گفته ميشود پیچیدگي ایجاد خواستههای و الزامات مختلفي برای

همخواني دارد ( .)19 ,6با توجه مباني نظری و نتایج بدست آمده از

مدیر ميکند .پیچیدگي خیلي زیاد مستلزم توجه قابل مالحظهای به

این پژوهش ،توانایي مدیران برای دقت در خصوص دادههای

مسائل مربوط به ارتباطات ،هماهنگي و کنترل است.

اطالعاتي که دریافت ميکنند محدود است .هر مدیر میزان محدودی

دو متغیر ساختار سازماني -رسمیت و طرح تحول ،دو متغیر ساختار

اطالعات را ميتواند پردازش کند .اگر بیش از ظرفیت مدیر به وی

سازماني -رسمیت و طرح تحول -کیفیت خدمات  ،ساختار سازماني-

اطالعات داده شود ،منجر به انباشتگي اطالعات ميشود .برای اجتناب

رسمیت و طرح تحول -وضوح ارتباطات ،ساختار سازماني -رسمیت

از وقوع چنین عارضهای باید اتخاذ برخي از تصمیمات به دیگران

و طرح تحول -حمایت مالي و ساختار سازماني -رسمیت و طرح

واگذار گردد .و تمرکز تصمیم گیری از یک نقطه واحد به سراسر

تحول -آموزش با هم رابطه معني داری دارند .همچنین نتایج به دست

سازمان پخش شود .این پراکندگي یا انتقال همان عمدم تمرکز است.

آمده از تحلیل عاملي متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل و میزان
اثرگذاری طراحي و توسعه رسمیت سازماني با برنامه طرح تحول

پیشنهادات :با توجه اینكه تحقیق پیش رو در خصوص طراحي

سالمت را نشان ميدهد .این یافته نیز با با نتایج سایر مطالعات

وتدوین مدل توسعه ساختار و منابع انساني در وزارت درمان و آموزش

همخواني دارد ( .)19 ,6با توجه مباني نظری و نتایج بدست آمده از

پزشكي بر اساس نیاز برنامههای طرح تحول سالمت و مقایسه و مزایای

این پژوهش ،رسمیت به میزان یا حدی که مشاغل سازماني استاندارد

آن با برنامههای قبل در دانشگاه علوم پزشكي فارس است .پیشنهاد

شده اند ،اشاره ميکند .اگر شغلي از میزان رسمیت باالیي برخوردار

ميشود محققان دیگر به ویژه در دانشگاههای دیگر استانهای دیگر

باشد ،متصدی آن برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به آن شغل و

طرح تحول سالمت را بررسي کرده و عوامل مؤثر بر تدوین ساختار را

اینكه چه موقعي انجام شود و چگونه باید انجام گردد از حداقل

بررسي کنند.

آزادی عمل برخوردار ميباشد .در چنین حالتي از کارکنان انتظار

این تحقیق در دانشگاه علوم پزشكي فارس انجام شده است ،ممكن

ميرود همیشه نهادههای یكساني را با روش معیني بكار برند که منجر

است سوگیریهایي باشد ،پیشنهاد ميشود از روشهای آماری دیگر

به نتایج از پیش تعیین شدهای گردد .از این رو وقتي رسمیت باالست،

برای بررسي ساختار سازماني و مدیریت منابع انساني و طرح تحول

شرح شغلهای مشخص ،قوانین و مقررات زیاد و دستورالعملهای

استفاده گردد.

روشن در خصوص فرآیند کار در سازمان وجود دارند .وقتي رسمیت

بررسي موضوع با توجه به شرایط اپیدیمي بیماری کرونا در سطح

کم است رفتار کارکنان به طور نسبي ميتواند برنامه ریزی نشده باشد.

جامعه آماری محقق با مشكالتي روبرو بود که از محدودیتهای

در چنین موقعیتي افراد در مشاغل خود در بكارگیری نقطه نظرات

محسوب مي شود.

خود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند .همچنین رسمیت نوعي معیار
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Abstract
Introduction: The field of human resource management and organizational
structure is in the framework of performance appraisal issues in the face of
health transformation plan. Therefore, the purpose of research is to design
Model of structure development and human resources in Fars University of
Medical Sciences based on the needs of health transformation plan programs
and its comparison and benefits with previous programs.
Methods: The present research is a survey based on descriptive-correlation
methods and has been done in the form of structural equation modeling. The
statistical population is all employees of Fars University of Medical
Sciences. The statistical sample consisted of 328 people (179 males and 149
females). The method of random sampling was simple. The research tool
was a standard researcher-made questionnaire. The face validity of the
questions was confirmed by experts and the construct validity was
confirmed using confirmatory factor analysis. The reliability of the
questions was also calculated and confirmed by Cronbach's alpha method.
Results: The results showed that the relationship between design and
development of human resource management model and organizational
structure with the Health Transformation Plan program in Fars University of
Medical Sciences was confirmed. Other results indicate the rank of the
dimensions and indicators as well as the appropriate fit and degree of
approximation of the model in the study population.
Conclusion: According to the obtained results, it seems that the proposed
model can be a suitable solution for health development plan and
organizational structure with respect to human resource management.
Key words: structure development, human resources, health evolution
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