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 خالصه 

در  ملكردارزشیابي عدر چارچوب مسائل و ساختار سازماني  انسانيمدیریت منابع حوزه : مقدمه

اختار و ستوسعه  الگوی يپژوهش، طراح ازهدف  بنابراین. مي باشد طرح تحول سالمتمواجهه با 

 قایسه والمت و مهای طرح تحول ساز برنامهیبر اساس ن دانشگاه علوم پزشكي فارسمنابع انساني در 

 .ي باشدم های قبلمزایای آن با برنامه

در قالب  وبوده  يهمبستگ -يفیهای توصبر روش، مبتني از نوع پیمایشي حاضـر پژوهـش روش کار:

ي نشگاه علوم پزشكتمامي کارکنان داجامعه آماری  .شده استانجامی معادالت ساختار سازیمدل

 روش. دادندكیل نفر زن ( تش 149نفر مرد و  179نفر )  328 آماری رانمونه  ارس مي باشد.فاستان 

 یر. اعتبار صوودب محقق ساخته پرسشنامه استاندارد ابزار تحقیقبود.  ساده تصادفي گیرینمونه

 یيایا. پدیردگ دییتأ یدییبا استفاده از تحلیل عاملي تأ زیو اعتبار سازه ن رگانسؤاالت با نظر خب

 شد. دییکرونباخ محاسبه و تأ یآلفا به روش زیسواالت ن

ازماني ساختار س وي و توسعه مدل مدیریت منابع انسان يطراحرابطه نشان داد که پژوهش نتایج  نتایج:

یج، ایر نتاگرفت. س قرار دییمورد تأ دانشگاه علوم پزشكي فارسدر  با برنامه طرح تحول سالمت

ر جامعه مناسب مدل د بیبرازش و درجه تقر زنی و شده مطرح خص هایاش و ابعاد از رتبه يحاک

 .مورد مطالعه است

ر جهت تواند د مدل ارائه شده مي به نظر مي رسد کهباتوجه به نتایج به دست آمده، نتیجه گیری: 

 . اشدبناسب مری كاراهجه مدیریت منابع انساني با توح توسعه سالمت و توسعه ساختار سازماني طر

 تحول سالمت ،يمنابع انسان ،توسعه ساختار ت کلیدی:مالک
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 مقدمه 
نیروی  اصلي ترین و حیاتي ترین دارایي هر سازمان، امروزه

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

محوری ترین  ،يتوسعه ساختار و منابع انسان .(1) حیات سازمان است

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

ا مدیران و شود ت. توانمند کردن افراد موجب مي(2)باشدها ميسازمان

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

 کمککه به اشتغال  افتهیانسان توسعه  ياتیعمل یهااز نشانه يكی

است  یيسازد، داشتن مهارتهامي لیاشتغال را تسه ندیفرآ ایکند و مي

 يهای مهارتتیکه ظرف يزمان ته باشد.رشد و توسعه داش یهانهیکه زم

ها متناسب با آن فراهم نشود، مهارت یمحتوا يآماده توسعه باشد ول

 .(4) کنديسازمان و فرد را برآورده نم ازیکهنه شده و ن يبعد از مدت

است و  افتهی شیافزا یبا رشد فنآور يساختار منابع انسان توسعه

. کنديم جادیا شرفتهیدنبال خود مهارت پبه شرفتهیاطالعات پ یفنآور

 یيهانهیدهد و زمانسان را توسعه مي ياطالعات دامنه مهارت یفنآور

مهارت  ،يمهارت ارتباط کتب ،يارتباط کالم یمهارت برقرار رینظ

و مهارت استفاده از اطالعات را در  یسازمهارت قانع ،يشیاارتباط نم

انساني و دانش مدیریت،  منابع .(5) کندمي تیو تقو جادیکارکنان ا

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

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

تي برای آینده سازمان خواهند بود. این تغییر جایگاه، برای منابع رقاب

به ارزش منابع انساني در جهت  بتانساني باعث توجه بیش تر نس

منابع  تیریمقصود از مد .(6) های استراتژیک شده استی نقشتوسعه

 فهیاز وظ يبخش یاجرا یبرا ازیو اقدامات مورد ن هااستیس يانسان

 ژهیدارد، به و يکارکنان بستگ تیاز فعال یيهااست که با جنبه تیریمد

، دادن عملكرد يابی، ارزآموزش دادن به کارکنان ،يابیکارمند یبرا

 تیرین مدن سازماکارکنا یسالم و منصفانه برا يطیمح جادیپاداش و ا

قدمت  تیریاست که به اندازه کل حوزه مد یاامور کارکنان حوزه

حوزه  در و تكامل شده است. رییدستخوش تغ يعیدارد اما به طور طب

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

حوزه اجتماعي حمایت مالي از مصرف کنندگان خدمت به ویژه 

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

لوژی خدمات باید آسان، بصورت تیمي، ادغام یافته با استفاده از تكنو

ستمر و پیوسته باشد و های سني و جنسي و مگروه ممناسب و برای تما

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

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

. در نظام (7) آیدشوند و حفاظت مالي از آنان بعمل ميبهــره مند مي

های تحت پوشش بر اساس برنامه هسالمت مراقبت فعال از جامع

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

. در طرح دهديم لیسالمت اساس کار را در مناطق مختلف تشك

الزم را  یهاآموزش دیبا نهیزم نیسالمت ارائه کنندگان خدمت در ا

و  هاها، راهنما)بوکلت ازیو مستندات مورد ن ودهنم افتیدر

و  موارد ذکر شدهبا توجه  .(8) داشته باشد اریدستورالعملها( را در اخت

 طرحهای برنامه نیو همچن يو منابع انسان يازمانساختار س تیاهم

پژوهش در وزارت بهداشت، درمان و  یهاتحول به عنوان محور

مدل  نیتدو یحاضر به دنبال بستر ساز قیکشور، تحق يآموزش پزشك

بر  يدر وزارت درمان و آموزش پزشك يتوسعه ساختار و منابع انسان

دانشگاه علوم  یلعه موردهای طرح تحول سالمت مطابرنامه ازیاساس ن

 .فارس است يپزشك

 

 وش کارر
ي بوده و به روش پیمایشي همبستگ-وع توصیفيمطالعه حاضر از ن

 و ایکتابخانه مطالعات از ترکیبي حاضر انجام شده است. پژوهش

 استفاده دلفي تكنیک از میداني روش اجرای جهت باشد ومي میداني

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

 149نفر مرد و  179فر ) ن 328جامعه آماری در این مطالعه را   .است

 تصادفي گیرینمونه روش حاضر پژوهش ل میدهند. درنفر زن ( تشكی

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

 و ایکتابخانه مطالعات طریق از سیاسي رفتارهای و سالمت در مؤثر

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

 مصاحبه، سیاسي رفتارهای و سالمت در مرتبط عوامل شناسایي

 موضوعات به آگاه اشخاص شامل) مربوطه خبرگان با خبرگي

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

 عوامل، خبرگي همصاحب و ایکتابخانه مطالعات به توجه با، بنابراین

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

 در انساني منابع توسعه و سازماني ساختار سپس .گرددمي شناسایي

 ساختار رابطه و گردیده بررسي مدیران توسط پزشكي علوم دانشكده

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

 ساختار سنجش برای .گیردمي اررق سنجش مورد جامعه در ثانویه

 این. شد خواهد استفاده رابینز سازماني ساختار پرسشنامه از سازماني

 هفت رسمیت سنجش، سوال هفت پیچدگي سنجش برای پرسشنامه

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

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

 متخصصین توسط اعتبار این که است محتوا اعتبار دارای پرسشنامه

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

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

سالمت،  تحول طرح رابینز، پرسشنامه سازماني ساختار شنامهشامل: پرس

 توسط پرسشنامه انساني مي باشد که اعتبار یا روایي منابع پرسشنامه

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

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

 آماری افزارهای نرم از های بدست آمدهداده یلتحل و تجزیه .است

SPSS  و 18نسخه LISREL شده است استفاده. 

 نتایج

 درصد 6/54نفر شرکت داشتند که  328در این مطالعه در مجموع 

درصد از پاسخگویان در فاصله سني  58، و بقیه زن بودند ردم( 179)

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

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

 6/11. داشتندقرار سال سن  50درصد پاسخگویان بیشتر از  6/29 ،سال

درصد  28، دیپلم درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي فوق

 ،)بیشترین درصد( از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي لیسانس

 ،مدرک تحصیلي فوق لیسانس اسخگویان دارایدرصد از پ 8/48

 22  بودنددرصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلي دکتری  6/11

 5/30، سال 5دارای سابقه خدمتي کمتر از  درصد از پاسخگویان

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

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

 باشند.سال مي 20درصد نیز دارای سابقه بیشتر از  4/17و 

پراکندگي و توزیع  های مرکزی،با توجه به جدول، تحلیل شاخص

 باشدمتغیر طرح تحول و ابعادش به شرح زیر مي

یع متغیر طرح تحول و ابعاد آنهای مرکزی، پراکندگي و شكل توزشاخص .1جدول شماره   

لطرح تحو شاخص کیفیت  

 خدمات

وضوح 

 ارتباطات

 -طرح تحول

 حمایت مالی

 آموزش

 مرکزی

 

7768/3 میانگین  6845/3  8000/3  6837/3  7420/3  

0000/4 میانه  7500/3  8000/3  7500/3  7778/3  

65260/0 انحراف معیار پراکندگی  73357/0  54341/0  45934/0  50360/0  

426/0 واریانس  538/0  295/0  211/0  254/0  

زیعتو شکل 095/0 چولگی   737/0-  052/0-  387/0  301/0-  

-178/1 کشیدگی  019/0-  054/1-  257/0-  430/0-  

نمونهحجم   328 328 328 328 328 

 

 و ابعاد آن ياختار سازمانهای مرکزی، پراکندگي و شكل توزیع متغیر سشاخص  .2جدول 

ساختار  شاخص

 سازمانی

 تمرکز رسمیت پیچیدگی

 مرکزی

 

ینمیانگ  6207/3  56/3  671/3  625/3  

6000/3 میانه  4000/3  8000/3  6000/3  
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48/0 انحراف معیار پراکندیگی  462/0  537/0  586/0  

231/0 واریانس  214/0  289/0  345/0  

363/0 چولگی شکل توزیع  232/0  449/0  444/0  

-721/0 کشیدگی  306/1-  442/0-  749/0-  

 328 328 328 328 حجم نمونه

 

جه به اعداد ذکر شـده و همچنـین کشـیدگي داده هـا، متغیرهـای      وتبا 

تفاوت زیادی بـا توزیـع   ساختار سازماني، پیچیدگي، رسمیت و تمرکز 

 .دننرمال ندار

 
 كل توزیع متغیر مدیریت منابع انساني و ابعاد آنهای مرکزی، پراکندگي و ششاخص .3جدول 

مدیریت منابع  شاخص

 انسانی

 ییابارز آموزش استخدامی

 مرکزی

 

 130/3 1784/3 260/3 165/3 میانگین

 222/3 0000/3 0000/3 286/3 میانه

 5816/0 5413/0 60002/0 5246/0 انحراف معیار پراکندیگی

 338/0 293/0 360/0 275/0 واریانس

شکل 

 توزیع

 -584/0 -427/0 -057/0 -621/0 چولگی

 -458/0 -374/0 -089/1 -207/0 کشیدگی

 328 328 328 328 ونهحجم نم

 
طرح میانگین نمرات متغیر مستقل نشان داد که  Tنتایج آنالیز 

مردان، بین زنان و ي منابع انسان تیریمدو  يساختار سازمان ،تحول

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

سني های میانگین نمرات متغیرهای پژوهش در ردهنشان داد که 

. داری باهم ندارنداختالف معني های تحصیلي مختلفردهو   مختلف

 يمنابع انسان تیریمیانگین نمرات متغیرهای طرح تحول و مدهمچنین 

با توجه .دارندنداری باهم های مختلف سابقه کار اختالف معنيدر رده

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

، مدیریت منابع خدمات تیفیک -ح تحولانساني و طر مدیریت منابع

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

  آموزش -و مدیریت منابع انساني و طرح تحول يمال تیحما -تحول

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

و طرح  آموزش -سانيمدیریت منابع ان، بین متغیرهای کای دو پیرسون

 خدمات تیفیک -طرح تحول وآموزش  -، مدیریت منابع انسانيتحول

وضوح  -طرح تحول وآموزش  -تحول، مدیریت منابع انساني

ي مال تیحما -طرح تحول وآموزش  -، مدیریت منابع انسانيتتباطاار

طه با هم راب آموزش -طرح تحول وآموزش  -و مدیریت منابع انساني

و با توجه به سطح معني داری بدست آمده کای دری دارند. معني دا

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

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

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

استخدام و  -مدیریت منابع انساني "و "يمال تیحما -طرح تحول

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

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

 -م و طرح تحولتخدااس -مدیریت منابع انساني" همچنین متغیرهای 

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

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

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

 رند. با هم رابطه معني داری دا و طرح تحول يساختار سازمانمتغیر 

 "خدمات تیفیک -و طرح تحول ير سازمانساختا"همچنین متغیرهای 

ساختار "، "وضوح ارتباطات -و طرح تحول يساختار سازمان"، 

و طرح  يساختار سازمان "و  "يمال تیحما -و طرح تحول يسازمان

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

با هم رابطه معني  و طرح تحول يدگیچیپ -يساختار سازمانمتغیر 

 تیفیک -و طرح تحول يدگیچیپ -يسازمان " متغیرهای  داری دارند. 

وضوح  -و طرح تحول يدگیچیپ -يساختار سازمان "،  "خدمات

 "و  "يمال تیحما -و طرح تحول يدگیچیپ -يسازمان "، "ارتباطات

طه هم راببا   "آموزش -و طرح تحول يدگیچیپ -يساختار سازمان

 معني داری دارند. 

با هم رابطه معني  و طرح تحول تیرسم -يساختار سازماندو متغیر 

و طرح  تیرسم -يساختار سازمان "سایر متغیرهای داری دارند. 

 -و طرح تحول تیرسم -يساختار سازمان "، "خدمات تیفیک -تحول

 -و طرح تحول تیرسم -يساختار سازمان "، "وضوح ارتباطات

 "آموزش -و طرح تحول تیرسم -يساختار سازمان " ، "يمال تیحما

با هم رابطه " آموزش -و طرح تحول تیرسم -يساختار سازمان "و 

با  تمرکز و طرح تحول -يساختار سازماندو متغیر معني داری دارند. 

 -يساختار سازمان"همچنین متغیرهای هم رابطه معني داری دارند. 

تمرکز و  -يساختار سازمان "، "اتخدم تیفیک -تمرکز و طرح تحول

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

 " آموزش -تمرکز و طرح تحول -يساختار سازمان "و  "يمال تیحما

، اعداد معني داری تحلیل عاملي 1نموداربا هم رابطه معني داری دارند. 

دهد. اربابي( را نشان ميهای باززا )قابلیتتأییدی مرتبه اول متغیر برون

ی قرار با توجه به نمودار تمام مسیرهای موجود در سطح معني دار

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

دار است و هم بستگي باشند(، لذا هم بستگي دروني میان ابعاد معنيمي

  اند.داری رسیدهمیان سؤاالت و ابعاد به سطح معني

 

 
طرح تحولاعداد معني داری تحلیل عاملي مرتبه اول متغیر  .1نمودار شماره  
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زا، همبستگي باتوجه به اینكه؛ تحلیل عاملي مرتبۀ اول متغیر برون

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

حلیلي عاملي زا با ابعادش ، تدار بودن رابطۀ متغیر برونبررسي معني

لي داری تحلیل عام( اعداد معني1مرتبۀ دوم، انجام گرفت. نمودار )

را  طرح تحولهای برازش سازۀ شاخص (9) نمودارو مرتبۀ دوم 

 د.دهنمایش مي

 

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

 بحث ونتیجه گیری

وده و نیروی انساني ب اصلي ترین و حیاتي ترین دارایي هر سازمان،

مان ازات سمهمترین عامل بقاء و حی کیفیت و توانمندی نیروی انساني،

ز ا يكی ر،یاخ یهاسال ياصالحات در بخش سالمت ط جادیاست. ا

از  يكیبوده است. طرح تحول نظام سالمت،  ياصل یهادغدغه

 دیبا در سراسر کشور آغاز شد. 1393در سال  کهاست  یيهابرنامه

 لبخواهان ج تیطرح در نها نیا یهاتیفعال هیتوجه داشت که کل

اد فرا يسطح سالمت ین و بهبود و ارتقاارباب رجوع و کارکنا تیرضا

 است.

 سالمت یسالمت، ارتقا یتمام نظام ها ياصل فاز آنجا که اهدا

 نیاست. ا مارانیب تیمنابع و رضا نیمشارکت عادالنه در تام جامعه،

 شیافزا مانند يانیاهدان م شیتا با افزا ندینما يها همواره تالش م نظام

 اهدان مربوط به یشاخص ها ،يیو کارا تیفیک یو ارتقا يدسترس

 ت،ینها در تالش ها نیا جهیرود نت يخود را بهبود دهند. انتظار م يعال

 تیرضا کسب عادالنه منابع و عیو توز نیسالمت جامعه، تام یارتقا

 يپزشك ریو غ يپزشكی ازهایمناسب به ن یيپاسخگو قیاز طر مارانیب

 یرویچهار ن ریتاث تحت جهان سالمت در سراسر یآنها باشد. نظام ها

محر، ها که قدرت آنها به  نی. اهستند اصالح خود يمحر،، دائما در پ

 یها نهیمتفاوت است، شامل هز گرید کشور به یاز کشور يطور نسب

شهروندان،  ندهیانتظارات فزا سالمت،ی هادر مراقبت ندهیفزا

سالمت و  یها نهیپرداخت هز یبرا دولت ها يمنابع مال تیمحدود

در برآورده کردن اهدان نظام  مستقر نظام یينسبت به کارا دیترد

گذشته در  یسالمت در دهه ها نظام سالمت است؛ لذا اصالحات

مختلف به منظور  ياجتماع یاقتصاد یها تیبا وضع یادیز یکشورها

 ،ياثربخش یسالمت در کنار ارتقا نظامي مال نیو تام يسازمانده

از آغاز طرح  شیپ زین رانیا در .است دهیو عدالت اجرا گرد یيکارا

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

در  ياصل یندهایو فرا فیاز وظا يكی شد. يم دهیدرمان کشور د

 جادیچون ا يلیاست که به مسا ي، توسعه منابع انسان يچرخه منابع انسان

 یریادگیآموزش و پرورش و  یاستفاده از فرصتها و ایسازمان پو کی

 يم یو فرد ي، گروه يکارکنان به منظور بهبود عملكرد سازمان

آن  ياصل صهیخص امروز که رقابت، یایدن دراز طرف دیگر  پردازد.

رشان را به اهداف خود الزم است ساختا دنیرس یها برااست، سازمان

های نبهج ت،بهیبه موفق يابیدست یدهند و برا قیتطب يطیمح طیبا شرا

توجه داشته و در نظر داشته باشند که  تیریدر حوزه مد دیجد

 یيرقابت یایو مزا شددر به دست آوردن ر يمهم اریعملكرد،نقش بس

 سازمان دارد.
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 دلم نیوتدو يموضوع در این پژوهش به طراح تیبا توجه به اهم لذا 

ر ب يدر وزارت درمان و آموزش پزشك يتوسعه ساختار و منابع انسان

 آن با یایو مزا سهیالمت و مقاهای طرح تحول سبرنامه ازیساس نا

 ت.فارس پرداخته شده اس يقبل در دانشگاه علوم پزشك هایبرنامه

طرح  و يمنابع انسان تیریمد ریدو متغهای این پژوهش،  بر اساس یافته

و آموزش با  يمال تیخدمات، حما تیفیات، کوضوح ارتباط -تحول

 حلیلهمچنین نتایج به دست آمده از تدارند.  یدار يهم رابطه معن

 یاررگذاث زانیو معاملي متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل 

 ح تحولبا برنامه طر يمنابع انسانمدیریت و توسعه مدل  يطراح

 خوانيیز هم. این یافته با نتایج سایر مطالعات ندهديرا نشان م سالمت

شامل حل  ينابع انسانهدف توسعه م نیترمهمبنابراین (13-10)دارد

 يآت یهااز مشكالت و چالش یریعملكرد، جلوگ يمشكالت فعل

ز ا يكی يعملكرد و توسعه دانش کارکنان است. توسعه منابع انسان

 ت.اس ينمنابع انسا تیریو مهم در مد ياصل یهاتیو مامور ندهایفرآ

 نابعم تیریآموزش و طرح تحو ، مد -يمنابع انسان تیریمد ریدو متغ

منابع  تیریخدمات، مد تیفیک -آموزش و طرح تحول -يانسان

منابع  تیریمد  ،وح ارتباطاتوض -لآموزش و طرح تحو -يانسان

 -يمنابع انسان تیریمد يمال تیماح -آموزش و طرح تحول -يانسان

دارند.  یدار يعنموزش و با هم رابطه مآ -آموزش و طرح تحول

یید تا همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل عاملي متغیرها نشان از

وزش و توسعه مدل آم يطراح یاثرگذار زانیو مو تبیین مدل  برازش

ا فته ب. این یادهديرا نشان م با برنامه طرح تحول سالمت يمنابع انسان

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

 تیفیک -دام و طرح تحولاستخ -يمنابع انسان تیریمد ریدو متغ

وضوح  -ستخدام و طرح تحولا -يمنابع انسان تیریخدمات ، مد

 تیماح -حولطرح ت واستخدام  -يمنابع انسان تیریارتباطات، مد

ش با هم موزآ -خدام و طرح تحولاست -يمنابع انسان تیریمد  ،يمال

 ياملع لیبه دست آمده از تحل جینتا نیدارند. همچن یدار يرابطه معن

 و يراحط یاثرگذار زانیمدل و م نییبرازش و تب دیینشان از تا رهایمتغ

شان ا نرالمت با برنامه طرح تحول س يمنابع انسان استخدامتوسعه مدل 

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

 رینپژوهش، مهمت نیبدست آمده از ا جیو نتا یرنظ يبا توجه مبان

ه بی سازمان، نیروی انساني آن است. در سالهای اخیر توجه سرمایه

های نها بخش عظیمي از زمان و سرمایه سازمانیروی انساني در سازمان

 صاص داده استپیشرو را به خود اخت

 تیفیک -و طرح تحول يابیشارز -يمنابع انسان تیریمد ریدو متغ

وضوح  -و طرح تحول يابیارزش-يمنابع انسان تیریخدمات ، مد

 تیماح -لتحو حو طر يابیارزش -يمنابع انسان تیریارتباطات ، مد

 آموزش با هم -و طرح تحول يابیارزش -يمنابع انسان تیری،  مد يمال

 يملعا لیبه دست آمده از تحل جینتا نیدارند. همچن یدار يرابطه معن

 و يراحط یاثرگذار زانیمدل و م نییبرازش و تب دیینشان از تا رهایمتغ

 نشان ت رابا برنامه طرح تحول سالم يمنابع انسان ارزشیابيتوسعه مدل 

, 17, 13) این یافته با نتایج سایر مطالعات نیز همراستا است .دهديم

پژوهش،  نیبدست آمده از ا جیو نتا یرنظ يبا توجه مبان(18

هبود به ب ،يابترق یایدر دن تشرفیخود و پ یحفظ بقا یها، براسازمان

 یادیبن یهاهیسرما يدارند. منابع انسان ازیمستمر عملكرد خود ن

. شونديم يا تلقدر آنه یه تحول و نوآورها و منشاء هر گونسازمان

بالقوه  یهایيو توانا تبا تحوال ریپذ رییاست تغ یانسان موجود

 يتیترب و میتعل طیو تحت شرا يابیارز دیبا هایيتوانا نی. اشماريب

 .ندیمطلوب از قوه به فعل در آ

خدمات ، ساختار  تیفیک -و طرح تحول يساختار سازمان ریدو متغ

و طرح  يات ، ساختار سازمانضوح ارتباطو -و طرح تحول يسازمان

 همموزش با آ -ح تحولو طر يساختار سازمان  ،يمال تیحما -تحول

ملي ل عاهمچنین نتایج به دست آمده از تحلیدارند.  یدار يرابطه معن

 و ياحطر یاثرگذار زانیو ممتغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل 

. دهديرا نشان م تبا برنامه طرح تحول سالم ساختار سازمانيتوسعه 

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

 کیی پژوهش، نوع ساختارها نیبدست آمده از ا جیو نتا یرنظ يمبان

بر توسعه و  رگذاریناصر و عوامل تاثعتواند از جمله سازمان مي

هایي با نوع ساختار سازمان رایز دیسازمان به شمار آ کی شرفتیپ

 گریكدیکامال متفاوت از  ایهای دارای ساختار پويثابت با سازمان

های تیآن فعال يهایي است که طراه وعههستند. ساختار سازمان مجم

 يهنگها همافهیوظ نیا انیو م میهای شناخته شده تقسهفیسازمان به وظ

 شود.مي جادیا

ساختار  ری، دو متغ تحولو طرح  يدگیچیپ -يساختار سازمان ریغدو مت

خدمات ، ساختار  تیفیک -و طرح تحول يدگیچیپ -يسازمان

وضوح ارتباطات ،  ساختار  -و طرح تحول يدگیچیپ -يسازمان

 -يو ساختار سازمان يمال تیحما -و طرح تحول يدگیچیپ -يسازمان

دارند.  یدار يمعنآموزش با هم رابطه  -و طرح تحول يدگیچیپ

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

پیچیدگي وسعه و ت يطراح یاثرگذار زانیو مبرازش و تبیین مدل 
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. یافته های سایر دهديرا نشان م با برنامه طرح تحول سالمت سازماني

 يبا توجه مبان(19, 16, 10). این مطالب را تایید میكندمطالعات نیز 

های ستمیها از سپژوهش، سازمان نیبدست آمده از ا جیو نتا یرنظ

های تمیس نیاثربخش بودن ا یاند که براشده لیتشك يمختلف يفرع

 اریسازمان بس کیاست.  یو کنترل ضرور يارتباطات، هماهنگ ،يفرع

های اثربخش و روش يت، هماهنگبه ارتباطا یشتریب ازین دهیچیپ

 تیمسئول ،يدگیچیپ شیبا افزا گرید رتکنترل مؤثر دارد. به عبا

های پراکنده و تیفعال نكهیاز ا ننایحصول اطم یبرا زین رانیمد

و با هم به منظور تحقق  كنواختیشده درون سازمان به طور  کیتفك

 يدگیچیش پ. با کاهابدیمي شیافزا رند،یگانجام مي ياهداف سازمان

 يهای اطالعاتستمیها، س تهی: کملیاز قب یيبه ابزارها ازیها نسازمان

است  نی. اابدیکاهش مي يهای ساالنه رسمو دستورالعمل یوتریکامپ

 یبرا يهای و الزامات مختلفخواسته جادیا يدگیچیشود پکه گفته مي

به  یامستلزم توجه قابل مالحظه ادیز يلیخ يدگیچیکند. پمي ریمد

 و کنترل است. يمسائل مربوط به ارتباطات، هماهنگ

ساختار  ریدو متغ ،و طرح تحول تیرسم -يساختار سازمان ریدو متغ

 -يخدمات ، ساختار سازمان تیفیک -و طرح تحول تیرسم -يسازمان

 تیرسم -يوضوح ارتباطات،  ساختار سازمان -و طرح تحول تیرسم

و طرح  تیرسم -يزمانو ساختار سا يمال تیحما -و طرح تحول

همچنین نتایج به دست . دارند یدار يآموزش با هم رابطه معن -تحول

 زانیو مآمده از تحلیل عاملي متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل 

با برنامه طرح تحول  رسمیت سازمانيو توسعه  يطراح یاثرگذار

مطالعات  . این یافته نیز با با نتایج سایردهديرا نشان م سالمت

بدست آمده از  جیو نتا یرنظ يبا توجه مبان .(19, 6) همخواني دارد

استاندارد  يکه مشاغل سازمان یحد ای زانیبه م تیپژوهش، رسم نیا

برخوردار  یيباال تیرسم زانیاز م يکند. اگر شغلاشاره ميشده اند، 

های مربوط به آن شغل و تیانجام دادن فعال یآن برا یباشد، متصد

حداقل  ازانجام گردد  دیانجام شود و چگونه با يچه موقع نكهیا

از کارکنان انتظار  يحالت نیباشد. در چنعمل برخوردار مي یآزاد

بكار برند که منجر  ينیرا با روش مع يكسانیهای نهاده شهیرود هممي

باالست،  تیرسم يرو وقت نیای گردد. از اشده نییتع شیاز پ جیبه نتا

های و دستورالعمل ادیو مقررات ز نیهای مشخص، قوانشرح شغل

 تیرسم يکار در سازمان وجود دارند. وقت ندیدر خصوص فرآ نروش

اشد. نشده ب یزیند برنامه رتوامي يکم است رفتار کارکنان به طور نسب

نقطه نظرات  یریافراد در مشاغل خود در بكارگ يتیموقع نیدر چن

 اریمع ينوع تیرسم نیبرخوردارند. همچن یشتریعمل ب یخود از آزاد

شود استاندارد کردن نه تنها موجب مي يعنیاستاندارد کردن است. 

دد بلكه دهند حذف گررا که کارکنان از خود نشان مي یشقوق رفتار

آننان در مشاغلشان را  لهیبه وس یضرورت در نظر گرفتن شقوق رفتار

 دارد. بر مي انیاز م

 -يمرکز و طرح تحول ، ساختار سازمانت -يساختار سازمان ریدو متغ

مرکز و ت -يخدمات، ساختار سازمان تیفیک -تمرکز و طرح تحول

رح ط تمرکز و -يزمانوضوح ارتباطات،  ساختار سا -طرح تحول

 -مرکز و طرح تحولت -يو ساختار سازمان يمال تیحما -تحول

ز امده آهمچنین نتایج به دست دارند.  یدار يآموزش با هم رابطه معن

 زانیو متحلیل عاملي متغیرها نشان از تایید برازش و تبیین مدل 

 با برنامه طرح تحول تمرکز سازمانيو توسعه  يطراح یاثرگذار

 العاتاین یافته نیز با با نتایج سایر مط .دهديرا نشان م سالمت

از ده بدست آم جیو نتا یرنظ يبا توجه مبان .(19, 6) همخواني دارد

های خصوص دادهدقت در  یبرا رانیمد یيپژوهش، توانا نیا

 یمحدود زانیم ریست. هر مدکنند محدود امي افتیکه در ياطالعات

 یبه و ریمد تیاز ظرف شیگر باتواند پردازش کند. اطالعات را مي

 بنااجت یشود. برااطالعات مي ياطالعات داده شود، منجر به انباشتگ

 گرانید به ماتیاز تصم ياتخاذ برخ دیای باعارضه نیاز وقوع چن

ر نقطه واحد به سراس کیاز  یریگ میاگذار گردد. و تمرکز تصمو

 ست.اانتقال همان عمدم تمرکز  ای يپراکندگ نیسازمان پخش شود. ا

 

 يرو در خصوص طراح شیپ قیتحق  نكهیبا توجه اپیشنهادات: 

وزش آم در وزارت درمان و يمنابع انسان مدل توسعه ساختار و نیوتدو

 یایو مزا سهیهای طرح تحول سالمت و مقاهبرنام ازیبر اساس ن يپزشك

 دهاشنیفارس است. پ يقبل در دانشگاه علوم پزشك هایآن با برنامه

 گریهای داستان گریهای ددر دانشگاه ژهیبه و گریشود محققان دمي

ا رر ساختا نیکرده و عوامل مؤثر بر تدو يطرح تحول سالمت را بررس

 کنند. يبررس

ن فارس انجام شده است، ممك يعلوم پزشكدر دانشگاه  قیتحق نیا

 گرید یهای آمارشود از روشمي شنهادیهایي باشد، پیریاست سوگ

 ولو طرح تح يمنابع انسان تیریو مد يساختار سازمان يبررس یبرا

 ده گردد.استفا

ح بررسي موضوع با توجه به شرایط اپیدیمي بیماری کرونا در سط

 یهاتیمحدود بود که ازرو با مشكالتي روبمحقق معه آماری جا

  محسوب مي شود.
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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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