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Abstract: In hospital environments, the role of faculty member’s management and educational
learners is to pay more attention to staff than other organizations. One of the ways to promote
health in the healthcare industry requires effective management of dynamic human resources.
The present qualitative study continued with phenomenological approach in October 2018
among 19 experts and policy-making in the field of management by purposive sampling
method, observing the confidentiality of information. Data were collected through open and
semi-structured in-depth interviews. All interviews were recorded and then, verbatim,
handwritten and analyzed. 15 main components were identified and by analyzing the main
components, 29 sub-components were extracted. Information Architecture, Organizational
Planning, Management Processes, Employees' Behavioral Model, Communication and
Interaction Network, Standards and Values, Principle of Change, Business Strategy, Modeling,
Environmental Factors, Educational Process Engineering, Program Measurement and
Evaluation, Support, Knowledge Exchanges, Creativity and Entrepreneurship Title of main
themes and information technology, data sharing, data security, vision and mission, status quo,
favorable situation, threats and opportunities, management processes, behavioral model in
organization, commitment and responsibility, organization performance, improvement and
renovation, organization capital, Communication network, teamwork, standards and rules,
values, change, business strategy, economic justification, modeling, environmental factors,
process engineering, integration of activities, measurement and evaluation, support, knowledge
exchanges, creativity, application were selected as sub-themes.
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معادی و همکاران

اساس ن ش فرینی منابا انسانی در مزیت رقابتی است ای

مقدمه
رقابت برای افزایش سهم بازار ورود سازمانهای مشابه

باع ه افههزایش سههطت تمههایز گههراری سههاختار مههمیریت

با بیمارستانها کهه بششهی از خهمما بهماتهتی را ارائهه

راهبهردی منهابا انسهانی در داخهر سهازمانها و در میههان

خهممت کارکنهان ،تدکیهم بهر

سازمانها میتود وب ر و هوسالیم  )۲۰۰۶ممیریت منهابا

بهرهوری و افرایش متشصصان ازجمله مواردی هستنم کهه

انسانی هماننم ههر مومهو علمهی دیگهر بها روی ردههای

مههمیریت منههابا انسههانی بهها ن مواجههه اسههت ،ت یی هرا و

جمیههمی مواجههه میتههود کههه ناتههی از الزامهها محههی

تحههوا سههریا ص هنعت بهماتههت و درمانکههه در زههوزه

کسبوکار است از غاز ت رگیری رتته مهمیریت منهابا

دانشگاه علوم پزته ی اسهت ،مهمیریت منهابا انسهانی بهه

انسانی تاکنون دیمگاهی وجود دارد که معت م بهه طرازهی

میدهنم ،نهر بهاای تهر

انطباق افراد با ن ت ر اسهت

خصوص اعضای هیئت علمی پویا را میطلبم کهه بهه ایه

ت ر در سازمانها و سپ

تحوا پاسخهای مناسهبی بمهنهم ایه تحهوا مهم

اما ترای کنونی سازمانها و افزایش اهمیت منابا انسانی

ای که میتواننم فرصتهایی را بهرای بیمارسهتانها ایجهاد

بهعنوان یک سرمایه دانشی ،در زهال ت ییهر ایه دیهمگاه

نمایم در عی زال عمم اطمینان در ای بشهش را افهزایش

است دیمگاه جمیم اعت اد دارد که هر سازمان به سهرمایه

میدهنم ی ی از راههای پیشی گرفت از رقبها در صهنعت

انسانی مششصی نیهاز دارد کهه ارز

فرینهی راهبهردی و

بهماتههت و درمههان مههمیریت مههر ر منههابا انسههانی اسههت

منحصربهفرد باایی داتته باتم و در ای صور  ،ممیریت

مطالعهای در  ۹۶۸ترکت مری ایی نشان میدهم که ههر

منابا انسانی سازمان بایهم خهود را بها ایه افهراد کلیهمی

چه قمر رتبه ترکت از لحاظ ممیریت منابا انسانی بهااتر

منطب نمایم م انیسم انت ال سازمانها از دیمگاه سهنتی

باتم عمل رد بهتر خواههم بهود وهوسهیلم  )۱۹۹۴مطالعهه

ت ر محور به دیمگاه نهوی دانشمحهور ،معمهاری منهابا

مشههابهی نشههان داد بهههرهوری کههر رابطههه مسههت یمی بهها

انسانی نامیمه میتود وابطحی و صلواتی )۱۳۸۵

اقههماما مههر ر منههابا انسههانی دارد وج سههون و سهههلولر

تاکنون زوزه ممیریت منابا انسانی بهطور سنتی ته ر را

)۱۹۹۶

بهعنوان وازم تجزیهوتحلیر موردبررسی قرار میداده است

معماری منابا انسانی زوزه جمیهمی در ادبیها مهمیریت

و نه دانش را اما اعت اد بر ای است که تدکیم بر مهمیریت

منابا انسانی است که همف ان ترسیم جنبهههای انسهانی

ت ر بایم به تدکیم بر ممیریت دانش ت ییر نمایم ممیریت

سازمان و برجسته نمودن ن ش کارکنان کلیمی در تح ه

دانش یعنی ممیریت بر نچه افراد میداننم و نحوه استفاده
 )2008ایه ت ییهر

مدموریتها و راهبردههای سهازمان اسهت معمهاری منهابا

از ن دانش وبهارون و رمیسهتران

انسانی ی هی از انهوا معمهاری منهابا انسهانی اسهت ایه

روی رد مصادی معنیداری بهرای مهمیریت منهابا انسهانی

دیمگاه سازمان را بهمثابه سازهای فیزی ی در نظر میگیرد

دارد ی ی از ای راههها ،نگهاه بهه سهازمان بههعنوان بهازار

زرگهر

سهامی از انوا مشتلف سرمایه انسانی است که در انهوا و

و اسههنر ایهه واژه را تهها انههمازهای

سهههطوا دانهههش مورداسهههتفاده در مشهههاغر ،مهههورداجرا

بهصور متفاو به کهار بردنهم نهها پیرامهون تصهویر و

قرارگرفتهانم تنهها درصهورتیکه ایه تمهایز بهه رسهمیت

تمایی کلی سش به میان می ورنم مبنی بر این ه ممیران

تناخته تود ،میتوان موموعاتی بنیادی را برای مهمیریت

ترکت به جه تیوهای انوا مشتلف منابا انسهانی را بهرای

دانش ورزان ،هماننم ممیریت سهایر انهوا کارکنهان نشهان

اهمافشان به کار میگیرنهم وجوانبشهت و هم هاران

داد معماری منابا انسانی روی ردی برای انت ال سازمانها

 )1385معماری منابا انسهانی و قابلیتههای راهبهردی و

از ت رمحوری به دانشمحوری اسهتوجوانبشت )1385

فراینمهای کسبوکار که باعه تح ه راهبهرد میگهردد،

در اواخر دهه  ۱۹۹۰تحول دیگری در سیر ت هوی زهوزه

که میتوانم ابعاد غیر فیزی ی داتته باتهم وتهم
نتهها  )1385لپهها

تح
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تبیین تجربه سیاست گذاران ...

منابا انسانی ر داده و ن ،مطراتهمن

اجتمههاعی روبروسههت ت ییههرا زاصههله در تجهیههزا و

ممیریت راهبرد

معماری منابا انسانی تامر مجموعهه واهایف و نظامههای

رو های تششیصی و درمانی ،افهزایش سهریا هزینهههای

ممیریت منابا انسهانی اسهت کهه رفتارههای خاصهی را در

بهماتت و درمان و کهولت س نسهر قهمیم و ارز هها و

کارکنان بها توجهه بهه تفهاو در وی گیههای نهان ایجهاد

نگر هههای نسههر جمیههم مههمیریت منههابا انسههانی در

دارد تها بها

بیمارستانها و مراکز بهماتتی و درمانی را بها چالشههای

میکنم در واقا معماری منابا انسهانی تهال

بازگشتی دوباره به روی ردههای اقتضهایی امها ایه بهار بها

جمیمی مواجه کرده است وباسی و مک مور )2006

نگاهی عمی تر و دقی تر و با در نظهر گهرفت بسهیاری از

رقابت برای افزایش سهم بازار ورود سازمانهای مشهابه بها

مت یرهای زمینههای ،نهوعی سیسهتم منهابا انسهانی را بها

بیمارسههتانها کههه بشش هی از خههمما بهماتههتی را ارائههه

تمامی ارتباطا و نیز پویاییها به ای زوزه معرفهی کنهم

میدهنم ،نهر بهاای تهر

خهممت کارکنهان ،تدکیهم بهر

در ای میان تدکیم ویه ه بهر تفاو ههای کارکنهان و ارائهه

بهرهوری و افرایش متشصصان ازجمله مواردی هستنم کهه

نظامهای منابا انسانی با توجه بهه ایه تفاو هها ازجملهه

مههمیریت منههابا انسههانی بهها ن مواجههه اسههت ،ت ییهرا و

وی گیهای معماری منابا انسانی اسهت درواقها معمهاری

تحههوا سههریا ص هنعت بهماتههت و درمانکههه در زههوزه

منابا انسانی میکوتم تا با رفها ن هایر روی هرد بهتهری

دانشگاه علوم پزت ی است ممیریت منهابا انسهانی پویها را

انطباق ،بهه ارائهه نظامههای منهابا انسهانی مناسهب بهرای

میطلبم که به ای تحوا پاسخهای مناسبی بمهم ایه

سازمان بپردازد بهطورکلی میتوان گفت که رونم دهههای

تحههوا مههم ای کههه میتواننههم فرصههتهایی را بههرای

اخیر از بهتری همسویی بهه بهتهری اقهماما و از ن بهه

بیمارستانها ایجاد نمایم درعی زال عمم اطمینان در ای

بهتری پی رهبنمی بوده است وجواهر دتتی  )1385ی ی

بشش را افزایش میدهنم ی ی از راههای پیشی گهرفت از

از مش ال مهمی که سازمانها با ن روبرو هستنم معلهوم

رقبا در صهنعت بهماتهت و درمهان مهمیریت مهر ر منهابا

نبودن ن ش واقعی منابا انسانی بههوی ه در دانشهگاه علهوم

انسانی است مطالعهای که در  ۹۶۸ترکت مری ایی نشان

مدموریت و راهبرد سازمان ،معماری منهابا

میدهم که هرچه قهمر رتبههی تهرکت ازلحهاظ مهمیریت

انسهانی بههر اسههاس کمیههت و کیفیههت عناصههر پایههه ته ر

منابا انسانی بااتر باتم عمل رد بهتر خواههم بهود وپهرز و

میگیرد ن هش اصهلی و کلیهمی مهمیریت منهابا انسهانی،

دوواوی

 )2008مطالعهه مشهابهی نشهان میدههم کهه

طرازههی سههازوکارهایی مناسههب بههرای جههر  ،تههدمی

بهرهوری کهر رابطهه مسهت یمی بها اقهماما مهر ر منهابا

بهکارگیری و زفظ کارکنان کلیمی است ،معمهاری منهابا

انسههانی دارد وهوسهیلم و برکههر  )2005بنههابرای پرسههش

انسانی با زوزه ممیریت راهبردی سازمان مربوط است و بر

اصلی ای تح ی ای است که ابعاد و مرلفههای معمهاری

اساس تجزیهوتحلیرهای محیطی ،تحت تد یر راهبردههای

منابا انسهانی در بیمارسهتانهای علهوم پزته ی کشهور را

بهرای بهبهود بههرهوری بهه

توس متشصصی و سیاست گراران عرصه ممیریت مهورد

پزت ی ،تح

تموی تمه قرار میگیرد تال

منظور رسیمن به توسعه اقتصادی مرور انجام مطالعاتی

تناسایی قرار دهم؟

درزمینهی بررسی ا را معماری منابا انسانی در دانشهگاه

روش کار

علوم پزت ی مروری به نظر میرسم ورمهایی  )1385در

پ وهش زامر به تیوه کیفی و با بهره گیهری از رو

مح هی مت یههر امههروزی هههر فعالیههت سههازمانی در زههال

پمیمارتناسی توصیفی به تبیی تجربهه سیاسهتگراران و

ت ییرا  ،ت ییرا درونی و بیرونهی در صهنعت بهماتهت و

متشصصان ممیریت پرداخت متشصصهی تهرکت کننهمه

درمان موجب ت ییر در خمما ممیریت منابا انسانی تمه

در ای پ وهش از هر دو جهن

بودنهم نمونهه گیهری بهه

است ایه صهنعت بها سهه نهو ت ییهر فه وری ،مهالی و

تیوه همفمنهم از متشصصهی و سیاسهت گهراران عرصهه
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معادی و همکاران

ممیریت انتشا و با انجهام هفهمه مصهازبه ،اطالعها بهه
اتبا رسیم در ای تح ی از رو

متشصصی

پزته ی بهه تهیوه ههای مشتلهف از

مهوز

مصازبه عمی جهت

ترکت کننمگان پرسیمه تم به ای ترتیب با پاسهشها

جما ها وری داده بهره گرفته تهمه اسهت مصهازبه هها

جما وری داده هها در

توس مح

به تیوه فرد به فرد و به صور زضوری ،در

مششر گردیم از ن جا که رو
ای تح یه رو

مصهازبه عمیه بهود ،سهعی تهم کهه

مم 40تا  60دقی ه و در یک جلسه انجام تهم سهراا

مصازبه ها با دقت و بهمون سهوگیری انجهام تهود تها بهه

در طی یک مصازبه نیمه سهاختار یافتهه مطهرا تهمنم و

میزان کافی مطالب در مهورد سهراا پرسهیمه تهود ،بهه

افراد ترکت کننمه به نها پاسخ دادنم سرال اصلی مطهرا

صورتی که اگر مح ه دیگهری در همهان ومها یها ومها

تمه در ای بشش تامر ای بود کهه دیهمگاه یها تجهار

مشابه فراینم را ت رار کنم به همان پاسخ ها یا پاسخ ههای

تما از ابعاد و مرلفههای معماری موزتهی منهابا انسهانی

مشابه دست یابم .همچنی برای اطمینان از قابهر اعتمهاد

تامر هیئت علمی  ،فراگیر و کارکنان در بیمارسهتانهای

بهودن تحلیههر داده پ وهشهگر بهها مراجعههه بهه هههر یههک از

علوم پزت ی کشور تامر چهه مهواردی اسهت؟ عبهارا و

متشصصی  ،نظر نان را در مورد ای که یا توصیف جاما

نظرا مصازبه تونمه توس دستگاه مب صهو  ،مهب
تم و پ

از اتمام جلسهه مصهازبه ،لفهظ بهه لفهظ مهت

و نهایی یافته ها منع

کننمه تجربه نها اسهت یها نهه،

جویا تم صور زرف یها امهافه کهردن مطلبهی توسه

مصازبه پیاده تم به منظور رعایت اصول تح ی  ،عبارا

متشصصی  ،ایه مسهدله در مهت نههایی داده هها لحهاظ

و جمال افراد ترکت کننمه در مصازبه ها با زفظ معنی

گردیمه است به عبارتی می توان گفت تیوه اصلی زفهظ

به صور ادبیا نگارتی نوتته تم در ایه په وهش بهه

روایی و پایایی داده ها در ای پ وهش ،بت مصازبه هها و

منظور رعایت ن ا اخالقی قبر از تهرو مصهازبه ،فهرد

تدییم توصیف های نهایی توس متشصصی

بود از ن جا

ترکت کننمه از همف انجام طرا و مصازبه گاه تم و بها

که در ای پ وهش بر اصر محرمانهه مانهمن اسهامی افهراد

رمایت کتبی از زضور در پ وهش ،مصازبه انجام و مب

تدکیم تمه است ،لرا افراد ترکت کننمه به ترتیهب انجهام

گردیم به ای ترتیب موارد زیر به عنوان ن ا اخالقی کهه

مصازبه ها  ،با زروف الفبا مششر تمه انهم همچنهی

در ای بررسی به نها توجه تم ،بهه اطهال افهراد تهرکت

در پ وهش زامر بر اساس ادبیا ارجحیت تشر تال

کننمه رسیم الف)اطالعها بهه دسهت مهمه در مصهازبه

تم از به کارگیری کلما دارای بار منفهی نظیهر معلهول،

) بهه

ناتوان و یا بیمار اجتنا گردد اما در ن ر قول ههای افهراد

ترکت کننمگان اطمینان داده تم که گفته ههای ایشهان

ترکت کننمه در مصازبه ها ،به منظهور زفهظ امانتهماری

محرمانه خواهم بود و در هیچ جا به نفا یا بر علیه ایشهان

کلماتی که خود افراد ترکت کننمه بهه کهار گرفتهه انهم،

بمون ذکر نام ترکت کننمگان استفاده تمه است

مورد استفاده قرار نشواهم گرفهت

) مصهازبه کننهمه از

گفته های افراد ترکت کننمه در مصازبه ها به طور دقی

نوتته تمه است.

یافته ها

و بمون هر گونه دخر و تصرف در صحبتهای افراد استفاده

بها مطالعههه م ههرر متههون پیههاده تههمه ،جمههال دارای

کرده است د) سشنان اهانت میز بهه اتهشاص ز ی هی و

اهمیههت وی ه ه انتشهها تههم بهها تههیوه تجزیههه و تحلیههر

ز ههوقی در صههور وجههود ،از سههشنان تههرکت کننههمگان

 Colaizziنسبت به تجزیه وتحلیر داده ها اقمام گردیهم

زرف تم و فرد ترکت کننمه در جریان زرف ای بشش

ای تعماد جمله در طی مطالعا بعهمی بهه  668جملهه

از سشنانش قرار گرفت به منظور زفظ صحت و استح ام

ت لیر یافت در نهایت با بررسی ای جمهال و معهانی ن

داده ها در ای پ وهش ،سراا تح ی در جههت کهاهش

ها  29جمله کلیمی گزینش تهم و پهانزده مرلفهه اصهلی

یهها زههرف ازتمههال ارایههه اطالعهها نادرسههت از سههوی
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پ وهش انتشها گردیهم زمینهه کلهی ،مضهامی اصهلی و

زیرمضمون ها در جمول  1ارائه تمه است.

جدول  .1گزینش کدهای محوری ،فراوانی تکرار محتوا در اسناد و مدارک و مشخص کردن تمهای اصلی

Table1. Selection of central codes, frequency of content duplication in documents and identification of
main themes
ابعاد و مؤلفههای معماری منابع انسانی

مضمون فرعی

تکرار فراوانی

مضمونهای اصلی

معماری اطالعات
49

معماری تکنولوژی اطالعات

معماری اطالعات

ارتقا یا نگهداری فناوری موجود
کسب فناوری اطالعاتی

90

چارچوب یکپارچه

تکنولوژی اطالعات 38

مدیریت منابع

سند چشمانداز و مأموریتها 39

اطالعات دقیق از وضعیت فعلی سازمان

فرایندهای مدیریتی 63

دیدی صحیح نسبت به وضعیت مطلوب

تعیین وضع موجود 12

برنامه آموزشی روشن

تعیین وضع مطلوب 27

علم ،هنر و تجربه و آموزش پزشکی

تعهد و مسئولیتپذیری 20

توصیف فنی

شبکه ارتباطات و تعامالت 45

ساختار اجزا

استانداردها و قواعد 10

ارتباط بین اجزا

تغییر 13

اصول و قواعد

راهبردهای کسبوکار 14

هنر مدیریت و آموزش

طراحی و مدلسازی 20

هدایت تغییر در مدیریت و آموزش

عوامل محیطی 9

نقشه مدیریت

تهدیدها و فرصتها 12

ساختار مأموریت سیستم آموزشی

عملکرد سازمان 10

اطالعات و فناوری الزم

مهندسی فرایندها 53

پشتیبانی اطالعات

سنجش و ارزشیابی 19

برنامهریزی فناوری اطالعات و برنامه ریزی آموزشی

توجیه اقتصادی 8

بهکارگیری بهینه فناوری اطالعات

پشتیبانی 16

دستیابی به راهبردهای کسبوکار

توسعه سرمایههای انسانی 26

نیاز به مدل

ارزشهای سازمانی 18

اجزای غیر فیزیکی

یکپارچهسازی فعالیتها 13

اجزای غیرقابللمس

کاربردی بودن 10

نیازمندیها یا عوامل محیطی

اشتراک دادهها 5

تهدیدها و فرصتها

امنیت دادهها 6

پیشرانه مدیریتی

کار تیمی 20

پیشرانه تکنولوژی

بهسازی و نوسازی سازمان 7

مأموریتها

مبادالت دانش 84

حوزه عملکرد

خالقیت و نوآوری 10

تغییر

الگوی رفتاری در سازمان 41

برنامهریزی سازمانی
63

فرایندهای مدیریتی
104

65

28

13

اجزای استاندارد

استانداردها و ارزشها

اصل تغییر

20
راهبرد کسبوکار
9
مدلسازی
66
عوامل محیطی

19
مهندسی فرایندها
16

اجزای قابل اتصال
اطالعات

شبکه ارتباطات و تعامالت

22

انعطافپذیری
اجزای نرمال

الگوهای رفتاری کارکنان

سنجش و ارزیابی
84
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فرایندها
پشتیبانی

مکانها
20

زمانبندیها

مبادالت دانش

افراد
انگیزهها

خالقیت و کارآفرینی

عمق
محصوالت ضروری
محصوالت پشتیبان
مهندسی مجدد فرایندها

جدول  .2زمینه کلی ،مؤلفههای اصلی ،مؤلفههای فرعی ،فراوانی ،درصد و رتبه ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار بر معماری منابع انسانی

Table2. General context, main components, sub-components, frequency, percentage and rank of
dimensions and components affecting human resource architecture
مضمون فرعی

فراوانی

درصد

رتبه

ردیف

مضمونهای اصلی

تکنولوژی اطالعات

38

0.05

5

اشتراک دادهها

5

0.01

9

3

امنیت دادهها

6

0.01

9

4

چشمانداز و مأموریت

39

0.05

5

وضع موجود

12

0.01

9

1
2

معماری اطالعات

5
6

برنامهریزی سازمانی

وضع مطلوب

27

0.04

6

تهدیدها و فرصتها

12

0.01

9

فرایندهای مدیریتی

63

0.09

2

9

الگوی رفتاری در سازمان

41

0.06

4

10

تعهد و مسئولیت

20

0.02

8

عملکرد سازمان

10

0.01

9

12

بهسازی و نوسازی

7

0.01

9

13

سرمایه سازمان

26

0.03

7

شبکه ارتباطات

45

0.06

4

کار تیمی

20

0.02

8

استانداردها و قواعد

10

0.01

9

7
8

11

14

فرایندهای مدیریتی

الگوی رفتاری هیئت علمی و کارکنان

شبکه ارتباطات و تعامالت

15
16
17
18

استانداردها و ارزشها
اصل تغییر

19
20

راهبرد کسبوکار

ارزشها

18

0.02

8

تغییر

13

0.01

9

راهبرد کسبوکار

14

0.02

8

توجیه اقتصادی

8

0.01

9

21

مدلسازی

مدلسازی

20

0.02

8

22

عوامل محیطی

عوامل محیطی

9

0.01

9

مهندسی فرایندها

53

0.07

3

23
24

مهندسی فرایندهای آموزشی

یکپارچهسازی فعالیتها

13

0.01

9

25

سنجش و ارزشیابی و ارزشیابی برنامه

سنجش و ارزشیابی

19

0.02

8

26

پشتیبانی

پشتیبانی

16

0.02

8

27

مبادالت دانش

مبادالت دانش

84

0.12

1

28

خالقیت و کارآفرینی

خالقیت

10

0.01

9
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29

10

کاربردی بودن

0.01

9

همانطور که در جمول  2مشاهمه میگهردد از میهان 29

تعههامال  ،اسههتانماردها و ارز ههها ،اصههر ت ییههر ،راهبههرد

محور بهدست ممه از تحلیر پاسهخهای مصازبهتهونمگان

کسبوکار ،مملسازی ،عوامر محیطی ،مهنمسی فراینمها،

به تناسایی ابعاد و مرلفهها تد یرگهرار بهر معمهاری منهابا

سنجش و ارزتیابی ،پشتیبانی ،مبادا دانش ،خالقیت و

دادهها ،امنیهت دادههها ،تومهیت موجهود،

کار فرینی بهعنوان مضامی اصلی و ت نولهوژی اطالعها ،

تهمیمها و فرصتها ،عمل رد سازمان ،بهسازی و نوسهازی،

اتترا

دادهها ،امنیت دادهها ،چشمانماز و مدموریت ،وما

استانمارهای موزتی و قواعهم ،ت ییهر ،توجیهه اقتصهادی،

موجود ،وما مطلهو  ،تهمیهمها و فرصهتها ،فراینهمهای

ی پارچهسازی فعالیتهها ،خالقیهت و ارزتهیابی برنامهه از

ممیریتی ،الگوی رفتهاری در سهازمان ،تعههم و مسهئولیت

طرق مشتلف از مهمتری مرلفههایی هستنم کهه بایسهتی

عمل رد سهازمان ،بهسهازی و نوسهازی ،سهرمایه سهازمان،

در معماری منابا انسانی به نها توجه کرد در ای بشش،

تب ه ارتباطا  ،کار تیمی ،استانماردها و قواعم ،ارز هها،

پ وهشگر به دلیر این ه در طی بررسی قادر بهه تناسهایی

ت ییر ،راهبرد کسهبوکار ،توجیهه اقتصهادی ،مملسهازی،

مرلفههای معمهاری منهابا انسهانی بهر اسهاس چههارچو

عوامههر محیطههی ،مهنمسههی فراینههمها ،ی پارچهسههازی

مفهههومی و مطالعهها اسههتنادی نبههود از مصههازبه نیمههه

فعالیتها ،سنجش و ارزتیابی ،پشتیبانی ،مبادا دانهش،

سههاختاریافته بهها سیاسههتگراران و متشصصههان مههمیریت

خالقیت و کهاربردی بهودن بههعنوان مضهمونهای فرعهی

بهمنظور تناسایی مرلفههای ا رگهرار بهر معمهاری منهابا

انتشا تمنم

انسانی ،اتترا

انسانی استفاده تم و پ

از انجام مصازبه با  13نفهر بهه

بحث و نتیجه گیری

اتبا رسیمنم ای پاسخها چنمی بهار بهصهور فعهال و

برای بررسی و تناسایی مرلفههای ا رگرار بر معمهاری

بهصهور بهاز کمگهراری

منابا انسانی در ایه مرزلهه پایهههای تئهوری ی و مبهانی

از کمگهراری بهاز ،دادهههای زاصهر از ن بهر

نظری در منابا و متون داخلی و خارجی تهامر کتا هها،

اساس محورهای مشترکی که میان نها بروز یافته اسهت

م اا  ،تح ی ا انجامتمه در داخر و خهار از کشهور و

در کنار هم قرار میگیرنم و فراوانی نها محاسبه میتود

سههایتهای اینترنتههی مههرتب بهها مومههو موردبررسههی و

کهههمهای محهههوری بهههر اسهههاس هماننهههمی و

اطالعا ازم جما وری تهم لهرا ابتهما بها بهرهگیهری از

ناهماننمیهایی که با ی میگر داتتنم در تمهایی گنجانهمه

رو

توصیفی-

تمنم کمهای محوری تحت پوتهش ن در نرمافهزار اس-

تحلیلی چارچو نظهری معمهاری منهابا انسهانی تهیهه و

پیاساس وارد تمنم تا بتوان با استفاده از مهار توصهیفی،

تههموی تههم نتای یافتهههها نشههان داد از میههان  29محههور

فراوانی و درصم هر یک را در پ وهش ت ار کرد درنهایت

بهدسههت ممه از تحلیههر پاسههخهای مصازبهتههونمگان بههه

سهنتز

تناسایی ابعهاد و مرلفههها تد یرگهرار بهر معمهاری منهابا

پ وهههی و بهها بهرهگیههری از تههیوه تحلیلههی -اسههتنتاجی،

انسانی ،اتترا

دادهها ،امنیهت دادههها ،تومهیت موجهود،

تجزیهوتحلیر اطالعا جما وریتمه انجهام تهم و مهمل

تهمیمها و فرصتها ،عمل رد سازمان ،بهسازی و نوسهازی،

مفهومی موردنظر طرازی و تموی گردیم بهطوریکه 15

استانمارها و قواعم ،ت ییر ،توجیه اقتصادی ،ی پارچهسهازی

مضمون اصلی و  29مضمون فرعی به طری زیر به دسهت

فعالیتها ،خالقیت و کهاربردی بهودن از طهرق مشتلهف از

مم که معماری اطالعا  ،برنامهریزی سازمانی ،فراینمهای

مهمتری مرلفههایی هستنم که بایستی در معماری منهابا

ممیریتی ،الگوی رفتاری کارکنان ،تب ه ارتباطا و

انسانی به نها توجه کرد

تعاملی خوانمه تمهانم و سهپ
تمنم په

سهههپ

با کنار هم قرار دادن ای دادهها با اسهتفاده از رو

تحلیر اسنادی و سپ

با استفاده از رو
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مصادی مطراتمه در تناسایی مرلفههای معماری منهابا

تدمر خواهم ،از جمله محمودیتهای ن میتوان بهه عهمم

انسانی در ار و تح ی ا بسیاری از صهازبنظران مهورد

درگیری گروه های ممیریتی دانشگاه های علوم پزت ی در

ایه مهار هها

ای مطالعه بوده است و عمم استفاده از نظرا کارتناسان

تدکیم است بنهابرای تناسهایی و مهوز

تهههد یر قابهههرتوجهی را بهههر افهههزایش ارت هههای تعههههم و

موز

مسئولیتپریری سازمانها دارد بنهابرای معمهاری منهابا
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انسانیی فراینمی پیچیمه اسهت کهه کهر بششههای یهک
سازمان را درگیر میکنم و افرادی با تشصهرهای متنهو
در ن ن ش دارنم ایه افهراد میتواننهم از بهااتری ایهه
ممیریتی سازمان تا کارتناسان سهطوا عملیهاتی را دربهر
گیرنم ،طبیعی است که دایت و کنترل فراینهم گسهترده و
بزرگی بمون پیروی از یک الگهو و سهاختاری ف هر تهمه و
منسههجم م ههمور نشواهههم بههود توجههه و برنامهههریزی بههه
مرلفههای معماری منابا انسانیی در ادارا باعه

«ت همم

برنامهریزی و طرازی بر پیادهسازی و اجهرا» میتهود کهه
ای میتوتنم نتای زیر را ایجاد کنم :کاهش دوبارهکاریهها
و اتتباها در اجرا ،بههرهوری بهتهر و طهول عمهر بهااتر
،قابلیت توسعه و گسهتر

در ینهمه ،کهاهش هزینهههای

پیادهسازی ،نگهماتت و توسعه ،استفاده بهینهه از زمهان و
منابا موجود و پیشبینی و مادگی برای ترای

ینمه لرا

با توجه به نتای پ وهش پیشنهاد میشود که زمینه مساعم
برای پ وهشها در مرسسا علمی و تح ی هاتی در سهطت
وزار خانهها و دانشهگاهها در راسهتای تح ه مرلفهههای
معماری منابا انسهانی ایجهاد تهود  ،الگهوی ارائهتهمه در
میان گروههای مشتلفی از ارتناسان ،مهمیران ،کارکنهان و
متشصصان ممیریت اعتبهار سهنجی تهود ،مهمل معمهاری
منابا انسانی اجرا و اعتبهار سهنجی تهود ،مهمل معمهاری
منابا انسانی در نظام اداری و موزتی کشور ام انسهنجی
تود ،مطالعا گستردهتر و اتشاذ تمابیر اجرایی به منظهور
زضور کارتناسان ،ممیران ،کارکنان و متشصصان ممیریت
در تصمیمگیریهای مربهوط بهه طرازهی معمهاری منهابا
انسانی انجام تود و به مح انی کهه عالقهمنهم در زمینهه
ممل معماری منابا انسانی تح ی کننم ،توصهیه میتهود
به هر یک از عناصهر بهه عنهوان تح یه مجهزا و مسهت ر
بپردازنم نتای ای م اله در سایه محمودیتهای ن قابهر

پزت ی و فراگیران است
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معادی و همکاران

مجلهی توسعهی موز جنمیتاپور
فصلنامهی مرکز مطالعا و توسعهی موز علوم پزت ی
سال یلزدهم ،تماره  ،4زمستان 99

تبیین تجربه متخصصان مدیریت و اعضاى هیات علمی و فراگیران دخیل در
آموزش پزشکی در شناسایی ابعاد و مولفه هاى اثرگذار معمارى منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کشور
فرهاد معادی  :دانشجوی دکترا ،گروه ممیریت دولتی و منابا انسانی ،وازم بنا  ،دانشگاه زاد اسالمی ،بنا  ،ایران
فرهاد نژادایرانی* :عضو هیئت علمی ،گروه ممیریت دولتی ،وازم بنا  ،دانشگاه زاد اسالمی ،بنا  ،ایران
غالمرضا رحیمی  :عضو هیئت علمی ،گروه ممیریت دولتی ،وازم بنا  ،دانشگاه زاد اسالمی ،بنا  ،ایران
سید عبداهلل حجتی :عضو هیئت علمی ،گروه علوم تربیتی ،وازم بنا  ،دانشگاه زاد اسالمی ،بنا  ،ایران

چکیده :در محی بیمارستانها ن ش ممیریت اعضای هیئت علمهی و فراگیهران موزتهی ،توجهه بهه کارکنهان
زساستر از سازمانهای دیگر است ی ی از راههای ارت ای سطت سالمت در صنعت بهماتت و درمهان مهمیریت
مر ر منابا انسانی پویایی را میطلبم مطالعه کیفی زامهر بها روی هرد پمیهمار تناسهی در مههر مهاه  1397در
میان 19متشصر و سیاستگرار عرصه ممیریت بهه رو نمونهه گیهری همفمنهم ،بها رعایهت محرمانهه بهودن
اطالعا ادامه یافت رو جما وری داده ها از طری مصازبه عمی باز و نیمهه سهاختار یافتهه انجهام گرفهت
تمام مصازبه ها مب و سپ  ،کلمه به کلمه دست نوی تم و مورد تجزیه و تحلیهر قهرار گرفهت 15مرلفهه
اصلی تناسایی و با تحلیر مرلفه های اصلی 29 ،مرلفه فرعی استشرا گردیهم معمهاری اطالعها  ،برنامههریزی
سازمانی ،فراینمهای ممیریتی ،الگوی رفتاری کارکنان ،تب ه ارتباطا و تعامال  ،استانماردها و ارز هها ،اصهر
ت ییر ،راهبرد کسب وکار،مملسازی ،عوامر محیطی ،مهنمسی فراینمهای موزتی ،سنجش و ارزتهیابی برنامهه،
پشتیبانی ،مبادا دانش ،خالقیت و کار فرینی به عنوان مضامی اصلی و ت نولوژی اطالعا  ،اتهترا دادههها،
امنیت دادهها ،چشمانماز و مدموریت ،وما موجود ،ومها مطلهو  ،تهمیهمها و فرصهتها ،فراینهمهای مهمیریتی،
الگوی رفتاری در سازمان ،تعهم و مسهئولیت ،عمل هرد سهازمان ،بهسهازی و نوسهازی ،سهرمایه سهازمان ،تهب ه
ارتباطا  ،کار تیمی ،استانماردها و قواعم ،ارز ها ،ت ییر ،راهبهرد کسهب وکهار ،توجیهه اقتصهادی ،مملسهازی،
عوامر محیطی ،مهنمسی فراینمها ،ی پارچهسازی فعالیتها ،سنجش و ارزتهیابی ،پشهتیبانی ،مبهادا دانهش،
خالقیت ،کاربردی بودن به عنوان مضمون های فرعی انتشا تمنم
واژگان کلیدی :سیاستگراران و متشصصان ممیریت ،هیئت علمی موزتی ،بیمارستان های موز

پزت ی
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