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  ارائه الگوي توسعه منابع انساني در بخش بهداشت و درمان ايران

  * پريسا پهلوانالدين طبيبي،  دكتر بهرام دلگشايي، دكترسيدجمال

 
  واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني *

  چكيده
هستند كه نقش و هاي اندوخته شده بشري به قدري پرشتاب در حال وقوع  هاي پارادايمي در دانش و تجربه رخشچ :سابقه و هدف

زشها هايي هستند كه با نيروهاي دانشي در جهت خلق اره، سازمانهاي موفق، سازمانامروز. اند كاركرد سازمانها با چالش بزرگ روبر شده
ن بارترين ارزش در ابع انساني و توسعه آن را در كشف، توليد و موقعيت سازماني به منزله گرادارند و من و راهبردهاي جديد گام بر مي

  . هدف اصلي پژوهش حاضر ارائه الگوي توسعه منابع انساني در بخش بهداشت و درمان بوده است .دارند سازمان پاس مي
 استفاده از متون و مطالعات مرتبط به طور گسترده بتداجهت ارائه الگو ا. استاين مطالعه از نوع مطالعات توصيفي : بررسي روش

. هاي بهداشتي و اقتصادي و رتبه شاخص توسعه انساني باال صورت گرفتاس مقايسه شاخصانتخاب كشورها براس. انجام پذيرفت
ه، تربيت متخصصان ويژه و در ريزي ويژ ريزي و بودجه ، اهداف، برنامهكشورهاي مورد مطالعه در حوزه توسعه منابع انساني داراي رويكرد

الگوي پيشنهادي به صاحبنظران و خبرگان ارائه گرديده و با بهره جستن از تكنيك دلفي، و با لحاظ كردن . اند تدوين الگو بودهمرحله 
  .نقطه نظرات اصالحي، الگوي نهايي تدوين و ارائه شد

بخش بهداشت و درمان ايران به ويژه وزارت بهداشت، درمان  در ن دادهاي مطالعه تطبيقي و نظر سنجي از خبرگان نشا يافته: هايافته
و آموزش پزشكي، توسعه منابع انساني جزو الزامات بايد قرار گيرد و به ويژه زيرنظر باالترين رده سازماني با تعهد راهبردي مورد 

مين منابع ات و منابع فيزيكي، تأمين منابع انساني، تأطراحي ساختار و مكانيسم مناسب، اتخاذ رويكرد، برقراري امكان. حمايت قرار گيرد
  .گردد ان رقابتي و كيفيت خدمات منجر ميافزايش توبه ، نگرش و توسعه دانايي، مالي، مأموريت و وظايف

اسب الگو تن. بيشترين تأثير را مؤلفه منابع انساني و سپس منابع مالي و سپس منابع فيزيكي دارددر الگوي پيشنهادي، : گيرينتيجه
توان الگوي تعيين شده را جزو الزامات سازماني قرار داد  هاي پژوهش، مي براساس مطالعات صورت گرفته و يافته. مورد تأئيد قرار گرفت

  .و براساس زيرساختها و شرايط محيطي بازنگري نمود
  .توسعه منابع انساني، الگو، بهداشت و درمان :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
 جهاني است كه در آن انسان بـه مرزهـاي بـسيار             جهان امروز، 

شتاب گـرفتن و رونـق      . ه است واالي علوم و فناوري دست يافت     
هاي توسعه، تغيير سبك زندگي، گسترش خطرات تهديد        فعاليت

كننده سالمت، حفـظ و ارتقـاي سـالمت را بـه عنـوان محـور                
                                                 

 واحد علوم و تحقيقـات، گـروه مـديريت خـدمات            ، دانشگاه آزاد اسالمي   ،تهران: آدرس نويسنده مسئول  
  )email: p.pahlevan@hotmail.com (پريسا پهلوان ،بهداشتي و درماني

  19/6/1386: تاريخ دريافت مقاله
  7/11/1386 :تاريخ پذيرش مقاله

دارد كـه     لستر تارو بيان مـي     .توسعه مورد توجه قرار داده است     
اي كه عالقمند اسـت سـهم مـؤثري در هـزاره سـوم       عهجامهر  

داشته باشد، بايد راه را بـراي كـساني كـه عالقمنـد بـه بـسط                 
  ).1( دانايي و رشد ظرفيت هوش خود هستند، بگشايد

براي اولين بار سطح توسـعه   ) 1998( در گزارش توسعه جهاني   
يافتگي جوامع را به اعتبار ميزان نقش دانايي انـسان در خلـق             

در كشورهاي . رزش افزوده جديد مورد بازنگري قرار داده است     ا
هاي انـساني     رصد ارزش افزوده متعلق به سرمايه      د 84پيشرفته  

 درصد نقـش داشـته      16هاي طبيعي و فيزيكي      است و سرمايه  

 
  مقاله اصليمقاله اصلي

(Original Article) 
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رصـد   د 64اين نسبت براي كـشورهاي در حـال توسـعه           . است

 درصـد متعلـق بـه     36هـاي انـساني اسـت و         متعلق به سـرمايه   
هاي سـالمت نيـز بـا        نظام .هاي فيزيكي و طبيعي است     سرمايه

توجه به مشكالت بهداشتي پيچيده، تغييرات سريع اجتمـاعي،         
 اقتــصادي و تكنولوژيــك و اهــداف مهمــي ماننــد اثربخــشي و

. ندهستهاي مهمي مواجه    رضايتمندي در تمام سطوح با چالش     
ي مهمترين هدف برنامـه توسـعه مـديران، ارائـه خـدمات دارا            

تحقق اين هـداف دشـوار ولـي در عـين           . كيفيت مناسب است  
نبود يك سيستم مناسب و مـؤثر در حـوزه           .حال اساسي است  

توسعه منابع انساني منجر به ارائه خـدمات ناكـافي و ضـعيف،             
عدم ارتقاء كيفيت و در نهايت از هم         عدم كارايي و اثربخشي و    

ــيپاشــيدگي ســالمت ج ــه م ــردد امع ــتفاده از تجــارب.گ ،  اس
ريك در سطح جهان در پاسخ      رويكردها و برررسي الگوهاي تئو    

ه سـرمايه انـساني و      امـروز . نمايـد  به چالشها و موانع كمك مي     
قوه لهاي فكري به عنوان يك هستي زنده و بـا          مديريت سرمايه 

رتاسر برنامـه چهـارم توسـعه       مقبول همگان قرار گرفته و در س      
و ) 46 مـاده ( م توسـعه  با توجه به برنامه چهار     ).2( زند موج مي 

 ، توسـعه مبتنـي بـر       سـاله  20انداز توسعه كشور در افـق         چشم
دانايي ملحوظ قرار دادن دانايي بـه صـورت يـك الـزام قطعـي               

  ).3( مورد تأكيد قرار گرفته است
نبود پژوهش در مقوله توسعه منابع انساني در بخش بهداشـت           

موقـع  انجام اين پژوهش را از لحـاظ مناسـبت و بـه              درمان، و
  .بودن وجامعيت حائز اهميت نموده است

ي و سازمانهاي مـرتبط     درمان و آموزش پزشك    وزارت بهداشت، 
هاي فني و تخصصي مهم و تأثيرگذار براقتـصاد         از جمله سازمان  

مهارت و توسعه نيروي انساني      تخصص و . و توسعه كشور است   
در بخش بهداشت و درمان براي دسـتيابي بـه اهـداف توسـعه              

براساس مستندات موجود در حوزه توسـعه       . ري است ملي ضرو 
منابع انساني در بخش بهداشت و درمان هيچ الگـويي طراحـي            
نشده است و اين پژوهش از نظر بررسي و اسـتفاده از تجـارب              
ديگر كشورها و تأكيد بر اهميت اشاعه فرهنـگ توسـعه منـابع       

 مسئولين به توسـعه منـابع    وانساني، جلب توجه سياستگذاران  
اي شدن در حوزه توسعه منابع انساني و         ، توجه به حرفه   نسانيا

وهش بسط تعميق ادبيات موضوع مورد پـژ      و  ارتقاء توان علمي    
  .اي برخوردار است از اهميت ويژه

هدف اين پژوهش ارائه الگوي توسعه منـابع انـساني در بخـش             
اي در توسعه منـابع      شت و درمان است كه به نحو شايسته       بهدا

 جهت دستيابي به اين مهـم       . بخش مؤثر واقع گردد    انساني اين 
ه منابع انساني الزامي به نظـر       اي مختصر به تعاريف توسع     اشاره
  :رسد مي

هـا در جهـت كـسب       اي از فعاليت    توسعه منابع انساني مجموعـه    
  ).4( نتايج فردي و سازماني مطلوب است

فعاليتي كه  : گردد در تعريف ديگر توسعه منابع انساني بيان مي       
 در كوتاه مدت يا بلندمدت بتواند ظرفيت آگاهي پايه، تخصص،         

وري و رضايت براي منافع سازماني يا فردي، جامعه و ملت            بهره
  ).5( يا بشريت را توسعه دهد

ـ           كوشش ساني، هايي طي دو دهه اخير با رويكرد توسعه منابع ان
، فرآيندها، مفاهيم و گام ها صورت       تعاريف توسعه منابع انساني   

 . )5،6 (فته استپذير
در پژوهش خود بـه طـرح توسـعه منـابع انـساني و               اي خواجه

پـردازد و از             آموزش كاركنان به طور اجمـالي مـي        منشور جامع 
طبيبـي در    ).7( هـاي او طـرح الگوهـاي آموزشـي اسـت           يافته

پژوهش خود به بررسي عوامل كليدي در توسعه نيروي انساني          
 بيمارستانها پرداخته است و يژهدر بخش بهداشت و درمان به و   

ريزي نيروي انساني و آموزش به عنوان اوامـر كليـدي            به برنامه 
پـور در پـژوهش       نـصيري  ).8( توجه خاص مبذول داشته است    

هاي تأمين  الگوي توسعه مديريت در بيمارستان    خود به طراحي    
وسعه مـديريت پرداختـه     هاي ت   مؤلفه اجتماعي و تعيين ابعاد و    

هـاي   ههاي او بدين نحو است كه در طراحي برنامـ          است و يافته  
توسعه مديريت كه بخشي از توسعه منابع انساني است بايد بـه            

هـاي شخـصيتي بهـاي      ش نظري، توانايي اكتـسابي و ويژگي      دان
  ).9( الزم داد

گالبي معتقد است توسعه منابع انساني با هدف ايجـاد آگـاهي            
قابليت كاركنان و   اي  علمي و ارتقاي سطح دانش كاركنان، ارتق      

 هاشـمي  ).10( ها و به روز كردن اطالعـات اسـت        توسعه مهارت 
دارد كه هدف توسـه منـابع انـساني توسـعه جامعـه و               بيان مي 

فتحـي هـدف توسـعه       ).11( توسعه همه جانبه كاركنان اسـت     
ريزي شده، فراگير    منابع انساني را كوشش سازمان يافته، برنامه      

يران ارشد، منظم و مستمر،     و سراسري، هدايت شده توسط مد     
ر باورها، نگرشها، ساختار و     توسعه سرمايه انساني با دگرگوني د     

  ).12( داند سازمان مي
در زمينـه    توسـط سـازمان بهداشـت جهـاني       كـه    يپژوهشدر  

 ،توسعه منـابع انـساني در سـالمت روان صـورت گرفتـه اسـت              
تفاوت عملكرد دركـشورهاي توسـعه يافتـه و در حـال توسـعه            

ين پژوهش پرداختن به    از نقاط قوت ا   . بررسي قرار گرفت  مورد  
پژوهش . )13( هاي مهم توسعه منابع انساني است     يكي از چالش  

ان جهاني بهداشت در اروپـا و       اي سازم  ر توسط اداره منطقه   ديگ
ــايي و آژانــس ــين دولتهــاي اروپ غيردولتــي و  الملــي و هــاي ب

ري رح ابتكاهاي بهداشت و عوامل اقتصادي با عنوان ط دانشكده
. هاي مراقبت سالمت انجام گرفـت     بان اروپا در زمينه نظام      ديده
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، توجه به تركيب و توزيع نيروي كـار       از نقاط قوت اين پژوهش      
هـا و كاركنـان     اسب كاركنان و ارتقاي كيفيـت نظام      آموزش من 

پژوهش ديگري به عنوان  براساس گزارش جهاني سالمت    .است
 سـالمت كـه     صـالحات بخـش   بان منابع انساني در ا     دهطرح دي 

اي سـازمان    امريكن و دفتـر منطقـه       توسط سازمان سالمت پان   
جهاني بهداشت در امريكا با هدف توليد و به اشتراك گذاشتن           
دانش مربوط به توسعه منابع انساني و ارتقـاي توسـعه نيـروي             

هـدات زمينـه    به افـزايش تع ،كار در بخش سالمت انجام گرفت     
دانش  سات و رويكردهاي مبتني بر    ، مشاركت مؤس  تأمين منابع 

هـا و   هدف تعيـين فعاليت   پژوهش حاضر با     ).14( پرداخته است 
اقدامات در حوزه توسعه منابع انساني و ارائه الگو در اين زمينه            

  .انجام پذيرفته است
  

  مواد و روشها
شـيوه انتخـاب    .اين پژوهش از نـوع مطالعـات توصـيفي اسـت         

 معتبـر و براسـاس      مدارك اساس وجود مستندات و    كشورها بر 
هاي اقتـصادي و بهداشـتي و رتبـه شـاخص           رتبه باالي شاخص  

كـشورهاي امريكـا، انگلـيس، كـره        . توسعه انساني بـوده اسـت     
 جهـت   .نـد  سنگاپور در مقايسه با ايران انتخاب گرديد        و جنوبي

آوري اطالعات از اسناد و مدارك موجـود و   طراحي الگو با جمع 
گوي نهـايي بـه     جهت ارائه ال  . رديدمرتبط با پژوهش استفاده گ    

 سئوال باز بـه     3سئوال بسته و    13اي با    روش دلفي، پرسشنامه  
جهـت  . آوري گرديـد    جمـع  طور مكرر بـين خبرگـان توزيـع و        

  پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان     )Validity (سنجش اعتبار 
)Expert judgement( نفر از خبرگان مسلط به موضـوع  5 بين 

 جهـت   .رديد نظرات خود را بيـان نماينـد       توزيع و درخواست گ   
آزمون اسـتفاده شـد      پس-، از روش آزمون   )Reliability (پايايي

 5به طوري كه پرسشنامه به فاصله زماني يك هفته بـه تعـداد           
ــه داده شــد و جمــع ن ــراد نمون ــر از اف ــد ف مجــدداً . آوري گردي

پـس از محاسـبه      .دشـ پرسشنامه توسط همان افـراد تكميـل        
 به دست آمـد كـه نـشان دهنـده پايـايي           r=4/92 پايايي مقدار 

 سپس با تحليل آمـاري و بيـان نظـرات       .مورد انتظار بوده است   
   .خبرگان اصالحات در الگوي نهايي لحاظ گرديد

  
  هايافته
 بهداشـتي در كـشورهاي       و هاي دمـوگرافيكي   شاخـص  1جدول  

يافتگي ايران   رتبه توسعه . دهد  و ايران را نشان مي    مورد مطالعه   
 و سـنگاپور    6 است و اين در حالي است كـه امريكـا رتبـه              98

هاي بـا رتبـه بـاال        جـزو كـشور    13 و انگلستان با رتبـه       8رتبه  
  .باشند مي
  

 بهداشتي   جدول تطبيقي شاخصهاي دموگرافيك و     -1 جدول
  *در كشورهاي مورد مطالعه

جمعيت   نام كشور
 )نفر ميليون(

اميد به 
 زندگي

مرگ اطفال زير 
 1000يكسال در 
  نفر

GDP  
، سال دالر(

2006(  

رتبه 
توسعه 
  يافتگي

  6 تريليون22/13  37/6  78  1/301  امريكا
  13 تريليون341/2  1/5  7/78  8/60  انگلستان

  55  بيليون4/897  05/6  23/77  0/49 جنوبي كره
  8  بيليون121  3/2  8/81  5/4  سنگاپور

  98  بيليون8/194  1/38  56/70  1/70  ايران
 www.factbook.com :منبع *

  
 با مقايسه شاخص توسعه انساني در كشورهاي        2 جدول شماره 

 از نظر شاخص توسعه انساني ايـران        106منتخب و ايران، رتبه     
امريكـا بـا    . دهد را در كنار كشورهاي با توسعه متوسط قرار مي        

 در 30كره جنوبي   و29 سنگاپور ،13، انگلستان با رتبه 7رتبه 
  .)14 (قرار دارندجايگاه كشورهاي با رتبه باال 

هاي مورد مطالعه كشورهاي منتخب      مقايسه ويژگي  3در جدول   
كـشورها داراي   % 90دهـد كـه      آورده شده و نشان مـي     و ايران   
% 90 .باشـند  اني مي  مراكز ارزشيابي توسعه منابع انس      و رويكرد
علت سـاختار سياسـي، اجتمـاعي و         مورد مطالعه به     يكشورها

% 90 .ري غيرمتمركـز دارنـد    هاي محلي قدرتمنـد، سـاختا     دولت
ــه ــشورها داراي برنام ــوز ك ــاي آم ــازمان  ه ــت س ــا محوري ش ب

كـشورها داراي كاركنـان     % 90 همچنـين    .باشند يادگيرنده مي 
ند و  هـست ويژه و بودجه ويژه در بخش توسـعه منـابع انـساني             

هـاي   از نظـر وابـستگي عمـدتاً بـه وزارت          ساختارهاي سـازماني  
نيرويـابي كاركنـان و      .اسـت سالمت و بهداشت و رفاه وابـسته        

مــديران در همــه كــشورها تقريبــاً مــشابه و از روش تركيبــي  
  .آزمون، مصاحبه و بررسي سوابق و مدارك است

 مكانيسم استقرار يافته در برقراري و اجراي توسعه 4 در جدول
منابع انـساني در بخـش بهداشـت و درمـان كـشورهاي مـورد               

ر د. اده شـده اسـت  سازمان بهداشت جهـاني نـشان د    مطالعه و 
مستقل   كشور ايران هيچكدام از مكانيسمها مانند نهادهاي نيمه       

زدايي در كاركردهاي منابع انساني، تلفيق بخش دولتي و تمركز
اي و علمـي در بخـش        و خصوصي و توسـعه انجمنهـاي حرفـه        

د ندارد در صورتي كه توسعه انجمنهـاي        بهداشت و درمان وجو   
  .وجود دارد كشورها %90ر ها داي و گسترش زيرساخت حرفه
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   مقايسه شاخص توسعه انساني در كشورهاي منتخب و ايران- 2 جدول

  كشور
ه شاخص رتب

توسعه انساني 
  )2001سال(

رتبه شاخص 
توسعه انساني 

  )2002سال(

شاخص اميد 
  به زندگي

شاخص 
تحصيالت

شاخص توليد 
 ناخالص داخلي

شاخص توسعه 
انساني بر 
  حسب مقدار

رتبه سرانه توليد ناخالص داخلي و 
برابري قدرت خريد دالر امريكا 
 منهاي رتبه شاخص توسعه انساني

  -  -  -  -  -  13  13  انگلستان 
  -5  937/0  97/0  97/0  86/0  6  7  امريكا 
  7  879/0  84/0  96/0  84/0  25  29  سنگاپور 
  -7  884/0  91/0  87/0  75/0  27  30  جنوبي كره 

  -29  719/0  68/0  72/0  88/0  95  106  ايران

  *هاي مورد مطالعه در كشورهاي منتخب و ايران مقايسه ويژگي- 3 جدول
  
  
  كشور

  

رتبه از 
آمدي نظركار

بهداشت و 
  درمان

وجود 
مركز 

ارزشيابي 
HRD 

توسعه  رتبه
 انساني مرتبه

HDI 

ساختار 
سازماني از 
  نظروابستگي

ساختار 
سازماني از 
  نظر تمركز

وجودساختار 
توسعه منابع 
انساني ادغام 

  يافته

وجود رويكرد 
توسعه منابع 

 (HRD)انساني 
و الگوي توسعه 
  منابع انساني

نيرويابي مديران 
  نانو كارك

مديريتي  برنامه
مبتني بر 

HRD 

هاي  وجود برنامه
آموزشي مورد نياز 

با محوريت 
 يادگيرنده سازمانهاي

وزارت سالمت   8    37  امريكا
و نيروي 
  انساني

دارايي رويكرد   غيرمتمركز
امريكايي و 

 الگوي امريكايي

روش تركيبي 
آزمون، مصاحبه، 
بررسي مدارك و 
سوابق تحصيلي 

  و خارجي

  
  

  

رويكرد انگليسي    غيرمتمركزوزارت بهداشت  12    - انگلستان
در مرحله 
  طراحي الگو

روش تركيبي 
فارغ التحصيالن 

دانشگاه و 
  صاحبنظران

    

كره 
  جنوبي

وزارت سالمت   28    -
  و رفاه

  روش تركيبيرويكرد امريكايي   غيرمتمركز
 بررسي –آزمون 

 مدارك تحصيلي

    

تلفيق رويكرد    غيرمتمركزت بهداشتوزار  25    6 **  سنگاپور
امريكايي و 
انگليسي در 

مرحله تدوين 
  الگو

ايجاد  زمينه   روش تركيبي
هاي  شكل 
گيري رفرم 

توسعه كارايي 
مبتني بر 

HRD  

  
 

وزارت بهداشت   101  −  93**   ايران
و درمان و 
آموزش 
  پزشكي

بدون رويكرد     متمركز
مشخص و بدون 

  الگو

آزمون  و  
رك و بررسي مدا

سوابق شغلي 
تحقيقات محلي، 

آزمايشات 
  پزشكي

  
-  

  

-  

 14 ص ،23879 شماره ،1386، سياسي–گزارش اطالعات اقتصادي  :منبع ** )193- 146ص(يونسكو ) 2003(از مؤسسه آماري ) 2004(گزارش شاخص توسعه انساني  : منبع*
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ها در كشورهاي منتخب و  مقايسه مكانيسم- 4 جدول
  بهداشت جهاني و ايران سازمان

  WHOايرانسنگاپورجنوبي كرهانگلستانآمريكا  مكانيسم ها

 تشكيالت نهادها و 
  كننده قوانين تدوين

        -    

تشكيل مؤسسات و 
  نهادهاي نيمه مستقل

        -    

 زدايي دركزتمر
كاركردهاي منابع انساني

        -    

تلفيق بخش دولتي و 
هدف راي ارائهبخصوصي

        -   

هاي توسعه انجمن
  اي و علمي حرفه

        -    

  
هاي هاي مورد مقايسه براساس ساختار تـشكيالتي كـشور        يافته

توليت .  نشان داده شده است    5مورد مطالعه و ايران در جدول       
تار و معاونت توسعه مـديريت منـابع در همـه كـشورها             و ساخ 

در همه كـشورها توليـت اصـلي بهداشـت و           . مطرح شده است  
باشد و معاونت منـابع يـا        هداشت و درمان مي   درمان با وزارت ب   

  .مديريت و سرپرستي در همه كشورها وجود دارد
  

 جدول تطبيقي براساس ساختار تشكيالتي در - 5 جدول
  عهكشورهاي مورد مطال

  ويژگي هاي ساختار تشكيالتي  

يكا
امر

  

وزارت بهداشت و خدمات انساني امريكا بزرگترين سازمان دولتي اين كشور -1
-3 .وظيفه حفظ و ارتقاء سالمت كليه آحاد جامعه را به عهده دارد - 2. است

-4 .ساختار وزارت بهداشت و خدمات انساني امريكا كامالً غيرمتمركز است
ونت مديريت و سرپرستي و بخش مديريت منابع بهداشتي وداراي بخش معا
  . است(HRSA)خدمات عمومي

ان
ست

نگل
ا

  
 امور اجرايي توسط مؤسساتي كه ازنظرر كامالً غيرمتمركز است وساختا -1

 عمليات و اجرااند و از نظر سياستگذاري و منابع به سازمان مركزي وابسته
ي بخش مديريت منابع با دبير دائم زيردارا -2. شود ، انجام ميباشند مستقل مي

  .نظر قائم مقام و وزير بهداشت است

 كره
بي
جنو

  

ساختار -2 .وزارت بهداشت و رفاه مسئوليت سالمت مردم را بر عهده دارد -1
 داراي معاونت- 3 .وزارت بهداشت و رفاه كره جنوبي كامالً غيرمتمركز است

همچنين دفتر. شود اداره ميظر وزير كه زير ناست ريزي منابع  نوآوري و برنامه
  .وجود داردريزي منابع زير نظر قائم مقام وزير  سياست مديريت و برنامه

پور
نگا

س
  

ساختار -2. عهده دارد بروزارت بهداشت سنگاپور مسئوليت سالمت مردم را -1
توسعه داراي معاونت نوآوري و -3 .وزارت بهداشت سنگاپور غيرمتمركز است

دفتر سياست توسعه منابع - 4 .كه زير نظر مشاوران وزير استمنابع است 
  .انساني و مديريت و برنامه ريزي زير نظر معاونت است

ران
اي

  

، درمان و آموزش پزشكي مسئوليت سالمت آحاد مردم را وزارت بهداشت-1
ساختار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به صورت متمركز -2 .دارد
در ساختار -4 .معاونت توسعه مديريت منابع زير نظر وزير استداراي  -3. است

  .جديد داراي دفتر مديريت توسعه منابع انساني پيش بيني شده است

   

هاي حاصل از نظرسنجي الگـو بـه روش دلفـي، براسـاس              يافته
موازين سه بار نظرخـواهي و لحـاظ كـردن اصـالحات، ضـمن              

 با پرسش بـرآورد  بررسي و تحليل آماري نسبت ميزان موفقيت  
، ميـزان   %75 ميـزان موافقـت بـا سـاختار پيـشنهادي         . گرديد

با امكانات   ميزان موافقت    و% 75 موافقت با ساختار غيرمتمركز   
ميزان موافقت با تدوين    .  بوده است  %80و ويژگي اتخاذ رويكرد   

هاي ويـژه   ميزان موافقت با برقـراري مكانيـسم      ،  %85مأموريت  
بــا تخــصيص بودجــه و تــأمين  ميــزان موافقــت كامــل و% 95

 بوده اسـت،    %100 ه در حوزه توسعه منابع انساني     ژكاركنان وي 
ميزان توافق با تدوين شرح وظيفه با تأكيد بر آموزش كاركنان           

ميــزان همچنـين   . بــود%75 بـا محوريـت ســازمان يادگيرنـده   
 بود كه در    %75 موافقت با قابليت اجرايي و كاربردي بودن الگو       

  .پژوهشگر قرار گرفته استبول مرز قابل ق
  

  بحث
توان نتيجه گرفت در طراحـي        مي هاي تحقيق   با توجه به يافته   

هاي اتخاذ رويكرد،  منابع انساني هر كدام از فعاليتالگوي توسعه
اهداف، ساختار، تأمين منابع مالي، تأمين منابع انساني، تـأمين          
منابع فيزيكي با لحاظ كردن عوامل خارجي و داخلي تأثيرگذار          

  . قابل توجه و مشهود است
در طراحــي الگــو بررســي الگوهــاي تئوريــك مختلــف صــورت 

مك لوگان چرخه مـديريت منـابع انـساني را مطـرح            . پذيرفت
الگوي اصلي توسعه منـابع انـساني شـامل مـدل           . )15(ت  ساخ

در مدل سنتي . سنتي، مدل توسعه يافته و مدل راهبردي است
گيري آمـوزش را      جهت وشده است   بر عملياتي بودن آن تأكيد      

 در مورد مدل توسعه      همچنين .)16 (ندندا ن الگو مهم مي   در اي 
 و مشاركت   يافته توسعه منابع انساني تأكيد بر پرورش كاركنان       

د در اين مـدل متخصـصان توسـعه         شو  است و ادعا مي   مديران  
 توســعه منــابع انــساني بــرايپايــه محكمــي از منــابع انــساني 

  ).16(برخوردار هستند 
 الگـوي توسـعه منـابع انـساني را توسـعه            همكارانسن و    سوآن

 و توسـعه و  (Organization & Development=OD) سـازمان 
  فـردي جهـت  (Training & Development=T&D)آمـوزش  

  ).5( دانند بهبود عملكرد و اهداف سازمان مي
سعي بر معرفـي چـارچوب و الگـو بـه            سازمان بهداشت جهاني  

گـذاري،    ياسـت  ايـن الگـو شـامل س       .ديگر كشورها نموده است   
  ).13(  مديريت مالي است وريزي برنامه

سازد كـه    هاي مفهومي روشن مي     كنكاش در الگوها و چارچوب    
ي شده   از اين الگوها براساس زاويه ديد پژوهشگر طراح        هر يك 
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بـا   .باشـند  است و هـر كـدام داراي شـباهتها و تفاوتهـايي مـي      

بررسي در الگوهاي ذكر شده به ويـژه الگـوي سـازمان جهـاني       
بهداشت و ادغام برخي از ابعاد بـا توجـه بـه عوامـل داخلـي و                 

جـارب  العـات و مـستندات و ت   اساس مط  خارجي تأثيرگذار و بر   
، مدل پيشنهادي الگـوي توسـعه منـابع انـساني در           كسب شده 

  ).1 نمودار( بخش بهداشت و درمان ارائه گرديد
توســـط جهــت تعيــين اعتبارســنجي الگــوي پيــشنهادي      

تحليـل    بـا اسـتفاده از تكنيـك آمـاري     LISLER 8.5افزار نرم
هـاي   ابتـدا همبـستگي بـين مؤلفـه    ، )Path analysis (مسيري

ه منـابع انـساني را محاسـبه نمـوده و سـپس             مختلف در توسع  
ارتباط هر يك را به طور مـستقيم يـا غيرمـستقيم بـا الگـوي                 
  توســعه منــابع انــساني توســط آزمــون نيكــويي بــرازش      

)Goodness of fit( با تعيين مقدار P-value و سپس با ترسيم 
). 2نمـودار   ( دياگرام به صورت نمودار نمادين نـشان داده شـد         

ي با كمي تغييـر در مؤلفـه منـابع انـساني، بـا              الگوي پيشنهاد 
 تناسب الگوي مـورد تأييـد       )>0001/0p(% 100 حدودتناسب  

  . قرار گرفت
آنچه كه در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد اين است           

هبود منابع انـساني تنهـا بـا آموزشـهاي فنـي و تخصـصي          كه ب 
ان بايـد   گردد بلكه از طرق متعدد به توسعه كاركنـ         حاصل نمي 

پرداخت و اين مهم جـز بـا اتخـاذ رويكـرد مـشخص و اعمـال                 
ريـزي در ايـن حـوزه و         يريت صحيح، تأمين بودجه و برنامه     مد

پرورش و تـأمين نيـروي انـساني متخـصص و ويـژه در حـوزه                
توسعه منابع انساني و با طراحي ساختار نوين به عنـوان دفتـر             

كـرد در ايـن     زيـابي عمل  توسعه منابع انساني و وجـود مركـز ار        
  .پذير نخواهد بود حوزه، امكان

هاي    ساله و برنامه   20انداز    جهت دستيابي به اهداف سند چشم     
ز حيث ساختار، استراتژي و     ريزي و بودجه ا    توسعه، نظام برنامه  

ريزي كشور بويژه در حوزه      ا در سازمان مديريت برنامه    هرويكرد
 بـا عنـوان     توسعه منابع انساني بايد متحول گردد و اين تحـول         

بديهي اسـت   . معاونت زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار گيرد       
اي   ريزي و نظام توسعه     ري شدن اين تحوالت در نظام بودجه      جا

اي در كـشور منجـر خواهـد         ريزي منطقه   به اولويت نظام برنامه   
حوزه از عنوان اين پژوهش خارج شد كه البته پرداختن در اين    

قابـل  . نمايـد  بيشتري را طلب مي   حقيق و مطالعات    باشد و ت   مي
ذكــر اســت در بخــش بهداشــت و درمــان بــه ويــژه در وزارت 

كيم ساختار معاونت توسعه    بهداشت وآموزش پزشكي ضمن تح    
، تشكيل دفتر توسعه منابع انساني از اقـدامات اساسـي           و منابع 

سرپرستي دفتر توسـعه منـابع انـساني از خبرگـان           . خواهد بود 
  .اهد بودتوسعه منابع انساني خو

پژوهشگر در ارائه الگوي نهايي از تمامي الگوهاي مطـرح شـده            
در حوزه توسعه منابع انساني به ويژه سازمان جهاني بهداشـت           

ي الگوي توسعه منـابع انـساني       ها از ويژگي  .استفاده نموده است  
  :توان موارد زير را برشمرد مي

 حمايت مديريت عالي •
پـذيري    و يـا انعطـاف    به استفاده از منـابع      بيني نسبت    خوش •

 بيشتر منابع 
 تعيين مشكالت بالقوه •
 درك و شناخت وضعيت موجود به منظور مواجهه با آينده •
هاي سـازماني  گيري هماهنگي و انسجام نسبي اعمال و تصميم      •

 درمان در بخش بهداشت و
 بدست آوردن كنترل واحدهاي عملياتي  •

  :توان بيان كرد از اهداف الگو موارد زير را مي
زمينه بهبود   توسعه منابع انساني به عنوان پيش     يت نقش   تقو •

 مستمر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
افزايش مشاركت به ويژه كاركنـان در بهبـود عملكـرد كلـي              •

 ، درمان و آموزش پزشكيت بهداشتوزار
  :هاي زير در جهت توسعه منابع انساني اثرگذار استمكانيسم

 مقررات ها و مشي ه خطتشكيل نهادهاي تدوين كنند •
 مستقل تشكيل مؤسسات نهاد نيمه •
تلفيق بخش دولتي و خصوصي بـراي ارائـه خـدمات توسـعه              •

 منابع انساني در بخش بهداشت و درمان
  اي و علمي  حرفههايتوسعه انجمن •

هاي پژوهشگر الگوي نهايي توسـعه منـابع انـساني          طبق بررسي 
در حـوزه   شامل ساختار، امكانـات، مأموريـت و شـرح وظـايف            

توسعه منابع انساني در بخش بهداشت ودرمان و به ويژه وزارت 
  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است

مـصوب  از نظر ساختاري، با مطالعه و تطبيـق نمـودار سـازمان     
، درمان و آموزش پزشكي، دفتر توسـعه منـابع          وزارت بهداشت 

 نظر انساني بعنوان يك دفتر متولي امر توسعه منابع انساني زير 
وسـعه  معاونت توسعه مديريت منابع كه از خبرگان در حـوزه ت          

  ).3نمودار (گردد  منابع انساني هستند مطرح مي
تـوان مـوارد زيـر را مطـرح           مي از اهم امكانات و منابع فيزيكي     

  :كرد
انداز سياستهاي كلي و      جه به توسعه منابع انساني در چشم      تو •

 اي توسعه كشور برنامه
دن مقـررات و قـوانين در حـوزه توسـعه       اصالح و روزآمد كـر     •

 منابع انساني
 هاي تخصصي توسعه فناوري در حوزه •
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افــزايش ميــزان دسترســي بــه تجهيــزات و امكانــات فنــي و  •
 تخصصي

 :گردد  به شرح زير مطرح ميموارد منابع مالي
 وجود منابع قابل تخصيص •
 وجود قابليت افزايش در درآمدها •
 هاي مختلفده در بخش مالي و اعتباري جذب نشوجود منابع •
 المللي  منابع مالي و اعتباري از سازمانهاي بينامكان جذب •
 وجود منابع در مناطق مختلف كشور •
 المللي هاي بين قابليت مشاركت متقابل در پروژه •

 :در منابع انساني موارد زير قابل توجه است
ريزي   التحصيالن رشته مديريت و برنامه     روند رو به تزايد فارغ     •

 يافتگي منابع انساني و توسعه
امكـان جـذب نيــروي متخـصص از ســاير كـشورها و مراكــز      •

 المللي در كوتاه مدت بين
هاي مرتبط در سطح ميـاني        تأمين نيروي متخصص در رشته     •

هاي مـديريت و بـه ويـژه در حـوزه            يافتگي، در حوزه    آموزش
 توسعه منابع انساني

عه منابع  كننده خدمات توس   امكان ايجاد توسعه نهادهاي ارائه     •
 انساني

اهم مأموريت  و وظايف در طراحي الگوي منابع انساني شـامل            
  :موارد زير است

تخصصي در زمينه امور مرتبط با      -تأمين و ارائه خدمات ستادي    
احدهاي ستادي وزارتخانه، دانـشگاهها  توسعه منابع انساني به و   

 مؤسسات و سازمانهاي وابسته با     هاي علوم پزشكي و    و دانشكده 
ترين رويكردها، الگوها، روشـها و ابزارهـاي          كارگيري مناسب به  

ريزي نيروي انساني و با عنايت به محـدوديت          مديريت و برنامه  
عـدالت،  منابع انساني در توسعه پايدار، كيفيت زنـدگي كـاري،       

پذيري، رعايت قـوانين و مقـررات        اثربخشي، كارآيي، مسئوليت  
ش و پـژوهش    در جهت حمايـت از فعاليتهـاي سـالمت، آمـوز          

  .پزشكي
بخـشي از وظـايف در حـوزه توسـعه منـابع انـساني در بخـش        

  :باشد  شرح زير ميبهداشت و درمان به
مطالعه، بررسي و ارائـه رويكردهـا، اصـول، مبـاني و مفـاهيم        •

 .تخصصي و افزايش توان در زمينه توسعه منابع انساني
هـاي اجرايـي وزارت      مـشي   تهيه و پيشنهاد سياسـتها و خـط        •

ت، درمان و آموزش پزشكي در زمينـه توسـعه منـابع            بهداش
هاي كالن وزارتخانـه     اني، در چارچوب اهداف و استراتژي     انس

 ها مقتضيات زمان و هماهنگ با معاونتهمگام با 
بـرداري از    ه راهكارهاي مناسب به منظـور بهـره       مطالعه و ارائ   •

ابع دولتي و غيردولتي، ملـي و       كليه امكانات موجود اعم از من     

المللي در جهت توسعه منـابع انـساني بخـش بهداشـت،             بين
 .درمان و آموزش پزشكي

، ي توسعه منابع انساني بخش بهداشت     طراحي الگوي كاربرد   •
رجهـت اسـتقرار آن در      درمان و آموزش پزشـكي و تـالش د        

 هاي كالن كشورچارچوب سياست
هاي اجرايـي مناسـب بـراي توسـعه     مطالعه و شناسايي روشـ   •

درون و برون بخشي به منظـور تـأمين         همكاري و هماهنگي    
شرايط مناسب ارتقاء نيروي انـساني مـورد نيـاز نظـام ارائـه              

 خدمات بهداشتي و درماني و تشكيل كميته فرابخشي 
ريزي و تنظـيم بودجـه در خـصوص تـأمين و توسـعه               برنامه •

درمـان بـا  تحليـل وضـع     نيروي انـساني بخـش بهداشـت و       
ناسايي و استفاده از منابع     بيني نياز آينده و ش     موجود و پيش  

موجود اعم از نيروهاي متعهد خدمت و غيرمتعهد با استفاده          
عه منابع انساني در چارچوب     از نظام اطالعات مديريت و توس     

 .هاي مصوبسياست
طراحــي و اســتقرار نظــام جــامع آموزشــي، بــراي مــديران و  •

ازمان يادگيرنده در چـارچوب     كاركنان با محوريت استقرار س    
اي آموزشـي   اي آموزش مصوب از طريق تعيين نيازه      هسياست

هـاي آموزشـي بـدو خـدمت و حـين       و تهيه و تدوين برنامـه    
ــوين و     ــوژي ن ــحيح از تكنول ــتفاده ص ــت اس ــدمت و جه خ
هماهنــگ كــردن كاركنــان بــا پيــشرفتهاي علمــي و ايجــاد 

 .هاي الزم براي اجراي آنها زمينه
سـي و   رراز طريـق ب   ) اصـالحي (پيشنهاد قـوانين و مقـررات        •

 هاي موجود شناسايي مشكالت و نارسايي
شهاي اجرايي نـوين و كارآمـد توسـعه و           مطالعه و بررسي رو    •

وري نيـروي انـساني،       تقاء كاركنان با هـدف افـزايش بهـره        ار
 ها و امور مرتبط با نيروي انساني بررسي زمينه

  وطراحي و اسـتقرار نظـام مـصوب و علمـي نظـارت، پـايش            •
 در حوزه توسـعه     ي سازمان  و  گروهي ارزشيابي علمكرد فردي،  

 منابع انساني
بـه   )هدايت پاسخگويي و  مشاوره،(رساني   ارائه خدمات اطالع   •

  كليه سطوح وزارتخانه در خصوص امور مرتبط
) 1( پس از تـدوين الگـوي نهـايي فلوچـارت آن طبـق نمـودار           

در فلوچارت الگوي منـابع انـساني مـوارد ذكـر           . طراحي گرديد 
  . ذاشته شده استشده و به نمايش گ

جهت تعيين اعتبارسنجي الگوي طراحـي شـده بـا اسـتفاده از          
هـاي مختلـف      همبستگي مؤلفه  تكنيك آماري تحليل مسيري،   

ها را بـه     وده و سپس ارتباط هر يك از مؤلفه       الگو را محاسبه نم   
طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح كـرده و جايگـاه تـأثير هـر              

توسـعه نـشان داده اسـت كـه         ها بر روي الگـوي       مؤلفه كدام از 
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بيشترين تأثير را مؤلفه منابع انـساني و سـپس منـابع مـالي و               

 .تناسب الگو مورد تأئيد قرار گرفـت      . سپس منابع فيزيكي دارد   
تـوان    مـي هاي پژوهش،    اساس مطالعات صورت گرفته و يافته     بر

داد و براسـاس    جزو الزامات سازماني قرار     را  الگوي تعيين شده    
  .نمودشرايط محيطي بازنگري ها و زيرساخت

  
. 

 
 

  
  مانارائه الگوي توسعه منابع انساني در بخش بهداشت و در - 1نمودار 

  
  اعتبارسنجي  الگوي نهايي توسعه منابع انساني در بخش بهداشت و درمان - 2 نمودار
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  ساختار دفتر توسعه منابع انساني-3نمودار
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