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مدیران  پروری با رویکرد شایستگی در بینسازی نظام جانشینخصوص پیاده سنجش دیدگاه مدیران در

 علوم پزشکی اصفهان تابعه دانشگاههای بیمارستان
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  چكيده
سنجی نگردد، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان امکاها، یکی از اهداف مهم نظام سالمت محسوب میبا توجه به این که ضرورت انتخاب و انتصاب مدیران بیمارستان مقدمه:

 .شدانجام  1398تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های نظر گرفتن شایستگی در میان مدیران بیمارستان پروری با دراستقرار نظام جانشین

های بهداشت و درمان، مدیران و رؤسای منابع انسانی به ها، شبکهدرمانی، بیمارستان -نفر از مدیران مراکز آموزشی 102پیمایشی بود.  -این مطالعه از نوع توصیفی :بررسيروش 

، Cronbach's alphaنامه محقق ساخته بود. پس از تأیید روایی مقیاس، پایایی آن به وسیله ضریب آوری اطالعات، پرسشار جمعگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزشیوه نمونه

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت tآزمون ها با استفاده از در نهایت، دادهبرآورد و تأیید گردید.  7/0باالتر از 

ارزیابی عملکرد و  حوههای مورد نیاز، وضعیت موجود آموزش و بهسازی، نپروری با رویکرد شایستگی از لحاظ وجود و تشخیص شایستگیامکان استقرار نظام جانشین ها:يافته

 بینی، نحوهریزی و پیشنامهبر»های پروری با رویکرد شایستگی از جنبهمچنین، امکان استقرار نظام جانشینهها در حد متوسط وجود داشت. جبران خدمات، در میان مدیران بیمارستان

 .ها وجود نداشتدر میان مدیران بیمارستان« کارمندیابی، وضعیت خدمات رفاهی و نگهداشت

ستری جهت ب طریق نماید و از اینها میپروری مدیران بیمارستانها در امر جانشینشایستگی به گذاران نظام سالمت را متوجه اهمیت توجهنتایج به دست آمده سیاست گيري:نتيجه

 .گرددفراهم می هااثربخشی در بیمارستان و افزایش کارایی

 ؛ ایرانپروریجانشین؛ شایستگی؛ مدیران بیمارستان هاي کليدي:واژه

 گرفته شود. به کار هانپروری جهت انتخاب و انتصاب شایسته مدیران بیمارستاسازی نظام جانشینتواند در پیادههای مطالعه حاضر مییافته پيام کليدي:

 
 15/3/1399: انتشارتاریخ  20/2/1399 پذیرش مقاله: 16/11/1398 مقاله: دریافت

رد شایستگی در بین مدیران پروری با رویکسازی نظام جانشینخصوص پیاده سنجش دیدگاه مدیران در .هیسم انی، مهدمحمد ی، اکبریعل دپوریرش ارجاع:

 60-63 (:2) 17؛ 1399مدیریت اطالعات سالمت  .علوم پزشکی اصفهانتابعه دانشگاه های بیمارستان

 

 مقدمه
 به منظور یاهیپا ارابز ،رانیمد برای یپرورنیجانش نظام سازیجا که پیادهاز آن

 در یدرمان -یبهداشت یهاسازمان (،1) است یسازمان تجارب انتقال و یریادگی
 ،یرقابت تیمز کی نوانع به را رانیمد نیترستهیشا تا اندافتهیدر رقابت و تالش
ترین به عنوان یکی از مهم بیمارستان (.2) کنند حفظ و جذب ،ییشناسا

 دهنده خدمات درمانی به جامعه، از نظر خصوصیات مدیریت،های ارایه سازمان
ی ز بسیاراهایی است که آن را نیروی انسانی و واحدهای سازمانی دارای ویژگی

 ها با توجه بهتان(. بیمارس3کند )ها متمایز میهای مدیریتی و دیگر سازمااز حوزه
گیری بینی تصمیمپیش هایشان، در شرایط بسیار پویا و غیر قابلماهیت فعالیت

ع محدود ها و استفاده بهینه از منابکنند و با فشار فزاینده برای کاهش هزینهمی
ها مارستانها برای بهبود مستمر بیمواجه هستند. در چنین شرایطی، فشار دولت

ده استفا یگر، لزوما در بیمارستان از سوی ده( و وسعت دامنه فعالیت4از یک سو )
ید گذاران نظام سالمت بااستسی دهد. بنابراین،از مدیران کارامد را نشان می

د و از ها لحاظ نماینپروری مدیران بیمارستانساالری را در امر جانشین شایستگی
 (.3ها افزایش دهند )این طریق، کارایی و اثربخشی را در بیمارستان

ای نامهال حاضر، انتصاب و تغییر مدیران نظام سالمت بر اساس شیوهدر ح

که تحت عنوان دستورالعمل انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران نظام سالمت به 
روز نبودن این گیرد، اما با توجه به بهها ابالغ گردیده است، صورت میدانشگاه

 ری مدیران درپرودستورالعمل و عدم وجود برنامه مدون جهت جانشین
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هستند که لزوم بررسی نظام  ها، مدیران عالی سازمان بر این عقیدهبیمارستان
گردد. بنابراین، پژوهش حاضر شایستگی در دانشگاه احساس میپروری و جانشین

پروری با سازی نظام جانشینبا هدف تعیین دیدگاه مدیران در خصوص پیاده
وجود و تشخیص »نظر گرفتن شش مؤلفه  شایستگی و در رویکرد

کارمندیابی، وضعیت  بینی، نحوهریزی و پیشهای مورد نیاز، برنامهشایستگی
ارزیابی عملکرد و جبران خدمات، وضعیت  ش و بهسازی، نحوهموجود آموز

ها در دانشگاه علوم جهت مدیران بیمارستان« خدمات رفاهی و نگهداشت
های های آن، بتوان دیدگاهپزشکی اصفهان انجام گرفت تا با استفاده از یافته

در  پروری مورد سنجش قرارداد وسازی نظام جانشینزمینه پیاده مدیران را در
 های الزم توسط مدیران عالی صورت پذیرد.ریزیهای بعدی، برنامهگام

 

 روش بررسی
جامعه آماری تحقیق را  شد. انجام 1398پیمایشی در سال  -این مطالعه توصیفی

ها و مدیران شبکه بهداشت و درمان تابعه کلیه مدیران و رؤسای بیمارستان
نفر بودند. حجم نمونه با  140دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادند که 

ها به شیوه در دسترس نفر برآورد گردید و نمونه Morgan ،102توجه به جدول 
مؤلفه از جمله  6رت محقق ساخته و دارای نامه به صوپرسشانتخاب شدند. 

بینی، کارمندیابی، آموزش و بهسازی، ریزی و پیشتشخیص شایستگی، برنامه»
عنوان  بود که به« ارزیابی عملکرد و جبران خدمات و خدمات رفاهی و نگهداشت

پروری با رویکرد سنجی نظام جانشینهای مورد نظر جهت امکانشاخص
نامه، از به منظور سنجش روایی پرسشی انتخاب گردید. شایستگی برای ارزیاب

نامه در روایی محتوا و صوری استفاده شد. جهت بررسی روایی محتوایی، پرسش
اختیار سه نفر از استادان گروه مدیریت قرار گرفت و روایی آن تأیید گردید. 

نامه توسط چند نفر از اعضای جامعه آماری ضمن این که روایی صوری پرسش
 Cronbach's alphaمورد تأیید قرار گرفت. جهت سنجش پایایی، از ضریب 

ها با برآورد گردید. در نهایت، داده 7/0استفاده شد که در هر شش بعد بیشتر از 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. tاستفاده از آزمون 

ها توجیه شدند و با کسب رضایت و نامهابتدا افراد جهت تکمیل پرسش
ها توزیع و سپس نامهها، پرسشها ضمن حفظ محرمانگی دادهموافقت آن

 آوری گردید.جمع
 

 هایافته
درصد آنان را زنان تشکیل  5/14کنندگان را مردان و درصد از مشارکت 5/85

سال سن داشتند.  35ها کارشناسی و باالتر بود و بیشتر از دادند که تحصیالت آن
پروری با رویکرد شایستگی مکان استقرار نظام جانشینبر اساس دیدگاه مدیران، ا
 ، در حد متوسط بود.196/3ها با میانگین در بین مدیران بیمارستان

سازی نظام جانشین خصوص پیاده ، میانگین دیدگاه مدیران در1در جدول 
پروری با رویکرد شایستگی در شش بعد نشان داده شده است. میانگین نظر 

پروری با رویکرد شایستگی بین سازی نظام جانشینن پیادهمدیران برای امکا
های مورد نیاز، آموزش و ها از لحاظ تشخیص شایستگیمدیران بیمارستان

ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در حد متوسط بود و امکان  بهسازی و نحوه
خدمات ی و وضعیت ابیکارمند ی، نحوهنیبشیپی و زیربرنامهسازی از لحاظ پیاده

 رفاهی و نگهداشت وجود نداشت.

 پروری نظام جانشینخصوص اجرای  : دیدگاه مدیران در1جدول 

 در شش بعد تعیین شده هابا رویکرد شایستگی در بیمارستان

 میانگین ابعاد
 459/3 ازین موردهای تشخیص شایستگی

 886/2 ینیبشیپی و زیربرنامه

 763/2 یابیکارمند نحوه
 454/3 بهسازیآموزش و 

 320/3 ارزیابی عملکرد و جبران خدمات نحوه
 228/3 وضعیت خدمات رفاهی و نگهداشت

 

 بحث
پروری با رویکرد بر اساس نتایج و طبق نظر مدیران، امکان استقرار نظام جانشین

ها در حد متوسط وجود دارد. همچنین، شایستگی در بین مدیران بیمارستان
پروری با رویکرد شایستگی بین مدیران نظام جانشینسازی امکان پیاده

های مورد نیاز، آموزش و بهسازی و ها از لحاظ تشخیص شایستگیبیمارستان
باشد و از لحاظ ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در حد متوسط می نحوه

ی و وضعیت خدمات رفاهی و نگهداشت ابیکارمند ی، نحوهنیبشیپی و زیربرنامه
امکان وجود ندارد. با مقایسه نتایج پژوهش حاضر و سایر مطالعات صورت این 

های گرفته، مشخص گردید که سایر محققان ابعاد دیگری را به عنوان مؤلفه
اند، اما همگی به لزوم نیاز پروری پیشنهاد نمودهمؤثر در استقرار نظام جانشین

ه کردند و نقش مدیران عالی پروری اشاری نظام جانشینسازادهیپبه  هامارستانیب
 وزارت بهداشت و اسناد باالدستی را در اجرای این امر مهم دانستند. 

نشان داد از  جانیاستان آذربا یستیدر سازمان بهز یشیپژوهش بخشا جینتا
 نییتع»یهافقط شاخص ،یپرورنیگانه جهت جانششش یهاشاخص نیب

مورد توجه  «یپرورنیجانش تیریمد ستمیس یابیارز»و  «رانیتعهد مد یمشخط
 رتیهستند، اما در مجموع امکان استقرار مد یپرورنیجهت جانش رانیمد

(. مهرتک و همکاران در مطالعه خود وضع موجود 5وجود ندارد ) یپرورنیجانش
 ،یزیربرنامه»گانه شش یدر محورها یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

و  یشغل یارتقا ریمس ،یستگیشا یالگو ،یستمیس کردیرو ،یفرهنگ سازمان
پژوهش  طیمح هقرار دادند و ثابت کردند ک یرا مورد بررس« ارشد رانینقش مد

 یهاافتهی(. بر اساس 6بود ) داریوضع موجود و مطلوب معن نیشکاف ب یدارا
 ییاجرا رانیدرصد از مد 50، مشخص شد که اکنون تنها Shirey قیتحق

داشتند  یپرورنیبرنامه جانش کی شتر،یتخت و ب 500مستقل با یهامارستانیب
به  ازین ن،یبنابرااست.  ترنییپا یتر حتکوچک یهامارستانیمورد در ب نیکه ا

 جیاست و با توجه به نتا ادیز اریبس هامارستانیدر ب یپرورنینظام جانش یسازادهیپ
 نیتراجرا نمود و بزرگ هانمارستایرا در ب یپرورنیجانش توانیبه دست آمده، م

 (.7) باشدیم یباالدست یهاسازمان قیراه، انتصابات از طر نیمشکل در ا
شهر  یدولت یهادانشگاه یبا بررس زیو همکاران ن یدمشکیب ینیالدنیز

موجود و  تیوضع نیب یداریکه تفاوت معن دندیرس جهینت نیتهران به ا
در همه ابعاد وجود داشت و بعد تعهد نسبت به  یپرورنیمطلوب برنامه جانش

 نیترموجود و مطلوب به عنوان مهم تیمند در هر دو وضعنظام ینیجانش
پژوهش حاضر مطابقت نداشت. مطالعه  جی( که با نتا8مؤلفه شناخته شد )

نمود.  دییرا تأ یستگیشا یبر مبنا یپرورنیحاضر امکان استقرار نظام جانش
پرداخت و  پرورنیمدل سازمان جانش یاجرا یسنجامکان یبه بررس زین یجالل
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با لحاظ شدن  هاادهد ریمدل با توجه به تفس یکرد که امکان اجرا یریگجهینت
 قیتحق یهاافتهیلحاظ با  نی( که از ا9است ) یقطع طیعوامل و شرا یبرخ

 .باشدیراستا محاضر هم
و  دیگرد یآورنامه جمعپرسش قیدر پژوهش حاضر، اطالعات از طر

 ت،یمحدود نیو زمانبر بود. به منظور رفع ا ریگوقت اریها بسداده یآورجمع
 یآوردر جمع عیو تسر جیبه منظور دقت نتا ندهیدر مطالعات آ گرددیم شنهادیپ

 ها، مصاحبه با خبرگان انجام شود.داده
 

 گیرینتیجه
امکان استقرار نظام  ران،یحاضر نشان داد که بر اساس نظر مد قیتحق جینتا

تابعه علوم  یهامارستانیب رانیمد نیدر ب یستگیشا کردیبا رو یپرورنیجانش
 تیتقو ازمندینظام، ن نیبهتر ا یسازادهیاصفهان وجود دارد و استقرار و پ یپزشک
 و نحوه یزو بهسا موزشآ از،یمورد ن یهایستگیشا صیهمچون تشخ یعوامل

 ،ینیبشیو پ یزیرمانند برنامه یعملکرد و جبران خدمات و بهبود عوامل یابیارز
. باشدیم هامارستانیو نگهداشت در ب یخدمات رفاه تیو وضع یابیکارمند نحوه

( در ی)شش بعد مورد بررس دینقش ابعاد جد یپژوهش حاضر از لحاظ بررس
منظر  نیکه تاکنون از ا هامارستانیدر ب ژهیبه و یپرورنینظام جانش یسازادهیپ

 ..گرددیاند، نوآور محسوب مقرار نگرفته یمورد بررس

 

 پیشنهادها
دانشگاه با  یعال رانیمد ،یپرورنینظام جانش یسازادهیجهت پ شودیم شنهادیپ

 و نحوه ینیبشیو پ یزیربه برنامه ،یستگیشا یهادر نظر گرفتن شاخص
خدمات  تیو وضع ندینما یشتریتوجه ب مارستانیب ریجهت پست مد یابیکارمند

 قیطر نیتا از ا ندمد نظر قرار ده ژهیو نگهداشت افراد را به صورت و یرفاه
 .ندیآماده نما یتیریافراد، آنان را جهت پست مد نیا زشیسطح انگ یضمن ارتقا

 

 تشکر و قدردانی
ستادی و تابعه دانشگاه علوم بدین وسیله از تمام مدیران محترم واحدهای 

پزشکی اصفهان که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به 
 آید.عمل می

 

 تضاد منافع
 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: Considering the necessity of selecting and appointing hospital managers as one of the important goals of the health 

system, this study aimed to investigate the feasibility of establishing a surrogacy system with regard to meritocracy among the 

managers of hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in year 2019. 

Methods: The present study was descriptive survey. 102 managers of educational treatment centers, hospitals, and health-

treatment networks, and human resources managers were selected using convenient sampling method. The research instrument 

was a researcher-made questionnaire. The validity and reliability (Cronbach's alpha > 0.7) of the questionnaires were confirmed. 

Data was analyzed using one-sample t-test. 

Results: The possibility of establishing a surrogacy system with competency approach in terms of existence and recognition of 

required competencies, the status of training and improvement, and performance evaluation and compensation was moderate 

among hospital managers. It was not possible to establish a surrogacy system with a competency approach from the perspective of 

planning and development, recruitment method, and the status of welfare services and maintenance among hospital managers. 

Conclusion: According to these results, it is necessary for health system policymakers to pay attention to competencies in 

hospital substitute managers in order to increase efficiency and effectiveness in hospitals. 
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