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   چکیده

 

ارائهه الگهوی . هدف از انجام تحقیق حاضر رودمی شمار به توسعه متاخر هاینظریه از یکی سرمایه انسانیتوسعه زمینه و هدف: 

 بود.  توسعه سرمایه انسانی در نظام اقتصاد سالمت کشور

با رویکرد کمی و کیفی انجاام شد. برای انجام تحقیق حاضر در بخه  کیفهی تحلیلی بوده که توصیفی تحقیق حاضر  کار: روش

نفر از مدیران بخ  سالمت کشور مصاحبه به عمل آمد و در بخ  کمی پرسشنامه استاندارد نظام مدیریت اقتصاد سهالمت  20از 
مدیران بخ  سالمت کشور فر از ن 302 ی بر عملکرد نیروی انسانی بیننالگوی مناسب مبتسوال به منظور سنج   15که شامل 

بنهدی انتخهاش شهدند، گیری تصادفی طبقههو اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع تحقیق که با روش نمونه )مدیران ارشد و میانی(
 PLSها در بخ  کمی، از روش تحلیل عاملی تائیدی و مهدل سهازی بها تجزیه و تحلیل دادهنهایتا برای . آوری شدتوزیع و جمع

 استفاده شد. در بخ  کیفی از روش گذاری باز و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 

سال سهن  50درصد باالی  6/54درصد دارای مدرک دکتری بوده و  3/69درصد زن،   8/20درصد مدیران مرد و  2/74 ها:یافته

، مدیریت خدمات سالمت، فرایندهای داخلی و انسانیالزامات تامین مالی سرمایه داشتند. همچنین نتایج مراحل چهارگانه نشان داد 
باشهند. مهی بهرای نظهام مهدیریت اقتصهاد سهالمتالگوی توسعه سرمایه انسانی نهایی مبتنی بر  الزاماتمشارکت سرمایه انسانی 

 ها از برازش مناسبی برخوردارند. همچنین مشخص شد مدل تحقیق و شاخص

 نیهروی تقاضهای و عرضهه تطبیهق نحوه بینی پی ریزی نیروی انسانی، شود با برنامهمی پیشنهادبا توجه به نتایج  گیری:نتیجه

کارایی نیروی انسانی را باال برده و بدین صورت به اقتصاد کمه   انسانی منابع مدیریت در انسانی سرمایه تامینو آینده  در انسانی
 کرد.
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Abstract   

 

Background & Aims: Human capital development is one of the latest theories of 

development. The importance of this issue is to the extent that in the course of 

human life from ancient times until now, his first and most important need in 

relation to life and survival has always been to provide medical and health needs 

and provide the growth of science and technology in the medical sector that can 

Provide her daily medical and health needs (1). 

Therefore, the efficiency of a health care system, in itself, requires the creation of a 

systematic model based on the understanding of various potentials, including 

human resources, systems and production processes in the field of health and 

treatment (4). In this regard, planning for the development of human resources in 

health enterprises and the resulting benefits for enterprises, has become 

increasingly attractive for them. The success rate of national health systems 

depends significantly on the workforce employed in them (5). 

Considering the above, the need to pay attention to the health system and the 

performance of the treatment community and the need to perform its effective 

evaluation due to the complexity of activities in this area and consequently the 

complexity and important impact of the role of this group as a guardian of the 

health system. Rapid developments in this area and their interconnectedness are not 

covered by Brexit. Performance management allows the organization to modify its 

path based on changing conditions and give it dynamism. The study of 

conventional models in the field of evaluating the performance of organizations in 

the world, indicates the need to pay attention to the performance and efficiency and 

effectiveness of this performance and pay attention to the effects of the 

performance of organizations, especially in the health community. Therefore, the 

researcher is trying to answer the question that the model of human capital 

development in the health economy system of the country has a proper 

development? 

Methods: The present study is a descriptive-analytical study that was conducted 

within the framework of quantitative and qualitative approach and using the 

strategy of the optimal model of health economy management system. The 

statistical population of the present study in the qualitative sector consisted of 
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managers of the country's health sector (senior and middle managers). Based on the 

level of literacy, scientific knowledge and managerial background, 20 managers of 

the country's health sector were selected as a sample and interviewed. Finally, the 

standard questionnaires of the Health Economics Management System, which 

include 15 questions and are scored based on a 7-point Likert scale, are among 302 

managers of the country's health sector (senior and middle managers) and 

university professors related to the research topic. Which were selected by stratified 

random sampling method, distributed and collected. Finally, for data analysis in the 

quantitative part, the researcher used confirmatory factor analysis and modeling 

with PLS, analysis of variance and t-test. In the qualitative part, open methodology 

and exploratory factor analysis were used. 

Results: The results of the four stages showed that the requirements for financing 

human capital, health services management, internal processes and human capital 

participation are the final requirements based on the model of human capital 

development for the health economy management system (Table 1). It was also 

found that the research model and model indicators have a good fit (Table 2). 

Conclusion: In many health care systems around the world, much attention has 

been paid to human resource management. Which play an important role in the 

health network. In this context, labor training is an important issue. It is essential 

that HR personnel consider the composition of the health workforce both in terms 

of skills and level of training. New options for in-service training are needed to 

ensure the awareness and readiness of the workforce to meet the current and future 

needs of a particular country. Therefore, to increase efficiency, various human 

resource initiatives have been used. Outsourcing services has been used to convert 

fixed labor costs into variable costs as a means of improving efficiency.  

Given the challenges facing health care, hospitals and health systems can support 

organizational success by developing and implementing a strong human capital 

strategy. Doing so does not only support a high-performance workforce. It also 

improves the patient experience. Research has shown that health care organizations 

with exemplary talent management practices score 13% higher on patient 

satisfaction than those without it.  
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 فاطمه کیا و همکاران

 مقدمه
بین عموم  بعد به 1990 دهه از توسعه سرمایه انسانی
 توسعه سرمایه انساانی  دید از. مردم پذیرفته شده است

 طوالنی  زندگی از انسان هدف نهایی توسعه برخورداري
اهمیت توساعه سارمایه انساانی باه . است خالق و سالم
اي اسات هاه در دنیااي اماروز از توساعه سارمایه اندازه

 ساح  سانش  هاايشااخ  از انسانی به عنوان یکای
 باین و ملای هاايگااار  مختلا،  هشاورهاي توسعه
همچناین از دیربااز تااهنون  تاامین  .برندنام می المللی

نیاز به درمان  بهداشت و فراهم هردن زمینه رشد علاوم 
ولاین و مهمتارین نیاااز و تکنولاویي در بخا  درمااان ا

انسان در رابحه با ادامه حیات بوده است. بنابراین  ایشاد 
هااي درماانی و بهداشاتی سازوهارهاي توساعه مرابتات

 (.1باشد )بحور مداوم مورد نیاز جامعه می
از طرف دیگر با توجه به افاای  جمعیت در نیم بارن 

 ها پیوسته باا نن درگیاراخیر  یکی از مواردي هه دولت
هستند ارائه خدمات درمانی و سالمتی باه جامعاه  بااال 

باشد  هشور ما نیاا از هاي بخ  سالمت میبودن هاینه
این موضوع مستثنی نیست بحوري هه بار اسااآ نماار 
سازمان برنامه و بودجه هشور  بعاد از بخا  نماوز  و 
پرور    بیشترین هاینه هاي جاري مرباو  باه بخا  

 (.2درمان است )
به این موضوع  عادم نااام مادیریتی هاه بار  با توجه

بهینه هردن مصارف ابتصادي تمرها داشته باشد یکی از 
تواناد باعا  باشاد هاه مایمشکالت ناام ساالمت مای

هاه  هارنمدي سیستم بهداشات و درماان شاده و در 
تواند تاثیر زیاادي بار هاي مقحعی و دراز مدت میزمان

یار  انطحاا  هاه  بهداشت عمومی  افاای  مرگ و م
هاا باه نیروي انسانی فعال یک هشور و ایشاد نارضاایتی

 (.3همراه داشته باشد )
بناابراین ننانچاه بخااواهیم نااام ساالمت هارنماادي 

مناد باا توجاه باه داشته باشیم الزم است تا الگوي ناام
هاا و فراینادهاي هااي نیاروي انساانی  سیساتمظرفیت

(. 4ي شاود )ریااتولیدي در حوزه سالمت و درمان طرح
 انسانی نیروي جهت توسعه ریايدر همین رابحه  برنامه

ریااي منادي از ماایااي برناماهبهاره و سالمت مراها در
توجه بسیاري به خاود جلاک هارده اسات و تطقیقاات 

 و متمرهااا انسااانی مناااب  مختلفاای در زمینااه ماادیریت
بیمااران انشاام شاده  باه رساانی خدمت در نن اهمیت

 را مادارانسیاست ر این موضوع توجهاست. از طرف دیگ
 خادمات باه دسترسای بهتاود منااور باه و جلک هرده
 هايمادل ایشااد و خادمات در ناونوري توسعه سالمت 
 خادمات نمودن فراهم همراه به خدمات ارائه براي نوین
 منااب  مادیریت هايسیاسات بیمااران  نیازهاي بر پایه
 بارار هاابخ  ایان در اصاالحات پایاه متمرهاا انسانی
 هايسیسااتم موفقاات اساات. همچنااین میاااان گرفتااه
 در شاغل هار نیروي به توجهی بابل طور به ملی سالمت
 (.5) دارد بستگی ننها

اي اسات هاه اهمیت مدیریت مناب  انسانی باه انادازه
سازمانی افاای  هارنیی نیاروي انساانی از  هر در امروزه

در  مااوارد مهاام بااراي پیشااترد سااازمان و مخصوصااا
 تولیاد در ايویاهه نقا  انساانی نیاروي هه هاییبخ 

 باه خادمات  در این بین بخ . شوددارند  مطسوب می
 تولیاد  فرایناد در انساانی نیاروي هااربردي نق  دلیل
 در انسانی نیروي با این حال اهمیت. دارد زیادي اهمیت
 توجاه باه باا نیست؛ یکسان خدمات مختل، هايبخ 
 هايساال در توساعه نیاروي انساانی بعد یافتن اهمیت
 بار توسعه هايبرنامه در هشورها از بسیاري تاهید اخیر 

 و در این بین نموز . است معحوف شده انسانیسرمایه 
 هايجنتااه مهمتاارین از مااورد دو عنااوان بااه بهداشاات 
 منااب  مادیریت بناابراین. هستند محرح انسانی سرمایه
 دارند بهداشت ارتتا نموز  و  با هه مراهاي در انسانی
 (.6زیادي دارند ) اهمیت

 رشااد در مهماای نقاا  انسااانی بحااور هلاای ساارمایه
 باه رشاد مختلا، تئوري هااي. می هند بازي ابتصادي
 رشاد باراي را انساانی سرمایه نق  معنی داري صورت
 انساانی سارمایه مفهوم ابتصاد ادبیات در. می دهد ارائه
 و مهااجرت وتربیات تعلیم  بهداشت  نموز   وسیله به

مای  افااای  را بهاره وري هه هاییسرمایه گذاري سایر
 سرمایه رشد  ابتصاددانان اگرنه. است شده تعری، دهد

 بیشاتر اماا هرده اناد ترهیک رشد محالعات در را انسانی
 و پرداختاه اناد رشد روي نموز  اثر و تطلیل تشایه به

 نادیاده را ابتصاادي رشاد در ساالمت و نق  بهداشات
 زمیناه در محالعااتی اخیار ساالهاي در تنها و گرفته اند
   .است گرفته صورت ابتصادي رشد و بهداشت بین رابحه

ضرورت توجه به ناام سالمت با توجه به محالک فوق  
و ضرورت انشام ارزیابی هارنماد  درمانو عملکرد جامعه 

نن به دلیال پیچیادگی فعالیات هااي ایان حاوزه و در 
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کشور سالمت اقتصاد نظام در یانسان هیسرما توسعه الگوی ارائه                

 

 

تاثیر مهام نقا  ایان مشموعاه باه  نتیشه پیچیدگی و
عنوان صیانت هننده ناام بهداشتی و درماانی هشاور  و 
نیا تطوالت سری  در این حوزه و به هم پیوستگی ننهاا  
برهسی پوشیده نیست  مدیریت عملکارد ایان امکاان را 

نورد تا سازمان مسیر خود را بر اساآ شرایط  فراهم می
بتخشاد. بررسای متغیر اصالح نماوده و باه نن پویاایی 

الگوهاي مرسوم در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان هاا در 
جهان  بیانگر ضرورت توجه به نطوه عملکرد و هارنمدي 
و اثربخشاای ایاان عملکاارد و توجااه بااه اثاارات عملکاارد 

 می باشد. سالمت هشورسازمان ها و خصوصا در جامعه 
عالوه بر ضرورت توجه باه ارزیاابی محلاوب عملکارد 

توجه به ناامی هه در بالک نن  هم ارزیابی باه سازمانی  
صورت محلوب انشام گیرد و هم نتایج حاصل از ارزیاابی 
به صورت محلوب و در بالک یاک سااز و هاار مناساک  
تأثیرگذار باشد یکی از مهم ترین ضرورت هاي اثربخشی 

. بناابراین مطقا  باشاد ارزیابی عملکارد ساازمانها مای
الگوي توساعه ال است هه درصدد پاسخگویی به این سو

از بارتح   سرمایه انسانی در ناام ابتصاد سالمت هشور
 مناستی برخوردار است؟  

 
  روش کار

در ناارنوب تطلیلی بوده هاه توصیفی تطقی  حاضر 
رویکرد همی و هیفی و با استفاده از راهترد الگوي بهینه 

جامعاه نمااري ناام مدیریت ابتصاد سالمت انشام شاد. 
مدیران بخا  ساالمت  حاضر در بخ  هیفی راتطقی  

هشور )مدیران ارشد و میانی( تشکیل دادند. هاه باه بار 
 20اساآ سح  سواد  دان  علمای و ساابقه مادیریتی 

نفر از مدیران بخا  ساالمت هشاور باه عناوان نموناه 
هه باه رو   انتخاب شده و از ننها مصاحته به عمل نمد

شاخ  ستفاده از دلفی تشایه و تطلیل شدند. سپس با ا
هاي تائید شده توسط خترگان در بخ  هیفای  مولفاه 
ها و سوال هاي پرسشانامه تعیاین شادند. در نهایات از 
یک پرسشنامه هااي اساتاندارد نااام مادیریت ابتصااد 

 7سوال باوده و بار اسااآ طیا،  15سالمت هه شامل 
شاود باا تائیاد اساتاد گاذاري مایاي لیکرت نمرهدرجه

الگاوي مناساک متتای بار ر سانش  راهنما باه منااو
 عملکرد نیروي انسانی اساتفاده شاد. و پرسشانامه باین

مدیران بخ  سالمت هشور )مدیران ارشد و نفر از  302
و اساتید دانشگاهی مرتتط با موضوع تطقی   هه  میانی(

با رو  نمونه گیري تصادفی طتقه بندي انتخاب شدند  
پرسشنامه نیا باا . پایایی و روایی نوري شدتوزی  و جم 

تشایه و نهایتا براي  .استفاده از نلفاي هرونتاخ تایید شد
تطلیل داده ها در بخ  همای  مطقا  از رو  تطلیال 

و تطلیل واریاانس و  PLSعاملی تائیدي و مدل سازي با 
استفاده شد. در بخ  هیفای از رو  گاذاري  Tنزمون 

 باز و تطلیل عاملی اهتشافی استفاده شد. 
 

 هایافته

 نیتاامهااي نتایج مراحل نهارگانه نشان داد اولویات
الگاوي نااام مادیریت ابتصااد در  سرمایه انساانی یمال

هااي ملای هااي )بهتاود حساابشاامل مولفاه سالمت
سیساتم   مکانسیم هاي تاامین ماالی ساالمتسالمت  

هااي   رو هاي اطالعات مادیریت و پشاتیتان تصامیم
هااي خادمات هاه  پرداخات از جیاک ماردم  هایناه

هاااي شاااخ   بهتااود سااود نوري پاارویه هاااسااالمت  
باارون سااپاري خاادمات تخصاای  بهینااه مناااب  مااالی  

سپاري خدامت برون  سالمت حاصل از مطصوالت جدید
اسااتقرار سیسااتم هاااي نااوین حسااابداري در سااالمت  

مشاارهت پاذیري ریاي عملیااتی  برنامه  بیمارستان ها
ها اثیر هدفمندي یارانهت  خیرین در تامین مالی بهداشت

 سارمایه نماوز  هااي بهتاود(  اولویتبر بخ  سالمت
شاامل  الگوي ناام مدیریت ابتصااد ساالمتدر  انسانی
تقویات   توانمناد ساازي مادیران بهداشاتیهاي )مولفه

  ارتقاي بهره وري نیروي انسانی  بخ  تطقی  و توسعه
ایشاااد   تشااوی  مشااارهت هارهنااان در تتااادل داناا 

ت پایادار در الااماات مادیریت خادمات ساالمت مشاره
استاندارسازي و برنورد   توسعه سرمایه انسانی و هارهنان
الگوي جاام  ارزیاابی   نیروي انسانی بهداشتی و درمانی

طتقااه بناادي   عملکاارد هارهنااان بهداشااتی و درمااانی
هااه    مشاغل نوین بهداشتی متتنی بار نیااز جامعاه

رو  هاي ارتقاي   صولنرخه حیات و بهتود توسعه مط
سااالمت و خاادمات رفاااهی هارهنااان   انگیاااه شااغلی
  توسعه فرایند هاي مادیریت ناونوري  بهداشتی درمانی

اطمینان از فعالیت نیروي انسانی منحت  با اساتانداردها 
هااي و نموز  هارهناان بهداشاتی(  اولویات و مقررات
الگوي ناام مدیریت ابتصااد در  انسانی سرمایه مشارهت
  توساعه اتوماسایون اداريهااي )شاامل مولفاه سالمت

پرونااده   توسااعه ناااام جااام  اطالعااات بیمارسااتانی
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هااي اطالعاات مادیریت و سیساتم  الکترونیک سالمت
یکپارنااه سااازي ناااام اطالعااات   پشااتیتان تصاامیم

اطمینان از دستیابی به اطالعات درست و باه   بهداشتی
مشاتر  باین یکپارنه ساازي نااام اطالعااتی    موب 

 (.1باشد )جدول ( میهارهنان

هااي همچنین مشخ  شد مادل تطقیا  و شااخ 
 (.2مدل از براز  مناستی برخوردارند )جدول 

 
 بحث

الااماات تاامین ماالی نتایج تطقی  حاضار نشاان داد 
  مادیریت خادمات ساالمت  فراینادهاي سرمایه انسانی

نهاایی متتنای  الااماتداخلی و مشارهت سرمایه انسانی 
باراي نااام مادیریت الگوي توسعه سارمایه انساانی بر 

باشاند و هرهادام از الااماات داراي مای ساالمتابتصاد 
باشند. همچناین مشاخ  شاد مادل نندین مولفه می
در  ها از باراز  مناساتی برخوردارناد.تطقی  و شاخ 
 از بساایاري تااوان عنااوان هاارد هااه درایاان رابهااط ماای

 باه جهاان  سراسار در بهداشاتی مرابتات هاايسیستم
ه نقا  ها توجه زیادي شده است انسانی مناب  مدیریت

 بار مهمی در شتکه بهداشت دارند. به عنوان مثال عالوه
ترهیااک  حفاا   جساامی و انسااانی مناااب  بااین تعااادل
 مختلفی انواع جهت استفاده از ظرفیت مناسک مدیریتی

 نیاا بهداشتی هايمرابتت مرابتان و سالمت مروجین از
 توجه با. است ضروري سیستم موفقیت از اطمینان براي

افاراد از ناار هاو   تاوان  مهم و نشکار تفاوت هاي به
 هاه اسات ضاروري  اي و..عملیاتی  توان فنای و حرفاه

 هنتارل فیایکی سرمایه از متفاوت بسیار انسانی سرمایه
 . شود مدیریت و

 نیروي در همین زمینه یکی از موضوعات مهم نموز 
نیروي انساانی نااام  هه است بنابراین الزم. باشدمی هار

هاي الزم را در زمینه بهداشات دریافات سالمت  نموز 
 از اطمیناان هنند تا بدینوسیله به مهارت برساند. باراي

 و فعلی نیازهاي تأمین براي هار نیروي نمادگی و نگاهی
 نماوز  و نموز  براي جدیدي هايگاینه  هشور نینده
 بهداشاتی هاايدر زمینه مرابتت هارهنان خدمت ضمن
 هار باراي شایسته و دهدی نموز  هار نیروي. است الزم

بناابراین  .اسات ضروري موف  بهداشتی مرابتت سیستم
 باه انساانی مناب  مختل، ابتکارات  هارایی افاای  براي
 تتادیل براي خدمات سپاري برون. است شده گرفته هار

 باه متغیار هااي هایناه باه هار نیروي ثابت هاي هاینه
. اسات شده استفاده هارایی بهتود براي اي وسیله عنوان
 داخلای پیمانکااري و عملکرد براردادهاي  برارداد انعقاد
 است. رفته هار به ابدامات از هایی نمونه نیا

 بهتود دنتال به بهداشت بخ  اصالح در انسانی مناب 
بحاور هلای . اسات بیمااران رضاایت و خادمات هیفیت
 فنای رو  هیفیت دو به بهداشتی هاي مرابتت هیفیت

 هیفیات. شاود مای اجتماعی تعریا، فرهنگی هیفیت و
-مای موجاود بهداشتی هايسرویس هه تأثیري به فنی

 باشاند داشاته جمعیات یاک بهداشتی شرایط بر توانند

 برای نظام مدیریت اقتصاد سالمت الگوی توسعه سرمایه انسانینهایی مبتنی بر  الزامات تدوین -1جدول 

 
 

 اجرایی مرتبطبرنامه ها و اقدام های  عوامل کلیدی

 Q1, Q2, Q3, Q5, Q6, Q9, Q11 راهبرد های افزای  سود و درآمد الزامات تامین مالی سرمایه انسانی

افزای  و تعمیق ارتباط با الزامات مدیریت خدمات سالمت  الزامات مدیریت خدمات سالمت
 توسعه سرمایه انسانی

Q5, Q2, Q4, Q8, Q9, Q10, 

Q11,Q13 

 Q7, Q8, Q9, Q2, Q4, Q12 بخ  بندی بازار متناسب با نوع تولید و درخواست ها فرایند های داخلی

 R&D Q12, Q13, Q5, Q7, Q10توسعه تحقیق و توسعه و ایجاد معاونت  الزامات مشارکت سرمایه انسانی

 

 میزان شاخص نیکویی برازش مدل دوم پژوه  -2جدول 

 GOF–میزان شاخص نیکویی برازش 

 514/0 شاخص مطلق
 65/0 شاخص نسبی
 88/0 شاخص مدل بیرونی
 74/0 شاخص مدل درونی
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کشور سالمت اقتصاد نظام در یانسان هیسرما توسعه الگوی ارائه                

 

 

 بتاول بابل میاان اجتماعی فرهنگی دارد. هیفیت اشاره
 را بیماااران انتاااارات تااأمین توانااایی و خاادمات بااودن
ساال  هند. در هماین راساتا  طتیتای درمی گیرياندازه

 بار ماثثر ( تطقیقی تطت عنوان بررسای عوامال1395)
انسانی به صاورت مقحعای در ساال  هايسرمایه توسعه
ایاران  اجتماعی تامین سازمان هايبیمارستان در 1389

 انسانی  هايسرمایه توسعه الگوهاي محالعه با انشام داد.
 خترگان از سنشی نار با و طراحی اولیه مفهومی الگوي
 اسااآ بار شاده طراحای پرسشانامه ساپس. شد تایید
 هااي سرمایه توسعه مسئوولین تمام توسط اولیه الگوي
 68) اجتمااعی تاامین سازمان درمانهاي مدیریت انسانی
 بیشاینه رو  با اهتشافی عامل تطلیل. شد تکمیل( نفر

. شاد انشام واریماهس رو  با متغیرها تفسیر و احتمال
 تاییادي عامل تطلیل از نمده دست به عوامل تایید براي
 از هاامثلفاه مستقیم غیر و مستقیم روابط تعیین براي و

 عوامال. شاد استفاده ساختاري هايمعادله الگوي رو 
( مادیریت تعهد و سازمان توسعه) تعهد مثلفه به مربو 

. داشات ارتتاا  شاغلی پیشارفت مسایر تعیین عامل با
 ریاايبرناماه عامل با شغلی پیشرفت مسیر تعیین عامل

 نموز  ریاي برنامه عامل. داشت مستقیم رابحه نموز 
 هاي سرمایه توسعه هايابدام عوامل با مستقیم ايرابحه
 عامال و هرد می بربرار( فردي توسعه و نموز ) انسانی

 بار تاثیرگاذار مساتقل عامل یک عنوان به نیا ارزشیابی
 عوامال هاا  یافتاه باه توجه با. شد شناخته عوامل تمام

 هاي سرمایه توسعه براي پهوه  این در شده شناسایی
 به مناسک اجتماعی تامین سازمان بیمارستانهاي انسانی
این یافته به ناوعی باا نتاایج تطقیا   .(7رسد ) می نار

 حاضر همسو است.
در تطقی  دیگري در همین زمینه و همساو باا نتاایج 

بااه  ( نیااا2019و همکاااران ) رودریااکتطقیاا  حاضاار 
 و جهانی منار از بهداشتی هاي مرابتت سیستم بررسی
 هلای نتاایج بهتاود در انساانی منااب  مادیریت اهمیت
 .پرداختند درمانی بهداشتی خدمات ارائه و بیمار سالمت
 باه هاه شاوندمی ظاهر مختلفی موفقیت هلیدي عوامل
 مادیریت و بهداشتی هاي مرابتت هايشیوه روي وضوح
 هاه نتاایج نشاان داد. گذارناد مای تاأثیر انساانی مناب 
 مرابتات سیساتم هر براي انسانی مناب  مدیریت نگونه
 مادل تواناد مای نگوناه و است ضروري بهداشتی هاي
 هاي نال . بخشد بهتود را بهداشتی هاي مرابتت هاي

  هانادا در بهداشتی هاي مرابتت هاي سیستم در موجود
 حااال در مختلاا، هشااورهاي و نمریکااا متطااده ایاااالت
 باراي پیشانهاداتی با  گیرد می برار بررسی مورد توسعه

 صطی  اجراي طری  از مشکالت این بر غلته راهکارهاي
 تقاباال و مقایسااه. انسااانی مناااب  ماادیریت هاااي شاایوه

 و عملای نقا  از تاري عمی  در   منتخک هشورهاي
 بهداشاتی هاي مرابتت در انسانی مناب  مدیریت حیاتی

 ارائاه در انسانی مناب  صطی  مدیریت.نورد می فراهم را
. اسات مهام بسایار بهداشتی هاي مرابتت باالي هیفیت
 هااي مرابتت در انسانی مناب  مدیریت در مشدد تمرها

 هااي سیاسات تدوین براي بیشتر تطقیقات و بهداشتی
 و بهتار نتاایج باه دساتیابی براي. است نیاز مورد جدید

  جهاان سراسار در بهداشاتی هااي مرابتت به دستیابی
 ماورد بسایار انسانی مناب  مدیریت موثر هاي استراتهي

 .(8است ) نیاز
 هاااي مرابتاات بخاا  در انسااانی ساارمایه ماادیریت
 حف  و جذب  جذب به همک در مهمی عامل بهداشتی
 ناال  گارفتن ناار در باا. است ماهر بسیار هار نیروي
  پرستار همتود - بهداشتی هاي مرابتت روي پی  هاي
 و هاا بیمارساتان - جدید فناوري معرفی و بوانین تغییر

 و توساعه طریا  از توانناد مای بهداشاتی هاي سیستم
 موفقیات  انساانی سارمایه باوي اساتراتهي یک اجراي
 یاک از فقاط هاار این انشام. هنند پشتیتانی را سازمانی
 همچناین. هند نمی پشتیتانی باال عملکرد با هار نیروي
 نشاان تطقیقاات. شاود مای بیمار تشربه بهتود به منشر
 باا بهداشاتی هااي مرابتات هاي سازمان هه است داده

 درصاد 13  اساتعداد مادیریت زدنای مثال عملکردهاي
 مای هساک را نن فاباد افراد از باالتر بیمار رضایت نمره
 پشاتیتانی و مشاغول مسایري در هارمندان وبتی. هنند
 خاود هااي نق  در هند می همک ننها به هه شوند می

 مای مناد بهاره ماایا این از همه  شوند ماهرتر و موثرتر
 سارمایه مدیریت بهتود براي رو  هفت اینشا در. شوند
 .است شده نورده بهداشتی هاي مرابتت انسانی
 ناارخ انشااام شااد  2019هااه در سااال بررساای  طتاا 
 باراي حتای و درصاد 19 ملای بیمارستان مالی گرد 
 31.9) پرساتار مشااز دساتیار مانناد هاا نق  از برخی
 هااي ساازمان. اسات بیشاتر حتی( مالی گرد  درصد

 هااي اساتراتهي افااای  با توانند می درمانی بهداشتی
 و بخشااد ماای بهتااود را روحیااه هااه اسااتعداد ماادیریت
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 افااای  روناد هناد  مای ترغیاک مانادن به را هارهنان
 تنهاا ناه احتتااآ بهتاود. هنند معکوآ را مالی گرد 
 مای تضمین بیماران براي را باال هیفیت با مرابتت تداوم
 الزم زماان و هایناه تا هند می همک شما به بلکه  هند
 . (9باشد ) هنند  می تر  هه هارهنانی جایگاینی براي
  پاشاکان  بهداشاتی هااي مرابتات هااي سازمان در

 تاا هنناد همکااري هام با باید مرابتان سایر و پرستاران
 مثتاات نتااایج بااه و هننااد باارنورده را بیمااار نیازهاااي
 مادیریت اساتراتهي یک  بنابراین. یابند دست بهداشتی
 هاار هاه اسات سازوهارهایی شامل سالم انسانی سرمایه
 هماانحور. هنناد می تشوی  را اعتماد و شفافیت  تیمی
 محرح هارده اسات وبتای (2019) میگویل و هریمر هه

  تارآ بادون  باشاند صادق و باز یکدیگر با تیم اعضاي
 گاذاري اشاترا  باه و همکاري  متقابل اعتماد به منشر
 بیمااران. شاود مای هاا رشاته باین در روشاها بهترین
 (.10برند ) می را سود بیشترین

 عناوان باه را شاناخت سااختن مثتت فواید تطقیقات
 نشاان انساانی سرمایه مدیریت استراتهي از مهم بخشی
نشاان داده  (2018پهوهشی هاه در ساال ) در. دهد می

 ننها سازمان هه هارهنان عنوان هردند درصد 80 شد هه
 اهثار همچناین  دارد هارهناان تعامل باا اي برايبرنامه
 باه برناماه این هه گفتند دهندگان پاسخ اتفاق به بریک
 هارهناان هلای تشرباه و تعامال  هارهناان روابط بهتود
 هاه هارهناانی  گالوپ دیگر تطقیقات در. هند می همک

  باشاند شده شناخته هافی اندازه به هردند نمی احساآ
 شاغل نینده سال در هه گفتند دیگران از بیشتر برابر دو
 .(11هنند ) می تر  را خود

 انسانی سرمایه ( به بررسی تأثیر2020ماندال ) سانتانو
 تامینزنشیره عملکرد و بهداشتی هاي مرابتت نابکی بر

 هااي ساازه هاه ننشا بهداشتی پرداخت. از هاي مرابتت
 مربو  موضوعاتی به عمدتاً محالعه این در استفاده مورد
 مای ننهاا باه مرباو  تاأمین زنشیاره و بیمارساتانها به

 ارشاد مادیران ادراهای پاساخهاي محالعاه ایان  پردازد
 ادراهای هاي پاسخ. است هرده نوري جم  را بیمارستان

 بیمارستان مدیر 212 با حضوري هاي مصاحته طری  از
 شده دریافت  هنند می هار مختل، بیمارستانهاي در هه
 تطلیال از اساتفاده با شده نوري جم  هاي پاسخ. است
 ماورد سااختاري معاادالت سازي مدل و تأییدي عاملی
 مثتات تاأثیرات هاا یافتاه .گرفات برار تطلیل و تشایه

 بهداشاتی هااي مرابتت و SC عملکرد بر انسانی سرمایه
 هايمرابتت SC عملکرد  این بر عالوه. دهد می نشان را

 هااي مرابتات در ناابکی افاای  به منشر نیا بهداشتی
بابلیت مثتت تعدیل همچنین محالعه این. شد بهداشتی

 انسانی سرمایه در IT در درون و پوشا  خارج در IT هاي
 در و بهداشااتی هاااي مرابتاات SC عملکاارد انشماان و

 ناابکی انشمان و بهداشاتی هااي مرابتات SC عملکرد
 اهمیات به محالعه این .داد نشان را پاشکی هايمرابتت
 باه) بیمااران به سریعتر خدمات ارائه در انسانی سرمایه
 و بهداشات تاأمین هاي زنشیره در( نابکی مثال عنوان
 بار عاالوه. پرداخات SC عملکارد بهتود طری  از درمان
 فنااوري مختل، هاي بابلیت اهمیت به محالعه این  این

 خادمات ارائاه در را انسانی سرمایه اهمیت هه اطالعات
 افااای  SC هارنمد عملکرد طری  از تر سری  و هارنمد
 .(12پرداخت )  دهد می

لاای  در تطقیاا  دیگااري در همااین زمینااه نلتاارت
 ساارمایه ایشاااد و سااالمت (  بااه بررساای بهتااود2019)

ماوثر  اولیاه هااي مرابتات سیستم یک طری  از انسانی
 هااه  بار بایاد  جمعیت سالمت بهتود پرداخت. براي

 و ساالمتی از حفاظات افاای  و بهداشتی هاي نابرابري
 موبا  باه درماان و تشاخی   هاا بیماري از پیشگیري
 در ساالمت هنناده تعیاین عوامل با مقابله با ها بیماري
 نااري شواهد. هرد تأهید باالدست و میانه  دست پایین

مرابتات هااي سیساتم باین ارتتا  براي بوي تشربی و
 بهتاود بهداشاتی هااي شااخ  و باوي ملی اولیه هاي
 ارتقااا بااراي هننااده تعیااین رویکاارد. دارد وجااود یافتااه

 همچناین ساالم شاهرهاي  سالم مدارآ مانند بهداشت
 و ساالمت هنناده تعیاین عوامال باه هه است نن هدف
 ایشااد باراي جواما  و هاا خاانواده  افراد ظرفیت ایشاد
 مفهاوم. بپاردازد باوي اجتمااعی و انسانی هاي سرمایه
 مای ارائاه را توضیطاتی اجتماعی و انسانی هاي سرمایه
 ساالمت باه دستیابی به بادر جوام  برخی نرا هه دهد
. نیساتند مشاابه شناسی جمعیت با جوام  سایر از بهتر
 در شااده انشااام محالعااات باار مااروري  مقالااه ایاان در

 یاک نگوناه هاه دهاد مای نشاان مختلا، هشاورهاي
 توساعه خاوبی باه اولیاه بهداشتی هاي مرابتت سیستم
  دهاد هااه  را میار و مارگ علل تمام تواند می یافته

 بیمارساتان در بستري  بخشد بهتود را سالمتی وضعیت
 شاارایط در تفاااوت عاادم رغاام علاای و دهااد هاااه  را
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 مداخلاه استراتهي. هند جویی صرفه  اجتماعی ابتصادي
 از ماادلی توسااعه حااال در مقالااه ایاان در شااده توصاایه
 به پیوستن با اولیه بهداشتی هاي مرابتت جام  سیستم

 هاااي طاارف هاااي تااال  تلفیاا  و مختلاا، تنایمااات
 سپس. است بهداشت بخ  از خارج و داخل در مختل،
 باا اولیاه بهداشتی هاي مرابتت تیم مختل، هاي مولفه
 نادیکتار بهداشاتی مختلا، شرایط و ها خانواده و افراد
 توساعه تقویات باه افاایای هام اثار ایان. هنند می هار

 ایان ساپس. هناد می همک اجتماعی و انسانی سرمایه
 پاایین و میاانی  باالدساتی هااي تاال  تواند می مدل
 ناابرابري هاه  و جمعیت سالمت بهتود براي را دستی
 نتیشاه در  صاورت ایان غیر در. هند ترهیک سالمت در

افتاد  مای خحر به راحتی به سالمتی  سری  شهرنشینی
(13). 

با این حال عدم دسترسای باه تماام مادیران از یاک 
طرف  عدم هنترل شرایط روحای و روانای افاراد نموناه 
هنگام تکمیل پرسشنامه از طرف دیگار و عادم هنتارل 
ساااوگیري احتناااالی هنگاااام تکمیااال پرسشااانامه از 

باشند هه ممکن اسات هاي تطقی  حاضر میمطدودیت
 داشته باشند.بر نتایج تطقی  تاثیر 

 
 گیرینتیجه

الاامات تاامین ماالی سارمایه نتایج تایید هننده تاثیر 
  مدیریت خدمات سالمت  فراینادهاي داخلای و انسانی

الگوي توسعه سرمایه انسانی بر مشارهت سرمایه انسانی 
باشاند بناابراین مای براي ناام مدیریت ابتصاد ساالمت

 پای ریااي نیاروي انساانی  شود با برناماهپیشنهاد می
 در انساانی نیاروي تقاضااي و عرضاه تحتی  نطوه بینی
 انساانی منااب  مدیریت در انسانی سرمایه تامینو نینده 

هارایی نیروي انساانی را بااال بارده و بادین صاورت باه 
 ابتصاد همک هرد.
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