
 

 

 

 

 

 شناسی وضعیت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایرانآسیب

 سازی آنبهینههای  راهکار و ارائه

 
  3، سید امید خلیلی فر2ناصر پورصادق، 1اله سیاریحبیب

 03/30/96:مقاله پذیرش                                                                       03/30/96: مقاله دریافت
 

 چکیده 
های موجوود  تبیین آسیب مان آجا یا به عبارتیوضعیت بهداشت و در یشناسبیآستحقیق حاضر با هدف 

در پنج حوزه: )ساختار و فرآیندها، فرماندهی و رهبری، منابع انسانی، نظوا  فنواوری و تیهیو او موجوود و     
سازی، نگارش شده است.تحقیق حاضر بر مبنای بهینه  یکارهاراه نظا  مالی سامانه بهداشت و درمان( و ارائه

برای  ازیموردن یهاداده. باشدیمش از نوع تحقیقاو پیمایشی هدف از نوع تحقیقاو کاربردی و بر اساس رو
و بوا روش مراجعوه بوه کتابهانوه، مقوایو، اینترنوت و ماواحبه از         یبردارشیفادبیاو علمی به کمک اب ار 

تقسیم گردید. دسته اول شوام:: خبرگوان و    دودستهگردید. جامعه آماری در تحقیق حاضر به  نیتأمخبرگان 
در مرحله مااحبه به تعداد بیست نفر  و به روش تما  شمار بود و در مرحله دو  برای تکمی:  نظرانصاحب

نفر بوود   151شام:: کارکنان و مدیران شاغ: در سطح سامانه بهداشت و درمان به تعداد  یدووجهپرسشنامه 
نظقی پرسشنامه نفر محاسبه گردید. روایی صوری و م 111که به کمک جدول مورگان حیم نمونه آن تعداد 

 دیتائتوسط خبرگان، اساتید دانشگاه و اساتید دانشگاه علو  پ شکی مورد  سؤایوبه لحاظ کمیت و کیفیت  
بوه کموک فنوون آموار      هوا دادهقرار گرفت. روایی سازه یا توافقی به کمک فن تحلی: عاملی ارزیابی گردیود.  

وابسوته جهوت تحلیو:     یهوا نمونوه با  یانمونهدو  tتوصیفی و آمار استنباطی مانند فن تحلی: عاملی، آزمون 
قرار گرفت. بیشترین سطح شوکاف مربووب بوه     :یوتحلهیتی شکاف  بین وضعیت موجود و مطلوب، مورد 

 .باشدیمو مدیریت منابع مالی  نیتأممتغیر 
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 مقدمه
برای  یافتهاختااصمنابع  کارگیریبهپیشگیری، درمانی و بازتوانی برای افرادی معین و مشهص و 

واحد و یا متعدد باشند که مشابه این  توانندمیدر هر کشور  هاسامانههستند. این  شدهتعیینمقاصد 

بورای ارائوه    یافتوه سازمان هاییمیموعهمراقبت بهداشتی  هایسامانهو  هانظا وضعیت در کشور ما 

 هوا سوامانه که عالوه بر وزارو بهداشت و درمان و آموزش پ شکی  شودمی، نی  دیده خدماو ویژه

مسئول دیگری نی  حضور دارند که خدماو بهداشتی درمانی را در چارچوب مقورراو   هاینظا و 

بهداشت و درمان ارتش، سپاه، . نظیر اداراو نمایندمیسازمانی و استانداردهای مأموریتی خود ارائه 

در سوامانه   ، سوازمان توأمین اجتمواعی و ....   صداوسویما ناجا، وزارو دفاع، وزارو نفوت، سوازمان   

در دل جمعیت کلی کشوور اسوت    ایجامعهبهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایران نی  که 

از عوامو:   سوازمانی  وتی به لحاظ ال امواو موأموری   هاآن هایخانوادهوضعیت تندرستی کارکنان و 

و  هوا سیاسوت که تا حدود زیادی با معیارهوای کشووری متفواوو هسوتند.      پذیرندمیبسیاری تأثیر 

مندرج در سند راهبوردی بهداشوت، اموداد و درموان نیروهوای       آورال ا قاطع، شفاف و  هایابالغیه

از  (علیوه اهللال )سو حضورو معاوومه   بیوت اهو: مسلح جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان طرح کریمه 

نیروهای  هایسازمانبه کلیه  21/3/1310در تاریخ ( )تحت عنوان طرح قائم  هاییطرحمیموعه 

ایون طورح بایود    »ارتش جمهوری اسالمی ایران ابالغ و صراحتاً اعال  نمووده اسوت    ازجملهمسلح 

سواله قورار گیورد و هموه مسوئولین و       5 هوای برناموه  ازجملهمبنای تما  تامیماو و اقداماو مهم 

و راهبردهوای   هوا سیاستمذکور در طرح با اجرای  اندازچشمفرماندهان باید تالش نمایند اهداف 

 «.مندرج در آن محقق شود

امداد و درمان )سالمت( نیروهوای مسولح جمهووری اسوالمی     ، در این سند اعال  گردیده بهداشت

طب رز  و درمان  درزمینةاست دارای بایترین سطح علمی  ایهمیموعساله آینده  21ایران در افق 

مادومین جنگ نوین در تراز جهانی با اولویت بهداشت و طب پیشگیری و آمووزش و پوژوهش،   

و حوواد    هوا جنوگ توانمند در امداد و انتقال و تأمین خدماو سالمت میوروحین و ماودومین   

هداشتی و درمانی مطابق با استانداردهای علمی همراه زمان، ارائه خدماو ب ترینکوتاهدر  غیرمترقبه

از خدماو عادینه سالمت، امید به زندگی سالم، کمترین بوار بیمواری    مندیبهرهبا پاسهگویی بای، 

 مبتنی بر الگوهای رفتاری سالم در تراز اول جامعه.
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پویش   شوده رسویم ت انوداز چشمبدیهی است نی: به اهداف وایی سند راهبردی بهداشت و درمان و 

 سوازی پیواده در آن قابو:   خوبیبهتوسعه  فرآیندهایکه  یابدمیامکان تحقق  بسترسازمانیروی، در 

دقیوق   شناسیآسیبسازمانی نیازمند بررسی  فرآیندهای درباشند اما هرگونه اعمال تغییر یا مداخله 

 سازمان در همه ابعاد و زوایا است.

و یوا   شوده شناختهبر اساس مطالب بای تحقیق حاضر سعی دارد بر اساس یک مدل علمی و الگوی 

درموان آجوا بوه عمو: آورده و      وضوعیت بهداشوت و   جوامعی از  شناسوی آسویب ترکیبی از الگوها، 

 بازدیودهای  وهوا  از بررسوی  عمودتاً کوه   هاحوزهترین ترین و کلیدیدر مهم سازیبهینهراهکارهای 

 و،مودیریت  فرآیندها وسواختارها  " شوام:  ومراک  بهداشتی درمانی آجا احاوا  گردیوده    محقق از

، ارائه نماید.در حال حاضور  باشدمی"تیهی او وفناوری  نظا  و،منابع انسانی،منابع مالی  فرماندهی

سوامانه بهداشوت و    رسود موی موجود،به نظر  مستنداو و اینوبهو بازدیدهای  هاارزیابیبا توجه به 

مورتبط   هوای حوزه وبرد. برخی از محورها رنج می هاییآسیبمهتلف از  هایعرصهرمان آجا در د

 باشد:به شرح ذی: می هاآسیببا  این 

خودماو   پوشوش  وسالمت در قرآن و فقه اسالمی،اصول بهداشت و سالمت اسالمی ایرانی، تنوع 

بهداشوت  و    هوای سوامانه  در، مودیریت  بحوران  دردرمانی، تهدیداو  نوین، بهداشوت و سوالمت    

آینوده، پ شوکی    رزمنودگان  و سربازان در روحی ودرمان نظامی،دیپلماسی سالمت،سالمت جسمی 

حووزه سوالمت نظوامی،     تیهیو او در  و ژنتیک انسانی،دارو ذخایر پ شکی و  هایسرمایهمحیطی،

 سالمی)خوردن،بهداشت نظامی، سبک زندگی نظامی ا فضاهای فی یکی درمانی، روانشناسی نظامی،

توأمین نیوروی    بازتوانی نظامی، آمووزش و  و بهشیتوان اقتااد سالمت، آشامیدن، خواب،تحرک(،

نظامی،طوب   سوالمت  وتولیداو در حووزه بهداشوت    انتقال نظامی، طب رزمی، تهاای، امداد و

:، روحیه و من لت ن. ، خانواده سالم، طب مکمو  ای،های بیمهپیشگیری، طب سنتی، ایمنی، پوشش

 الگوی نوین سالمت و. . . .

-موی  شناسوی آسیبو در مواردی که سازمان با مسئله خاصی مواجه است،  شناسیآسیبدر فرآیند 

تواند مسئله محور باشد و به جستیوی علو: مسوائ: بپوردازد. بسویاری از مودیران کوه در توسوعه        

 شناسوی آسویب مسئله یا مشک: خاصی مواجه نیستند. در این حالوت،   هیچ با، هستند درگیرسازمان 

 بهبوود قاب:تا سطوحی که در آینده  کندمیو کارکرد فعلی سازمان را بررسی  باشدمیتوسعه محور  

 (.  31:1315است را مشهص کنند.)کامینگ  توماس جی. و ورلی کریستوفر جی. ،
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مسئله محور  شناسیآسیبسامانه بهداپ آجا از نوع در  شناسیآسیب رسدبا این توضیح به نظر می

را  هوواآسوویبیووک نگوواه اجمووالی شوواید بتوووان تعوودادی از  بووا ودر شوورایط فعلووی  چراکووهاسووت 

 در ربوط ذی مسئولین ومدیران،فرماندهان  دانش وبرشمرد.بنابراین اهمیت این تحقیق کمک به علم 

-از یافتوه  بورداری بهرهدرمان آجا و  شت وموجود و وضعیت فعلی سامانه بهدا هایآسیبشناسایی 

در طراحوی   نهایتواً ساله،عملیاتی سوالیانه و  های پنجبرنامه قالب درری ی و های تحقیق در امر برنامه

کوه مودیران و فرمانودهان ارشود را در امور      در آجا خواهد بود.ضمن ایون  درازمدوهای اندازچشم

 اشت و درمان یاری خواهد نمود.بهد سامانه بر، هدایت و نظارو گذاریسیاست

تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درموان ارتوش    بررسیهدف اصلی تحقیق:

منابع انسانی سوامانه بهداشوت و    -3فرماندهی و رهبری،  -2ساختار و فرآیندها،  -1در پنج حوزه 

نظا  مالی سامانه بهداشت  -5و تیهی او موجود در سطح سامانه و  آوریفننظا   -2درمان ارتش،

 و درمان

 نی  شام:: اهداف فرعی

بررسی تفاوو بین وضعیت موجود و مطلووب سوامانه بهداشوت و درموان ارتوش در حووزه        الف(

 ساختار و فرآیندها

 ب( بررسی تفاوو بین وضعیت موجوود و مطلووب سوامانه بهداشوت و درموان ارتوش در حووزه       

 فرماندهی و رهبری،

پ( بررسی تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حووزه منوابع   

 انسانی

و( بررسی تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حووزه نظوا    

 و تیهی او آوریفن

و درمان ارتش در حووزه نظوا     ( بررسی تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت 

 مالی

وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش آیا بین این است که  قتحقیاصلی  سؤال

منابع انسانی سوامانه بهداشوت و    -3فرماندهی و رهبری،  -2ساختار و فرآیندها،  -1در پنج حوزه 

نظا  مالی سامانه بهداشت  -5و  و تیهی او موجود در سطح سامانه آوریفننظا   -2درمان ارتش،

 ذی: است: صوروبهفرعی  سؤایوو درمان تفاوو وجود دارد؟ و 
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آیا بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حوزه ساختار و فرآینودها   الف(

 تفاوو وجود دارد؟

فرماندهی و رهبری، ب( آیا بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حوزه 

 تفاوو وجود دارد؟

پ( آیا بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حوزه منابع انسانی تفواوو  

 وجود دارد؟

و  آوریفون و( آیا بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درموان ارتوش در حووزه نظوا      

 تیهی او تفاوو وجود دارد؟

موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حووزه نظوا  موالی تفواوو      ( آیا بین وضعیت 

 وجود دارد؟

وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشوت و درموان ارتوش در    بین فرضیه اصلی نی  این است که 

منوابع انسوانی سوامانه بهداشوت و      -3فرماندهی و رهبوری،   -2ساختار و فرآیندها،  -1پنج حوزه 

نظا  مالی سامانه بهداشت  -5و تیهی او موجود در سطح سامانه و  آوریفنا  نظ -2درمان ارتش،

 شود:ذی: بیان می صوروبهو درمان تفاوو وجود دارد. و فرضیاو فرعی 

بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتوش در حووزه سواختار و فرآینودها      الف(

 تفاوو وجود دارد.

لوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حووزه فرمانودهی و رهبوری،    ب( بین وضعیت موجود و مط

 تفاوو وجود دارد.

پ( بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حووزه منوابع انسوانی تفواوو     

 وجود دارد.

و  آوریفون و( بین وضعیت موجود و مطلووب سوامانه بهداشوت و درموان ارتوش در حووزه نظوا         

 وجود دارد. تیهی او تفاوو

 ( بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه بهداشت و درمان ارتش در حوزه نظا  مالی تفاوو وجود 

 دارد.
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 مبانی نظری

 پیشینه: -الف

 : بدست آمدهای بعم: آمده در منابع مهتلف موارد ذی: بعنوان پیشینه تحقیق با بررسی

 جهواد  هوای سوازمان  در انسانی منابع بهسازی یبرنامه ارزیابی» منظور به ،(1312) زمانی و منفرد 

 و مودیران  کارشناسوان،  از نفور  11 میوان  در پیمایشوی  -توصیفی روش به را پژوهشی «کشاورزی

 انیوا   ایمرحلوه  دو ایخوشه روش به گیرینمونه با کشور کشاورزی جهاد هایسازمان معاونان

 اهمیوت  میو ان  و «موجوود  وضوعیت » هوای شواخص  بین که داد نشان پژوهش نهایت در. اندداده

 هفوت  بهسوازی،  هایبرنامه در کارکنان مشارکت. دارد وجود معناداری تفاوو بهسازی معیارهای

 هوای طرح در کارکنان فعال مشارکت بهسازی، هایطرح ارائه به کارکنان ترغیب و تشویق) معیار

 بوه  اعتمواد  داشتن به کارکنان تشویق سازمان، آموزشی ری یبرنامه در کارکنان مشارکت بهسازی،

 بور  تاکید آموزشی، هایمشیخط و هااستراتژی تدوین در کارکنان مشارکت مشارکت، برای نفس

 وضوعیت  از همگوی  شوود، می شام: را( هاآن سازمانی و فردی حقوق عنوان به کارکنان بهسازی

  .نیستند برخوردار هاسازمان در مطلوبی

 ،انسانی منابع نگهداشت نظا  شناسی آسیب به پژوهشی در( 1313) همکاران و شهامت حسینیان 

 از کوه  تحقیق این در. پرداختند انسانی منابع داشت نگه نظا  هایآسیب شناخت هدف با ناجا در

 نفراسوتفاده  111 تعداد به آماری نمونه حیم از است پیمایشی روش، نظر از و بوده کاربردی نوع

 سیسوتم  در ضوعف  همچنین روانی، و جسمی بهداشت ضعف که گردید مشهص نهایت در. شد

 منوابع  داشوت  نگوه  نظوا   بر رفاهی خدماو ارائه سیستم در ضعف نی  و م ایا و حقوق پرداخت

 در ضوعف  ایون  افو ایش  موجوب  که انگاریسه: و توجهیبی هرگونه و داشته تأثیر ناجا انسانی

 .شد خواهد انسانی منابع نگهداشت نظا  به مهتلفی هایآسیب باعث گردد، ناجا سازمان

 در بهبوود  رویکردهوای  شوناخت  جهوت  یوابی  عارضوه   منظوور  به را تحقیقی ،(1315) زادهقاسم 

 از تعوالی  سووی  بوه  حرکوت  جهت شرکت سازیآماده هدف با و خوزستان ایمنطقه برق شرکت

 بوا . اسوت  داده انیا  بهبود رویکردهای شناسایی و سازمانی هایضعف و عوارض شناخت طریق

 :است بوده زیر شرح به شرکت در شده شناسایی عوارض هاارزیابی به توجه
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 در ن ولوی  سویر  -3 هانظرسنیی در کارکنان  رضایتمندی عد  -2 مشتریان نسبی رضایت عد  -1

 عود   -5 سوالیانه  پیشوگیرانه  هوای برنامه تحقق عد  -2 عملی قدرو به شده تولید قدرو حداکثر

 .توزیع شبکه تلفاو صعودی سیر -0 شبکه حواد  نرخ بودن بای -1 سودآوری اهداف تحقق

 توأمین  هوای بیمارسوتان  در توانمندسوازها  وضوعیت  بررسوی » منظور به ،(1313) ای دی و ملکی-2

 توأمین  بیمارسوتان  دو در و توصویفی  نووع  از را پژوهشی «سازمانی تعالی الگوی براساس اجتماعی

 بیمارسوتان  کوه  دهود موی  نشان آمده دست به نتایج نهایت در. دادند انیا  ورامین و کرج اجتماعی

( درصود  11) فراینودها ( درصد 1/51) استراتژی و مشی خط ،(درصد 1/21) رهبری زمینه در البرز

 بیشوتری  امتیواز  خرداد 15 بیمارستان و آورد بدست خرداد 15 بیمارستان به نسبت را بیشتری امتیاز

 بیمارسوتان  بوه  نسوبت ( درصد 5/23) منابع و هامشارکت ،(درصد 33/20) کارکنان معیارهای در را

 .آورد بدست البرز

 مفهوم شناسی: -ب

های مهتلف رنج ببرند و عالئوم آن  ها از بیماریها نی  ممکن است مانند انسانسازمان شناسی:آسیب

شوود کوه   کسوانی منتقو: موی   ها در سوازمان، اغلوب توسوط    بیماری گونهاینرا نشان دهند. معمویً 

گیرند و پیوسته یا موقت، توانایی هماهنگی با نیازهوای وابسوته بوه نقوش     ها را میترین تامیممهم

خود را ندارند. درمان بیماری در سازمان، تنها زمانی ممکن است که ریشوه آن در مرحلوه نهسوت    

هوا و یوا برقوراری    باشد. واقعیت این است که اغلب مدیران از آشوکار شودن واقعیوت    شدهشناخته

کنند. عواملی از قبی: ماهیت مشوک:، وضوعیت جدیود    ارتباب با مسائ: تحت بررسی، جلوگیری می

، موجب بروز مواردی از ناکارآمدی مدیرههیئتشده  چیندستمحیطی، افراد مرتبط و یا اطالعاو 

   (.2-5: 1315شود )مان ینی، سازمان میموقت در مدیریت 

ارتقای اثربهشی سازمانی وجود دارد )کامینگ  و ورلوی،   منظوربهزیادی  سازمانیتوسعهراهبردهای 

شناسی سازمانی است که شام: تشهیص یا ارزیوابی واوایف   ها، آسیبیکی از این راهکار(. 1333

سازمانی مناسب اسوت. طبوق ایون نظریوه،     ری ی مداخالو تغییر طرح منظوربهیک سطح سازمانی 

هوای  ها و نی  حلقوه ها، توان عملیاتی و خروجیسیستمی جامع با ورودی عنوانبهتواند سازمان می

تواند در شناسی سازمانی میها هنگا  آسیبآوری دادهبازخورد مورد بازبینی قرار گیرد، فرایند جمع

شناسوی، چوه   شدن در فرایند تغییر بوه کوار. آسویب    برانگیهتن اعضای سازمان در یادگیری و سهیم

کنود. هنور اسوتفاده از    موی  تأییود پ شکی و چه سوازمانی، معموویً وجوود یوک مشوک: واقعوی را       
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های سازمان و ارتباب آن با چگونگی کوار و عملکورد سوازمان در وضوعیت فعلوی اسوت.       خروجی

رد و ابو اری بورای یوادگیری الگوهوای     ها را از میان بوردا تواند حالت دفاعی بنگاهشناسی میآسیب

شناسی اغلوب  در داخ: هر سازمان، فرایند آسیب(. 1-1: 2111جدید رفتاری باشد )مایک: برودیر، 

پذیرش درستی وجود مشکالو یا نیاز به وجود مسیر درست توسط مدیریت عالی سازمان را آسان 

هووای فنووون و یووا روش عووالوهبووه(. 1311، مووان ینی، 1310، هریسووون، 1301کنوود )ارگووریس، مووی

آوری داده اغلب در محدودسازی این مشکالو و پژوهش بورای مشوکالو اساسوی بوه کوار      جمع

(. سورانیا  در  1301؛ پووراس و بور ،   1301، کلوب و فوراهمن،   1313رود )فوردیس و وی:، می

شوروع   ظوور منبوه ها به اعضای سوازمانی  آوری دادهشناسی سازمانی، نتایج جمعداخ: فرایند آسیب

شناسوی،  (. بنوابراین بورای آسویب   1-3: 2115شوود )فالتوا،   فرایند تغییر سازمانی، بازخورد داده موی 

شناس بوا اسوتفاده از تیربوه و تهاوص خوود بوه       باید دلی: و توجیه قاب: قبولی باشد تا آسیبمی

 بررسی و تحلی: در سطح سازمان بپردازد.

ها را برای تغییور در  شناسی ارفیت بنگاهایک: برودیر آسیببه عقیده م های آن:شناسی و  ویژگیآسیب

شناسی فرصت مناسوبی بورای کسوب بیونش جدیود از      دهد. آسیبشان اف ایش میفرهنگ سازمانی

شناسی از تعهد سوازمان بوه بهبوود    کند.با آسیبهای مهتلف کارها در سطح سازمان فراهم میجنبه

 شود.دائمی، اطمینان حاص: می

کند که به ترتیب عبوارو  شناسی چهار مرحله پیشنهاد میها برای آسیبرسی این ویژگیاو ضمن بر

 است از:

برنود و  شود که گروهی معمویً مدیریت به مشک: سازمان پوی موی  شناسی زمانی آغاز میآسیب -1

 نقطه اییاد و تغییر نیاز دارد. ازنظراینکه مشک: به شناسایی 

کنند که ها و اطالعاو را شروع میآوری دادهخارجی، فرایند جمعترکیبی از نیروهای داخلی و  -2

 ، پرسشنامه و ...(ساختاری غیرتواند باشد )مث: مااحبه های متفاوو و مهتلفی میشام: روش

شوود اعتبوار و   شوود کوه احسواس موی    هایی سوق داده میداده سویبهها آوری دادهفرایند جمع -3

 صحت دارند )مالک اعتبار(.

هوا  های درست و صوحیح از سووی آن  شود تا فعالیتنتایج به اعضای سازمان بازخورد داده می -2

 (.1-1: 2111، )برودیر درآیداتهاذ شود و به مرحله اجرا 
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شناسی از دیدگاه هماهنگی پرداخته است و هماهنگی را محور اندیشمندان دیگری به مبحث آسیب

 کنند:شناسی سه مرحله زیر را پیشنهاد میلذا برای آسیبداند و های سازمانی میتمامی فعالیت

هوا را  خوواهیم آن هوای همواهنگی در سوازمان و یوا عناصور سوازمانی کوه موی        شناسوایی روش  -1

 کنیم.   وتحلی:تی یه

شناسایی مشکالو هماهنگی و سپس م ایا و اشکایو انواع مهتلف تغییراتی که ممکون اسوت    -2

ته اینیا است که تالش کنیم تا اف ایش بهبود و یا بوروز مشوکالو )در   در هماهنگی اییاد شود. نک

 کردن هماهنگی مشاهده کنیم.   وزیادکمجهت جلوگیری از رخ دادن آن( را با 

که مطلوب موا اسوت و همواهنگی میوان      دهیسازمانمقایسه سازمان و یا واحد سازمانی با نوع  -3

 (.25-21: 2112، وضعیت مطلوب )رومالرسازمان و ساختار آن و مقایسه دائمی آن با 

 قرار گرفت.   موردمطالعهبه شرح جدول زیر  شناسیآسیبدر این تحقیق تعداد چهارده مدل 
 مطالعه شده شناسییبآس یهامدل: 1جدول                                          

 نا  الگو ردیف

 (،1351میدان نیرو ) وتحلی:تی یه 1

 (،1315) الگوی لویت 2

 (،1310های لیکرو )سیستم وتحلی:تی یه 3

 (،1311های باز )نظریه سیستم 2

 (،1301ای وای بورد )الگوی شش جعبه 5

 (،1300سازمان ) وتحلی:تی یهالگوی سازماری برای  1

 (،1311-1312( مک کین ی )7Sاس ) 0چهارچوب  0

 (،1313چهارچوب فرهنگ، سیاست و فنی تیچی ) 1

 (،1312ری ی عملکرد خوب )برنامه 3

 (1310شناسی رفتار گروهی و شهای )آسیب 11

 (،1332الگوی بورک و لیتوین از تغییر و عملکرد سازمانی ) 11

 (،1335الگوی ستاره گالبرید ) 12

 ICF (2112،)شناسی از دیدگاه کنفرانس اروپایی چارچوب آسیب 13

 (2115الگوی تریکورد ) 12

 

و مدل شناخت سازمانی وای بورد  شاخگیسهمانند مدل  شناسیآسیب هایمدلپس از مطالعه انواع 

و مطالعوه   وتحلیو: تی یوه پیراموون چگوونگی    نظوران صواحب و .... و برگ اری جلساو خبرگی با 
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تامیم بر آن شد کوه   درنهایتدر سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایران  هاآسیب

مطالعه شده و بوا   هایمدلانیا  شدن این مهم با ترکیب برخی از اج ا  تردقیقو  بهترچه ر برای ه

قورار   مودنظر دین مبین اسال  و سفارشاو آن مرتبط با موضوع تحقیق و با  هایآموزهاز  گیریبهره

در پنج حوزه بوه انیوا     شناسیآسیبدادن انتظاراو اسناد بایدستی / مبانی نظری یا ادبیاو تحقیق 

 گذرانیده شد. ازنظرمهتار  صوروبهبرسد . که ادبیاو آن 

 در حوزه مدیریت منابع انسانی سامانه بهداپ ارتش ج.ا.ا. شناسیآسیب .1

 سامانه بهداپ ارتش ج.ا.ا. فرآیندهای وموجود در ساختار  هایآسیبشناخت  .2

منوابع موالی در سوامانه بهوداپ      تمدیری ومالی  تأمین هایروش هایآسیببررسی و شناخت  .3

 ارتش ج.ا.ا.

 )فرماندهی( در سامانه بهداپ ارتش ج.ا.ا.رهبری ودر حوزه سبک مدیریت  شناسیآسیب  .2

مورتبط و   هایفناوری ونظا  تیهی او پ شکی بهداشت و درمان  هایآسیببررسی و شناخت  .5

 سامانه بهداپ ارتش ج.ا.ا. درکاربردی 

برای اجورای   موردنیازها و اقداماو ود از مدیریت منابع انسانی سیاستمقامديريت منابع انسانی :

بورای   ویوژه بوه کارکنوان بسوتگی دارد،    هوایی از فعالیوت  بهشی از وایفه مدیریت است که با جنبه

دادن پواداش و اییواد محیطوی سوالم و     ، ارزیوابی عملکورد  ، کارمندیابی، آموزش دادن بوه کارکنوان  

منافانه برای کارکنان سازمان. مدیریت منوابع انسوانی را شناسوایی، انتهواب، اسوتهدا ، تربیوت و       

(. 1: 1332)سوعادو،  اندکورده نیو: بوه اهوداف سوازمانی تعریوف       منظوور بهپرورش نیروی انسانی 

ذکور نمووده اسوت:     صوورو بدینمدیریت منابع انسانی را در کتاب خود  هایزیرسیستممیرسپاسی 

 درنهایوت منابع انسوانی، نگهوداری منوابع انسوانی و      وپرورشآموزشو تعدی: منابع انسانی،  تأمین

را نی  ذکور نمووده    هاییشاخصها از زیر سیستم هرکدا در زیر  درنهایتاین منابع که  کارگماریبه

مورتبط   هایشاخصسایر  هاخصشا( که در تحقیق حاضر ضمن استفاده از این 1332)میرسپاسی، 

 بنودی جموع مطالعه رویکردهوای متفواوو بوه منوابع انسوانی       درنتییه با حوزه بهداپ نی  دیده شد

کوه سوامانه بهوداپ آجوا از منظور ایون        باشود می (2)مرتبط با این حوزه به شرح جدول هاشاخص

 گردد .گردیده و تفاوو وضعیت موجود و مطلوب مشهص  شناسیآسیببایستی  هاشاخص

هوا بوا   هودف  توأمین افراد برای انیا  واوایفی ضوروری در جهوت     کههنگامی:فرآيندها وساختار 

مودیریت کنوونی بوه     هوای سامانهآید. در کنند، سازمان به وجود مییکدیگر روابط متقاب: برقرار می
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که اختیواراو  شود ری ی میطرح  ایگونهبهها ترین روششود و تازهاهمیت منابع انسانی توجه می

 توأمین هوا اسوتفاده بیشوتری ببرنود، در     فرصوت  ازهوا بتواننود   بیشتری به کارکنان واگذار شود و آن

مدبرانه  صوروبه تر به عهده بگیرند. مدیرانهای عمومی مطالب جدید بیاموزند و نقشی فعالهدف

کننود توا بتووان    ماهنگ میری ی و منابع انسانی را بدان شیوه هو آگاهانه ساختار سازمانی را شالوده

 (.12-15: 1315کرد )ال دفت،  تأمینهای سازمان را تر هدفراحت صوروبه

چه شهاوی بوه چوه    ,چگونه تهایص داده شوند  ,کند که واایف ساختار سازمانی تاریح می

هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت  یسازوکارهاکسی گ ارش و 

 ,یکوی از اجو ای سوازمان کوه از عناور پیچیودگی        عنوانبهشوند کدامند؟ به عقیده رابین  ساختار 

 (. 22 :1315 ,)رابین  باشد می شدهفیتعر , شده:یتشکرسمیت و تمرک  

ها و اختیار است که امور سازمان ، رابطهیده گ ارشساختار سازمان سیستمی متشک: از وایفه، 

باشود.  های سازمان میشود. بنابراین ساختار مبین شک: و تهاص فعالیتدر محدوده آن انیا  می

)مورهود و گوریفین،   باشوند  کننده چگونگی قرارگرفتن اج ای در کنار یکدیگر نی  میساختار تعیین

جود و مطلوب ساختار سوازمانی بهوداپ آجوا از دو    (. در تحقیق حاضر نی  وضعیت مو331: 1313

بهوداپ، اهوداف و    یسوازمان فرهنوگ ، محویط خارجی، هوا اسوت یسجنبه ابعاد محتوایی:) دکترین و 

پیچیودگی،   (بهوداپ آجوا و ابعواد سواختاری     )راهبردهای بهداپ،فناوری و اندازه ساختار سازمانی

قرار گرفت کوه   یموردبررسکلی  صوروبهدر سامانه بهداپ(  یریگمیتامرسمیت و تمرک  اختیار 

 .باشدیم( 2به شرح جدول) یموردبررسمرتبط و  یهاشاخص

نگرانه فرماندهی معظمم لم    تحقق تدبیر ژرف :منابع مالی سامانه بهداپ تيريمد ومالی  نیتأم

اگر لسی در خانواده مريض شد آن خانواده بیش از رنم  ممريض    خواهیممیقوا مبنی بر ) ما 

سازی نحوه و لیفیمت خمدمات در مرالمز    داری رن  ديگری نداشته باشد( . مستلزم يكنواخت

در نظمام ممالی    سمازی شفاف وهای ن.م. از طريق ايجاد و اجرای نظم ،عدالت درمانی سازمان

ايمد ااصم  از ارا مه و فمروم خمدمات      اتالف عو مرالز مذلور و جلوگیری از هدررفت و

 .باشدمی
کلی سوالمت   هایسیاست( 0 -3در راستای اجرای بند )  "متی اقدا  و عم:واقتااد مقا "در سال 

 کیفیووت بوور،ابالغوی مقووا  معظووم فرمانوودهی کوو: قوووا مبنووی بور ) اصووالح نظووا  پرداخووت مبتنووی   

 وخودماو   کننودگان ارائهمثبت  هایگی هانعادینه و ترغیب  درآمد و،اییاد  کاراییعملکرد،اف ایش 
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مطالعوه   درنتییوه ارتقوا  سوالمت .پیشوگیری در منواطق محورو ( و       هوای فعالیوت خاص به  توجه

اعتبوار   تأمینرویکردهای متفاوو به منابع مالی و فرآیندهای موجود سامانه بهداپ آجا و چگونگی 

مورتبط بوا ایون حووزه بوه شورح        هوای شاخص بندیجمعگذرانیده شد  ازنظرکه در بای  هاه ینهو 

گردیوده و   شناسوی آسویب بایستی  هاشاخصکه سامانه بهداپ آجا از منظر این  باشدمی  (2)جدول

 تفاوو وضعیت موجود و مطلوب مشهص گردد .

مورتبط و توأثیر    هوای آوریفن روزاف وناهمیت تیهی او پ شکی و پیشرفت فناوری و تجهیزات:

اساسی آن در نظا  سالمت کامالً مشهص و مشهود است بطوریکوه اموروزه دسوتاورد متهااوین     

 هوا بیمواری در پیشگیری، تشهیص، تسکین و درمان  آوریفناین  کارگیریبهعلو  پ شکی مرهون 

داشوته و بهوش    ایویوژه اقتااددرمان، تیهی او پ شکی نی  جایگواه   نظرازنقطه همچنین باشد.می

پ شوکی صورف تیهیو ، نگهداشوت و نوسوازی       مؤسسواو از سورمایه مراکو  درموانی و     ایعمده

 .گرددمیتیهی او پ شکی 

انتهاب و تهایص تیهی او پ شکی باید متناسب و منطبوق بوا نیازهوای واقعوی مراکو  درموانی،       

ایون مهوم در    . باشود جهوت توأمین ایمنوی     موردنیازاهداف کلینیکی، نیروی انسانی یز  و شرایط 

صورتی تحقق خواهد یافت که یک برنامه مدون و منسیم جهت مودیریت تیهیو او پ شوکی در    

مسوئولین   هوای برناموه ضابطه و سیاست اصلی سرلوحه  عنوانبهسطح مراک  درمانی آجا طراحی و 

ی مراکو   موجود در منابع موالی و انسوان   هایمحدودیتبه  توجه بااز سوی دیگر .قرار گیرد ربطذی

توأمین نقوش حیواتی عملکورد      هموراه  بهدر بهش نظامی صیانت از این سرمایه ملی  ویژهبهدرمانی 

 .باشدمیآن مراک  درمانی  تبعبهصحیح تیهی او پ شکی از دیگر واایف سازمان متبوع و 

 نعنووا بوه در سامانه بهداشت و درموان آجوا    تیهی او وراستا سندی در قالب نظا  فناوری  این در

قوورار  مورداسووتفاده، هوودایت و نظووارو بوور امووور تیهیوو او پ شووکی  گووذاریسیاسووت سوورلوحه

مطالعه رویکردهای متفاوو به تکنولوژی و تیهی او  موجود سامانه بهوداپ آجوا    درنتییه.گیردمی

مورتبط بوا    هوا شاخص بندیجمعگذرانیده شد  ازنظرکه در بای  هاه ینهاعتبار و  تأمینو چگونگی 

بایسوتی   هوا شواخص که سامانه بهوداپ آجوا از منظور ایون      باشدمی  (2)این حوزه به شرح جدول

 گردیده و تفاوو وضعیت موجود و مطلوب مشهص گردد . شناسیآسیب

از دیدگاه قرآن و روایاو، مدیریت، نقش اول را در تغییر و  سبك رهبری و فرماندهی و مديريت:

زمینوه اهمیوت و جایگواه     در علیوه(  اهللصولی )الشأن اسال  دارد.  پیامبر عظیم تحویو اجتماعی بر عهده



 

 

 سازی آنهای  بهینهراهکار و ارائه شناسی وضعیت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایرانآسیب  215

 

 
دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، اموت صوالح خواهود بوود؛ و     "فرمایند: مدیر در جامعه می

هوا چوه کسوانی هسوتند؟     اهلل ایون هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهند شد، سؤال شد: یوا رسوول  

تورین  تورین و مشوک:  (.مودیریت یکوی از عموده   31: 1)خاال،ج  "مدیران جامعهفرمودند: علما و 

تووان  راحتوی موی  چنان مهم و انکارناپذیر اسوت کوه بوه   های انسانی است ارزش مدیریت آنفعالیت

های متعددی را درباره آثار آن در ارتقا  یا اضمحالل جوامع بیان کرد. اهمیت مودیریت باعوث   مثال

فرماید: می (السوال  علیه)امور حساس و سرنوشت سازی تشبیه نمایند. حضرو علی گردیده که آن را به

البالغوه  )نهوج  "موقعیت من برای خالفت و مدیریت جامعه اسالمی همانند قطب وسط آسیاسوت "

البالغه همچنوین  نهج 121در خطبه  (السوال  علیه)ترجمه فیض ایسال (. همچنین حضرو علی 3خطبه 

-کننده به امور دین در مملکت، مانند رشته مهرهزمامدار و موقعیت فرمانده و قیا مکان "فرماید: می

هوا  دهد. پس اگر بگسلد مهوره ها را به هم پیوند میهاست و آنکردن مهرهای است که کارش جمع

. امور فرمانودهی،   "تمامی جمع نهواهند شود ها بهگردند و هرگ  همه آناز هم جداشده پراکنده می

ها ازجمله سامانه بهداپ آجا که نقش مهوم و کلیودی در توأمین    و رهبری در همه سازمانمدیریت 

تنها استثنا  نبوده بلکه با توجه به جایگاه ایون سوامانه  از   باشد نی  نهسالمت کارکنان آجا را دارا می

 .باشداهمیت ویژه و حیاتی و امنیتی برخوردار می

. نیسوت  رسومی  هوای سوازمان  بورای  خاص فرآیند یک رهبری که است ضروری نکته این به توجه

 اهوداف  پوذیری تحقوق  بورای  مشوهص  فورد  یک دنبال به از افراد گروه یک رفتن با رهبری فرآیند

.  باشود نموی  شرب رسمی سازمان یک بودن، رهبریت آمدن وجود به برای و آیدپدید می مشهای

همچنان .  نیست شرب نی  رسمی اختیار به رهبر تیهی ، رهبری آمدن وجود به برای دیگر طرف از

. انود کشویده  خوود  دنبوال  بوه  را ب رگی هایگروه که اندبوده رهبرانی، رسمی اختیاراو فقدان با که

 هموین  به و ندارند را رهبری هایویژگی، وسیع اختیاراو بودن دارا باوجود که هستند هم مدیرانی

 هایتئوریخالصه در تحقیق حاضر سیر تحول  طوربه.سازند خود رودنباله را گروه توانندنمی دلی:

رهبری و مدیریت از دیدگاه منابع اسالمی انتظاراو اسناد بایدسوتی، دیودگاه علموی و دانشوگاهی     

دیودگاه سیسوتمی، رهبوری اقتضوایی، دیودگاه رهبوری تبوادل گورا و          هوا، ها، نئوکالسیککالسیک)

حووزه فرمانودهی و رهبوری     هوای شواخص ، بنودی جمع درنتییهگذرانیده شد. و  ازنظر( گراتحول

  مورد تحلی: قرار گرفتند. (2)جدولسامانه بهداپ آجا در دو وضعیت موجود و مطلوب به شرح 

 



 

 

  1331، زمستان 01، شماره پان دهمسال  - استراتژیکفالنامه مطالعاو دفاعی   211

 تحقیق: شناسیروش
ایون تحقیوق در زموره تحقیقواو      بنودی دستهتحقیق حاضر از نوع تحقیقاو کاربردی است و علت 

هایی ماننود:  در زمینهکه  ایپایهبا کاربست تحقیقاو بنیادی یا  شودمیکاربردی این است که تالش 

در برخوی   شناسوی آسویب صورو پذیرفتوه، ابتودا بوه     قبالًمهتلف   هایحوزهشناخت سازمان، در 

سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهووری اسوالمی ایوران پرداختوه و از ایون طریوق بوا         هایحوزه

 موجود در سطح سامانه بهداشت و درمان ارتش پرداخته شوود به بهبود شرایط  هاپیشنهادکاربست 

 یهوا حووزه کوه در   یرانیمود  وتحقیق عبارو است از: کلیه مسوئولین ارشود    نیا درجامعه آماری .

 یفنواور  و،منابع انسانی،منابع مالی و تیهی او یرهبر وو فرآیندها،مدیریت  ساختارهامرتبط شام: 

تیربه، تهاص و سابقه خودمت   هاآنمشترک  یژگیوآجا که  سطح درو مدیران و خبرگان مرتبط 

ایون   سال سوابقه خودمت داشوته باشوند.بر     5باشد و بیش از عملی بای و سطح تحایالو عالی می

. در مرحلوه اول بورای انیوا  ماواحبه     اندشده میتقسبه دو دسته  اساس جامعه آماری این تحقیق 

خبرگان امر به کمک روش تما  شمار مااحبه به عمو:   و نظرانصاحبنفر از  31خبرگی از تعداد 

از طریق پرسشنامه و بررسی می ان تفاوو وضوعیت   هاداده یآورجمع منظوربهدر مرحله دو  .آمد.

نفر کارشناس و افراد واجود شورایط حیوم     151موجود و مطلوب به کمک جدول مورگان از بین 

 برآورد گردید.نفر  111نمونه 

از دو جنبه: روایی ااهری و محتوایی به جهوت روشون و بودون ابهوا       هاپرسشنامهروایی منطقی 

و اسواتید   نظوران صواحب توسط خبرگوان و   هاآنها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت بودن  گویه

 01اعدادی بوین   هاپرسشنامه، ارزش کلی همه آمدهنتایج به دست  بر اساس "گردید. تأییددانشگاه 

گفت، اب ار سنیش پرسشنامه از روایی نسبتاً خیلوی خووب    توانمیکه  باشدمیره نم 111از  02تا 

همچنوین   نماید. آوریجمعتحقیق را از سطح جامعه آماری  موردنیاز هایدادهبوده و توانسته است 

ها دارای بارعواملی بیشوتر از   همه گویه  (2)جدول ها بررسی گردید که مطابق تک گویهتکروایی 

 .  اندبوده 2/1
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 هاي تحقيقها و يافتهتجزيه وتحليل داده

 هاهای پرسشنامهبررسی روایی گویه  : 2 جدول

 متغیر گویه بار عاملی متغیر گویه بارعاملی

211/ 
بووین  راسووتاییهووممیوو ان تناسووب و 

منابع انسانی با راهبرهوای   هایبرنامه
 آجا

نی
سا

ع ان
ناب
ت م

یری
مد

 

033/ 
میووو ان تحاووویالو مووورتبط  
مدیریتی مودیران و فرمانودهان   

 بهداپ

ی
هبر

و ر
ی 

ده
مان
فر

 

011/ 
جوذب منوابع    ریو ی برناموه وضعیت 
 بهداپ موردنیازانسانی 

111/ 
می ان تحاویالو تهااوی و   

 فنی مرتبط

321/ 
میوو ان رعایووت معیارهووای جووذب و 

 استهدا   
011/ 

می ان ع   و اراده تغییر در بوین  
 فرماندهان و مدیران بهداپ

112/ 
نووین   هوای روشاستفاده مناسوب از  

 جذب  
123/ 

توانایی اییاد انگیو ش در بوین   
 کارکنان تحت امر

131/ 
میووووو ان اختیوووووار و مشوووووارکت 

و طراحووی مشوواغ:  وتحلیوو:تی یووه
 توسط سامانه متناسب با نیاز آجا

510/ 
 هوای باردهتعام: کاری سازنده 

 مراتبسلسله

111/ 
 بروز بودن معیارهای جذب

033/ 
میوو ان  پشووتیبانی و حمایووت   
کوووافی فرمانووودهان از برناموووه 

 کارکنان  توانمندسازی

021/ 
آموزشوی متناسوب    نیازسنییانیا   

 بهداپ مأموریتبا راهبردها و 
023/ 

بودن فرماندهان و  جومشارکت
 مدیران سامانه بهداپ

011/ 
 نیازهوای تناسب محتوای آموزشی با 

 /052 سامانه بهداپ
خالقیوووت و نووووآوری میووو ان 

فرمانوودهان و موودیران سووامانه  
 بهداپ

پذیری فرماندهان و می ان مسئولیت /010 آموزشی ری یبرنامهانیا    /121
 مدیران سامانه بهداپ

های آمووزش بوا   تناسب بکارگیری روش /102
سوووایری در رعایوووت شایسوووته  /111 های بهداپاهداف و محتوای آموزش

 انتااباو

051/ 
رعایوووت اسوووتانداردهای اجووورای   

   هاآموزش
531/ 

رعایت تقوا و خودامحوری در  
 کلیه امور

010/ 
می ان اعمال نتایج ارزیوابی آمووزش   
در اعطوووای پووواداش و انتهووواب  و 

 انتااب کارکنان 
011/ 

 هوا باارزشتطابق بینش و رفتار 
 و هنیارهای اسالمی

113/ 
می ان اعمال نتایج ارزیوابی آمووزش   

 هوای آموزشدر بازنگری فرآیندهای 
 بهداپ موردنیاز

002/ 
سوووابقه اشوووتغال در مشووواغ:  

 مدیریتی و فرماندهی بهداپ

021/ 
تربیتی  هایآموزشمی ان تناسب بین 

 بافرهنووگکارکنووان  گوورینظووامیو 
 سازمانی آجا  

003/ 
اقوداماو در   دهوی جهوت می ان 

 راستای راهبردهای  آجا
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 متغیر گویه بارعاملی
بار 
 عاملی

 گویه

123/ 
می ان تناسب جبران خدماو )حقوق 
و م ایووای دریووافتی( در مقایسووه بووا  

 زندگی کارکنان  هایه ینه

 

110/ 
می ان آشنایی و  رعایت اصوول  

 حفااتی نظامی

 

111/ 
می ان تناسب جبران خدماو )حقوق 

دریووافتی( در مقایسووه بووا  و م ایووای 
 سیستم پرداخت کشوری

511/ 
می ان بایرو و دوراندیشوی و  

 شناسیدشمن

002/ 
 ایبیمووهمیوو ان پوشووش خوودماو   

 کارکنان
133/ 

ارتباطوواتی  هووایمهووارومیوو ان 
 بین فردی

133/ 
کارکنوان بوه    بستگیدلمی ان تعهد و 

 سازمان
021/ 

 ازخودگذشوتگی می ان ایثوار و  
 فرماندهان و مدیران بهداپ

131/ 
وجود  نظا  جامع ارزیابی عملکورد   

 کارکنان 
 می ان وییت محوری در امور /551

053/ 
نتوایج ارزیوابی عملکورد     توأثیر می ان 

 آموزشی ری یبرنامهکارکنان در 
 می ان تفویض اختیار فرماندهان /021

053/ 
نتوایج ارزیوابی عملکورد     توأثیر می ان 

 کارکنان در ارتقای شغلی کارکنان 
 می ان عدالت محوری /113

022/ 
می ان تمای: به مانودگاری  کارکنوان   
رسووته بهداشووت و درمووان آجووا در   

 سازمان 
025/ 

جسوومانی  آمووادگیسووالمت و 
 فرماندهان و مدیران بهداپ

010/ 
/121 در انتااباو سایریشایسته

02 cumulative 

112/ 
میوو ان رعایووت تناسووب شووغ: بووا    

 تهاص شاغ:
 
 
 
 

111/ 
وجود برنامه جامع رهایی از خودمت  

و من لت / استفاده از  شأنمتناسب با 
 بازگشتگانتیارب 

111/ 
بیمارستان  ری یپیکافی  ری یبرنامه

 و مراک  درمانی میازی
 

150/ 
ارج نهادن بوه  خالقیوت و نووآوری    

 کارکنان در  انیا  امور 
373/03 Cumulative 
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عاملی بار  متغیر گویه بار عاملی متغیر گویه 

سامانه از  مندیبهرهمی ان  /333
HIS 

و
ی ا

یه
و ت

ی 
ور

ن آ
  ف

ظا
ن

 

 گیریتامیمو  گذاریسیاستتمرک  در  /011

ها
ند
رآی

و ف
ار 

خت
سا

 

010/ 
جامع ارزیابی و وجود نظا  

 نظارو مستمر
123/ 

 هایبیمارستانرعایت وحدو فرماندهی 
 تهاای

135/ 
وجود نظا  جامع نگهداری و 

 تعمیر
 بودن جداول سازمان روزبه /013

005/ 
 وریبهرهو  اقتاادسنیی

 مناسب تیهی او
525/ 

 مراتبسلسلهوجود تعداد سطوح 
سازمانی ) پیچیدگی  ساختارفرماندهی در 

 عمودی ساختار(

013/ 
وجود برنامه جامع 
نیازسنیی، خرید و 
 قراردادهای مرتبط

111/ 
 هاآنوجود  مشاغ: متعدد و گستردگی 

 در یک سطح سازمان

211/ 

سامانه از تیهی او  مندیبهره
پ شکی مرتبط با طب رز  و 
عملیاو)بیمارستان صحرایی، 

 آمبوینس صحرایی و ...(

053/ 
ساختار سازمانی سامانه  پذیریانعطاف

 بهداپ متناسب با تغییراو محیطی

021/02 Cumulative 666/09 cumulative 

 

113/ 
وجود برنامه بودجه سالیانه و فرآیند 

 بندیبودجه

ا  
نظ

ین
تأم

 
لی

 ما
بع
منا

ت 
ری
دی
و م

 

 وجود واحد درآمد و ه ینه /125

011/ 
اعتبار)در حوزه برنامه جامع تأمین 

 بهداشت، درمان، تیهی او و ...(

 استقالل مالی مراک  درمانی /033

035/ 
می ان پرداخت از جیب کارکنان و 

 درمان هایه ینهبابت  هاخانواده

013/ 
وجود برنامه بودجه سالیانه و فرآیند 

 بندیبودجه

995/07 cumulative 
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 یوری گانودازه مهتلف را  هایخایاهکه  گیریاندازههمچنین برای محاسبه هماهنگی درونی اب ار  

گردید و میو ان ضوریب اعتمواد بوا روش آلفوای       آزمونپیشتایی  31، ابتدا یک نمونه اولیه کندمی

.ذاشت صحه گ هاپرسشنامهبه دست آمد که مقدار آلفای حاصله بر قابلیت اعتماد  353/1کرونباخ   
 

بررسی تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهای سوامانه فرمانودهی و مودیریت،     منظوربه

از فنواوری و   گیوری بهره، ساختار و فرآیندهای چابک، مدیریت منابع انسانی در سطح بهداپ آجا

و مدیریت منابع مالی در سطح بهداشت و درمان ارتش جمهووری اسوالمی    تأمینتیهی او بروز، 

( 3وابسته اسوتفاده نموودیم. مطوابق خروجوی جودول )      هاینمونهبا  اینمونهو د tایران از آزمون 

 H1است، فرضویه   آمدهدستبه/ کمتر 15از سطح خطای  متغیرهاچون سطح معناداری برای همه 

. این بدان معناست که بین وضعیت موجوود و مطلووب هور پونج متغیور      گرددمیواقع  تأییدمورد 

تفاوو وجود دارد. شکاف موجوود بوین وضوعیت موجوود و      گفتهپیشدر سطح جامعه  گفتهپیش

 .نمودار رادار در صفحه بعد آمده است وسیلهبهمطلوب 
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 فرماندهی و
 مدیریت

522 /212 155/3 موجود
/1

- 

20
/

32
 

31 
111
/ 

H1 
 /350 133/2 مطلوب قبول

مدیریت منابع انسانی در 
 بهداپ آجاسطح 

111 /225 153/3 موجود
/1

- 

233
/

31
 

31 
111
/ 

 قبول
H1 332 101/2 مطلوب/ 

ساختار و فرآیندهای چابک 
 در سطح بهداپ آجا

592 /212 112/2 موجود
/9

- 

032
/

22
- 

31 
111
/ 

 قبول
H1 521 101/3 مطلوب/ 

گیری از فناوری و بهره
در سطح  تیهی او بروز

 بهداپ آجا

 /511 131/2 موجود
606
/9

- 

303
/

21
- 

31 
111
/ 

 قبول
H1 

 /111 512/2 مطلوب

و مدیریت منابع  تأمین
مالی در سطح بهداپ 

 آجا

 /231 120/2 موجود

693
/9

- 

105
/

22
- 

31 
111
/ 

 قبول
H1 

 /501 512/2 مطلوب
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گانه سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهوری : تفاوو بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ابعاد پنج 1نمودار 

 اسالمی ایران در یک نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

فرماندهی و مدیریت

منابع انسانی

فنآوری و تیهی او بروزساختار و فرآیندها

یتامین و مدیریت منابع مال

وضعیت موجود وضعیت مطلوب

0

1

2

3

4

5

رسمیت ساختار

پیچیدگی ساختار

چابکی ساختاریتمرک  اختیار تامیم گیر

فرآیندهای کاری

وضعیت موجود وضعیت مطلوب

جانمودار تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب سامانه فرماندهی و مدیریت در سطح بهداپ آ: 2نمودار   
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0

5
ویژگی شخصیتی

مهارت ارتباطی

مهارت ادراکی

بینش و نگرش

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

0
1
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3
4
5

ع تامین و تعدیل مناب
انسانی

آموزش

انینگهداشت منابع انس

بکارگیری منابع 
انسانی

تعهد سازمانی

مدیریت عملکرد

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

نگهداری و تعمیر تهیه و خرید
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

آجا : نمودار تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب متغیر مدیریت منابع انسانی در سطح بهداپ3نمودار   

 

داپ آجا: نمودار تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب متغیر ساختار و فرآیندها در سطح به 2نمودار   

 

هداپ آجا: نمودار تفاوو بین وضعیت موجود و مطلوب متغیر فناوری و تیهی او در سطح ب 5نمودار   
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 گیری و پیشنهادنتیجه

 :نتیجه گیری-الف

سال  31-25درصد فرماندهان و مدیران در گروه سنی 11تحقیق  ی مورد مشاهده در این در نمونه

ی بوای بوه حوداکثر    قرار دارند، که معمویً در این سنین کارکنان با توجه بوه برخوورداری از تیربوه   

توان نتییه گرفت که فرماندهان و مدیران سازمان افرادی جووان  طورکلی میرسند، لذا بهکارایی می

 باشند.ی مناسب کاری میربهو پرتوان و البته باتی

درصد از کارکنان جامعه موردتحقیق در طبقه فرمانده یوا مودیر عوالی     11ازنظر سطح یا عنوان شغ: 

انود و  درصد از این کارکنان در سطح ،فرمانده و مدیر میانی مشغول انیا  کار بووده  52قرار دارند .

فرماندهی و مودیریتی   اند .ازنظر سنواودرصد دارای سطح شغ: مدیر و فرمانده عملیاتی بوده5/21

درصود دارای سونواو    11سوال فرمانودهی،    1دهنده دارای سابقه تا درصد از کارکنان پاسخ11نی  

فرماندهی دارند که از این لحواظ   سال سنواو 15مابقی بیش از  باشند وسال می 3-15خدمت بین 

دهنده به سؤایو از تیربه  و سوابقه کوافی برخووردار بووده و شوناخت      توان گفت جامعه پاسخمی

 جامعی از سازمان دارند. 

سوطح سوامانه بهداشوت و درموان      پس از بررسی وضعیت موجود و مطلوب هر یک از متغیرها در

شده در فاو: اول تحقیوق   ن نمودن فرضیاو عنوانارتش جمهوری اسالمی ایران، در راستای آزمو

ها بوه هور   های مهتلف آمار توصیفی )میانگین پاسخبه بررسی فاصله بین این دو وضعیت از روش

هوای وابسوته   ای بوا نمونوه  دو نمونوه  tهوای اسوتنباطی )آزموون    های مهتلف آزمونگویه( و روش

 ح زیر است:ها به تفکیک به شر(پرداخته شد که نتایج آزمون فرض

برای تبیین می ان فاصله  بین وضعیت موجود و مطلوب متغیر فرمانودهی و مودیریت بورای تبیوین     

اسوتفاده گردیود. نتوایج     اینمونوه دو  tفاصله بین وضعیت موجود و مطلوب این متغیور از آزموون   

( بیوانگر وجوود فاصوله بوین وضوعیت موجوود و مطلووب متغیور         3حاص: مطابق جدول شوماره ) 

موجوود  . میانگین حاصله برای وضوعیت  باشدمیندهی و مدیریت در سطح سامانه بهداپ آجا فرما

که سامانه بهداشت و  گرددمی( به دست آمد. مشاهده 133/2( و میانگین وضعیت مطلوب )155/3)

 (تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد.522/1) اندازهبهدرمان در سامانه فرماندهی و مدیریت 

استفاده گردیود.   اینمونهدو  tیین فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب این متغیر از آزمون برای تب

( بیانگر وجود فاصله بین وضوعیت موجوود و مطلووب متغیور     3نتایج حاص: مطابق جدول شماره )
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( 153/3. میانگین حاصله برای وضوعیت موجوود )  باشدمیمنابع انسانی در سطح سامانه بهداپ آجا 

که مباحوث مربووب بوه منوابع      گرددمی( به دست آمد. مشاهده 101/2وضعیت مطلوب ) و میانگین

 ( تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد. 111/1) اندازهبهانسانی سامانه بهداشت و درمان 

 اینمونوه دو  tجهت تحلی: شکاف موجود بین وضعیت موجود و مطلووب ایون متغیور از آزموون     

( بیانگر وجود فاصله بین وضوعیت موجوود و   3استفاده گردید. نتایج حاص: مطابق جدول شماره )

مطلوب متغیر ساختار و فرآیندهای کاری در سامانه بهداشوت و درموان ارتوش جمهووری اسوالمی      

( و میوانگین وضوعیت مطلووب    112/2. میوانگین حاصوله بورای وضوعیت موجوود )     باشود میایران 

که مباحث مربوب به ساختار و فرآیندهای کاری در سامانه  گرددمیمد. مشاهده ( به دست آ101/3)

( تا رسیدن بوه وضوعیت مطلووب    512/1) اندازهبهبهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 فاصله دارد. 

از آزمون تحلی  شكاف متغیر فناوری و تجهیزات در دو وضعیت موجمود و   آمدهدستبهنتاي  

 :مطلوب

اسوتفاده   اینمونوه دو  tتبیین فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب ایون متغیور از آزموون     منظوربه

( بیانگر وجود فاصله بین وضعیت موجوود و مطلووب   3گردید. نتایج حاص: مطابق جدول شماره )

. باشود موی و تیهی او  در سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایوران   آوریفنمتغیر 

( به دست آمد. 512/2( و میانگین وضعیت مطلوب )131/2ین حاصله برای وضعیت موجود )میانگ

و تیهیو او  در سوامانه بهداشوت و درموان      آوریفون که مباحث مربوب به متغیر  گرددمیمشاهده 

 ( تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد.101/1) اندازهبهارتش جمهوری اسالمی ایران 

و مديريت منابع ممالی در دو وضمعیت    تأمیناز آزمون تحلی  شكاف متغیر  آمدهدستبهنتاي  

 :موجود و مطلوب

( بیانگر وجود فاصله بین وضوعیت موجوود و مطلووب متغیور     3نتایج حاص: مطابق جدول شماره )

منابع مالی و مدیریت آن منابع  در سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهووری اسوالمی    تأمینه زحو

( و میوانگین وضوعیت مطلووب    120/2. میوانگین حاصوله بورای وضوعیت موجوود )     باشود میایران 

منوابع موالی و    توأمین  حووزه  متغیور که مباحث مربوب بوه   گرددمی( به دست آمد. مشاهده 512/2)

( توا  113/1) انودازه بهمدیریت آن منابع  در سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 مطلوب فاصله دارد. رسیدن به وضعیت 
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 :پیشنهادها -ب

 راهکارهای مرتبط با متغیر فرماندهی و مدیریت

   کارکنان دارای تحایالو مدیریتی در مشاغ: فرماندهی و مدیریتی.  کارگیریبهال ا 
  خود.   زیرمیموعهتفویض اختیار فرماندهان در جهت اف ایش خالقیت و نوآوری در نیروی انسانی 

 تحت پوشش با نگاهی به تغییراو  هایسازمانمدیریت جامع تغییر توسط فرماندهان در  اندازیراه
 محیطی. 

 راهکارهای مرتبط با متغیر منابع انسانی

 معیارهای جذب در سامانه بهداپ آجا.   روزآوریبه 
         اف ایش حقوق و م ایای پرداختی در سامانه بهداپ آجوا بوا توجوه بوه بوازار جوذاب در خوارج از

 میموعه در جهت نگهداشت نیروی انسانی. 

  عمیوق نتوایج ارزیوابی در     تأثیرگوذاری تدوین دستورالعم: جدید ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و
 ارتقا  شغلی، انتااباو   

 تار و فرآیندهاراهکارهای مرتبط با متغیر ساخ

  و اییواد   گیوری تاومیم تمرکو  در   منظوور بهاصالح ساختار سازمانی و مدیریتی سامانه بهداپ آجا
 وحدو در فرماندهی مراک  تابعه

  سوریع، متناسوب بوا     روزرسوانی بوه جهوت   پوذیر انعطواف پویا و  صوروبهطراحی جداول سازمانی
 تغییراو محیطی 

 پویوا و   صوروبهدر سطح کشور متناسب با نوع تهدیداو  طراحی آمایش جدید مراک  درمانی آجا
  پذیرانعطاف

 راهکارهای مرتبط با متغیر نظام فناوری و تجهیزات

  استفاده از برنامه پیشرفتهHIS  آمواری، اعوال     هوای گو ارش ثبوت   منظوربه درمانی مراک در کلیه
 و نگهداری پیشگیرانه تیهی او پ شکی ایدوره هایسرویسدقیق  هایزمانبازدید، اعال   هایزمان

  تدوین نظا  جامع ارزیابی و نظارو تیهی او پ شکی 

 تدوین نظا  جامع تعمیر و نگهداری تیهی او پ شکی 

 و منابع مالی تأمینراهکارهای مرتبط با متغیر نظام 

  بوین   تشکی: واحدهای درآمد و ه ینه در واحدهای مالی کلیه مراک  درمانی جهت برقراری تعوادل
  هاآندو عام: عمده درآمد مراک  و ه ینه کرد 

 استقرار سامانه حسابداری مستق: در کلیه مراک  درمانی 

  مبتنی بر عملکورد در اسورع وقوت در سوطح آجوا بوه        صوروبهاجرایی شدن سامانه پرداخت م ایا
 جهت ارتقای عملکرد کارکنان رسته بهداشت و درمان.
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