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Abstract
Background and Objectives: Health services management is one of the important fields in
health system. Assessing the abilities of graduates in this field will help to identify educational
needs. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the competency of bachelor
graduateswho have employed in the health system units.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on 51 graduates, 41 junior
employees and 28 senior employees of health-related organizations in East Azerbaijan
Province and from the perspective of all three groups. The 360-degree method was employed
using a researcher-made validity and reliability questionnaire with a 5-point Likert scale. Data
analysis was performed using descriptive statistics and paired t-test.
Results: Graduates in the field of ethics from a superior perspective (4.01 ±0.76), Customer
orientation from the perspective of graduates (4.13 ± 0.76), Problem solving from the
perspective of a colleague (3.94 ± 0.89), Service delivery management (3.93 ± 0.91) and
change management from the perspective of a graduate (3.90 ± 0.85) And in the field of
financial management (3.32 ± 1.14), human resource management (3.74 ± 0.81) and
knowledge management from a superior perspective (3.46 ± 1.01) had less ability. The largest
gap was identified in the field of financial management from the perspective of all three
groups, but from the perspective of the graduates themselves, there was a greater gap in the
field of information and communication management (3.89. 0.84).
Conclusion: This study showed that graduates in financial management and information and
communication management need to be promoted. Therefore, reviewing the educational
curriculum, using new teaching methods and holding supplementary training courses in these
fields can help to improve graduates' abilities.
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چکیده

زمینه و اهداف :رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از رشتههای مهم و کلیدی حوزهی سالمت به شمار میرود .ارزیابی
توانمندیهای دانشآموختگان این رشته به شناسایی نیازمندیهای آموزشی کمک خواهد کرد؛ بنابراین ،هدف این مطالعه ارزیابی میزان توانمندی
دانشآموختگان مقطع کارشناسی این رشته که در استان آذربایجان شرقی شاغل هستند ،میباشد.
مواد و روشها :این مطالعهی مقطعی بر روی  51دانشآموخته رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 41 ،نفر
کارمند همکارآنها و  28نفر مافوق فرد شاغل در سازمانهای مرتبط با سالمت در استان آذربایجان شرقی و از دیدگاه هر  3گروه انجام شد .از
روش  360درجه با استفاده از پرسشنامهی محققساختهی روا و پایا با طیف لیکرت  5گزینهای استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از آمار
توصیفی و آزمون تی زوجی انجام گرفت.
یافتهها :دانشآموختگان در حوزههای اخالقی از دیدگاه مافوق ( ،)4/0±01/76مشتریمداری از دیدگاه دانشآموختگان ( ،)4/0±13/76حل
مسئله از دیدگاه همکار ( )3/0±94/89و مدیریت ارائهی خدمات ( )3/0±93/91و مدیریت تغییر از دیدگاه دانشآموخته ( )3/0±90/85بیشترین
توانمندی و در زمینهی مدیریت مالی ( ،)3/1±32/14مدیریت منابع انسانی ( )3/0±74/81و مدیریت دانش از دیدگاه مافوق ()3/1±46/01
توانمندی کمتری داشتند .بیشترین شکاف شناساییشده از دیدگاه هر  3گروه در حوزهی مدیریت مالی بود ،اما از دیدگاه خود دانشآموختگان ،در
زمینهی مدیریت اطالعات و ارتباطات ( )3/0±89/84شکاف بیشتری وجود داشت.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که دانشآموختگان در حوزهی مدیریت مالی و مدیریت اطالعات و ارتباطات نیاز به ارتقا دارند .لذا بازنگری
در کوریکولوم آموزشی ،استفاده از شیوههای نوین تدریس و برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی در این زمینهها میتواند به بهبود توانمندیهای
دانشآموختگان کمک کند.
کلیدواژهها :شایستگی حرفهای ،دانشآموخته ،آموزش مبتنی بر شایستگی ،خدمات بهداشتی
نحوه استناد به اين مقاله :خدایاری زرنق ر ،نصرتنژاد ش ،مبصری خ ،کاکهمم ا .بررسی توانمندی دانشآموختگان مقطع کارشناسی رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.
تصویر سالمت1400 .؛ .54-44 :)1(12
 . 1گروه مدیریت و سیاستگذاری سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران ()Email: Edriskakemam@gmail.com
 . 2گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 . 3گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

در سالهای اخیر اندیشمندان و صاحبنظرران بره کیفیرت
آموزش نیروی کار با توجه به تقاضا و نیراز برازار کرار توجره
بسیاری نمودهاند ( .)2،1عدم وجود مدیریت کارآمد و توانمند
از دالیل عمدهی ایجاد مشکالت در سیستم بهداشتی و درمانی
است .مدیریت توانمنرد برا اسرتفاده از تجربرهی الزم و کرافی
میتواند از امکانات موجود بهترین بهرهوری را داشته باشرد و
رضایت مراجعهکنندگان را جلب کند و خدمات را به بهتررین
نحو ممکن ارائه دهد ( .)4،3فراهم کرردن امکانرات و شررایط
الزم برررای آمرروزش افررراد در طررول تحصرریل و بره کررارگیری
مناسب دانشآموختگان بعد از فارغالتحصیلی میتواند رضایت
افراد را فراهم کند (.)6،5
رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان یکی
از رشتههای مهم و کلیدی حوزهی بهداشت و درمان به شرمار
میرود ( .)7هدف اصلی این رشته ،تربیت نیروهای کارآمرد و
استراتژیک در سیستم بهداشتی و درمرانی ،افرزایش کرارائی و
اثربخشی سیستم و ارتقرای سرط کمری و کیفری خردمات و
استفادهی بهینه از منابع میباشد ( .)8ایرن رشرته ویژگریهرای
خاصری دارد کره آن را ترا حردودی از سرایر علروم مردیریتی
تفکیک میکند .ویژگی بهداشتی و درمانی این رشته انتظرارات
ویژهای را از دانشجویان و فارغالتحصیالن آن میطلبرد کره برا
جان انسانها سر و کار دارنرد و دانشرجوی مردیریت در یرک
واحد کارآموزی عموماً طیفی از مطالب کامالً بالینی ترا کرامالً
اداری و اجرایی را دنبال مینماید (.)10،9
 3طبقهی اصلی برنامهی درسی عرصههای بالینی و اهداف
برنامرره از مشررکالت مهررم در برنامررهی آموزشرری کارشناسرری
رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی است .نگراهی بره
تحوالت نظام آموزش عالی کشور در  2دهرهی اخیرر از نظرر
جمعیت دانشرجویی حراکی از عردم توجره کرافی بره کیفیرت
برنامههای آموزشی و بهبود و ارتقای آن مریباشرد .ارزشریابی
توانمندیها و مهرارتهرا کمرک مریکنرد نیازهرای آموزشری
شناسایی شود و بر مبنای نیازهای موجود برنامههای درسری و
آموزشی هدفمند برای ارتقای توانمنردی دانشرجویان تردوین
گردد (.)11
مطالعه ای توصریفی ر مقطعری برا عنروان وضرعیت سرواد
اطالعرراتی  338نفررر از دانشررجویان دانشررکده مرردیریت و
اطالعرسانی توسط اعظمی و صالحینیا در سرال  1392انجرام
شد و نتایج این مطالعه نشانگر آن بود که سواد اطالعاتی افراد
شرکتکننده در سط متوسط قرار دارد؛ بنابراین به طور کلری
به دلیل اهمیت مهارتهای اطالعراتی ،آمروزش مهرارتهرایی
برای افزایش سواد اطالعاتی دانشجویان ضروری است (.)12
نتایج مطالعهی پیلری ( )Pillayدر سرال  2008برا عنروان
«شایستگیهای مدیریتی در مدیران بیمارستان آفریقای جنوبی:
بررسی مدیران در بخشهای خصوصی و دولتی» نشان داد که
تصویر سالمت1400 ،؛ 54-44 :)1(12

مدیران در بخش خصوصی به طرور قابرل تروجهی شایسرتگی
بیشتری از همتایان خود در بخش عمومی دارند (.)13
پیلرری ( )Pillayمطالعررهای دیگررری بررا عنرروان «تعیررین
شایستگی مدیران بیمارستان :مقایسه برین بخرش خصوصری و
دولتی» در سال  2008انجام داد .هدف از این مطالعه ،بررسی
مشرکالت مردیران ارائرهدهنردهی خردمات در هرر دو بخرش
خصوصی و دولتی و شایستگیهرای موردنیراز بررای افرزایش
کارایی ،اثربخشی و پاسخگرویی در ارائرهی خردمات سرالمت
بود .نتایج بررسی نشان داد کره مردیران بیمارسرتان در هرر دو
بخش دولتی و خصوصی احساس مریکننرد کره مهرارتهرای
مدیریت کارکنان و مدیریت خود برای مدیریت کارآمد و مؤثر
بیمارسررتان ،بیشررترین اهمیررت و مهررارت مربررو برره ارائررهی
خدمات سالمت ،بین مدیران هر دو بخش کمترین اهمیرت را
دارد .مدیران بخش دولتی بیشتر به دنبال آمروزشهرای آینرده
بوده و در مورد نیاز به برنامرههرای توسرعهی مردیریت آینرده
مصممتر بودند .ایرن پرژوهش شرواهدی را فرراهم نمرود کره
براساس آنها تقاضای قابل توجهی برای یک رشتهی تحصیلی
در مدیریت سالمت مؤسسرات آفریقرای جنروبی وجرود دارد
(.)14
بنابراین با توجه به اهمیت این رشته در سیستم بهداشتی و
درمانی و نقشی که دانشآموختگان این رشته مریتواننرد ایفرا
نمایند ،انتظار میرود ارزیابی توانمندیهای علمری و مهرارتی
دانشآموختگان راهی جهت دستیابی به نیازهای آموزشی آنران
و ارزشیابی برنامههای آموزشری ،میرزان دسرتیابی بره اهرداف
آموزشی و تعیین اثربخشی آموزشری مریباشرد .مجمروع ایرن
عوامررل باعررا فررراهم کررردن اطالعررات مناسررب برررای
تصررمیمگیرنرردگان ،پژوهشررگران ،سیاسررتگذاران و مسررئوالن
دورههای آموزشی رشته میباشد تا بتوانند متناسب با نیازهرای
استخراجشده طرحهای درسی استانداردتری طرحریزی نمایند
و در نهایت به عنوان یک ضرورت راهگشای بهبود و افرزایش
کیفیت دورههای آموزشی باشد .مطالعات انگشتشرمار قبلری
در کشور بر روی دانشجویان این رشته انجرام گرفتره و بررای
درک عمیقتر مسرائل عرصرهی کرار بایرد در محریط کرار بره
جستجوی مسائل پرداخت .از طرفری در ایرران مطالعرهای کره
بتواند به میزان توانمندی دانشآموختگان رشتهی مردیریت در
سطوح وسیع و از دیدگاه مافوق ،همکار و خود دانشآموختره
دست یابد ،یافت نشد .همچنرین طراحری پرسرشنامرهای کره
بتواند تمام مهارتهای مربو به این رشته را بسنجد و مبنرای
تصمیمگیریهای بعدی در ارتقای این رشته و دانشآموختگان
آن باشد ،مبنای انجام این مطالعه گردید؛ لذا هردف از مطالعره
ارزیابی میزان توانمندیهای دانشآموختگران کارشناسری ایرن
رشته میباشد.
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مواد و روشها

این مطالعهی توصیفی ر تحلیلی در سال  1396در دانشگاه
علرروم پزشررکی تبریررز و کلیررهی مراکررز تحررت پوشررش و
سازمانهای مرتبط برا حروزهی سرالمت در اسرتان آذربایجران
شررررقی انجرررام شرررد .جامعرررهی پرررژوهش شرررامل کلیرررهی
دانشآموختگان کارشناسی رشتهی مدیریت خدمات بهداشرتی
و درمانی مشغول به کار در سازمانهای مرتبط برا سرالمت در
استان بود .به دلیل محدود بودن جامعه ،نمونهگیری انجام نشد
و نمونهی پژوهش منطبق بر جامعه (نمونهگیرری بره صرورت
سرشماری) بود .در این مطالعره 51 ،دانرشآموختره شناسرایی
شد 41 .همکرار توانمنردیهرای دانرشآموختگران را ارزیرابی
کردند 28 .مافوق نیز برای ارزیابی توانمندیهای آنها در ایرن
مطالعه مشارکت نمودند.
معیارهای ورود عبارت بودند از :کلیهی دانرشآموختگران
مقطع کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمرانی شراغل
در سررازمانهررای مرررتبط بررا سررالمت و معیررار خررروج شررامل
دانشآموختگان شاغل در سازمانهرای غیرمررتبط برا حیطرهی
سالمت بود .همچنین کسانی که با مقاطع براالتر از کارشناسری
به استخدام سازمان درآمرده بودنرد ،از مطالعره کنرار گذاشرته
شدند.
به منظور ارزیابی میزان توانمنردیهرای دانرشآموختگران
براساس مطالعات قبلی و با استفاده از پرسشنامرههرای قبلری
ابزاری جدید طراحی شد .نمونرههرایی از پرسرشنامرههرا در
مطالعات پیشین ( )15،13،3مورد استفاده قرار گرفت ،ولی بره
دلیل تفاوتهای اهداف آن مطالعات با مطالعهی حاضرر ،الزم
بود تا تغییراتی در آنها ایجاد شود یا مواردی به آنهرا اضرافه
گردد .محققان با در نظرر گررفتن ابزارهرای فروق و براسراس
اهداف مطالعهی حاضر اقدام به طراحی ابزاری جدید نمودند.
پس از طراحی پرسشنامه براساس منابع مرتبط ،روایی آن
با نظر اساتید و صاحبنظران مربو مورد ارزیابی قرار گرفت
و با نظر صراحبنظرران نهایتراً  11بعرد در پرسرشنامره قررار
گرفت .پایایی آن نیز در مطالعهای به صورت پایلوت در میران
 12نفررر شرررکتکننررده تیییررد شررد .ضررریب آلفررای کرونبرراخ

پرسشنامه  %86به دست آمد .این پرسشنامه شامل دو بخرش
مشخصات فردی و سؤاالت مربو به ابعاد شایستگی مردیران
مرریباشررد کرره شررامل  11گویرره و  61سررؤال اسررت .گویررههررا
عبارتاند از :رهبری و مدیریت اسرتراتژیک شرامل  6سرؤال،
برنامهریزی شرامل  5سرؤال ،مردیریت مرالی شرامل  6سرؤال،
مدیریت تغییر شامل  5سؤال ،مدیریت دانش شرامل  6سرؤال،
مدیریت ارائهی خدمات شامل  4سؤال ،حرل مسرئله شرامل 4
سؤال ،مدیریت منابع انسانی شرامل  8سرؤال ،مشرتریمرداری
شامل  3سؤال ،مدیریت اطالعات و ارتباطات شامل  7سؤال و
اخالقیات شامل  7سؤال .هر سؤال از دو بعد سط مهرارت و
میزان اهمیت مهارت مورد ارزیابی قرار میگیرد .برای همرهی
سؤاالت از طیف پنجگانه لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیراد)
استفاده گردید.
پژوهشررگران برره منظررور جمررعآوری دادههررا برره صررورت
حضوری به سازمانهای ذیربط مراجعه کردند و پس از ارائهی
توضرریحات دربررارهی اهررداف پررژوهش و کسررب رضررایت
آگاهانهی نمونهها به صورت شفاهی ،پرسشنامههرا را جهرت
تکمیل ارائه کردند .تکمیل پرسشنامهها با بهرهگیری از روش
ارزیابی  360درجره (مرافوق ،همکرار و خرود فررد) صرورت
گرفت و در طی مراجعات بعدی به تردریج جمرعآوری شرد.
سپس همهی دادههای جمعآوریشرده وارد  SPSS-23شرد.
از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیرار ،درصرد و فراوانری)
برررای ارائررهی نتررایج توصرریفی و مشخصررات دموگرافیررک
شرکتکنندگان استفاده شد .ابتدا نرمالیتی دادهها برا اسرتفاده از
آزمون کلموگروف ر اسمیرنوف بررسی شد کره نترایج نرمرال
بودن دادهها را نشان داد؛ لذا فرضیات پرژوهش برا اسرتفاده از
آزمونهای آماری تی زوجی بررسی شد.

یافتهها

جدول  1مشخصات دموگرافیرک نمونرههرای پرژوهش را
برحسب تکمیلکنندهی پرسشنامه یعنی خود دانشآموختگان،
همکاران و مافوق آنها نشان میدهد.

Depiction of Health, 2021; 12(1): 44-54

بررسی توانمندی دانشآموختگان مقطع کارشناسی رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

جدول  .1مشخصات دموگرافیک نمونههای پژوهش

تکمیلکننده

متغیر دموگرافیک

دانشآموخته
تعداد
25
26
26
16

درصد
49
51
51
31/4

تعداد
22
19
7
21

درصد
53/7
46/3
17/1
51/2

تعداد
26
2
3
3

درصد
92/9
7/1
10/7
10/7

باالی  40سال

9

17/6

13

31/7

22

78/5

بیمارستانهای استان

27

53

16

39

8

28/5

مرکزی

7

13/7

11

26/8

9

32/1

6
7
4
36
4
11
18

11/8
13/7
7/8
70/6
7/8
21/6
35/3

7
5
2
18
7
16
21

17/1
12/2
4/9
43/9
17/1
39
51/2

3
6
2
5
3
20
-

10/7
21/4
7/1
17/9
10/7
71/4
-

مرد
زن
29-20
39-30

جنس
سن

سازمان محل خدمت

سابقه کار

پست سازمانی

محل خدمت
مجموع

مافوق

همکار

ستاد
دانشگاه
مراکز آموزشی
شبکههای بهداشت
سایر
≥10
15-11
‹15
بهبود
کارشاس
کیفیت یا کارشناس
اجرایی
امور
بیمارستان
کارشناس بهداشت
یا
درمان
و
بخش
کارشناس
اداری
پزشک یا پرستار
سایر
تبریز

24

47/1

17

41/5

12

42/9

9
31

18/5
68/8

3
25

7/3
60/91

5
11
18

17/8
39/3
64/3

شهرستانها

21

39/2

16

39/02

10

35/7

51

100

41

100

28

100

در این مطالعه  51دانشآموخته شناسایی شد که  51درصد
آنها زن و  49درصد نیز مرد بودند 41 .همکار توانمندیهای
دانشآموختگان را ارزیابی کردند که بیشتر آنهرا مررد بودنرد.
 28مافوق نیز برای ارزیابی در این مطالعه مشارکت کردند کره
اکثریت آنها مرد بودند .از لحاظ سنی بیشتر دانرشآموختگران
بین  20تا  29سال داشتند .اکثر دانشآموختگان و همکراران و
مافوق آنها در شهر تبریز مشغول خدمت بودند 47/1 .درصد

تصویر سالمت1400 ،؛ 54-44 :)1(12

دانررشآموختگرران برره عنرروان کارشررناس در بخررش اداری یررا
بهداشت و درمان خدمت میکردند و بیشتر آنها  10سرال یرا
کمتر سابقهی کار داشتند.
جدول  2نتایج نرمالیتی ابعاد پرسشنامره را برا اسرتفاده از
آزمون کلوموگروف اسمیرنوف نشان میدهد .در صرورتی کره
سط معنیداری باالی  0/05باشد ،دادههرا نرمرال هسرتند ،در
غیر این صورت غیرنرمال میباشند (.)p< 0/05

خدایاری زرنق و همکاران

جدول  .2بررسی نرمالیتی ابعاد توانمندی
سط توانمندی
همکار
فرد
0/41
رهبری و مدیریت
0/34
استراتژیک
0/4
0/22
برنامهریزی
0/20
0/2
مدیریت مالی
0/57
0/57
مدیریت تغییر
0/007
0/001
مدیریت دانش
0/049
مدیریت ارائهی خدمات 0/049
0/4
0/4
حل مسئله
0/21
0/21
مدیریت منابع انسانی
0/27
0/021
مشتریمداری
0/12
0/38
مدیریت اطالعات و
ارتباطات
0/118
0/5
موضوعات اخالقی

p-value

p-value

اهمیت توانمندی

مافوق
0/144

رهبری و مدیریت استراتژیک

فرد
0/33

0/02
0/20
0/091
0/054
0/136
0/058
0/069
0/001
0/020

برنامهریزی
مدیریت مالی
مدیریت تغییر
مدیریت دانش
مدیریت ارائهی خدمات
حل مسئله
مدیریت منابع انسانی
مشتریمداری
مدیریت اطالعات و ارتباطات

0/45
0/24
0/57
0/21
0/049
0/4
0/21
0/031
0/48

0/013
0/43
0/07
0/10
0/45
0/4
0/21
0/031
0/099

0/003

موضوعات اخالقی

0/56

0/6

تعیین میزان توانمندی دانشآموختگان
سط توانمندی دانشآموختگان به روش  360درجه مورد
ارزیابی قرار گرفت و نتایج به صورت زیر بره دسرت آمرد .در

همکار

مافوق
0/13
0/28
0/009
0/058
0/168
0/014
0/131
0/006
0/005
0/141
0/043

0/29

جدول شماره  3میزان توانمندی دانشآموختگان در  11حیطره
مورد مطالعه مشخص شده است.

جدول  .3میزان توانمندی دانشآموختگان در حیطه های مورد مطالعه
ابعاد توانمندی
رهبری و مدیریت استراتژیک

برنامهریزی

مدیریت مالی

مدیریت تغییر

مدیریت دانش

مدیریت ارائهی خدمات

حل مسئله

دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق

میانگین
3/87
4
3/80
3/92
3/88
3/83
3/39
3/67
3/32
3/90
3/81
3/80
3/80

انحراف معیار
0/81
0/60
0/73
0/73
0/72
0/70
0/88
0/80
1/14
0/85
0/77
0/75
0/89

3/75
3/46
3/93
3/79
3/75
3/90
3/94
3/81

0/75
1/01
0/91
1/01
0/94
0/93
0/89
0/81
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مدیریت منابع انسانی

مشتریمداری

مدیریت اطالعات و ارتباطات

مسائل اخالقی

دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق

از دیدگاه دانشآموختگان مشرخص شرد کره در حروزهی
مسررائل اخالقرری ،برنامررهریررزی ،مرردیریت ارائررهی خرردمات،
مشتریمداری ،حل مسئله و مدیریت تغییر توانمندی بیشرتری
دارند و در زمینههای مدیریت مالی و مدیریت دانش خودشان
را ضعیف ارزیابی کردنرد .همکراران ،دانرشآموختگران را در
حوزههای مسائل اخالقی ،مدیریت اطالعات ،مشتریمداری و
ارتباطات ،حل مسئله و رهبری و مدیریت اسرتراتژیک خرو
ارزیابی کردند در حالی که آنها را در زمینهی مدیریت مالی و
مدیریت دانش ضعیفتر ارزیابی کردند.

0/85
0/92
0/81
0/76
0/93
0/73
0/84
0/82
0/80
0/82
0/87
0/76

3/88
3/80
3/74
4/13
4/08
4/09
3/89
3/95
3/80
3/99
3/94
4/01

از دیدگاه مافوقها ،دانرشآموختگران در زمینرهی مسرائل
اخالقی ،مشتریمداری و حل مسرئله توانمنردترر بودنرد و در
حوزههای مدیریت مالی ،مردیریت منرابع انسرانی و مردیریت
دانش توانمندی کمتری داشتند.
میزان اهمیرت ابعراد توانمنردیهرا و تعیرین شرکاف برین
توانمندیهای دانشآموختگان و میزان اهمیت آنها در جدول
 4ارائه شده است.

جدول  .4میزان اهمیت ابعاد توانمندیها و تعیین شکاف بین توانمندیهای دانشآموختگان و میزان اهمیت آنها
شکاف بین توانمندیها و میزان اهمیت آنها
سطح اهمیت ابعاد توانمندیهای دانشآموختگان
p-value
میزان اختالف
میانگین اهمیت
میانگین سط
میانگین(انحراف
گروه
ابعاد توانمندی
توانمندی
توانمندی
معیار)
>0/001
-0/59
4/47
3/87
(4/47 )0/62
دانشآموخته
رهبری و مدیریت
استراتژیک
>0/001
-0/45
4/45
4
)0/49( 4/45
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق

(4/41)0/53
(4/30 )0/69
(4/24 )0/61
(4/32)0/64

3/80
3/92
3/88
3/73

4/41
4/30
4/24
4/32

-0/61
-0/38
-0/35
-0/60

مدیریت مالی

دانشآموخته
همکار
مافوق

(4/14 )0/73
(4/42 )0/50
(4/14 )0/63

3/39
3/67
3/32

4/14
4/42
4/14

-0/74
-0/75
-0/82

مدیریت تغییر

دانشآموخته
همکار
مافوق

(4/30 )0/72
(4/36 )0/59
(4/24 )0/46

3/90
3/81
3/80

4/30
4/36
4/24

-0/40
-0/54
-0/45

0/001
>0/001
0/002

مدیریت دانش

دانشآموخته
همکار

(4/08 )0/79
(4/19 )0/63

3/80
3/75

4/08
4/19

-0/27
-0/44

0/034
0/001

مافوق
دانشآموخته

(4/19 )0/53
(4/24 )0/74

3/46
4/94

4/19
4/24

-0/72
-0/30

0/000
0/010

برنامهریزی

مدیریت ارائهی
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0/000
>0/001
0/003
0/001
>0/001
>0/001
0/000

خدایاری زرنق و همکاران

خدمات
حل مسئله

مدیریت منابع انسانی

مشتریمداری

مدیریت اطالعات و
ارتباطات
مسائل اخالقی

همکار

(4/32 )0/57

3/79

4/32

-0/53

0/004

مافوق
دانش آموخته
همکار
مافوق
دانش آموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق
دانشآموخته
همکار
مافوق

(4/19 )0/50
(4/25 )0/77
(4/37 )0/58
(4/26 )0/61
(4/21 )0/70
(4/29 )0/69
(4/23 )0/46
(4/46 )0/69
(4/43 )0/56
(4/30 )0/60
(4/81 )0/78
(4/29 )0/61
(4/22 )0/44
(4/28 )0/68
(4/38 )0/59
(4/21 )0/56

3/75
3/90
3/94
3/81
3/88
3/80
3/74
4/13
4/08
4/09
3/89
3/95
3/80
3/99
3/94
4/01

4/19
4/25
4/37
4/26
4/21
4/29
4/23
4/46
4/43
4/30
4/81
4/29
4/22
4/28
4/38
4/21

-0/44
-0/34
-0/42
-0/45
-0/33
-0/49
-0/50
-0/32
-0/35
-0/21
-0/91
-0/34
-0/44
-0/28
-0/43
-0/20

0/008
0/003
0/001
0/008
0/002
0/001
0/004
>0/001
0/014
0/147
>0/001
0/012
0/009
0/009
0/003
0/200

برررای تعیررین شررکاف توانمنرردیهررا (میررزان توانمنرردی
ارزیابیشده و میزان اهمیت آن) از آزمون تی زوجری اسرتفاده
شد .همانطور که در جدول  4نیز مشخص شرده اسرت ،اکثرر
شکافها از دیدگاه دانرشآموختگران ،همکراران و مرافوقهرا
معنیدار بود که نشان میدهد دانشآموختگان نیاز بره ارتقرای
توانمندیهای خود دارند.
بیشررترین شررکاف شناسرراییشررده از دیرردگاه هررر  3گررروه
(دانشآموختگان ،همکاران و مافوقها) در حروزهی مردیریت
مالی بود .از دیدگاه خود دانشآموختگان در زمینهی مردیریت
اطالعرررات و ارتباطرررات شرررکاف بیشرررتری وجرررود دارد
(شکاف=.)-%91

بحث

مطالعهی حاضر با هدف بررسری ارزیرابی توانمنردیهرای
دانشآموختگان رشتهی مدیریت خدمات بهداشرتی و درمرانی
اسررتان آذربایجرران شرررقی بررا روش  360درجرره انجررام شررد.
یافتههای مطالعه نشان داد که دانشآموختگران براسراس روش
 360درجه در حوزهی مسائل اخالقری ،مشرتریمرداری ،حرل
مسئله ،مدیریت ارائرهی خردمات و مردیریت تغییرر بیشرترین
توانمندی را دارند در حرالی کره در زمینرهی مردیریت مرالی،
مدیریت منرابع انسرانی و مردیریت دانرش توانمنردی کمترری
دارند .بیشترین شکاف شناساییشده در حوزهی مدیریت مالی
از دیدگاه هر  3گروه (دانشآموختگان ،همکاران و مرافوقهرا)
بود .از دیردگاه خرود دانرشآموختگران در زمینرهی مردیریت
اطالعات و ارتباطات شکاف بیشتری وجرود دارد .نترایج ایرن

مطالعرره بررا نتررایج مطالعررهی خرردکا ( )3( )Khadkaو پیلرری
( )14،13( )Pillayدر خررارج از کشررور و نتررایج مطالعررهی
اعظمی و صالحینیا ( )12و بیگزاده ( )5در داخل کشرور کره
بر اهمیت افزایش آموزش مدیران و اصالح برنامرهی درسری،
عرصههای بالینی و اهداف برنامه تیکیرد کرردهانرد ،همخروانی
دارد ،ولی با نتایج مطالعهی فرجی و همکاران که در سرال 93
انجام گرفت و در آن میرانگین مهرارتهرای سرواد اطالعراتی
جامعهی مورد مطالعه نسربتاً خرو بررآورد شرده برود (،)16
مغایرت دارد.
بعد مشتریمداری به طراحی مناسرب فراینردهای داخلری
برای ارتقرای خردمترسرانی بره مشرتریان و ارتقرای جایگراه
سازمان از طریق ارائهی خدمات نمونه به مشتریان و احترام به
حقوق مشتری در محیط کرار اشراره دارد .بعرد اخالقیرات بره
ایجاد و نشان دادن باالترین استانداردهای اخالقی و معنوی به
منظررور بهبررود اعتمرراد و اطمینرران در سررازمان اشرراره دارد کرره
دانشآموختگان خرود را در ایرن زمینره دارای مهرارت کرافی
دانستهاند .توانمندی مدیریت مالی یعنی اینکه دانشآموخته ترا
چه حدی با برنامهریزیها و فرایندهای مالی ،بودجرهریرزی و
استفاده از فرصتهای جدید برای صرفهجرویی مرالی آشرنایی
دارد .در مطالعهای کره برا هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت
مالی در محیط کار بر مدیریت مالی شخصی و عملکرد
کارکنان انجام شد ،از برین فرضریه و ابعرادی ماننرد توانایی به
کارگیری مناسب منابع و روشهررررای کار بر عملکرد شغلی و
مدیریت شخصی و آموزش مدیریت مرالی کره بررای ارزیرابی
انتخا کرده بودند؛ مدیریت مالی بیشترین امتیراز را بره خرود
Depiction of Health, 2021; 12(1): 44-54

بررسی توانمندی دانشآموختگان مقطع کارشناسی رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اختصاص داد که با نتیجهی مطالعهی ما مغایرت داشرت (.)14
این تفاوت در نتیجه ،شاید به این دلیل است که مدیریت مالی
مدنظر ما در این پژوهش مردیریت مرالی سرازمانی اسرت کره
چیزی فراتر و مهرمترر از مردیریت مرالی و مردیریت درآمرد
شخصی میباشد .همچنین الزم به ذکر است که آموزشهرا در
خصوص مدیریت مالی در دانشکدههای مدیریت در حد قابل
قبول نبوده است و دانرشآموختگران مرورد مطالعره کمترر برا
مسائل مالی در سازمانها سر و کار دارند.
نتایج این بررسی نشان داد که دانشآموختگان در کل ابعاد
«مرردیریت اطالعررات و ارتباطررات» و «رهبررری و مرردیریت
اسرتراتژیک» را مهررمترر ارزیررابی کرردهانررد و از دیردگاه آنرران
«مدیریت دانش» و «مدیریت مالی» در سازمان آنان از کمتررین
اهمیت برخوردار است .مهارتهایی مثل مدیریت اطالعرات و
ارتباطات از جمله مهارتهایی هسرتند کره بیشرتر برا افرراد و
تحول و تغییر سر و کار دارند .از آنجایی کره امرروزه تغییرر و
تحول محیطی اجتنا ناپذیر است ،سازمانها ناگزیر از پذیرش
پدیدهی تغییر در راستای بهبود وضعیت ممکن هستند .مدیران
مراکز مورد مطالعه باید در راستای تقویت ایرن شایسرتگیهرا
برنامهریزی و اقدام نمروده و بتواننرد سرازمان را در دنیرای در
حال تغییر کنونی اداره و در راستای تعالی هدایت کنند.
وجود شکاف باال در این حیطه بیانگر آن است که آموزش
در دانشکدههرای مردیریت بره صرورت مهرارتمحرور ارائره
نمیگردد و حین تردریس مهرارتهرا بره طرور کامرل منتقرل
نمیشود .تقریباً در بیشرتر ابعراد ،افررادی کره سرابقهی کراری
بیشتری دارند ،خود را توانمندتر ارزیابی کرردهانرد ،امرا نترایج
آزمون آماری رابطهی معناداری بین گروههرای سرنی مختلرف
نشان نمیدهد .همچنین نتایج آزمون آماری نشان داد کره برین
پست سازمانی دانرشآموختگران برا ابعراد توانمنردی رابطرهی
معناداری وجود ندارد.
مطالعهای مشرابه تحرت عنروان «رابطرهی شایسرتگیهرای
رهبری مدیران و کادر اجرایی با عملکرد بیمارستانها» کره در
سال  1394در یک بیمارستان دولتی آموزشی و یک بیمارستان
دولتی غیرآموزشی و یک بیمارستان خصوصی در شهر تهرران
انجام شده است ،نشران داد کره رابطرهی مثبرت معنرادار برین
شایستگیهای رهبرری و عملکررد بیمارسرتانهرا وجرود دارد.
کلیهی مؤلفرههرای شایسرتگی برا عملکررد رابطرهی مثبرت و
معناداری داشتند .شایستگیهای رهبرری برا تحصریالت ،نروع
استخدام و نوع بیمارستان و عملکرد با وضعیت تیهل ،سابقهی
مدیریت و نوع بیمارسرتان رابطرهی مثبرت و معنراداری نشران
دادند (.)17
اکثریررت دانررشآموختگرران میررزان تطررابق آمرروزشهررای
دانشگاهی با نیازهای محیط کار را در حد متوسط ( 49درصد)
ارزیابی کردهاند و تنها درصرد محردودی از دانرشآموختگران
( 3/9درصررد) آن را در سررط عررالی ارزیررابی کررردهانررد.
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فارغالتحصیالن دانشگاهها قادر نیستند آنچه را که در دانشرگاه
فراگرفتهاند ،در دنیای واقعی به کار گیرند و آنگونره کره بیران
میشود ،شواهد و نتایج تجربی و آماری مبین آن است کره در
ایران توسعهی ظرفیتهای انسانی (به ویژه از طریرق آمروزش
عالی) رشرد چشرمگیری داشرته ،امرا دسرتاوردها در زمینرهی
استفاده از این ظرفیتها و پیامدهای اقتصادی مورد انتظار ،بره
هیچ وجه مناسب و قابل قبول نبوده است و این امر منجر بره
ایجرراد پررارادوکس کمبررود نیررروی متخصررص و بیکرراری
فارغالتحصیالن دانشگاهی شده است.
در مطالعهی مشرابه تحرت عنروان «چرالشهرای برنامرهی
آموزشرری در مقطررع کارشناسرری رشررتهی مرردیریت خرردمات
درمانی» که توسط بیگزاده و همکارانش در سرال  1392روی
 27نفر از اعضای هیئت علمی و مربیان و دانشآموختگران برا
هدف شناسایی مشکالت موجود در برنامهی آموزشی رشرتهی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در مقطع کارشناسی انجام
شد ،نتایج به طور کلی حاکی از آن بود که سرفصرل دروس و
اهداف این برنامهی آموزشی ،اثربخشی الزم را ندارد (.)5
پژوهش حاضرر نشران داد کره اکثریرت دانرشآموختگران
( 33/3درصد) بر این عقیده بودهاند که میزان تیثیر برنامههرای
کارآموزی در طول تحصیل در توانمندسازی آنان کم است در
حالی که مطالعهای مشابه تحرت عنروان «ارزیرابی برنامرههرای
کررارآموزی در فررارغالتحصرریالن رشررتهی مرردیریت خرردمات
بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهرواز»
که توسط ظهیری در سال  1388انجام شده است ،نشان داد که
میزان اثربخشی برنامههای کارآموزی که بر مبنای میزان آشنایی
دانشجویان با هر کدام از موضوعات تعیرینشرده در سرفصرل
شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی برای رشتهی مردیریت
خدمات بهداشتی و درمانی است« ،متوسط» میباشد (.)18
شایستگیهایی که مدیران در سط براالتر ارزیرابی کردنرد
(مسائل اخالقی ،مشتریمرداری) شایسرتگیهرایی هسرتند کره
براساس مدل شایستگی مدل رهبری مرکز ملی بررای رهبرری
مراقبت سرالمت ،بیشرتر برا موضروعات قرانونی و اخالقری و
شخصی افراد ارتبا دارند و مهارتهای اجرایری هسرتند کره
برای اجرای چشمانداز ،استراتژی و ابزارهایی ضروری هستند.
سررایر مهررارتهررا ماننررد (مرردیریت مررالی و مرردیریت دانررش)
مهارتهایی هستند که بیشتر با افراد و با تحول و تغییر سرر و
کار دارند (.)19
در نهایت در خصوص بعد مربو به مسائل اخالقی بایرد
گفت که این بعد به ایجاد و نشان دادن باالترین استانداردهای
اخالقی و معنوی به منظور بهبود اعتماد و اطمینران در ارائرهی
خدمات به مشتریان توسرط دانرشآموختگران شراغل رشرتهی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دید مافوق اشراره دارد.
دلیل باالتر برودن ایرن بعرد در برین دانرشآموختگران شراغل
رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سازمانهای مورد

خدایاری زرنق و همکاران

مطالعه ممکن است به اعتقرادات مرذهبی و تعهرد بره ارائرهی
خدمات برطبق استانداردهای اخالقی و معنروی برگرردد .ایرن
مورد ،با نترایج مطالعرهی خردکا ( )Khadkaو همکراران در
بررسی مدیران بیمارستانهرای نپرال مطابقرت داشرت ( .)3در
مطالعهی پیلی ( )Pillayباالترین میانگین شایستگی مربو به
بعد برنامهریزی و پایینترین میانگین شایستگی نیز مربو بره
بعد مسائل اخالقی و قرانونی برود ( .)13تعراریف متفراوت از
اخالق براسراس زمینرههرای مرذهبی و اجتمراعی ر فرهنگری
میتواند دلیلی برای تفراوت در میرانگین نمررهی بعرد مسرائل
اخالقی در مطالعات مختلف باشرد .در مطالعرهی دیگرری کره
توسررط پیلرری ( )Pillayانجررام شررد ،برراالترین میررانگین را
شایستگی برنامهریزی استراتژیک داشت و پایینترین میرانگین
مربو به بعد ارائهی خدمات سالمت بود (.)14

نتیجهگیری

ایرن مطالعره نشران داد کرره دانرشآموختگران در حرروزهی
مدیریت مالی و مدیریت اطالعات و ارتباطات نیراز بره ارتقرا
دارند؛ لذا بازنگری در کوریکولوم آموزشی این رشته براسراس
مرروارد فرروق ،اسررتفاده از روشهررای نرروین ترردریس در کنررار
برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی در این زمینهها مریتوانرد
به بهبود توانمندیهای دانشآموختگان کمک کند .با توجه بره
نتایج این مطالعره ،گسرترش مهرارتهرای سرواد اطالعراتی و
مدیریت دانش به ویژه در افررادی کره برا بخرش سرالمت در
ارتبا اند (از جملره مردیران ،دانرشآموختگران و دانشرجویان
رشتهی مدیریت خدمات بهداشرتی و درمرانی) بریش از پریش
احساس میشود .اصالح سرفصل دروس و اهداف برنامههرای
آموزشی براساس شکافهای مشخصشده و اجرای طرحهای
درسی جدید در کارآموزیهای مدیریت در عرصره و بررسری
اثربخشی آنها پیشنهاد میشود.
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پیامدهای علمی پژوهش

به نظر میرسد امرروز بریش از هرر زمران دیگرر رشرتهی
مرردیریت خرردمات بهداشررتی و درمررانی نیازمنررد بررازنگری در
کوریکولرروم آموزشرری و سرفصررلهررای دروس آن مرریباشررد.
همچنین نحوهی اجرای برنامههرای آموزشری عملری همچرون
کارآموزی نیازمند تغییر استراتژیهای اجرایی برای اسرتفاده از
روشهای بهروزترر و اثرربخشترر مریباشرد .بررسری مجردد
جایگاه رشته در نظام سالمت و ارتبا آن با صنعت و به تبرع
آن پرورش مهارتها در راستای جایگاههای مشخص شرده و
زمینههرای ارتبراطی برا صرنعت مریتوانرد منجرر بره افرزایش
توانمندیهای دانشآموختگران ایرن رشرته در نظرام سرالمت
کشور گردد.

مالحظات اخالقی

این مطالعه از نتایج طرح تحقیقاتی مصو دانشگاه علروم
پزشرررررررکی تبریرررررررز برررررررا کرررررررد اخرررررررالق
 IR.TBZMED.REC.1396.534میباشرد .نویسرندگان
اعالم میدارند کلیهی افراد به صرورت آگاهانره و برا رضرایت
شخصی به صورت شفاهی وارد مطالعه شدند و برای رعایرت
حقوق شرکتکنندگان در این مطالعه ،اطالعات افراد بره طرور
ناشناس وارد شده و نامشان در هیچ جا قید نشده است.
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نویسندگان این مقاله اعالم میدارند که هریچگونره تضراد
منافع در نگارش و چاپ این مقاله با یکدیگر ندارند.

تقدیر و تشکر

از تمامی همکاران عزیز که در این پژوهش ما را همراهری
کردنررد ،صررمیمانه تشررکر و قرردردانی مرریکنرریم .همچنررین
نویسندگان مقاله ،از معاونت پژوهشی دانشگاه علروم پزشرکی
تبریز و دانشکده مدیریت و اطالعرسرانی پزشرکی بره خراطر
حمایتهای مادی و معنوی از ایرن طررح تشرکر مرینماینرد.
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