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Abstract: In hospital environments, the role of faculty member’s management and educational 

learners is to pay more attention to staff than other organizations. One of the ways to promote 

health in the healthcare industry requires effective management of dynamic human resources. 

The present qualitative study continued with phenomenological approach in October 2018 

among 19 experts and policy-making in the field of management by purposive sampling 

method, observing the confidentiality of information. Data were collected through open and 

semi-structured in-depth interviews. All interviews were recorded and then, verbatim, 

handwritten and analyzed. 15 main components were identified and by analyzing the main 

components, 29 sub-components were extracted. Information Architecture, Organizational 

Planning, Management Processes, Employees' Behavioral Model, Communication and 

Interaction Network, Standards and Values, Principle of Change, Business Strategy, Modeling, 

Environmental Factors, Educational Process Engineering, Program Measurement and 

Evaluation, Support, Knowledge Exchanges, Creativity and Entrepreneurship Title of main 

themes and information technology, data sharing, data security, vision and mission, status quo, 

favorable situation, threats and opportunities, management processes, behavioral model in 

organization, commitment and responsibility, organization performance, improvement and 

renovation, organization capital, Communication network, teamwork, standards and rules, 

values, change, business strategy, economic justification, modeling, environmental factors, 

process engineering, integration of activities, measurement and evaluation, support, knowledge 

exchanges, creativity, application were selected as sub-themes. 
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 مقدمه

های مشابه سهم بازار ورود سازمان یشافزا یبرا رقابت     

را ارائهه  یاز خهمما  بهماتهت یکهه بششه هامارستانیبا ب

تهر  خهممت کارکنهان، تدکیهم بهر  ی، نهر  بهاادهنمیم

هستنم کهه  یمتشصصان ازجمله موارد یشوری و افرابهره

و  را ییههبهها  ن مواجههه اسههت، ت  یمنههابا انسههان یریتمههم

کههه در زههوزه نابهماتههت و درم نعتصهه یاتحههوا  سههر

بهه  یمنهابا انسهان یریتمهم ،اسهت یدانشگاه علوم پزته 

 یه کهه بهه ا طلبمیرا م یاپوخصوص اعضای هیئت علمی 

تحهوا  مهم   یه ا نهم بمه یهای مناسهبتحوا  پاسخ

 یجهادا هامارسهتانیب یرا بهرا ییهافرصت تواننمیکه مای 

 یشبشهش را افهزا ی در ا ینانزال عمم اطمعی  در یمنما

گرفت  از رقبها در صهنعت  یشیهای پاز راه ی ی  دهنمیم

  اسههت یمههر ر منههابا انسههان یریتبهماتههت و درمههان مههم

 که ههر دهمین منشا ی اییترکت  مر ۹۶۸در  یامطالعه

بهااتر  یمنابا انسان یریتلحاظ مم چه قمر رتبه ترکت از

( مطالعهه ۱۹۹۴ یلمباتم عمل رد بهتر خواههم بهود وهوسه

بهها  یمیوری کههر رابطههه مسههت بهههره دادنشههان  یمشههابه

دارد وج سههون و سهههلولر  یاقههماما  مههر ر منههابا انسههان

۱۹۹۶)  

 یریتممه یها در ادب یهمیزوزه جم یمنابا انسان معماری

 یانسهان یهاجنبهه یمان ترس است که همف یمنابا انسان

در تح ه   یمیسازمان و برجسته نمودن ن ش کارکنان کل

منهابا  یسهازمان اسهت معمهار یههاها و راهبردمدموریت

  یهاز انهوا  معمهاری منهابا انسهانی اسهت  ا ی هی یانسان

 ردیگیدر نظر م یزی یف یاسازه مثابهبهسازمان را  یمگاهد

تهم  زرگهر داتته باتهم و یزی یف یرابعاد غ توانمیکه م

 یاواژه را تهها انههمازه یهه لپهها  و اسههنر ا(  1385نتهها  

و  یرتصهو یرامهونهها پصور  متفاو  به کهار بردنهم  نبه

 یرانمم ین هبر ا یمبن  ورنمیم یانسش  به م یکل ییتما

 یرا بهرا یانوا  مشتلف منابا انسهان اییوهترکت به جه ت

وجوانبشهت و هم هاران   رنهمیگی  اهمافشان به کار متح 

و  یههای راهبهردو قابلیت یمنابا انسهان (  معماری1385

، گهرددیوکار که باعه  تح ه  راهبهرد مکسب ینمهایفرا

 ی است ا یرقابت یتدر مز ی فرینی منابا انساناساس ن ش

 یریتسههاختار مههم یگههرار یزسههطت تمهها یشباعهه  افههزا

 یههانها و در مدر داخهر سهازمان یانمنهابا انسه یراهبهرد

ممیریت منهابا  (۲۰۰۶ یموب ر و هوسال تودیها مسازمان

انسانی هماننم ههر مومهو  علمهی دیگهر بها روی ردههای 

تههود کههه ناتههی از الزامهها  محههی  جمیههمی مواجههه می

گیری رتته مهمیریت منهابا وکار است  از  غاز ت رکسب

معت م بهه طرازهی انسانی تاکنون دیمگاهی وجود دارد که 

ها و سپ  انطباق افراد با  ن ت ر اسهت  ت ر در سازمان

ها و افزایش اهمیت منابا انسانی اما ترای  کنونی سازمان

عنوان یک سرمایه دانشی، در زهال ت ییهر ایه  دیهمگاه به

است  دیمگاه جمیم اعت اد دارد که هر سازمان به سهرمایه 

و  یینهی راهبهرد فرانسانی مششصی نیهاز دارد کهه ارز 

فرد باایی داتته باتم و در ای  صور ، ممیریت منحصربه

منابا انسانی سازمان بایهم خهود را بها ایه  افهراد کلیهمی 

ها از دیمگاه سهنتی منطب  نمایم  م انیسم انت ال سازمان

محهور، معمهاری منهابا ت ر محور به دیمگاه نهوی  دانش

 ( ۱۳۸۵ابطحی و صلواتی  تود وانسانی نامیمه می

طور سنتی ته ر را تاکنون زوزه ممیریت منابا انسانی به

داده است وتحلیر موردبررسی قرار میعنوان وازم تجزیهبه

که تدکیم بر مهمیریت  و نه دانش را  اما اعت اد بر ای  است

ت ر بایم به تدکیم بر ممیریت دانش ت ییر نمایم  ممیریت 

ننم و نحوه استفاده دادانش یعنی ممیریت بر  نچه افراد می

ایه  ت ییهر  ( 2008بهارون و  رمیسهتران   از  ن دانش و

داری بهرای مهمیریت منهابا انسهانی روی رد مصادی  معنی

عنوان بهازار هها، نگهاه بهه سهازمان بههدارد  ی ی از ای  راه

سهامی از انوا  مشتلف سرمایه انسانی است که در انهوا  و 

مهههورداجرا  سهههطوا دانهههش مورداسهههتفاده در مشهههاغر،

که ایه  تمهایز بهه رسهمیت انم  تنهها درصهورتیقرارگرفته

توان موموعاتی بنیادی را برای مهمیریت تناخته تود، می

دانش ورزان، هماننم ممیریت سهایر انهوا  کارکنهان نشهان 

ها داد  معماری منابا انسانی روی ردی برای انت ال سازمان

(  1385وجوانبشت  محوری اسهتمحوری به دانشاز ت ر

تحول دیگری در سیر ت هوی  زهوزه  ۱۹۹۰در اواخر دهه 
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تهمن داده و  ن، مطراممیریت راهبرد  منابا انسانی ر 

معماری منابا انسانی تامر مجموعهه واهایف و نظامههای 

خاصهی را در  یممیریت منابا انسهانی اسهت کهه رفتارهها

ههای  نهان ایجهاد کارکنان بها توجهه بهه تفهاو  در وی گی

واقا معماری منابا انسهانی تهال  دارد تها بها  در کنم می

بازگشتی دوباره به روی ردههای اقتضهایی امها ایه  بهار بها 

تر و با در نظهر گهرفت  بسهیاری از تر و دقی نگاهی عمی 

ای، نهوعی سیسهتم منهابا انسهانی را بها مت یرهای زمینهه

ها به ای  زوزه معرفهی کنهم  تمامی ارتباطا  و نیز پویایی

ههای کارکنهان و ارائهه   میان تدکیم ویه ه بهر تفاو در ای

هها ازجملهه نظامهای منابا انسانی با توجه بهه ایه  تفاو 

های معماری منابا انسانی اسهت  درواقها معمهاری وی گی

کوتم تا با رفها ن هایر روی هرد بهتهری  منابا انسانی می

انطباق، بهه ارائهه نظامههای منهابا انسهانی مناسهب بهرای 

های توان گفت که رونم دههطورکلی میپردازد  بهسازمان ب

اخیر از بهتری  همسویی بهه بهتهری  اقهماما  و از  ن بهه 

 (  ی ی1385وجواهر دتتی بنمی بوده است بهتری  پی ره

ها با  ن روبرو هستنم معلهوم که سازمان یاز مش ال  مهم

وی ه در دانشهگاه علهوم بهه یمنابا انسان ینبودن ن ش واقع

منهابا  یو راهبرد سازمان، معمار تی، تح   مدموریپزت 

تهه ر  یهههعناصههر پا یفیههتو ک یههتبههر اسههاس کم یانسهان

، یمنهابا انسهان یریتمهم یهمیو کل ین هش اصهل ردیگیم

  یجههر ، تههدم یسههازوکارهایی مناسههب بههرا یطرازهه

منهابا  یاست، معمهار یمیکارگیری و زفظ کارکنان کلبه

زمان مربوط است و بر سا یراهبرد یریتبا زوزه مم یانسان

 یراهبردهها ری، تحت تد یطیهای محوتحلیراساس تجزیه

 وری بههبهبهود بههره یتال  بهرا ردیگیتمه قرار متموی 

 یمرور  انجام مطالعات یبه توسعه اقتصاد یمنمنظور رس

در دانشهگاه  یمنابا انسان یا را  معمار یبررس ینهیدرزم

 (  در1385رمهایی و رسمیبه نظر م یمرور یعلوم پزت 

در زههال  یسههازمان یههتهههر فعال یمت یههر امههروز ی محهه

در صهنعت بهماتهت و  یرونهیو ب یدرون را یی، ت ییرا ت 

تمه  یمنابا انسان یریتدر خمما  مم ییردرمان موجب ت 

و  ی وری، مهالفه  ییهرصهنعت بها سهه نهو  ت  یه است ا

و  یههزا زاصههله در تجه ییههرا روبروسههت ت  یاجتمههاع

 یهانههیهز یاسهر شی، افهزایو درمان یصیشهای تشرو 

هها و و ارز  یمبهماتت و درمان و کهولت س  نسهر قهم

در  یمنههابا انسههان یریتمههم یههمنسههر جم یهههانگر 

 یههارا بها چالش یو درمان یو مراکز بهماتت هامارستانیب

  (2006باسی و مک مور مواجه کرده است و یمیجم

های مشهابه بها زمانسهم بازار ورود سا یشافزا یبرا رقابت

را ارائههه  یاز خههمما  بهماتههت یکههه بششهه هامارسههتانیب

تهر  خهممت کارکنهان، تدکیهم بهر  ی، نهر  بهاادهنمیم

هستنم کهه  یمتشصصان ازجمله موارد یشوری و افرابهره

و  را ییههبهها  ن مواجههه اسههت، ت  یمنههابا انسههان یریتمههم

کههه در زههوزه بهماتههت و درمان نعتصهه یاتحههوا  سههر

را  یهاپو یمنهابا انسهان یریتاست مم یه علوم پزت دانشگا

 یه ا  بمهم یهای مناسبتحوا  پاسخ ی که به ا طلبمیم

 یرا بههرا ییهافرصههت تواننههمیکههه متحههوا  مههم  ای 

 ی در ا ینانزال عمم اطمدرعی  یمنما یجادا هامارستانیب

گهرفت  از  یشیهای پاز راه ی ی دهنمیم یشبشش را افزا

مهر ر منهابا  یریتنعت بهماتهت و درمهان مهمرقبا در صه

نشان  ی اییترکت  مر ۹۶۸که در  یااست مطالعه یانسان

 یریتتهرکت ازلحهاظ مهم یکه هرچه قهمر رتبهه دهمیم

پهرز و بااتر باتم عمل رد بهتر خواههم بهود و یمنابا انسان

کهه  دههمینشهان م یمطالعهه مشهابه ( 2008 دوواوی 

بها اقهماما  مهر ر منهابا  یمیوری کهر رابطهه مسهت بهره

پرسههش  (  بنههابرای 2005 یلم و برکههردارد وهوسهه یانسههان

ی معمهاری هامرلفه و ابعاد است که ی ا ی تح  ی ا یاصل

های علهوم پزته ی کشهور را یمارسهتانبمنابا انسهانی در 

توس  متشصصی  و سیاست گراران عرصه ممیریت مهورد 

 تناسایی قرار دهم؟ 

 روش کار

گیهری از رو   به تیوه کیفی و با بهرهمر پ وهش زا     

 و سیاسهتگراران توصیفی به تبیی  تجربهه پمیمارتناسی

 متشصصهی  تهرکت کننهمه   پرداختممیریت  متشصصان

گیهری بهه  پ وهش از هر دو جهن  بودنهم  نمونهه در ای 

و سیاسهت گهراران عرصهه  متشصصهی تیوه همفمنهم از 
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اطالعها  بهه  مصهازبه، هفهمهبا انجهام  و ممیریت انتشا 

در ای  تح ی  از رو  مصازبه عمی  جهت   اتبا  رسیم

هها  بهره گرفته تهمه اسهت  مصهازبه جما ها  وری داده

و به صور  زضوری، در  توس  مح   به تیوه فرد به فرد

انجام تهم  سهراا   دقی ه و در یک جلسه 60تا 40مم  

در طی یک مصازبه نیمه سهاختار یافتهه مطهرا تهمنم و 

ترکت کننمه به  نها پاسخ دادنم  سرال اصلی مطهرا  افراد

تجهار   یهابشش تامر ای  بود کهه دیهمگاه  تمه در ای 

ی معماری  موزتهی منهابا انسهانی هامرلفه و ابعادتما از 

های یمارسهتانبتامر هیئت علمی ، فراگیر و کارکنان در 

؟ عبهارا  و علوم پزت ی کشور تامر چهه مهواردی اسهت

مب  صهو ، مهب   نمه توس  دستگاهنظرا  مصازبه تو

مهت   تم و پ  از اتمام جلسهه مصهازبه، لفهظ بهه لفهظ

مصازبه پیاده تم  به منظور رعایت اصول تح ی ، عبارا  

ها با زفظ معنی  جمال  افراد ترکت کننمه در مصازبه و

ادبیا  نگارتی نوتته تم  در ایه  په وهش بهه  به صور 

و  مصهازبه، فهرد اخالقی قبر از تهر منظور رعایت ن ا 

طرا و مصازبه  گاه تم و بها  ترکت کننمه از همف انجام

مصازبه انجام و مب   رمایت کتبی از زضور در پ وهش،

ن ا  اخالقی کهه  گردیم  به ای  ترتیب موارد زیر به عنوان

تهرکت  در ای  بررسی به  نها توجه تم، بهه اطهال  افهراد

 مصهازبهاطالعها  بهه دسهت  مهمه در (کننمه رسیم  الف

بهه  (   بمون ذکر نام ترکت کننمگان استفاده تمه است

ههای ایشهان  کننمگان اطمینان داده تم که گفته ترکت

در هیچ جا به نفا یا بر علیه ایشهان  محرمانه خواهم بود و

مصهازبه کننهمه از (     مورد استفاده قرار نشواهم گرفهت

ی  طور دق ها به های افراد ترکت کننمه در مصازبه گفته

استفاده  و بمون هر گونه دخر و تصرف در صحبتهای افراد

  میز بهه اتهشاص ز ی هی و سشنان اهانت (د  کرده است

ز ههوقی در صههور  وجههود، از سههشنان تههرکت کننههمگان 

ترکت کننمه در جریان زرف ای  بشش  زرف تم و فرد

به منظور زفظ صحت و استح ام   از سشنانش قرار گرفت

سراا  تح ی  در جههت کهاهش  ،ها در ای  پ وهش داده

نادرسههت از سههوی  یهها زههرف ازتمههال ارایههه اطالعهها 

ههای مشتلهف از  بهه تهیوهپزته ی   مهوز  متشصصی 

کننمگان پرسیمه تم  به ای  ترتیب  با  پاسهشها  ترکت

هها در   وری داده  ن جا که رو  جما از  مششر گردیم

عمیه  بهود، سهعی تهم کهه  ای  تح یه  رو  مصهازبه

تهود تها بهه  ا با دقت و بهمون سهوگیری انجهامه مصازبه

 میزان کافی مطالب در مهورد سهراا  پرسهیمه تهود، بهه

صورتی که اگر مح ه  دیگهری در همهان ومها یها ومها 

ههای  ها یا پاسخ را ت رار کنم به همان پاسخ مشابه فراینم

همچنی  برای اطمینان از قابهر اعتمهاد  .مشابه دست یابم

از ر بهها مراجعههه بهه هههر یههک پ وهشهگ بهودن تحلیههر داده

مورد ای  که  یا توصیف جاما  نظر  نان را در متشصصی ، 

 نها اسهت یها نهه،   ها منع   کننمه تجربه و نهایی یافته

امهافه کهردن مطلبهی توسه   صور  زرف یها  جویا تم

هها لحهاظ  نههایی داده ، ایه  مسهدله در مهت متشصصی  

اصلی زفهظ  توان گفت تیوه گردیمه است  به عبارتی می

 هها و ها در ای  پ وهش،  بت مصازبه روایی و پایایی داده

از  ن جا   بود متشصصی  های نهایی توس   تدییم توصیف

مانهمن اسهامی افهراد  که در ای  پ وهش بر اصر محرمانهه

انجهام  تدکیم تمه است، لرا افراد ترکت کننمه به ترتیهب

چنهی  هم انهم   با زروف الفبا مششر تمه ها ، مصازبه 

تال   بر اساس ادبیا  ارجحیت تشرپ وهش زامر در 

از به کارگیری کلما  دارای بار منفهی نظیهر معلهول،  تم

ههای افهراد  و یا بیمار اجتنا  گردد  اما در ن ر قول ناتوان

ها، به منظهور زفهظ امانتهماری  کننمه در مصازبه ترکت

، انهمافراد ترکت کننمه بهه کهار گرفتهه   کلماتی که خود

  .تته تمه استنو

 ها یافته 

دارای جمههال  ا مطالعههه م ههرر متههون پیههاده تههمه، بهه     

انتشهها  تههم  بهها تههیوه تجزیههه و تحلیههر  اهمیههت ویهه ه

Colaizzi ها اقمام گردیهم   به تجزیه وتحلیر داده نسبت

جملهه  668  ای  تعماد جمله در طی مطالعا  بعهمی بهه

 ن  معهانیت لیر یافت  در نهایت با بررسی ای  جمهال  و 

اصهلی  مرلفههپهانزده جمله کلیمی گزینش تهم و  29ها 
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 .تمه است هئارا 1ها در جمول  زیرمضمونانتشها  گردیهم  زمینهه کلهی، مضهامی  اصهلی و  پ وهش

 اصلی هایتم کردن. گزینش کدهای محوری، فراوانی تکرار محتوا در اسناد و مدارک و مشخص 1جدول 

Table1. Selection of central codes, frequency of content duplication in documents and identification of 

main themes  
 ی معماری منابع انسانیهامؤلفه و ابعاد مضمون فرعی تکرار فراوانی اصلی هایمضمون

 

 معماری اطالعات

 

 

 

 ریزی سازمانیبرنامه

 

 

 فرایندهای مدیریتی

 

 

 

 الگوهای رفتاری کارکنان

 

 

 ه ارتباطات و تعامالتشبک

 

 

 هااستانداردها و ارزش

 

 

 اصل تغییر

 

 

 وکارراهبرد کسب

 

 

 سازیمدل

 

 

 عوامل محیطی

 

 

 مهندسی فرایندها

 

 

 سنجش و ارزیابی

 

 

49 

 

 

90 

 

 

63 

 

 

 

104 

 

 

65 

 

 

28 

 

 

13 

 

 

22 

 

 

20 

 

 

9 

 

 

66 

 

 

 

19 

 

 

16 

 

 

84 

 38اطالعات تکنولوژی 

 39ها مأموریتانداز و سند چشم

 63 یتیریمدفرایندهای 

 12موجود تعیین وضع 

 27مطلوب تعیین وضع 

 20 پذیریتعهد و مسئولیت

 45تعامالت شبکه ارتباطات و 

 10و قواعد استانداردها 

 13 رییتغ

 14 وکاری کسبهاراهبرد

 20 سازیطراحی و مدل

 9 یطیمحعوامل 

 12ها فرصتو  تهدیدها

 10سازمان عملکرد 

 53مهندسی فرایندها 

 19 یابیارزشسنجش و 

 8 یاقتصادتوجیه 

 16 یبانیپشت

 26ی انسانی هاهیسرماتوسعه 

 18 یسازمان هایارزش

 13ها فعالیتسازی یکپارچه

 10بودن کاربردی 

 5ها دادهاشتراک 

 6ها دادهامنیت 

 20 یمیتکار 

 7سازمان بهسازی و نوسازی 

 84دانش مبادالت 

 10نوآوری خالقیت و 

 41سازمان الگوی رفتاری در 

 

 معماری اطالعات

 معماری تکنولوژی اطالعات

 ارتقا یا نگهداری فناوری موجود

 کسب فناوری اطالعاتی

 چارچوب یکپارچه

 مدیریت منابع

 اطالعات دقیق از وضعیت فعلی سازمان

 دیدی صحیح نسبت به وضعیت مطلوب

 روشن  برنامه آموزشی

 علم، هنر و تجربه و آموزش پزشکی

 توصیف فنی

 ساختار اجزا

 ارتباط بین اجزا

 اصول و قواعد

 هنر مدیریت و آموزش

 هدایت تغییر در مدیریت و آموزش

 نقشه مدیریت

 سیستم آموزشی تیمأمورساختار 

 اطالعات و فناوری الزم

 پشتیبانی اطالعات

 ی آموزشیریزی فناوری اطالعات و برنامه ریزبرنامه

 کارگیری بهینه فناوری اطالعاتبه

 وکاری کسبهاراهبرددستیابی به 

 نیاز به مدل

 اجزای غیر فیزیکی

 لمساجزای غیرقابل

 یا عوامل محیطی هایازمندین

 هاتهدیدها و فرصت

 پیشرانه مدیریتی

 پیشرانه تکنولوژی

 هامأموریت

 حوزه عملکرد

 تغییر

 پذیریانعطاف

 اجزای نرمال

 استاندارد اجزای

 اجزای قابل اتصال

 اطالعات
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 پشتیبانی

 

 مبادالت دانش

 

 خالقیت و کارآفرینی

 

 

20 

 فرایندها

 هامکان

 هابندیزمان

 افراد

 هازهیانگ

 عمق

 محصوالت ضروری

 محصوالت پشتیبان

 مهندسی مجدد فرایندها

 
 انسانی بر معماری منابع تأثیرگذار یهامؤلفه و ی فرعی، فراوانی، درصد و رتبه ابعادهامؤلفهی اصلی، هامؤلفه. زمینه کلی، 2جدول 

Table2. General context, main components, sub-components, frequency, percentage and rank of 

dimensions and components affecting human resource architecture 
 ردیف اصلی هایمضمون مضمون فرعی فراوانی درصد رتبه

 تکنولوژی اطالعات 38 0.05 5

 معماری اطالعات

1 

 2 هادادهاشتراک  5 0.01 9

 3 هادادهامنیت  6 0.01 9

 تیمأمورانداز و چشم 39 0.05 5

 ریزی سازمانیبرنامه

4 

 5 وضع موجود 12 0.01 9

 6 وضع مطلوب 27 0.04 6

 7 هاتهدیدها و فرصت 12 0.01 9

 8 فرایندهای مدیریتی فرایندهای مدیریتی 63 0.09 2

 رفتاری در سازمانالگوی  41 0.06 4

 الگوی رفتاری هیئت علمی و کارکنان

9 

 10 تعهد و مسئولیت 20 0.02 8

 11 عملکرد سازمان 10 0.01 9

 12 بهسازی و نوسازی 7 0.01 9

 13 سرمایه سازمان 26 0.03 7

 شبکه ارتباطات و تعامالت شبکه ارتباطات 45 0.06 4

 

14 

 15 کار تیمی 20 0.02 8

 استانداردها و قواعد 10 0.01 9
 هااستانداردها و ارزش

16 

 17 هاارزش 18 0.02 8

 18 اصل تغییر تغییر 13 0.01 9

 وکارراهبرد کسب 14 0.02 8
 وکارراهبرد کسب

19 

 20 توجیه اقتصادی 8 0.01 9

 21 سازیمدل سازیمدل 20 0.02 8

 22 عوامل محیطی عوامل محیطی 9 0.01 9

 ندسی فرایندهامه 53 0.07 3
 مهندسی فرایندهای آموزشی

23 

 24 هاسازی فعالیتیکپارچه 13 0.01 9

 25 سنجش و ارزشیابی و ارزشیابی برنامه سنجش و ارزشیابی 19 0.02 8

 26 پشتیبانی پشتیبانی 16 0.02 8

 27 مبادالت دانش مبادالت دانش 84 0.12 1

 28 خالقیت و کارآفرینی خالقیت 10 0.01 9
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 29 کاربردی بودن 10 0.01 9

 

 29 میهان از گهرددیم مشاهمه 2 جمول در که طورهمان

 تهونمگانمصازبه یهاپاسهخ تحلیر از  ممهدستبه محور

تد یرگهرار بهر معمهاری منهابا  هامرلفهتناسایی ابعاد و  به

، تومهیت موجهود، ههاداده، امنیهت هادادهاتترا   انسانی،

، عمل رد سازمان، بهسازی و نوسهازی، هافرصت و مهایتهم

استانمارهای  موزتی و قواعهم، ت ییهر، توجیهه اقتصهادی، 

 ، خالقیهت و ارزتهیابی برنامهه ازههافعالیتسازی ی پارچه

ی هستنم کهه بایسهتی یهاتری  مرلفهمهم از مشتلف طرق

 بشش، ای  توجه کرد  در ها ندر معماری منابا انسانی به 

ین ه در طی بررسی قادر بهه تناسهایی به دلیر ا پ وهشگر

ی معمهاری منهابا انسهانی بهر اسهاس چههارچو  هامرلفه

مصههازبه نیمههه  و مطالعهها  اسههتنادی نبههود از مفهههومی

مههمیریت  متشصصههان و گرارانسیاسههت سههاختاریافته بهها

ی ا رگهرار بهر معمهاری منهابا هامرلفهمنظور تناسایی به

 بهه نفهر 13 با بهمصاز انسانی استفاده تم و پ  از انجام

 و فعهال صهور به بهار چنمی ها پاسخ رسیمنم  ای  اتبا 

 کمگهراری بهاز صهور به سهپ  وانم تمه خوانمه تعاملی

 بهر  ن از زاصهر یههاداده بهاز، کمگهراری از په   تمنم

 اسهت یافته بروز ها ن میان که مشترکی محورهای اساس

  تودیم اسبهمحها  ن یفراوان و رنمیگیم قرار هم کنار در

 و هماننهههمی اسهههاس بهههر محهههوری کهههمهای سهههپ 

 گنجانهمه ییهادر تم داتتنم ی میگر با که ییهایناهماننم

-اس افهزارنرم در  ن پوتهش تحت محوری کمهای  تمنم

 توصهیفی،  مهار از استفاده با بتوان تا تمنم وارد اساسپی

کرد  درنهایت   ت ار پ وهش در را یک هر درصم و فراوانی

ها با اسهتفاده از رو  سهنتز کنار هم قرار دادن ای  داده با

اسههتنتاجی،  -تحلیلههی گیههری از تههیوهپ وهههی و بهها بهره

تمه انجهام تهم و مهمل  وریوتحلیر اطالعا  جماتجزیه

 15که طوریمفهومی موردنظر طرازی و تموی  گردیم  به

مضمون فرعی به طری  زیر به دسهت  29مضمون اصلی و 

 سازمانی، فراینمهای ریزیاطالعا ، برنامه اری مم که معم

  و ارتباطا  کارکنان، تب ه رفتاری ممیریتی، الگوی

 

 راهبههردت ییههر، اصههر  ههها،ارز  و تعههامال ، اسههتانماردها

فراینمها،  محیطی، مهنمسی سازی، عوامروکار، مملکسب

 و دانش، خالقیت ی، مبادا بانیپشت ارزتیابی، و سنجش

اطالعها ،  عنوان مضامی  اصلی و ت نولهوژیکار فرینی به

 ، وماتیمدمور و انماز، چشمهاداده ، امنیتهاداده اتترا 

 ها، فراینهمهایفرصهت و مطلهو ، تهمیهمها موجود، وما

مسهئولیت  و سهازمان، تعههم در رفتهاری ممیریتی، الگوی

سهازمان،  نوسهازی، سهرمایه و سهازمان، بهسهازی عمل رد

، ههاارز قواعم،  و یمی، استانماردهات ارتباطا ، کار تب ه

سهازی، اقتصهادی، ممل وکار، توجیههکسهب راهبردت ییر، 

 سههازیفراینههمها، ی پارچه محیطههی، مهنمسههی عوامههر

دانهش،  ارزتیابی، پشتیبانی، مبادا  و ها، سنجشفعالیت

های فرعهی عنوان مضهمونبهودن بهه خالقیت و کهاربردی

 انتشا  تمنم 

 بحث و نتیجه گیری 
ی ا رگرار بر معمهاری هامرلفهبرای بررسی و تناسایی      

های تئهوری ی و مبهانی منابا انسانی در ایه  مرزلهه پایهه

، ههاکتا نظری در منابا و متون داخلی و خارجی تهامر  

تمه در داخر و خهار  از کشهور و م اا ، تح ی ا  انجام

ی اینترنتههی مههرتب  بهها مومههو  موردبررسههی و هاتیسهها

گیهری از  وری تهم  لهرا ابتهما بها بهرها  ازم جمااطالع

 -رو  تحلیر اسنادی و سپ  با استفاده از رو  توصیفی

تهیهه و  تحلیلی چارچو  نظهری معمهاری منهابا انسهانی

 محههور 29 میههان نشههان داد از هاافتهههتههموی  تههم نتای  ی

 بههه تههونمگانمصازبه یهاپاسههخ تحلیههر از  ممهدسههتبه

معمهاری منهابا  بهر تد یرگهرارها رلفههم و ابعهاد تناسایی

 موجهود، تومهیت ،ههاداده امنیهت ،هاداده اتترا  انسانی،

 نوسهازی، و بهسازی سازمان، عمل رد ،هافرصت و مهایتهم

 سهازیی پارچه اقتصادی، توجیه ت ییر، قواعم، و استانمارها

 از مشتلهف طهرق از بهودن کهاربردی و خالقیت ،هافعالیت

معماری منهابا  در بایستی که هستنم ییهاتری  مرلفهمهم

  کرد توجهها  ن به انسانی
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ی معماری منهابا هامرلفهتمه در تناسایی مصادی  مطرا

نظران مهورد انسانی در   ار و تح ی ا  بسیاری از صهازب

 ههامهار بنهابرای  تناسهایی و  مهوز  ایه    تدکیم است

 توجهی را بهههر افهههزایش ارت هههای تعههههم وقابهههر ریتهههد 

معمهاری منهابا دارد  بنهابرای   هاسازمانی ریپرتیمسئول

ههای یهک انسانیی فراینمی پیچیمه اسهت کهه کهر بشش

های متنهو  کنم و افرادی با تشصهرسازمان را درگیر می

تواننهم از بهااتری  ایهه در  ن ن ش دارنم  ایه  افهراد می

 ممیریتی سازمان تا کارتناسان سهطوا عملیهاتی را دربهر

طبیعی است که دایت و کنترل فراینهم گسهترده و  گیرنم،

بزرگی بمون پیروی از یک الگهو و سهاختاری ف هر تهمه و 

ریزی بههه توجههه و برنامههه منسههجم م ههمور نشواهههم بههود 

ت همم »ی معماری منابا انسانیی در ادارا  باعه  هامرلفه

کهه  تهودیم« سازی و اجهراریزی و طرازی بر پیادهبرنامه

 ههایکارکاهش دوبارهی  زیر را ایجاد کنم: ای  میتوتنم نتا

 وری بهتهر و طهول عمهر بهااتربههره ،و اتتباها  در اجرا

 یهانههیکهاهش هز، قابلیت توسعه و گسهتر  در  ینهمه،

استفاده بهینهه از زمهان و  ،سازی، نگهماتت و توسعهپیاده

  لرا و  مادگی برای ترای   ینمه ینیبشیپو  منابا موجود

م عزمینه مسانتای  پ وهش پیشنهاد میشود که  با توجه به

و تح ی هاتی در سهطت علمی ها در مرسسا  برای پ وهش

ی هامرلفههتح ه  راسهتای  در هاو دانشهگاه هاانهخوزار  

 درتهمه لگهوی ارائهمعماری منابا انسهانی ایجهاد تهود ، ا

 وکارکنهان ، میراناز ارتناسان، مهلفی مشت یهامیان گروه

مهمل معمهاری  یت اعتبهار سهنجی تهود،ممیرمتشصصان 

مهمل معمهاری  منابا انسانی اجرا و اعتبهار سهنجی تهود،

ام انسهنجی   موزتی کشوراداری و  در نظاممنابا انسانی 

منظهور  تر و اتشاذ تمابیر اجرایی بهمطالعا  گسترده تود،

ممیریت متشصصان  وکارکنان ، میرانزضور کارتناسان، م

طرازهی معمهاری منهابا ط بهه مربهو یهاگیریتصمیم در

 نههیزم در منهمعالقهانسانی انجام تود و به مح  انی کهه 

 تهودیمممل معماری منابا انسانی تح ی  کننم، توصهیه 

عنهوان تح یه  مجهزا و مسهت ر به هر یک از عناصهر بهه 

های  ن قابهر دیتوبپردازنم  نتای  ای  م اله در سایه محم

توان بهه عهمم ی  ن میهامر خواهم، از جمله محمودیتدت

درگیری گروه های ممیریتی دانشگاه های علوم پزت ی در 

ای  مطالعه بوده است و عمم استفاده از نظرا  کارتناسان 

  است  موز  پزت ی و فراگیران

Reference 

Abtahi S, Salavati A. (2006). 

Knowledge Management in the 

Organization, Tehran: Payvand No 

Publications, First Edition. [In Persian] 

Baron A, Armstrang M. (2008). Human 

Capital ManagementT Achieving 

Added Value through People, Kogan 

Publishers. 

Bassi L, McMurrer D. (2006). 

Applying Six Sigma Techniques to 

Human Capital Management, McBassi 

& Company, www.mcbassi.com. 

Beaty R, Huselid M, Schneier C. 

(2001). New HR Metrics: Scoring on 

the Business Scorecard, Chapter 10 

from Strategic Human Resource 

Management, 21 Edition, w Wiley 

Publishing.  

Behara, G. (2005). Human Capital 

Management Planning, BPTrends, 

www.bptrends.com. 

Huselid M, Beker B. (2005). Linking 

human Resources Architecture and 

Measurement Systems. 

Javanbakht M. (2006). Adapting 

Human Resource Architecture and 

XMMI Maturity / Ability Model, 

M.Sc. Thesis in Computer Software 

Engineering, under the guidance of Dr. 

Fereydoon Shams, Science and 

Research Branch of Islamic Azad 

University. [In Persian] 

Javanbakht M S, Fereydouni A. (2006). 

Presenting a new method by evaluating 

the components and layers of human 

resource architecture, Proceedings of 

the Twelfth International Conference of 

the Iranian Computer Association, 

Tehran, Shahid Beheshti University, 

March 1-3. [In Persian] 



 ... گذاران یاستسبیین تجربه ت                                                                                                                                       957

 99، زمستان 4شماره، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

Jawahar Dashti F. (2006). 

Achievements of the First National 

Conference on New Management 

Architecture, Tadbir Monthly, No. 176. 

[In Persian] 

Lepak D, Snell S. (1999). The Human 

Resource Architecture: Toward a 

Theory of Human Capital Allocation 

and Development, Academy of 

Management Review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preez N, Louw L. (2008). Reference 

Architectures as Knowledge 

Management Tools.  

Rezaei R. (2006). Provide a method for 

evaluating human resource 

architecture, Master Thesis in 

Computer Software Engineering, under 

the guidance of Dr. Fereydoon Shams, 

Science and Research Branch of 

Islamic Azad University. [In Persian] 

Shams F, Zargar Nataj S M. (2006). 

Compilation of Human Resources 

Architecture Style, Proceedings of the 

Twelfth International Conference of the 

Iranian Computer Association, Tehran. 

[In Persian]. 

Tabachnick B, Fidell L. (2001). Using 

Multivariate Statistics, (4th edition), 

New York, Harper Collins College 

Publishers. 

 

      

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                958                                                                                                                                                          و همکاران  عادیم

 

 99، زمستان4شماره ، میازدهشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 تاپور موز  جنمی یی توسعهمجله                                                                                                                            

 ی  موز  علوم پزت ی توسعهی مرکز مطالعا  و فصلنامه                                                                                                                                          

  99 زمستان، 4سال یلزدهم، تماره                                                                                                                                                          

 

 در لیدخ رانیو فراگ یعلم اتیاعضاى ه و تیریتجربه متخصصان مد نییتب

 کشور یدانشگاه علوم پزشک یابعاد و مولفه هاى اثرگذار معمارى منابع انسان ییدر شناسا یپزشک آموزش
 

  ایران بنا ، اسالمی،  زاد بنا ، دانشگاه وازم انسانی، منابا و گروه ممیریت دولتی ی دکترا،دانشجو :ی فرهاد معاد

  ایران بنا ، اسالمی،  زاد دانشگاه بنا ، وازم دولتی، ممیریت عضو هیئت علمی، گروه :*فرهاد نژادایرانی 

  ایران   بنا ، اسالمی،  زاد دانشگاه بنا ، وازم دولتی، عضو هیئت علمی، گروه ممیریت :ی میغالمرضا رح 

 بنا ، ایران  اسالمی،  زاد دانشگاه علمی، گروه علوم تربیتی، وازم بنا ، عضو هیئتی: عبداهلل حجت دیس 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ایران بنا ، اسالمی،  زاد دانشگاه بنا ، وازم دولتی، یتممیر عضو هیئت علمی، گروه مسؤول: سندهینو*

 

توجهه بهه کارکنهان  علمهی و فراگیهران  موزتهی، هیئتاعضای  یریتن ش مم هامارستانیب ی در مح چکیده:

 مهمیریت درمهان و بهماتت صنعت سطت سالمت در یارت ا هایراه از ی ی است  یگرهای دتر از سازمانزساس

در  1397 مطالعه کیفی زامهر بها روی هرد پمیهمار تناسهی در مههر مهاه  طلبم می را پویایی انسانی منابا مر ر

گرار عرصه ممیریت بهه رو  نمونهه گیهری همفمنهم، بها رعایهت محرمانهه بهودن متشصر و سیاست  19میان

اطالعا  ادامه یافت  رو  جما  وری داده ها از طری  مصازبه عمی  باز و نیمهه سهاختار یافتهه انجهام گرفهت  

 مرلفهه15و تحلیهر قهرار گرفهت   تمام مصازبه ها مب  و سپ ، کلمه به کلمه دست نوی  تم و مورد تجزیه

 ریزیاطالعها ، برنامهه فرعی استشرا  گردیهم  معمهاری مرلفه 29های اصلی،  مرلفهاصلی تناسایی و با تحلیر 

 هها، اصهرارز  و تعامال ، استانماردها و ارتباطا  کارکنان، تب ه رفتاری ممیریتی، الگوی سازمانی، فراینمهای

، ارزتهیابی برنامهه و ، سنجشفراینمهای  موزتی محیطی، مهنمسی ازی، عوامرسوکار،ممل کسب راهبردت ییر، 

هها، داده اطالعا ، اتهترا  ت نولوژی ر فرینی به عنوان مضامی  اصلی وکا و دانش، خالقیت پشتیبانی، مبادا 

یریتی، مهم ها، فراینهمهایفرصهت و مطلهو ، تهمیهمها موجود، ومها مدموریت، وما و انمازها، چشمداده امنیت

 سهازمان، تهب ه نوسهازی، سهرمایه و سهازمان، بهسهازی مسهئولیت، عمل هرد و سازمان، تعهم در رفتاری الگوی

سهازی، اقتصهادی، ممل توجیهه وکهار،کسهب  راهبهردها، ت ییر، قواعم، ارز  و تیمی، استانماردها ارتباطا ، کار

دانهش،  ارزتهیابی، پشهتیبانی، مبهادا  و شها، سنجفعالیت سازیفراینمها، ی پارچه محیطی، مهنمسی عوامر

    های فرعی انتشا  تمنم بودن به عنوان مضمون کاربردی خالقیت،

 

 بیمارستان های  موز  پزت ی ،علمی  موزتی هیئتممیریت،  متشصصان و گرارانسیاستواژگان کلیدی: 
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