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 تبط با کار در کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی بابلربررسی اختالالت اسکلتی عضالنی م

 2، فاطمه ساالري2، زهرا آقالري1آرام تیرگر

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل  پژوهشکده سالمت، بر سالمت،دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر  -1
 دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2

  
شایعترین  شایداختالالت اسکلتی عضالنی و سویی  هاي اداري هستندجمله وسایل بسیار متداول محیطکامپیوترها از  سابقه و هدف:

. هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختالالت را در پی دارندکه صرف هزینه هاي زیاد و کاهش بهره وري ي مشکل پرسنل ادارا
  دانشگاه بوده است.مصرف کننده کامپیوتر در اسکلتی عضالنی در پرسنل اداري 

دانشگاه اپزشکی در سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و پیر نفر از کارمندان 128این مطالعه بصورت مقطعی در میان  :روش کار
سوال بسته انجام  13سوال باز و  5علوم پزشکی بابل به اجرا در آمد. جمع آوري اطالعات بکمک فرمی محقق ساخته شامل 

  ، و شاخص هاي آمار توصیفی استفاده شد.spss15پذیرفت. جهت پردازش داده ها از نرم افزار 
 تا 1سال، با سابقه کار حداقل 16/38±78/7 گین سنی کارکنان مورد بررسیبا توجه به داده هاي جمع آوري شده، میان یافته ها:
روزانه بیش از دو ساعت از کامپیوتر  %6/72داراي تحصیالتی در حد کارشناسی بودند.  %3/63مونث و  %5/55سال،  30حداکثر 
زارش کرده که بیشترین میزان آن مربوط عضالنی را گ-آنها ناراحتی یا شکایت هایی در سیستم اسکلتی %8/71می کردند.  استفاده 

آزمون آماري کاي دو از وجود ارتباط معنی دار آماري بین مدت استفاده از کامپیوتر و شکایت از ) بود. %50به درد در ناحیه کمر(
کار با  ارگونومیکاز مالحظات کارکنان از  %10این وضعیت در صورتی است که کمتر از اختالالت اسکلتی عضالنی حکایت داشت. 

  کامپیوتر آگاهی داشتند. 
عضالنی و از سویی پایین بودن اطالعات آنها از مالحظات -باالي عالئم اختالالت اسکلتی فراوانیبا توجه به  نتیجه گیري:

پست  ساختارح ارگونومیک در کار با کامپیوتر، پیشنهاد می شود تا برنامه هاي مداخله اي مناسب از جمله آموزش ارگونومی و اصال
  عضالنی، به اجرا در آید. -کارکنان به منظور پیشگیري از اختالالت اسکلتی شرایط کارکار با هدف ارتقاء آگاهی و 

  .عضالنی، ارگونومی، کامپیوتر، کارکنان اداري-اختالالت اسکلتی واژه هاي کلیدي:
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  1393بابل؛ تابعه دانشگاه علوم پزشکیهايخانواده در کارکنان بالینی و غیربالینی بیمارستان و تعارض کار
  

  4محبوبه خادم ابوالفضلی، 3، فاطمه رضایی2، معصومه کریمی1غالمرضا عطایی

 

  کارشناس ارشد بیو فیزیک، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 دکتري تخصصی رادیوتراپی، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 دانشجوي کارشناسی رادیولوژي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
 ی بابلکارشناس ارشد فیزیک هسته اي، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشک - 4

  
 شـود، کـه ازهاي کاري و خانوادگی توصـیف مـینقش عنـوان ناسـازگاري بـین خـانواده بـهو  تعـارض کـار سابقه و هدف:

 اي اسـت کـه بـاطرفی ماهیت مشاغل بیمارستانی به گونـه آید. ازمی هاي خانوادگی و شغلی بوجودفشارهاي ناسازگارانه نقش
 معرض این تعارض قراردارند. لذا هدف ایـن مطالعـه دارندگان این مشاغل با احتمال بیشتري درو استرس زیادي همراه است 

هاي تابعه  هاي بالینی و غیربالینی در بیمارستان بررسی و مقایسه میزان تعارض کار خانواده درك شده در بین کارکنان بخش
  .باشدمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

کارکنان کلیه تحلیلی به روش کمی و بصورت مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش،  -هشی توصیفیاین مطالعه پژوروش کار: 
نفر آنها بصورت تصادفی ساده انتخاب  100تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل هستند که کز آموزشی درمانی امر متأهل شاغل در

 انجـام شـد. روایـی پرسشـنامه توسـطField(2002) خانواده و  گرداوري داده ها از طریق پرسشنامه تعارض کارشدند. 
آزمون تحلیل واریانس  باها  تحلیل داده . تجزیه وپایایی آن نیز با محاسبه آلفاي کرونباخ تأیید شدو کارشناسان مربوطه مورد تأیید 

  .انجام پذیرفت spss19تی در نرم افزار یک طرفه و آزمون 
 طـور معنـی هاي مختلف بیمارستان بـه خانواده درك شده بین کارکنان بخش و حاضر تعارض کارراساس نتایج مطالعه بیافته ها: 

اداري و ( هاي غیربالینی هاي بالینی بیش از کارکنان بخشبهنحوي که درکارکنان بخش p<0.001) است (داري متفـاوت 
  (p<0.001).استخانواده در زنان بیشتر از مردان و . همچنین میزان تعارض کار) استپشتیبانی

هاي  خانواده هستند، کارکنان بخش و هایی که بیش ازسایرین در بیمارستان در معرض تعارض کارتوان گفت گروهمینتیجه گیري: 
و با وضع قوانین و اجراي ها  تمرکز بیشتر بر این گروه ریزان و مسئوالن باشود برنامهلذا توصیه می باشند،بالینی و پرسنل زن می

  .ها کاهش دهند این گروه ویـژه خانواده را در کارکنان و بـهو  هاي حمایتی تعارض کار برنامه
 تعارض کار و خانواده، کارکنان بالینی و غیر بالینی، بیمارستان واژه هاي کلیدي:
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  پزشکی شاهرودبررسی رابطه بین بیگانگی شغلی و اهمال کاري کارکنان دانشگاه علوم 
  

  بتول ممتحنی
  

 کارشناس تحول اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 
امروزه به دلیل بروز پدیده ي بیگانگی از کار، فرآیند کار دچار اشکال شده و باعث می شود که کار نتواند به کارکرد سابقه و هدف:  

. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین بیگانگی شغلی و اهمال کاري فردي، اقتصادي و اجتماعی برسدواقعی خود در ابعاد گوناگون 
  کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد .

 2127جامعه آماري این تحقیق شامل این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردي می باشد.  روش کار:
نفر محاسبه شده است. روش جمع آوري  325می باشد که حجم نمونه این پژوهش رکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کانفر از 

روش هاي تجزیه و  .می باشد و پرسشنامه اهمال کاري بدیع و همکاران بیگانگی شغلی ملوین و سیمنپرسشنامه اطالعات شامل 
 ANOVAمستقل و  tاسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون  –لموگروف تحلیل با استفاده از آزمونهاي آلفاي کرونباخ، کو

  صورت پذیرفت.
پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند. بیشترین گروه پاسخ  %58,5پاسخ دهندگان را مردان و  %41,5نتایج نشان داد که  یافته ها:

سال سابقه کار دارند و بیشترین گروه پاسخ دهنده نیز  10تا  6پاسخ دهندگان بین  %32,3سال، و  39تا  30دهنده در گروه سنی 
درصد است و فرض  5پرسشنامه در حالت کلی بزرگتر از  sigاسمیرنوف نشان داد که  –روف لیسانس بودند .نتایج آزمون کولموگ

  نرمال بودن پرسشنامه ها پذیرفته می شود. 
پیشنهاد می  رابطه وجود دارد.کارکنان دانشگاه انزواي اجتماعی شغلی و اهمال کاریبین  که تحقیق نشان می دهد ایننتیجه گیري :

  گردد به کارکنان در انجام وظایف اختیارات کافی و آزادي عمل داده شود .
  

   بیگانگی شغلی، اهمال کاري، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:واژه هاي کلیدي
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  بررسی تاثیرپاداشهاي مادي برانگیزش کارکنان بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  ملکردبانقش میانجی ع

  
  3، مجتبی عندلیب 2شوکت فخرآور،  1دکتر داریوش پهلوان

  
  متخصص طب کار، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان -1
  پزشکی استان سمنانمالی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دانشگاه علوم  -کارشناس ارشد مدیریت دولتی -2
  کارشناس پرستاري، سوپروایزر آموزشی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان-3
  

سازمان ها معتقدند که نیروي انسانی به عنوان یک منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان یک مزیت رقابتی  سابقه و هدف:
. لذا در چنین شرایطی معقول است که جهت ایجاد، حفظ و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وري پرسنل سازمان از مطرح می باشد

مکانیزم هاي مختلفی استفاده گردد. یکی از مکانیزم هاي اصلی مورد استفاده پاداش می باشد که به دو صورت نقدي و غیر نقدي 
ایفا می کند. در صورت استفاده بهینه و مدیریت شده از این عامل می توان انتظار  در ساختار مدیریت مبتنی بر عملکرد نقش خود را

افزایش انگیزش و عملکرد را داشت و قاعدتاٌ در غیر این صورت ایجاد بی انگیزگی و کاهش عملکرد پرسنل و در نتیجه کاهش بهره 
اش بر انگیزه و عملکرد پرسنل بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه وري را شاهد خواهیم بود. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا تاثیر پاد

 علوم پزشکی سمنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

مطالعه حاضر از نوع توصیفی، کاربردي بوده که جامعه آماري آن پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  روش کار:
نفر از پرسنل انتخاب شدند. داده هاي مطالعه با استفاده  210می باشند. با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی نمونه آماري شامل 

 SPSSکارکنان جمع آوري گردید. و با استفاده از نرم افزار آماري  انگیزش و عملکرد کارکنان مادي، پاداش هاي ي پرسشنامه از سه
لیزرل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. سطح ارتباط معنادار  افزار و نرم ساختاري معادالت و نیز با استفاده از مدل یابی 19ورژن 

  درصد درنظر گرفته شد.  5بودن کمتر از 
 1/28( 59درصد) و مردان  9/71( 151سال می باشند. تعداد زنان  35±5/4مطالعه ما میانگین سنی جامعه آماري در  یافته ها:

درصد) و  1/7نفر ( 15درصد)، فوق لیسانس  8/73نفر ( 155درصد)، لیسانس  3/14نفر ( 30درصد). از نظر سطح تحصیالت دیپلم 
درصد) می  9/81نفر ( 172درصد) و کارکنان  1/18نفر ( 38غلی  گروه مدیران درصد) می باشند. از نظر رده ش 8/4نفر ( 10دکترا 

بوده و شاخص  37/2باشند. در تحلیل پرسشنامه هاي مربوط به پاداش مشاهده شد که شاخص کاي دو به هنجار شده عدد 
RMSEA  بوده و شاخص  79/2می باشد. در رابطه با متغیر انگیزش شاخص ي دو به هنجار شده عدد  072/0برابر باRMSEA 

 069/0برابر با  RMSEAبوده و شاخص  99/2می باشد. و براي متغیر عملکرد شاخص ي دو به هنجار شده عدد  066/0برابر با 
) همچنین ارتباط معنی p value=0.04رابطه معنی داري دارد. ( 84/2می باشد. تاثیر پاداش مادي بر انگیزش کارکنان با ضریب 

  )  p value<0.01دیده شد. ( 72/6ر پاداش بر عملکرد پرسنل با ضریب داري بین تاثی
با توجه به نتایج بدست آمده پاداش هاي مادي پرداخت شده به پرسنل بطور مستقیم و با گرایش مثبت بر انگیزش  نتیجه گیري:

  بوده است.پرسنل تاثیر داشته و همچنین بر روي عملکرد پرسنل نیز بصورت مستقیم و مثبت تاثیرگذار 
  پاداش هاي مادي، انگیزش،عملکرد، کارکنان، مدلی ابی معادالت ساختاري :واژه هاي کلیدي
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  عضالنی در کاربران کامپیوتر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل-تعیین شیوع عالئم اختالالت اسکلتی
  

 4محبوبه خادم ابوالفضلی، 3، فاطمه رضایی2، معصومه کریمی1غالمرضا عطایی

  
 کارشناس ارشد بیو فیزیک، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 دکتري تخصصی رادیوتراپی،عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی،د انشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 اپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجوي کارشناسی رادیولوژي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیر - 3
 کارشناس ارشد فیزیک هسته اي، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4

  
در سال هاي اخیر استفاده از کامپیوتر تقریباً در هر کاري ضروري شده و کمتر حرفه اي را می توان یافت که در آن  سابقه و هدف:

عضالنی در کاربران کامپیوتر  –براي انجام وظایف از کامپیوتر استفاده نشود. بر اساس مطالعات انجام شده، شیوع اختالالت اسکلتی
ی بسیاري از کارها با استفاده از کامپیوتر انجام می گیرد، لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان باالست. از آنجا که در مراکز علم

  عضالنی در کاربران کامپیوتر پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است. -شیوع عالئم اختالالت اسکلتی
نشگاه که بصورت تصادفی ساده از بین کارکنان انتخاب شدند نفر از کارکنان اداري دا 100: در این مطالعه مقطعی بر روي روش کار

عضالنی از پرسشنامه نوردیک استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم  -انجام گرفت. جهت تعیین میزان شیوع اختالالت اسکلتی
  انجام گرفت. chi-squareو  t-testو با استفاده از آزمون هاي  SPSS(ver19)افزار 

)، %6/59ماه گذشته در ناحیه شانه ها( 12نتایج مشخص نمود بیشترین شیوع عالئم در بین کاربران کامپیوتر در طی  یافته ها:
) وجود دارد. آزمون آماري ارتباط معنی داري را بین شیوع عالئم در نواحی ران، زانو و پاها با %3/52)، پشت وکمر(%2/58گردن(

ارتباط آماري معنی داري بین شیوع عالئم با جنسیت در ناحیه شانه، مچ دست و ران و همچنین  (P<0.05)سابقه کار نشان داد
  .(P<0.05)بدست آمد

عضالنی در جمعیت مورد مطالعه به ویژه در کمر و اندام فوقانی باالست. با توجه به -شیوع عالئم اختالالت اسکلتی نتیجه گیري:
رسد. طراحی ایستگاه کار مناسب، آموزش و آگاه ر محیط کار ضروري بنظر میاین موضوع اجراي برنامه هاي مداخله اي ارگونومی د

کردن کاربران کامپیوتر از اصول ارگونومیک هنگام کار با کامپیوتر و ایجاد تنوع کاري در وظایف آنان را میتوان به عنوان اجزاء این 
  برنامه ذکر نمود.

 عضالنی، کاربران کامپیوتر، کارکنان اداري-اختالالت اسکلتی واژه هاي کلیدي:
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  91بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 
  

  زاده میارکالئیحسن نقی

  
  رئیس اداره کارگزینی، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

  
اندازد. عوارض استرس بر افراد، اي است که سالمت جسمی و فکري فرد را به مخاطره میاسترس شغلی عارضه سابقه و هدف:

هاي سازمان، این تحقیق به بار است. با توجه به اهمیت نقش نیروهاي انسانی به عنوان سرمایهها زیانها، جامعه و سازمانخانواده
  رکنان صورت گرفته است. منظور بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کا

نفر از کارکنان ستاد مرکزي دانشگاه بوده و نمونه  490این تحقیق  از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماري شامل  روش کار:
ساخته که شامل اي محققتصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه-اينفر که به روش طبقه 270آماري 

شهر رسید. پایایی پرسشنامه با میزان نفر از خبرگان علمی و اساتید برتر دانشگاه آزاد قائم 3سوال است. روایی پرسشنامه به تائید  27
بوده که به دو روش توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین،  SPSS-18افزار مورد استفاده محاسبه گردید. نرم %86آلفاي کرونباخ 

مستقل، دانکن و... استفاده  T، آزمون ANOVAاسمیرنف، جدول -هاي کولموگروفواریانس و انحراف معیار و تحلیلی از آزمون
  گردید. 

و در عوامل  96/2، در عوامل شغلی 39/2ها نمره میانگین عوامل موثر بر استرس شغلی، در عوامل سازمانی براساس یافته ها:یافته
عوامل  -2درصد  99,6درصد و متوسط و کم  0,4عوامل فردي: زیاد  -1باشد. با توجه به آمار توصیفی ارائه شده: می 83/2فردي 

درصد. استرس شغلی در سطوح مختلف  90درصد و متوسط و کم 10عوامل سازمانی: زیاد  -3درصد  100شغلی: متوسط و کم 
دار بوده است اما میزان آن در بین شاغلین معنی  Sig<0.05با توجه بهانی، سنین مختلف، سابقه کار، سطوح درآمدي مختلف، سازم

  است.داري نداشته تفاوت معنی Sig>0.05با توجه به زن و مرد و نیز مجرد و متأهل، 
تر رخ سنین، سابقه کار و سطوح سازمانی و درآمدي پائین توان نتیجه گرفت که استرس شغلی، بیشتر درها می: از یافتهگیرينتیجه

شود: براي کارکنان با سن و داده است ولی نوع جنسیت و وضعیت تاهل در ایجاد استرش شغلی تاثیري نداشته است. پیشنهاد می
تقویت وضعیت روحی و روانی هاي آموزشی جهت تر، که بیشتر در معرض ابتال به آن هستند، برنامهسابقه و نیز سطح درآمدي پایین

هاي رفتاري و هاي مادي و انگیزشی، زمینه ارتقاء کیفیت زندگی کاري و بهبود مهارتآنان به اجرا در آید و مدیران با ایجاد مشوق
  تسلط بر خویشتن را در کارکنان موصوف فراهم نمایند.

  انی، کارکناناسترس شغلی، عوامل فردي، عوامل شغلی، عوامل سازم :واژه هاي کلیدي
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بررسی بین ارتباط رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل فوریت پزشکی دانشگاه علوم 
  93پزشکی مازندران درسال

  
  3، زهره برزگر3، نرگس رازقی2حامدحسین زاده ،1مهران حسین زاده

  
  مازندرانکارشناسی پرستاري، شبکه بهداشت آمل، دانشگاه علوم پزشکی - 1
  روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل... کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، بیمارستان آیت ا-2
 روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل... بیمارستان آیت ا کارشناسی پرستاري،-3
 

مرتبط با آن در پرسنل فوریت  پزشکی تعیین رابطه رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل این مطالعه به منظور  سابقه و هدف:
  .انجام شده است تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فوریت پزشکی تابعه دانشگاه علوم شاغل  پرسنل150در مجموع از میان کهبوده،  تحلیلی پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش کار:
روائی محقق ساخته (پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. ابزار جمع آوري داده ها ، پرسشنامه رضایت شغلی 150، پزشکی مازندران

) نفر 15(  تعدادکلنمونه %10محتوي پرسشنامه با مشاوره صاحب نظران تایید شد و ضریب پایایی آن با روش آزمون مجددبرروي
به دست  91/0تا حداکثر  8/0وبراي بعدهاازحداقل 85/0ي کل پرسشنامهوضریب آلفاي کرونباخ براهفته محاسبه گردید، 2 بهفاصله

و از روش هاي آماري توصیفی    spss 21براي تحلیل داده ها از نرم افزار بود.  HSEاستاندارد استرس شغلیو پرسشنامه  آمد) 
(میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی) و استنباطی (تحلیل واریانس، آزمون هاي دقیق فیشرو ضریب همبستگی پیرسون) 

  ، معنادار در نظر گرفته شد. P> 05/0استفاده، و 
بوده و کمترین میزان آن مربوط به بعد محیط کار  شرایطیافته ها نشان دادند؛ بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به بعد  یافته ها:

تحلیل واریانس نشان داد بین رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با  بود. زندگی شخص و امنیت شغلیارتباط کار با 
سن، نظیر، ویژگیهاي فردي برخی از با پرسنل فوریت همچنین بین رضایت شغلی  ). >05/0Pي معناداري وجود دارد(آن،رابطه

  .) >05/0Pسابقه کاري، رابطه معنی داري وجود دارد(
به ارتقاي  آناناهمیت حیاتی دارد. رضایت باالي  ایمنی و بهداشتدر سیستم پرسنل فوریت پزشکی رضایت شغلی  نتیجه گیري:

  اي می نماید.، ارتقاءکیفیت مراقبت، کاهش هزینه هاي مراقبت بهداشتی و رضایتمندي بیماران کمک بهینه عملکرد
 ، اورژانسرضایت شغلی استرس شغلی، :واژه هاي کلیدي
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  بابلی روحان هللا تیآ مارستانیببررسی شیوع استرس شغلی در بین پرستاران 
 

  2حامد حسین زاده، 1سیده صدیقه سلیمانیان

 
 کارشناس پرستاري، مسئول آموزش ، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل.  - 1
  کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل،  - 2

ر استرس شغلی امروزه یکی از پدیده هاي مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدي جدي براي سالمتی نیروي انسانی د: سابقه و هدف
جهان می باشد. این مطالعه باهدف بررسی میزان شیوع استرس شغلی و تعیین ارتباط آن با ویژگی هاي فردي پرستاران بیمارستان 

  آیت اهللا روحانی بابل انجام شده است.
شاغل  نفر از پرستاران 450نفر از مجموع  145برروي  1390این مطالعه ي توصیفی تحلیلی بصورت مقطعی و در سال : روش کار

انگلستان استفاده گردید.  HSEتعیین استرس شغلی از پرسشنامه ي استاندارد استرس شغلی موسسه جهت در این مرکز انجام شد. 
و آزمون هاي آماري کاي دو، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه  16نسخه  Spssتجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار 

  صورت پذیرفت.
از نظر آماري ارتباط معناداري بین استرس شغلی با متغیرهاي ورزش، تحصیالت مرتبط با شغل و سابقه ي شغلی مشاهده : یافته ها
دخانیات، بیماري هاي مزمن،  تحصیالت، مصرفهمچنین بین استرس شغلی با متغیرهاي سن، تاهل، سطح )؛ p>05/0گردید(

  ).p<05/0(دشاخص توده ي بدنی ارتباط آماري معناداري دیده نش
با مدیریت و کنترل استرس شغلی از طریق شناسایی منابع آن و حذف و کنترل این منابع می توان بطور قابل توجهی نتیجه گیري: 

  از میزان استرس در محیط هاي شغلی کاست.
  استرس، رضایت شغلی، سالمت حرفه اي. : واژه هاي کلیدي
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هاي مختلف استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی امنیت شغلی درگروههاي ارتقاي شناسایی مؤلفه

  شاهرود

  مژگان لشگري 

  

  کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت ومنابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  

شی از آن سالمت روانی موفقیت سازمانها در گرو توجه ویژه به نیروي انسانی می باشد. امنیت شغلی و اضطراب ناسابقه و هدف: 
کارکنان را تهدید می کند،  عدم وجود امنیت شغلی در نهایت فرد را از اثربخشی و کارائی باز می دارد. با توجه به این مهم تحقیق 

  حاضر با هدف شناسائی عوامل موثر بر ارتقاء، امنیت شغلی در گروه هاي مختلف استخدامی دانشگاه علوم پزشکی آغاز گردید.
نفر از کارکنان دانشگاه  362روش پژوهش حاضرتوصیفی پیمایشی میباشد، جامعه آماري با استفاده از جدول مورگان تعدادکار: روش 

درصد و روایی  82به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته امنیت شغلی با میزان پایایی 
و در بخش آمار  19خبرگان و جهت  تجزیه و تحلیل داد ه ها از نرم افزار اس پی اس اس   تامین شده با بهره گیري از نظر

  اسمیرنوف، آزمون رگرسیون ساده و آزمونهاي پارامتریک استفاده شده است. –استنباطی، از آزمونهاي کولموگروف 
) پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند.  %52,8نفر(192) پاسخ دهندگان را مردان و 0%47,2نفر(170نتایج نشان داد کهیافته ها: 

بیشترین گروه پاسخ دهنده در سطح تحصیلی لیسانس و همچنین در گروه استخدامی قراردادي تمام وقت قرار دارند. و در آمار 
در هر سه  استنباطی مؤلفه هاي جبران خدمات، آموزش و توانمندسازي، فرهنگ سازمان، ویژگی هاي شغلی، شرایط محیطی

وضعیت استخدامی بر ارتقاي امنیت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود موثرند و مؤلفه ویژگیهاي سازمان نیز فقط در وضعیت 
  استخدامی قراردادي تمام وقت بر ارتقاي امنیت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود موثر است.

ه عوامل موثر بر ارتقاء امنیت شغلی در گروه هاي مختلف استخدامی دانشگاه با توجه به نتایج مثبت مبنی بر اینکنتیجه گیري: 
بر اساس درجه اولویت مؤلفه هاي موثر بر ارتقاء امنیت شغلی گروه هاي مختلف متفاوت است، پیشنهاد میگردد که مدیران 

  امنیت شغلی کارکنان تدوین و اجرا نمایند. استخدامی، برنامه هاي عملیاتی متفاوتی با توجه به نوع استخدام کارکنان  جهت ارتقاء
  : امنیت شغلی، جبران خدمات، آموزش و توانمند سازي، ویژگی هاي شغل، ویژگی هاي سازمان .واژه هاي کلیدي
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بررسی عوامل موثر بر بهره وري منابع انسانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت در سال 
1393 

  
  2، پروانه حسن پور1مهرابیانفردین 

 

  دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن - 1
  گرایش بیمه، بیمارستان رسول اکرم(ص) ، دانشگاه علوم پژشکی گیالن- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -2
  

توجه به بهره وري امري اجتناب ناپذیر براي ادامه بقاء و توسعه فعالیت هاي یک موسسه می باشـد ، نیـروي انسـانی     سابقه و هدف:
مهم ترین عامل در بهبود بهره وري است، امروزه در برخی از سازمان هـاي بهداشـتی درمـانی و بیمارسـتان هـا کـاهش بهـره وري        

ن می تواند ناشی از عدم استفاده بهینه از منابع انسانی موجود در بیمارستان باشـد.  نیروي انسانی به یک چالش مبدل شده است که ای
لذا این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وري منابع انسانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان حضرت رسول اکـرم(ص) رشـت   

  انجام شد.
انجام شد. جامعـه و محـیط پـژوهش کلیـه      1393زمستان سال  پژوهش از دسته مطالعات توصیفی و مقطعی است که درروش کار: 

نفر بودند(نمونه گیـري از طریـق سرشـماري انجـام شـد). ابـزار جمـع آوري         420کارکنان بیمارستان رسول اکرم(ص)  رشت شامل 
و بخـش  سوال در خصوص ویژگـی هـاي دموگرافیـک     8اطالعات پرسشنامه استاندارد مشتمل بر دو بخش که بخش اول آن حاوي 

سوال در خصوص مولفه ها و  متغیرهاي موثر بر بهره وري نیروي انسانی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افـزار   42دوم 
18SPSS    و شاخص هاي آمار توصیفی و اعتبار محتواي آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي و رتبه بندي بـا اسـتفاده

  از آزمون فریدمن انجام شد.
، توانمنـد  2,99، فرهنگ سازمانی با میانگین رتبـه  3,30، شیوه رهبري با میانگین رتبه 3,72شرایط محیطی با میانگین رتبه  یافته ها:

مهم ترین مولفه هاي موثر بر بهره وري نیروي انسـانی تشـکیل    2,12و عوامل انگیزشی با میانگین رتبه  2,87سازي با میانگین رتبه 
  دادند.

بر اساس یافته هاي پژوهش بنظر می رسد که فراهم کردن شرایط محیطی، تامین امکانات و تجهیزات مناسب، حاکم نتیجه گیري:  
  وانمند ساختن کارکنان نقش بسزایی در افزایش بهره وري نیروي انسانی بیمارستان دارد.ساختن فرهنگ کار و ت

 بیمارستان، بهره وري، نیروي انسانی: واژه هاي کلیدي
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  مازندرانرابطه بین سبک رهبري تحولی مدیران و کارآفرینی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
  
  2رضا کارگر،1خدیجه بریمانی

  

  امور دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس -1
  حسابدار،امین اموال، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران-2
  

بینـی  دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط غیر قابـل پـیش  گرا این امکان را به سازمان ها میبررسی رهبري تحول سابقه و هدف: 
 علـوم کارکنان دانشـگاه کارآفرینیارتقا دهند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین رهبري تحولی مدیران وعملکرد خود را 

  می باشد.  92سالپزشکی مازندران در
اي هـ هیـات علمـی دانشـکده   نفر از کارکنان غیر 190یابی و جامعه آماري آن مطالعه حاضر به روش توصیفی از نوع زمینه روش کار:

هـا از دو  گردآوري دادهاي انتخاب شده است. براينفري بصورت تصادفی طبقه 125پزشکی مازندران بوده که نمونه اي دانشگاه علوم
هـا بـه ترتیـب    که پایـایی پرسشـنامه  کارآفرینی محقق ساخته استفاده شده استاولیو و نوع پرسشنامه استاندارد رهبري تحولی باس و

دو سـطح آمـار توصـیفی و     در 16SPSSآمـاري  هاي تحقیق از نرم افزارتحلیل فرضیهآمده است. جهت تجزیه وبدست 89/0و  92/0
  کاي دو استفاده شده است.استنباطی

 نظر ازبا کارآفرینی کارکنان رهبري تحولی مدیران شود که ارتباطبراساس اطالعات بدست آمده از تحقیق مالحظه میها: یافته
 %99اطمینان  کارکنان باکه با کارآفرینی گرفتنتیجهتوان میمطلوب  نفوذبعد  خصوصدر باشد.می معنادار%95اطمینانبا آماري 

/. و مالحظات 152و انگیزش الهامی باسطح معناداري 252/2سطح معناداري رابطه معناداري وجود دارد. اما در ابعاد ترغیب ذهنی با
رهبري تحولی مدیران با کارآفرینی کارکنان از نظر آماري شود که میان این ابعاد نتیجه گرفته می 163/0اداريسطح معنشخصی با

  ).p<05/0ارتباط معناداري وجود ندارد(
ن کارآفرینی کارکنان رابطـه معنـا داري وجـود دارد. بـی    حالت کلی میان رهبري تحولی مدیران وها نشان داد که دریافته گیري:نتیجه

ویژگی نفوذ مطلوب با کارآفرینی کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد ولی میان دیگر مولفه هاي رهبري تحولی از جمله ترغیـب ذهنـی   
در ایـن پـژوهش    .نظـر آمـاري رابطـه معنـاداري وجـود نـدارد      و انگیـزش الهـامی و مالحظـات شخصـی بـا کـارآفرینی کارکنـان از       

عمـل و  نـوآوري و آزادي سازمانی مناسب و مساعد بـراي کـارآفرینی، کارکنـان را بـه خالقیـت و      مدیران با ایجاد جو شود،پیشنهادمی
  کنند.پذیري تشویقریسک پذیرش مسئولیت و 

  علوم پزشکی مازندرانکارآفرینی، دانشگاه رهبري تحولی،واژه هاي کلیدي: 
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  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابلهاي فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان
  

  5، مریم عباسیان امیري 4، زینب ابوطالب زاده 3، سیدعلی میري  2شهرام سیفی ،1شهربانو لطیفی

  
  کارشناس ارشد آموزش پرستاري، گروه هوشبري و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  هوشبري و اتاق عمل،  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلهاي ویژه، گروه فلوشیپ مراقبت -2
  کارشناس بهداشت عمومی، مدیر اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  کارشناس مدیریت دولتی، کادر اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
  سی، کارشناس آموزش، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد زبان و ادبیات فار -5
  

  فرسودگی شغلی سندرمی مشتمل بر خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش احساس موفقیت فرديسابقه و هدف: 
  یهاي فیزیکی، روانی و هیجانی به شدت در معرض فرسودگی شغلباشد. پرستاران بالینی به دلیل مواجهه با استرسمی 
هاي وابسته به دانشگاه باشند. این مطالعه با هدف تعیین میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستانمی 

  علوم پزشکی بابل انجام شد. 
س انتخاب گیري در دسترنفر از پرستاران بالینی که از طریق نمونه 201باشد که بر روي نوع مطالعه توصیفی، تحلیلی میروش کار: 

ها شامل فرم اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسالچ بود که روایی شدند ابزار گردآوري داده
ها درصد برآورد گردید. داده 86محتوایی آن توسط اعضاي هیئت علمی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد 

مورد تجزیه و  p<./.5هاي آماري  آنالیز واریانس یکطرفه و کاي دو در سطح معنی داري و آزمون SPSSم افزار با استفاده از نر
  تحلیل قرار گرفت.

درصد  8/60درصد مسخ شخصیت زیاد و  1/27درصد خستگی عاطفی زیاد،  7/36نتایج نشان داد که از بین پرستاران، ها: یافته
 ± 68/12کردند. بررسی میانگین نمرات ابعاد فرسودگی شغلی نیز، خستگی عاطفی متوسط ( احساس موفقیت فردي کم را گزارش

همچنین بین ابعاد  ) را نشان داد.54/36 ± 21/9) و احساس موفقیت فردي کم (63/5 ± 18/5)، مسخ شخصیت متوسط ( 27/31
  ). p<0/001فرسودگی شغلی با متغیرهاي سن، سنوات خدمت، بخش محل خدمت و میزان درآمد ارتباط معنی داري وجود داشت (

باشد. با توجه به نقش میزان فرسودگی شغلی پرستاران بالینی در هر سه بعد بخصوص احساس موفقیت فردي باال می نتیجه گیري:
امر مراقبت از بیمار و اثرات منفی فرسودگی شغلی بر جسم، روح و روان پرستاران، مدیران و مسئولین باید به کلیدي پرستاران در 

  دنبال تدابیر و راهکارهایی جهت پیشگیري از این پدیده مخرب باشند. 
  فرسودگی شغلی، پرسشنامه ماسالچ، پرستار، بیمارستان :واژه هاي کلیدي
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  1394کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی  استان سمنان  در سال  بررسی میزان شادکامی در
  

  3، سحرناز نجات2، سحرناز نجات1الهام دهقانی
  

 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، کارشناس نیروي انسانی آموزش و بازآموزي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  - 1
  دکتراي اپیدمیولوزي و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران  - 2
  دکتراي آمار زیستی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - 3
  

ست و به حالتی مطبوع و شادکامی به عنوان یکی از ابعاد سالمت روانی، به نگرش و ادراك شخصی فرد مبتنی اسابقه و هدف : 
دلپذیر داللت دارد که از تجربه هیجان هاي مثبت ناشی می شود. از مشخصات یک سازمان سالم این است که مدیریت سازمان به 
سالمت (جسمی، اجتماعی، روانی و معنوي) کارکنان آن توجه نماید. این مطالعه به بررسی میزان شادکامی کارکنان اداري دانشگاه 

  پرداخته است.   1394شکی سمنان در سال علوم پز
نفراز کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی سمنان با نمونه گیري تصادفی  149تحلیلی بر روي  -نوع توصیفی ازمطالعه  کار: روش

از پرسشنامه هاي استاندارد شادکامی اکسفورد تجدید  هادادهطبقه بندي شده و جدول اعداد تصادفی انجام گرفت.جهت گردآوري 
ي آمار هاروشگردید و با استفاده از  SPSS 21نظر شده آرگیل استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده وارد نرم افزار آماري 

  شد.تحلیلی (آزمون من ویتنی ،کروسکال والیس) در مورد اهداف و سؤاالت پژوهشی به قضاوت پرداخته  –توصیفی 
میانگین نمره شادکامی در آن ها  دنفر از کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرسشنامه را تکمیل کردن 149یافته ها:

) به دست آمد. بین نمره شادکامی و  متغیر هاي جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه خدمت و 35/3 + 56/0(میانگین 100از   75/58
  ري مشاهده نشد.سن شرکت کنندگان  تفاوت معنادا

در صورت برنامه ریزي  مدیران پیرامون حیطه هاي شادکامی کارکنان، می توان سالمت روان آنها را افزایش داده و گیري: نتیجه
  باعث افزایش کارایی و باال بردن سطح بهره وري در سازمان گردید.

  شادکامی، کارکنان اداري، دانشگاه علوم پزشکی سمنانهاي کلیدي: واژه
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چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه بیمارستان کودکان امیرکال در سال 
1394  

 2سمیه شیرکش ،1سمیه حسن پور

  

  دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناسی ارشد پرستاري، بیمارستان کودکان - 2

 
پرستاري به سبب ماهیت  در این راستا.دروضعیت هاي پر استرس به گونه هاي مختلف واکنش نشان می دهندافرادسابقه و هدف: 

شغلی،یکی از حرفه هاي پر استرس محسوب می گردد. این مطالعه با هدف بررسی چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در پرستاران 
  شاغل در بخش هاي مراقبت ویژه بیمارستان امیرکال انجام شد.

راقبت ویژه بیمارستان امیرکال به روش سرشماري نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي م 42در این مطالعه توصیفی روش کار:
بود،که به منظور ارزیابی سه سبک مقابله  CISSانتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد مقابله با شرایط پر استرس 
ی خود شامل زیرمقیاس هاي سبک مقابلۀ اجتناباصلی(مقابله مسله مدار، مقابله هیجان مدار و مقابله اجتنابی)طراحی شده بود که 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssمی باشد.بعد از تکمیل پرسشنامه، داده ها با نرم افزار آماري  مشغولیت اجتماعیو  حواسپرتی
شیفت ) و متوسط تعداد 3/12±7)، میانگین سابقه کار (5/37±4/7نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سنی پرستاران (یافته ها: 

) جهت مقابله با شرایط استرس زا، از سبک  %5/90نفر( 38) در ماه بود. اکثریت واحدهاي مورد پژوهش شامل7/27±2/4کاري(
  ) استفاده می کردند.3/41±11) از سبک هیجان مدار با میانگین نمره (%5/9نفر( 4) و6/56±7/7مقابله مسئله مدار با میانگین نمره(

ه، اکثریت پرستاران شاغل در بخش هاي ویژه این مرکز جهت مقابله با شرایط استرس زا، از سبک مقابله از آن جائیک نتیجه گیري:
ارائه برنامه هاي عملیاتی توسط مدیران پرستاري براي حفظ وتقویت این بعد درپرستاران بالینی  مسئله مدار استفاده می کردند،

  .ضروري است
  بخش مراقبت ویژهاسترس شغلی، پرستار،  واژه هاي کلیدي:
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  بابل پزشکی دانشگاه علوم کارکنانناسایی و اولویت بندي نیازهاي روان شناختی محیط کار ش
  

  4محبوبه خادم ابوالفضلی، 3، فاطمه رضایی 2، معصومه کریمی1غالمرضا عطایی

 

  علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد بیو فیزیک، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه  - 1
 دکتري تخصصی رادیوتراپی، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 دانشجوي کارشناسی رادیولوژي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
 دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد فیزیک هسته اي، دانشکده پیراپزشکی،  - 4

 
با توجه به نقش و اهمیت پرداختن به نیازهاي روان شناختی در محیط کار در راستاي عملکرد و تعهد بیشتر کارکنان سابقه و هدف: 

مهم جلوه می کند، به همین دلیل این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندي نیاز هاي روان  نیاز به پرداختن به این مسئله
  .انجام شده استکارکناندانشگاه علوم پزشکی بابل اختی محیط کار شن

با نفر آن 100که جامعه آماري کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بودروش کار: 
براي که از پرسشنامه محقق ساخته  تصادفی طبقه اي جهت بررسی انتخاب شدند. داده ها با استفاده گیري استفاده از روش نمونه

نیاز هاي روان شناختی محیط کار جمع  ،آمد به دسـتα=0.88 نیز بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ  سنجش پایایی پرسشـنامه
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی SSPS19 داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  آوري شدند. تجزیه و تحلیل

  .تک نمونه اي و فریدمن انجام گرفتTتاییدي، 
کارکنان دیدگاه  میانگین کلی نیاز هاي روان شناختی محیط کار از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادیافته ها: 

48/0±13/3(t=3.28,p=0.001)   ي مثبت و معنی دار بـود.نتـایج آمـاره هـاtخـود ـايهمولفه 
ی صـــفات انســـان (t=2.26,p=0.02)خودبازســازي،  (t=1.97, p=0.05)تعلــق حـس، (t=2.53,p=0.01)یاحترام

 (t=5.15,p=0.000)کارفرهنگ(t=2.65,p=0.009)  باورهـاي سـازمانیو (t=4.37,p=0.000) مثبــت و معنــی دار
وضعیت  معنی داري را نشـان نمـی دهـد. در نتیجـه مـی تـوان بیگـانگی از خـود تفـاوتهاي خودآگاهی و عـدم  مولفه. بــود

  .مولفه هاي نیازهاي روان شناختی محیط کار دروضعیتی نسبتاً مطلوبی قرار دارد
تن محیط کار نتایج مطالعه حاضر با اولویت بندي مولفه هاي نیاز هاي روان شناختی محیط کار ضرورت توجه و پرداخ نتیجه گیري:

  .صفات انسانی را مورد تاکید قرار می دهد به نیاز هاي روانی بویژه
 ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، صفات انسانینیازهاي روان شناختی محیط کارواژه هاي کلیدي: 
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سال هاي علوم پزشکی استان مازندران در کتابداران دانشگاهرابطه بین تکنواسترس و تعهد سازمانی  بررسی
1394  

  ،3، صفیه طهماسبی2میترا قیاسی، 1افسانه شهرابی
  

 دانش آموخته گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی بابل - 1
 استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی بابل - 2
  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی بابل - 3
  

هدف پژوهش تعیین رابطه بین تکنواسترس و تعهد سازمانی کتابداران دانشگاه هاي علوم پزشکی استان مازندران  هدف:سابقه و 
تحلیلی است و از نظر نوع تحلیل،  -است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي است و از لحاظ گردآوري اطالعات، پیمایشی

که تعداد  علوم پزشکی استان مازندرانهاي  کتابداران دانشگاهشامل کلیه پژوهش  نیا يآمار امعهج .باشدهمبستگی دو متغیره می
در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته تکنو استرس هاي پژوهش جواب دادند. نفر به پرسشنامه 66نفر) بوده است که  70آنان (

فاده شده است. براي بررسی پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفاي و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی جهت گردآوري اطالعات است
بدست آمده 918/0و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی برابر با 953/0کرونباخ استفاده شده است. پایایی پرسشنامه تکنواسترس برابر با 

تی تک نمونه اي وهمبستگی پیرسون استفاده هاي کالموگروفاسمیرنف، ها ازآزموندر پژوهش حاضر براي تجزیه و تحلیل داده.است
  . شد

)و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. 544/0) و پیچیدگی فناوري (242/0ها نشان داد بین متغیرهاي افزونگی فناوري ( یافته ها:یافته
دار وجود زمانی رابطه معنی)و تعهد سا047/0)، عدم قطعیت در فناوري (177/0)، عدم امنیت در فناوري (-004/0بین هجوم فناوري (

) وتکنو استرس رابطه معنی دار وجود ندارد، اما بین تعهد هنجاري 2/0) وتعهد مستمر(065/0ندارد. همچنین بین تعهد عاطفی (
  رد. دار وجود دا) و تعهد سازمانی رابطه معنی360/0) و تکنو استرس رابطه معنی دار وجود دارد و در نهایت بین تکنو استرس (458/0(

دار وجود هاي علوم پزشکی استان مازندران رابطه معنیبین تکنواسترس و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه دانشگاهگیري: نتیجه
  یابد. هاي علوم پزشکی استان مازندران با افزایش تعهد سازمانی،کاهش میکه سطح تکنواسترس کتابداران دانشگاهطوري دارد ، به 

  : تکنو استرس ، تعهد سازمانی، کتابداران، کتابخانه ها، دانشگاه علوم پزشکی، استان مازندرانکلیديواژه هاي 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه بیمارستان کودکان امیرکال در سال 
1394  

 2سمیه شیرکش ،1سمیه حسن پور

  

  پرستاري، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجوي کارشناسی ارشد  - 1
 کارشناسی ارشد پرستاري، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2

 
پرستاري به سبب ماهیت  در این راستا.دروضعیت هاي پر استرس به گونه هاي مختلف واکنش نشان می دهندافرادسابقه و هدف: 
رفه هاي پر استرس محسوب می گردد. این مطالعه با هدف بررسی چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در پرستاران شغلی،یکی از ح

  شاغل در بخش هاي مراقبت ویژه بیمارستان امیرکال انجام شد.
سرشماري  نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ویژه بیمارستان امیرکال به روش 42در این مطالعه توصیفی روش کار:

بود،که به منظور ارزیابی سه سبک مقابله  CISSانتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد مقابله با شرایط پر استرس 
سبک مقابلۀ اجتنابی خود شامل زیرمقیاس هاي اصلی(مقابله مسله مدار، مقابله هیجان مدار و مقابله اجتنابی)طراحی شده بود که 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssمی باشد.بعد از تکمیل پرسشنامه، داده ها با نرم افزار آماري  مشغولیت اجتماعیو  حواسپرتی
) و متوسط تعداد شیفت 3/12±7)، میانگین سابقه کار (5/37±4/7نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سنی پرستاران (یافته ها: 

) جهت مقابله با شرایط استرس زا، از سبک  %5/90نفر( 38واحدهاي مورد پژوهش شامل ) در ماه بود. اکثریت7/27±2/4کاري(
  ) استفاده می کردند.3/41±11) از سبک هیجان مدار با میانگین نمره (%5/9نفر( 4) و6/56±7/7مقابله مسئله مدار با میانگین نمره(

ه این مرکز جهت مقابله با شرایط استرس زا، از سبک مقابله از آن جائیکه، اکثریت پرستاران شاغل در بخش هاي ویژ نتیجه گیري:
ارائه برنامه هاي عملیاتی توسط مدیران پرستاري براي حفظ وتقویت این بعد درپرستاران بالینی  مسئله مدار استفاده می کردند،

  .ضروري است
  استرس شغلی، پرستار، بخش مراقبت ویژه واژه هاي کلیدي:
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  سازمانی و استرس شغلی برعملکرد شغلی کارکنان اورژانس استان گلستانبررسی تاثیرتعهد 
  

  2،  بهزاد کاغذي1اعظم علیپوري
  

 کارشناس ا رشد روان شناسی بالینی، گروه سالمت روانی اجتماعی اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 1
  کارشناس آمار، واحد آمار، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 2

  
اي مهم در زمینه درمان اولیه و انتقال مجروحان حوادث برعهده دارند، لذا شناسایی عوامل موثر ز اورژانس وظیفهمراک: سابقه و هدف

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تعهد سازمانی و استرس  .تواند باعث افزایش وارتقاء خدمات درمانی گرددبر عملکرد شغلی آنان می
  شغلی بر عملکرد کارکنان اورژانس استان گلستان انجام گرفته است.

 300همبستگی بوده جامعه مورد پژوهش، کلیه پرسنل مراکز اورژانس استان گلستان ـاین پژوهش یک مطالعه توصیفی :روش کار
اي یک مرحله اي شهرستان به روش نمونه گیري تصادفی از نوع خوشه 4نفر از  72ه تعداد شهرستان و نمونه ها ب 14نفر در 

در این مطالعه مجموع  .براي تجزیه وتحلیل داده هااز روش هاي آمارتوصیفی و استنباطی مناسب استفاده گردید.انتخاب گردید
شد. با توجه به نامشخص بودن هویت افراد نمونه، امکان نمرات طیف لیکرتی پرسشنامه بعنوان متغیر مورد مطالعه در نظر گرفته 

انجام تحلیل هاي تفکیکی وجود نداشته و تنها می توان به همبستگی بین متغیرها اشاره نمود. علیرغم نرمال بودن توزیع متغیرهاي 
گزینه بررسی همبستگی هاي  استرس شغلی و تعهد سازمانی، متغیر عملکرد شغلی داراي توزیع نرمال نبوده است. لذا مناسبترین

  ناپارامتري مانند اسپیرمن و کندال می باشد.
 63,24 ± 14,60)، عملکرد شغلی برابر %45,48 ± %16,36(معادل  50,03 ± 18,00میانگین استرس شغلی افراد برابر  :یافته ها
) بدست آمده است. بنا به طبقه %55,41 ± %13,63(معادل  103,79 ± 19,62) و تعهد سازمانی برابر %80,40 ± %24,00(معادل 

) تعهد بسیار %4,2) تعهد باال و سه نفر (%68,1نفر ( 49) داراي تعهد پایین، تعداد %27,8نفر ( 20بندي استاندارد تعهد سازمانی تعداد 
 = P-Valueبا  r=0.300باال مشاهده گردیده است. بنا به همبستگی اسپیرمن تنها عملکرد شغلی و تعهد سازمانی داراي رابطه 

 P-Value = 0.010با  r=0.216باشد. همچنین بنا به همبستگی کندال، بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی رابطه می 0.010
  وجود دارد. P-Value = 0.042با  r=0.167و بین استرس شغلی و تعهد سازمانی رابطه 

داشتن عملکرد نسبتا باالیی که ناشی از وظیفه سنگین آنان در قبال بطورکلی کارکنان اورژانس استان گلستان، علیرغم  :نتیجه گیري
باشد از استرس و فشار روانی در حد متوسط و پایین، و همچنین از تعهد سازمانی متوسط و باال برخوردارند. بین عملکرد جامعه می

سترس رابطه معنی دار آماري وجود نداشته سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار آماري وجود داشته و بین عملکرد شغلی و ا
  است.

  تعهد سازمانی، استرس شغلی، عملکرد شغلی، کارکنان اورژانس: واژه هاي کلیدي
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   1394هاي اجرایی: نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستاي توسعه پژوهش در حوزه
  

، 5، سیمین موعودي4، موسی یمین4، محمدعلی جهانی3، علی بیژنی2سیما عطاریان، 2البنین عباسی، ام2، رویا رمضانی1احمديمحمود حاجی
، ناصر 7نیاء روشن، احمد غالم2، فریده قریب2، معصومه یدالهی2زاده، نرگس قلی6، طیبه اسماعیلی2، شیرین حاتمی2سیده معصومه آقایی

  4پور شیروانیسیدداود نصراهللا، 2، محمدهادي شکري8حبیبی

  
  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلاستادیار،  - 1
 کارشناس معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل    - 2
 آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل  مدیر پژوهشی معاونت تحقیقات و فن - 3
 استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 4
 ی، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیر اجرایی معاونت آموزش - 5
 کارشناس معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 6
 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل    - 7
 آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس معاونت تحقیقات و فن - 8

  
ر شناختى (اطالعات فرد در مورد یک موضوع، رویداد یا عمل)، عاطفى (احساس خوب یا بد، نگرش که از سه عنص سابقه و هدف:

هاى متفاوتى را در بین افراد گیرد، برداشتمثبت یا منفى، مفید یا غیرمفید بودن) و رفتارى (آمادگى شخص براى عمل) شکل می
هاي گاه علوم پزشکی بابل در راستاي توسعه پژوهش در حوزهتعیین سطح نگرش کارکنان دانشاین مطالعه به منظور کند. ایجاد می

  انجام گرفته است.اجرایی 
- هاي چکیدهکننده در کارگاهجامعه پژوهش کارکنان غیرهیات علمی شرکت انجام گرفت. 1394بهار در مقطعی  مطالعهروش کار: 

 9ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با آوري دادهنویسی بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع
هاي مورد تائید قرار گرفت. دادهکه روایی و پایایی آن سئوال بسته مرتبط با نگرش در مقیاس لیکرت بود  12سئوال باز و بسته و 

  .شدتحلیل P<0.05داري در سطح معنی SPSS17آوري شده در جمع
) متفاوت بود. 5) تا حداکثر در سطح مطلوب (9/1ه، نگرش کارکنان از حداقل در سطح پایین (نفر مورد مطالع 242از بین  ها:یافته

یعنی باالتر از سطح  4/3±6/0نمره کل،  5هاي اجرایی دانشگاه از میانگین نگرش کلی کارکنان در خصوص توسعه پژوهش در حوزه
اتی از وظایف اعضاي هیات علمی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه هاي تحقیقاجراي طرح«ترین سطح نگرش در مورد متوسط بود. پایین

اعضاي «) و بعد از آن در مورد 7/2±3/1با میانگین (» می باشد. ما (مدیران و کارشناسان) باید فقط کارهاي اجرایی انجام دهیم
) و باالترین 1/3±6/1با میانگین (» کنندهاي پژوهشی راهنمایی و هدایت میهیات علمی دانشگاه، در حد الزم کارکنان را در فعالیت

توانند مهارت علمی و تجربه عملی را مدیران و کارشناسان داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس می«سطج نگرش در مورد 
کنان مندي کارانگیزش و ذوق و عالقه«) و بعد از آن در مورد 1/4±8/0با میانگین (» براي اجراي یک طرح تحقیقاتی کسب نمایند
) بود. از بین عوامل فردي و 9/3±9/0با میانگین (» باشدهاي تحقیقاتی تاثیرگذار میبیش از امکانات و تسهیالت در اجراي طرح

  ).r& 014/0=P) ،(019/0=P=168/0دار وجود داشت(سازمانی فقط بین سابقه خدمت، سابقه چاپ مقاله و سطح نگرش رابطه معنی
هاي اجرایی لعه نشان داد که سطح نگرش کارکنان غیرهیات علمی در خصوص توسعه پژوهش در حوزهنتایج این مطا گیري:نتیجه

  تري در این خصوص انجام دهد.هاي گستردهآوري فعالیتگردد معاونت تحقیقات و فنباالتر از سطح متوسط قرار دارد. پیشنهاد می
اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی بابلهاي نگرش کارکنان، توسعه پژوهش، حوزه هاي کلیدي:واژه  
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  1394بررسی سالمت معنوي کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سال 
  

  3، مهدي یاسري2، د سحرناز نجات 1الهام دهقانی
  

  پزشکی استان سمنانکارشناس ارشد آموزش پزشکی ، کارشناس نیروي انسانی آموزش و بازآموزي معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم  -1
 دکتراي اپیدمیولوژي و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  -2
  دکتراي آمار زیستی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران -3
  

سالمت معنوي به عنوان یکی از سرمایه هاي با ارزش دینی انسان است که به تامین و ارتقاي سالمت روانی افراد : سابقه و هدف
کمک می کند. سالمت معنوي مانند چتري بر ابعاد مختلف سالمت تاثیر گذار می باشد این مطالعه به بررسی میزان سالمت معنوي 

  پرداخته است.   1394سال کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی سمنان در 
نفر از کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی سمنان نمونه گیري تصادفی  149تحلیلی بر روي  -نوع توصیفی ازمطالعه  کار: روش

از پرسشنامه هاي استاندارد سالمت معنوي پولوتزین و  هادادهطبقه بندي شده و جدول اعداد تصادفی انجام گرفت. جهت گردآوري 
 –ي آمار توصیفی هاروشگردید و با استفاده از  SPSS 21سون استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده وارد نرم افزار آماري الی

  تحلیلی (آزمون من ویتنی ،کروسکال والیس ) تحویل شد.
مره سالمت معنوي با توجه . میانگین ندنفر از کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرسشنامه را تکمیل کردن  149یافته ها: 

) به دست آمد. از میان متغیر هاي جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه  08/4  +53/0(میانگین  100از  77به میانگین نمرات کارکنان 
  ).pvale= 01/0خدمت و سن فقط میانگین نمره سالمت معنوي در زنان و مردان تفاوت معناداري را نشان داد (

در صورت برنامه ریزي پیرامون ابعاد سالمت معنوي خصوصا بعد عواطف کارکنان ستادي، می تواند باعث  افزایش  گیري:نتیجه
  رضایتمندي شغلی، تعهد و بهره وري سازمانی گردد. 

  سالمت معنوي، کارکنان اداري، دانشگاه علوم پزشکی سمنان هاي کلیدي:واژه
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 1393محیط کار مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل  سالرضایت مندي کارکنان از 
  

 4خیزران عباسی،3فاطمه صاحبیان ،2حاجی آقا بزرگی،راحله 1فاطمه بیگم عباسی
  

  کارشناس پرستاري بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
 کارشناس بیمارستان  بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل          -2
 کارشناس پرستاري بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل           -3
  کاردان مدیریت و برنامه ریزي بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل   -4

      
ترین عوامل حیات و پایداري هر سازمان می باشند . از این رو اهمیت لزوم تأمین و ارتقاء  اصلی کارکنان و مشتریان :سابقه وهدف

پژوهش حاضر به  ها بوده است لذا رضایت و بهبود مستمر کیفیت خدمات در این دو گروه همواره مورد توجه مدیران ارشد سازمان
  کار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل انجام گرفته است. مندي و انگیزشی محیطرضایتمنظور  شناسایی عوامل تاثیرگذار 

مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی   در1393مقطعی در سالحاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش مطالعه  :روش کار
 پرسشنامه ورت تصادفی با استفاده ازنفر از کارکنان بص 278براساس جدول مورگان به تعداد بابل انجام شده است. حجم نمونه 

انجام شد.داده هاپس از جمع آوري بانرم سوال  19غالب در با مقیاس لیکرت α= 93/0خودساخته معتبرو پایا با ضریب آلفا کرونباخ 
مورد   P<0/05با سطح معنی داري  kruskul-walis Hو fridmanو Mann-whaitneyبا آزمون هايSPSS 17افزار 

  تحلیل قرارگرفت.
) مونث ٪81نفر(225) پاسخگویان شاغل در بخش هاي غیربالینی ٪ 52نفر(177نفر مورد مطالعه،   278از بین :یافته ها

سال در سازمان مشغول بکار می باشند. اختالف معنی داري بین تک تک  15) با سابقه زیر  ٪96نفر(266) متاهل ،٪73نفر(202و
چنین بنظر می رسد وضعیت تغذیه،تناسب میزان حقوق دریافتی با میزان و نوع کار و داشتن امکان )p=00/0( مولفه ها وجود داشت

ارتقا به رده هاي شغلی باالتر کمترین میانگین را در رضایت شغلی داشته و آیتم ارتباط پرسنل با مافوق و نحوه نظارت و ارزیابی 
ارتباط معنی داري )p=03/0( خود اختصاص داده است. بین رضایت کل و رده شغلیمافوق بیشترین میانگین را در رضایت شغلی به 

وجود دارد و بنظر می رسد رضایت شغلی در کارکنان اداري وخدمات بیشتر از کارکنان درمانی بوده است و بین رضایت کل و 
  ارتباط معنی داري وجود نداشت. )p=54/0(و بین رضایت و سابقه کار )p=06/0(جنسیت 

بطورکلی سه عامل تغذیه، تناسب حقوق با میزان کار و ارتقا شغلی بیشترین تاثیر را در افزایش رضایت شغلی داشته  :تیجه گیرين
  است و کارکنان غیربالینی نسبت به کارکنان بالینی رضایت بیشتري داشته اند.

  : رضایتمندي، نارضایتی،کارکنان، بیمارستان روحانیواژه هاي کلیدي
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 1393اولویت بندي معیارهاي بهره وري نیروي انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی بابل در سال 

      
  2مجید قنبري پورخیلی،  1علی ثریایی

 
  عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل - 1
  بین الملل،  دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مدیر اموراداري دانشکده  - 2
  

از آنجاکه پایه اصلی توسعه  انسان است، بهبود کیفیت این عامل در امر توسعه بسیار حیاتی است و هرگونه برنامه سابقه و هدف: 
در صدد  ریزي به منظور توسعه ، نقش محوري دارد. بهره وري کارکنان سازمان ها  از بزرگترین  دغدغه هاي مدیران است که

افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهاي دروندادي بهره وري نیروي انسانی در دانشگاه 
  آزاد اسالمی بابل است.

 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی بابل انجام گرفت. گردآوري داده ها از طریق 250این مطالعه بصورت مقطعی از یافته ها: 
، آزمون t-test) انجام گرفت. مهمترین آزمون هاي آماري مورد استفاده  آزمون  ACHIVEپرسشنامه و با استفاده از مدل اچیو (

  رتبه اي فریدمن و آزمون کندال هستند.
طی به در این پژوهش جامعه مورد مطالعه از نظر شاخص هاي توانایی، وضوح شغل، انگیزش، بازخورد و عوامل محی نتیجه گیري:

باالتر از حد متوسط قرار داشتند و از نظر شاخص حمایت سازمانی با امتیاز  29/3،  25/3،  38/3،  34/3،  66/3ترتیب با امتیازهاي 
  پایین تر از حد متوسط ارزیابی گردید. 96/2درحد متوسط و از نظر شاخص اعتبار و تصمیمات با امتیاز  3

نیروي انسانی در جامعه مورد مطالعه باالتر از حد متوسط قرار گرفته اند اما از وضعیت مطلوب  اکثر معیارهاي بهره وري نتیجه گیري:
فاصله دارند. ضعف در استفاده از ایده ها و نقطه نظرات کارکنان به عدم انطباق شغل با تخصص، مکتوب نبودن وظایف، عدم تناسب 

با سایر واحد ها و مراکز آموزشی، نامناسب بودن فضاي کاري از مهمترین  حقوق با کار انجام شده، تبعیض در پرداخت ها در مقایسه
مشکالت در جامعه موردبررسی بودند. به منظور ارتقاي بهره وري نیروي انسانی، سازماندهی مناسب، مدیریت مشارکتی، گردش 

  ضروري است. شغلی کارکنان، متناسب بودن دریافتی در مقایسه با افراد مشابه و غنی سازي شغلی امري
  بهره وري نیروي انسانی، دانشگاه آزاد ، معیارهاي بهره وري، مدل اچیو  :واژه هاي کلیدي
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  بررسی رابطه عدالت سازمانی و میزان وفاداري کارکنان در بیمارستان فاطمیه شاهرود
  

  2شهین صدیقی، 1فاطمه کریمی

  
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم انسانی   - 1
  کارشناس ارشد مدیریت نیروي انسانی، کارگزین، بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - 2
  

در نظام ارزشی دمکراتیک توزیع غیرمنصفانه ستاده هاي سازمان، موجب تنزل روحیه تالش درکارکنان می شود.  هدف: سابقه و
عناداري سهم هریک از متغیر هاي عدالت سازمانی در مولفه هدف پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی و وفاداري کارکنان و م

  وفاداري سازمانی می باشد. 
در بیمارستان فاطمیه شاهرود با  1393توصیفی در پاییز-پژوهش حاضر کاربردي است و از نظر نوع پژوهش، پیمایشیروش کار: 

از کارکنان با بهره گیري از روش نمونه گیري طبقه اي  نفر162نفر انجام شد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 279جامعه آماري 
انتخاب شدند. تست اعتبار سنجه ها و متغیرهاي مورد نظر از اعتبار صوري (مشورت و نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور و محققان 

یجه اعتبار صوري و صاحب نظران دیگر) صورت پذیرفت. پرسشنامه تهیه شده طی دو مرحله پیش آزمون تست شد و در نت
پرسشنامه از سوي اساتید و متخصصان مورد تایید قرارگرفت. پایایی آزمون از روش توافق داخلی آزمون کرونباخ تایید شد. تحلیل 

  مورد تحلیل قرار گرفت. spss21داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار 
بدست آمد. بین عدالت  7/3و در بین کارکنان زن مقدار  3/93سازمانی در بین کارکنان مرد با مقدار میانگین وفاداري یافته ها: 

  سازمانی و مولفه هاي آن عدالت اطالعاتی و توزیعی و رویه اي و وفاداري کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.
یشتر توجه شود میزان وفاداري کارکنان در سازمان بهبود هرچه به شاخص هاي عدالت اطالعاتی و توزیعی و رویه اي بنتیجه گیري: 

می یابد. راهکارهایی مبنی بر تقویت وفاداري از جمله توسعه فرآیندهاي غیررسمی و اصالح رفتارهاي سرپرستان و مسئولین با 
موزشی در جهت آشنا سازي کارکنان در جهت تاثیر عدالت بین فردي بر وفاداري کارکنان و توسعه فرهنگ مشارکتی و برنامه هاي آ

کارکنان در نقش هاي سازمانی در نتیجه کاهش ترك شغل و افزایش عملکرد کاري کارکنان صورت پذیرد. و با ایجاد یک برنامه 
  جامع مدیریت وفاداري و بررسی نظرات، سطوح فعلی و فاداري را به طور منظم ارزیابی نمایند.

  عدالت سازمانی، وفاداري کارکنان، بیمارستان فاطمیه شاهرودعدالت سازمانی، ابعاد  واژه هاي کلیدي:
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بررسی تاثیر سبک هاي رهبري مدیران عملیاتی بر رضایت مندي شغلی کارکنان گروه بهداشت محیط و حرفه اي 
  مراکز بهداشتی در مانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  
  6، فاطمه جوادي اشرفی5،  عبدالحسین قنبري4خلیل خلیلیجعفر 3، صفر علی الیاسی،2عباس فوالدیان1کاظم رضایی

  
 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 1

 کارشناس بهداشت محیط گروه، مرکز بهداشت استان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 2

 دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، مرکز بهداشت استان،  - 3

 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 4

 ، مرکز بهداشت شهرستان گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان HSEکارشناس ارشد  - 5

 دانشجوي دکتري تخصصی پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 6

 
ک رهبري از عوامل تاثیرگذار بر روابط بین افراد بوده که باعث ایجاد تحول، رشد، افزایش بهره وري و توسعه سبسابقه و هدف : 

سازمان می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک هاي رهبري مدیران عملیاتی مراکز بهداشت شهرستان هاي تابعه 
  ن حوزه تدوین شده است.استان گلستان و اثرات آن بر رضایت شغلی پرسنل  ای

مدیر عملیاتی ( مسئولین بهداشت محیط و حرفه اي  13مقطعی بر تاثیر سبک رهبري  –این مطالعه بصورت توصیفی روش کار: 
شهرستان تابعه استان گلستان در  13پرسنل شاغل آن حوزه از طریق نمونه برداري تصادفی ساده در   55شهرستانها ) و رضایتمندي 

مورد تجزیه و spss و بر اساس پرسشنامه استاندارد لیکرت و هرزبرگ صورت پذیرفت و با استفاده از نرم افزار  1393 زمستان سال
  تحلیل قرار گرفت .

براساس  نتایج بدست آمده میانگین امتیاز اکتسابی مدیران عملیاتی در خصوص سبک رهبري آمرانه، سبک رهبري آزاد یافته ها: 
کارشناسان شاغل در مراکز  % 29,63 بوده است و همچنین 20 از 15,65 ، 11,7 ، 19,54 تلفیقی به ترتیبمنشانه و سبک رهبري 

اعالم  %13 پرسنل داراي رضایتمندي کامل و نسبیو %87 کارشناسان ستادي داراي رضایتمندي کامل، %25 بهداشتی درمانی و
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سبک رهبري آمرانه، آزادمنشانه و تلفیقی مدیران عملیاتی بارضایت کلی  .نارضایتی نمودند

  .ارتباط معناداري نداشته است) P=0.283،P=0.953 ،P=0.953( پرسنل  
قانونی پایبند و کمتر  مدیران میانی در حوزه بهداشت محیط و حرفه اي جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود به الزاماتنتیجه گیري: 

به روابط انسانی توجه داشته وداراي سبکرهبري تلفیقی از نوع رهبري آزاد منشانه و رهبري آمرانه با بهره وري باال می باشند که 
  درصورت توجه به میزان حقوق، مزایا وامنیت شغلی پرسنل شاغل دراین حوزه میزان رضایتمندي وبهره وري نیز افزایش می یابد.

  سبک رهبري، رضایت مندي، بهداشت محیط و حرفه اي:  واژه هاي کلیدي
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  تعیین توان بالقوه انگیزشی مشاغل مالی با استفاده از مدل ویژگی هاي شغلی و خصوصیات دموگرافیک کارکنان
  امور مالی دانشگاه علوم پزشکی  

  
  محمد شفیعی پور

  
  علوم پزشکی گیالنرئیس اداره نظارت و پایش عملکرد، دانشگاه 

  
در جهان کنونی منابع انسانی، مهمترین عامل موفقیت سازمان ها محسوب می شود و مدیریت صحیح در سازمان ها سابقه و هدف: 

ایجاب می کند مدیران نسبت به درك و پیش بینی انگیزه هاي منابع انسانی خود همت نمایند. ویژگیهاي شغلی و خصوصیات 
عوامل تأثیرگذار بر میزان انگیزش و رضایت شغلی نیروي انسانی بوده و به سبب ارتباط نیرومندي که بین این دموگرافیک افراد از 

دو متغیر با میزان بهره وري سازمان وجود دارد الزم است با طراحی مجدد مشاغل و با نگاهی تازه به ویژگی هاي شغل و 
  کنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گیالن شوند.خصوصیات دموگرافیک باعث افزایش خشنودي و عملکرد کار

انجام شد و جامعه پژوهش کارکنان مالی حوزه  1394پژوهش از دسته مطالعات توصیفی مقطعی و که در اردیبهشت سال  روش کار:
اولدهام حاوي  –ستادي و واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن بودند. ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه استاندارد هکمن 

هش با  سوال و بخش دوم نظرات و دیدگاه هاي جامعه پژو 8دو بخش که بخش اول شامل ویژگی هاي فردي و دموگرافیک با 
ویژگی تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت وظیفه، استقالل شغلی و بازخورد نمودن نتایج کار بود. نمونه  5سوال در خصوص تعیین 15

بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري و شاخص هاي آمار توصیفی  103گیري به صورت خوشه اي و حجم نمونه 
  انجام شد.

: بین جنسیت با انگیزش رابطۀ معنادار وجود دارد، بین سن، تأهل، تعداد فرزندان، رشته تحصیل، سمت، سابقه شغلی، مقطع یافته ها
تحصیلی رابطه معناداري مشاهد نشد و بر اساس نتایج فرضیه ها آزادي عمل بیشترین رابطه را با انگیزش بالقوه داشته و بعد از آن 

  و ماهیت شغل بر آن موثر بودند و اهمیت شغل ضعیف ترین ارتباط را با انگیزش شغلی داشت. به ترتیب بازخورد، تنوع شغل 
از آنجایی که ویژگی هاي شغل مالی نقش زیادي بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مالی دارند می توان با طراحی نتیجه گیري: 

  دهام استفاده کرد. اول-مجدد شاغل جهت افزایش رضایت شغلی ازمدل ویزگیهاي شغلی هکمن
  رضایت از کار، انگیزش، مدل شغلی هکمن و اولدهام، ویژگیهاي شغلی واژه هاي کلیدي: 
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 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان شهید بهشتی بابل
 نویسنده : نادعلی حسینجان زاده

شهیددکتربهشتی بابلکارشناس ارشد مدیریت . مسئول کارگزینی بیمارستان *  

رضایت شغلی نگرش فردي نسبت به شغل است و نشان می دهد که توقع فرد با پاداش هایی که شغل و سـازمان   مقدمه و هدف:
براي او فراهم می کند تا چه حد سازگاري و هماهنگی دارد. رضایت شغلی یعنی این که فـرد احسـاس کنـد کـه در حرفـه خـود بـه        

مورد نظر رسیده است. با توجه به اهمیت رضایت شغلی این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بـر رضـایت   خواسته ها و ارزش هاي 
  انجام پذیرفته است. 1393شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان  تخصصی و فوق تخصصی شهیددکتربهشتی بابل در سال 

ق تخصصـی بیمارسـتان شهیددکتربهشـتی بابـل و     نفر شاغل در بیمارسـتان تخصصـی و فـو    212این مطالعه بر روي روش کار:  
بصورت سرشماري انجام پذیرفت. ابزار اندازه گیري این مطالعه عبارت بودند از پرسشنامه رضایت شـغلی مینـی سـوتا، پرسشـنامه اي     

ـ         رم افـزار  حاوي فرم مشخصات دموگرافیک و اولویت بندي و نظرسنجی از کارکنـان بـود. در ایـن مقالـه بـراي تحلیـل داده هـا از ن
SPSS  استفاده گردید.18نسخه  

با  %79) مرد بود. نسبت رضایت شغلی کلی برابر ٪4/13نفر( 28) زن و ٪6/86نفر( 181نفر،  212نمونه حاصله، متشکل از  یافته ها:
ــان  ــان ( 95فاصــله اطمین ــدیریتی( 84/0، 73/0درصــد اطمین ــل م ــا دو عام ــل، تنه ــان عوام ــود. از می ــی<0001/0P) ب  ) و پرداخت

)0001/0P>  با رضایت شغلی رابطه نشان دادند همچنین اهمیت دادن به شخصیت و افزایش حقوق و مزایا مهمترین عوامل جهـت (
  افزایش رضایت شغلی از دیدگاه پرسنل شناخته شده اند.

ت شـغلی را  این مطالعه نشان داد که اهمیت بیشتر به شخصیت پرسـنل و افـزایش حقـوق و مزایـا مـی تـوان رضـای        نتیجه گیري:
  افزایش داد.

  بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی بابل ؛ کارکنان بیمارستان؛رضایت شغلی : واژه هاي کلیدي
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بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر ماندگاري پرسنل برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهري و 
  روستایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  
  موسوي سید محسن

  
 مسئول امور تحول اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  
تحقق اهداف نظام سالمت و برنامه پزشک خانواده مستلزم  بکارگیري نیـروي انسـانی آمـوزش دیـده وعالقمنـد بـه       سابقه و هدف: 

خدمت در سایر مناطق شهري و روستایی کشور می باشد. لذا جذب، آموزش، توانمند سازي، نگهداري و ماندگاري پرسـنل شـاغل در   
لفه هاي موثر بر آنها مهمترین اولویت مـدیران اسـت. هـدف ازایـن تحقیـق      مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهري و شناسایی مو

بررسی تاثیرابعاد رضایت شغلی برماندگاري و اهمیت مولفه آن در پرسنل برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی، درمـانی شـهري و   
  روستایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد. 

نفـر   91انجـام شـدو جامعـه آمـاري آن را       91-90توصیفی از نوع همبستگی است که در سـال  این پژوهش یک تحقیق روش کار: 
مرکز بهداشتی درمانی شهري و روسـتایی  تشـکیل و از    20ازپرسنل برنامه پزشک خانواده (پزشک،ماما،پرستار و آزمایشگاه) شاغل در

ضایت شغلی اسپکتر و پرسشنامه محقق سـاخته مانـدگاري   پرسشنامه ر روش سرشماري استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطالعات
، ضـریب همبسـتگی   Tتجزیه و تحلیل داده ها  بـا آزمـون    عدد پرسشنامه دریافت شد. 80که از روایی و پایایی الزم برخوردار است و

  انجام شده است.  16spssزارپیر سون و آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون رتبه اي فریدمن و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم اف
رضایت شغلی پرسنل متوسط و بیشترین میزان رضـایتمندي از بعـد سرپرسـت و کمتـرین رضـایتمندي از بعـد درآمـد مـی          یافته ها:

آن راپزشـکان   %84آزمودنی تصـمیم بـه قطـع همکـاري دارندکـه      % 2/51درصد پرسنل ماندگاري داشته وخواهندد اشت  8/48باشد.
کافی نبودن حقـوق   -1نیروهاي آزمایشگاه تشکیل می دهند. مهمترین مولفه ها به ترتیب اهمیت  %25پرستارها و  %33ماما و %44و

ساعات کـاري زیـاد و کمبـود وقـت آزاد       -4حجم کار و بار مراجعات زیاد  -3محرومیت و فاصله زیاد  مرکز از شهرستان  -2و مزایا 
) و ابعـاد نـه گانـه رضـایت     r/.=54غلی در سازمانهاي است. بین رضایت شغلی ( وجود فرصتهاي بهتر ش -6جهت ادامه تحصیل  -5

کـل تغییـرات مانـدگاري را     %30نتایج نحلیل رگرسیون نشان داد.) p>05/0شغلی با ماندگاري رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد (
  از مدل خارج می شوند. گانه دیگر 6ابعاددرآمد ، ترفیعات و شرایط کاري پیش بینی می نمایند. وابعاد 

بین رضایت شغلی  و ابعاد آن  با ماندگاري پرسنل برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمـانی شـهري روسـتایی    نتیجه گیري: 
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و بمنظور افزایش ماندگاري پرسنل توجه به ابعاد رضایت شغلی از جمله درامد و پیشـرفت شـغلی و   

رایط کاري آنان ضروري به نظر می رسد و کاهش ساعات کاري و حجم مراجعات و ایجاد فرصت ادامـه  تحصـیل باعـث افـزایش     ش
  ماندگاري پرسنل برنامه پزشک خانواده می گردد.  

  رضایت شغلی، ماندگاري، انگیزش، ترك خدمت، برنامه پزشک خانواده واژه هاي کلیدي :
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  پزشکیدر خطاهاي  منابع انسانی انسانی، علل و مدیریت خطاي
  

  3، معصومه خالق زاده2، شهربانو لطیفی1ام لیال ربیعی

  
  شکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلعضو هیئت علمی گروه هوشبري  و اتاق عمل، دان -1
  کارشناس ارشد و مدرس  گروه هوشبري  و اتاق، عمل دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
 کارشناس گروه هوشبري  و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

 
خطاي انسانی، شرط الزم عدول از سیستم  طراحی، ساخت، آموزش، کار و مدیریت از سیستمها برعهده انسانهاست و سابقه و هدف:

عرفی می گردد. در واقع مشکل بزرگ طب روز دنیا م بعنوانخطاهاي پزشکی محسوب می شود. در میان خطاهاي انسانی، 
در این  .ماري اصلی، بدنبال عدم مدیریت صحیح درمان منتج می شوندرویدادهاي نامطلوب آسیبها، مشکالتی هستند که بیشتر از بی

  گردد. می ارائه  ،راهکارهاي علمی جهت مواجهه با این موضوع با هدف معرفی خطاي انسانی ومقاله 
در  Pub medو  Googel Scolerاز مقاالت منتشر شده در  که مطالعه مروري، مجموعه مطالعاتی ایندر  :کار روش

مقاالت مورد دستیابی،  105، از میانخطاهاي پزشکی انجام شده بود ، خطاي انسانی وارتکاب ،قصور واژه هاي کلیدي خصوص
  .بررسی قرار گرفت و مقاله مورد استفاده 20تعداد 

 در هشتمین علت مرگ و میر جزء است. خطا هاي مربوط به پزشکی ازحوادث، ناشی ازخطاي انسانی درصد 70به طورکلی یافته ها:
پزشکی  اثر خطاهاي انسانی در کشته شدگان بر در امریکا، تعداد 1997همچنین در سال .می رود ایاالت متحده امریکا به شمار

 (و یا ایدز )نفر42297 (سینه ، سرطان)نفر43458 (تصادف اتومبیل اثر از تعداد کشته شدگان بر) بیش نفر 98000تا 44000بین(
  میلیارد دالر تخمین زده می شود.29تا  17از سویی هزینه ساالنه قابل پیشگیري در پزشکی امریکا، .است نفر) بوده16516

متاسفانه در ایران آمار مدونی در دست در میان خطاهاي انسانی، خطاهاي مربوط به پزشکی آمار و رقم باالیی دارد.  نتیجه گیري:
 . با درك این مطلب که بشرنشان دهنده این ادعاست ،اعی شکایت مردم به نظام پزشکیهاي ارجافزایش پروندهاما  نیست

چالش پیش گیري از خطا، مدیریت آن خواهد بود که  بنابراین تنها جایزالخطاست، حذف کلی خطا، یک هدف غیرواقعی خواهد بود.
  در این ارتباط سه راهبرد توصیه شده است:

  .در منبع خطا، با کاستن یا حذف عوامل به وجود آورنده خطاکاهش خطا با مداخله مستقیم  -1
  .قبل از آنکه پیامدهاي منفی آن آشکار شود، گرفتن خطا با هدف گرفتن خطا -2
  .تحمل خطا به توانایی سیستم براي قبول خطاهایی که پیامدهاي جدي ندارند -3
 

  منابع انسانی ، علل خطا، مدیریتپزشکیخطاي انسانی،  خطاي :واژه هاي کلیدي
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  1394نویسی: هاي چکیدهمندي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل از کارگاهرضایت
 

، سیده معصومه 5، سیمین موعودي4، موسی یمین4، محمدعلی جهانی3، علی بیژنی2،، سیما عطاریان2، رویا رمضانی1احمديمحمود حاجی
، محمدهادي 8، ناصر حبیبی7نیاء روشن، احمد غالم2، فریده قریب2، معصومه یدالهی2زاده، نرگس قلی6، طیبه اسماعیلی2، شیرین حاتمی2آقایی

  2البنین عباسی، ام 4پور شیروانی، سیدداود نصراهللا2شکري

  
 توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل استادیار، معاونت - 1
 کارشناس معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر پژوهشی معاونت تحقیقات و فن - 3
 استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
 مدیر اجرایی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 5
 کارشناس معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 6
 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 7
 آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس معاونت تحقیقات و فن - 8

  
-گردد. سنجش رضایتهاي آموزشی به منظور توانمندسازي کارکنان و توسعه دانش و مهارت آنان برگزار میدوره ف:سابقه و هد

این مطالعه به منظور هاي شناسایی موثر بودن یا نبودن آن است. هاي آموزشی برگزار شده یکی از راهکنندگان در دورهشرکت مندي
  انجام گرفت. 1394نویسی سال هاي چکیدهعلوم پزشکی بابل از کارگاه مندي کارکنان دانشگاهتعیین سطح رضایت

جامعه پژوهش کارکنان  انجام گرفت. 1394اردیبهشت و خرداد در تحلیلی به صورت مقطعی  -توصیفی مطالعهاین  روش کار:
ها آوري داده. ابزار جمعنویسی بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدندهاي چکیدهکننده در کارگاهغیرهیات علمی شرکت

 مندي از عوامل موثر بر کمیت و کیفیت کارگاهسئوال باز و بسته و رضایت 9پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با 
-آوري شده در نرمهاي جمعمورد تائید قرار گرفت. دادهکه روایی و پایایی آن سئوال بسته در مقیاس لیکرت بود  9نویسی با چکیده

  .شدتحلیل P<0.05داري در سطح معنی SPSS17افزار اکسل وارد و در 
و  8/38±4/7درصد) زن بودند. میانگین سن و سابقه خدمت کل افراد به ترتیب  2/72نفر ( 178نفر مطالعه شده،  242از  ها:یافته

نمره کل،  5میانگین سطح رضایت کارکنان از درصد) داراي مدرك تحصیلی لیسانس بودند.  6/56سال بود. بیشتر افراد ( 2/7±5/13
، از کیفیت 0/4±8/0، از کاربردي بودن مطالب 1/4±8/0، از علمی بودن محتواي مطالب 2/4±8/0به ترتیب از توانمندي مدرسین 

هی جلسه ، از نظم و سازماند9/3±9/0، از امکانات و تجهیزات آموزشی  9/3±9/0، از مکان برگزاري 0/4±9/0انجام کار گروهی 
بود. بین سابقه خدمت و سطح نگرش رابطه  7/3±0/1و  از کیفیت پذیرایی  8/3±9/0، از ایجاد توانمندسازي کلی 9/0±9/3

مندي کارکنان با سن، جنس، حیطه شغلی، محل خدمت، سطح ). سطح رضایتr& 008/0 =P=  193/0مستقیم وجود داشت (
  ).P<05/0دار وجود نداشت (ال و چاپ مقاله رابطه معنیتحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه تدوین پروپوز

نویسی براي گردد کارگاه چکیدهنتایج این مطالعه نشان داد که رضایتمندي کارکنان در سطح خوب بود. پیشنهاد می گیري:نتیجه
  سایر کارکنان غیرهیات علمی داوطلب برگزار گردد. 

نویسی، دانشگاه علوم پزشکی بابلچکیده آموزشی، کارگاه هايرضایتمندي کارکنان، دوره هاي کلیدي:واژه  
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  بهشتی بابل دکتر شهیدبیمارستان در بررسی ارتباط اثربخش مدیر بر رضایت شغلی کارکنان و پرستاران 
  

  2علی حسینجان زاده ، 1نادعلی حسینجان زاده 

    
 بهشتی بابل دکتر کارشناس ارشد مدیریت . مسئول کارگزینی بیمارستان شهید - 1
  بهشتی بابل دکتر کارشناس مدیریت . مسئول امین اموال بیمارستان شهید - 2
  

رفتارها، نگرشها و احساسات بین دو یا چند نفر می  مفروضه ها، ارتباطات منجر به مبادله اطالعات شامل حقایق، : هدف سابقه و
سازمان و بین سازمان ها استفاده می کنند. ارتباطات اثربخش شود. مدیران از ارتباطات براي هماهنگی وظایف و اعمال در درون 

باعث ایجاد رضایت شغلی کارکنان و نهایتاً سازمان ها اثربخش می شود. در این پژوهش رابطه بین ارتباط اثربخش مدیر در 
  .پرستاران بیمارستانها مورد بررسی قرار گرفته است بیمارستان با رضایت شغلی کارکنان و

نفر مرد) از  65نفر زن و  134نفر ( 199در نوع پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. آزمودنیهاي این پژوهش  روش ها:
هستند که به شیوه مختلط (طبقه اي و تصادفی) انتخاب شده اند. در این  بهشتی بابل دکتر شهید کارکنان و پرستاران بیمارستان

  امه: ارتباط اثربخش و رضایت شغلی استفاده شده است.تحقیق براي گردآوري اطالعات از دو پرسشن
نتایج تحقیق نشان داد که بین ارتباط اثر بخش مدیر در بیمارستان و رضایت شغلی کارکنان و پرستاران ارتباط معنادار  یافته ها :

همچنین نتایج نشان داد که بین  و ابعاد شغلی و رضایت شغلی آنان ارتباط وجود دارد. وجود دارد. بین آگاهی کارکنان از جنبه ها
  وجود دارد. ایجاد شبکه هاي ارتباطی پویا در بیمارستان و رضایت شغلی کارکنان ارتباط

با توجه به نتایج تحقیق می توان ادعا کرد که نحوه مناسب مبادله پیام (روشن، شفاف ،کالمی، و از این قبیل) در  :یجه گیرينت
تأثیر مثبت دارد. مدیران از طریق ایجاد روابط درست با کارکنان و مبادله مناسب پیام و ایجاد رضایت شغلی کارکنان و پرستاران 

  شبکه هاي ارتباطی نیرومند با استفاده از مهارت هاي ارتباطی می توانند روحیه گروهی افراد و رضایت شغلی آنها را بهبود بخشند.
  ارتباطاتمدیر؛ رضایت شغلی؛  کارکنان ؛ واژه هاي کلیدي :
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در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و بررسی رابطه مدیریت استعداد با فرایند انتخاب و ابقاء مدیران 
 درمانی مازندران

  
  3، اصغر نادي2ارسطو گوران اوریمی، 1قاسم عابدي

  

  دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 1
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، سرپرست گروه تحول اداري و بهبود سیستم و روش ها ،معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیریت توسعه سازمان  - 2

  و منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  راندانشجوي دکترا آمار استنباطی،کارشناس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی مازند - 3

  
هدف از این مطالعه بررسی  مدیران مستعد و توانمند می توانند زمینه را براي رسیدن به اهداف سازمانی مهیا کنند. سابقه و هدف :

  بود.رابطه مدیریت استعداد با فرایند انتخاب و ابقاء مدیران در جامعه مورد مطالعه 
نفر از جامعه مورد نظر و نمونه به صورت سر  184است. جامعه آماري این پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی، همبستگی روش کار: 

بخش فرعی و  10، که در قالب دو سري پرسشنامه مدیریت استعداد شامل شماري تعیین گردید. ابزار آن، پرسشنامه محقق ساخته
نفر از اساتید علمی و پایایی آن  باشد. روایی پرسشنامه توسط سهسوال می 30بخش فرعی و   5سوال و انتخاب مدیران شامل  68

ها به دو روش توصیفی محاسبه شده است. داده 0,96و براي انتخاب مدیران  0,98مدیریت استعداد  نیز به روش آلفاي کرانباخ براي 
اي اسکوار ک- هاي کولموگروف اسمیر نوف، همبستگی اسپیرمنشامل جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار  و تحلیلی شامل آزمون

  ها استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده spssافزار و از    نرم
)                                                                                  = r . +951داده که رابطه مثبت و معنا داري ( %95آزمون آماري ضریب همبستگی پیرسون باسطح اطمینان یافته ها: 

 و  df = 2بین مدیریت استعداد و انتخاب مدیران وجود دارد. بین گروه سنی جوان، میان سال و مسن، آزمون آنوا انجام شد و با 
Sig = .464.نشان داد از نظر مدیریت استعداد بین آنها تفاوت معناداري وجود ندارد  

بین سه گروه از نظر مدیریت استعداد Sig = .339 و df = 2ه گروه مدیران با سوابق مختلف حاکی است که با آزمون آنوا در س
از نظر مدیریت استعداد تفاوت  Sig = .283 و  df = 2تفاوت معناداري دیده نشد. در سه گروه مدیران با سوابق مختلف با 

 0,05و آلفاي  2ستادي از نظر سطح مدیریت استعداد با درجه آزادي  -درمانی –معناداري مشاهده نشد. در گروه هاي بهداشتی 
  ) وجود دارد.0,009تفاوت معنادار (
نشان داده است از نظر مدیریت استعداد بین مدیران ستادي و بهداشتی با مدیران درمانی تفاوت معنادار   LSDآزمون تعقیبی 

  )  وجود دارد.0/ 009تفاوت معنادار (  %95اطمینان  2روه ها با درجه آزادي مشاهده می شود. از نظر انتخاب مدیران بین گ
اما بین مدیریت استعداد و سابقه در نتیجه بین مدیریت استعداد و انتخاب مدیران، رابطه معنادار مشاهده می گردد. نتیجه گیري: 

 مدیریت (ابقا) مدیران تفاوت معناداري مشاهده نشد.
  ریت استعداد، انتخاب، ابقامدی: واژه هاي کلیدي
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  1393مقایسه میزان افسردگی درمیان زنان و مردان کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی بابل: 
  حاتمه بابایی شیروانی

  

  کارشناس ارشد روان شناسی، گروه بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
سالمت ضرورت توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه هاي زندگی از جمله زندگی کاري فرد حائز اهمیت است. سابقه و هدف: 

اي دارد. با توجه به هاي مادي و معنوي جایگاه ویژهروانی افراد در پیشبرد اهداف ملی و آرمانی جوامع از لحاظ صرفه جویی در هزینه
  زان افسردگی میان زنان و مردان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت. پژوهش با هدف بررسی میاهمیت موضوع، این 

انجام گرفت. جامعه پژوهش کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی بابل  1393تحلیلی در سال  -مطالعه به صورت توصیفی روش کار:
اطالعات، پرسشنامه استاندارد افسردگی بک که نفر بصورت نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوري  120است که تعداد 

  ).  %60و روایی 93/0( پایاي  مورد آنالیز قرار گرفت spssسوال است، می باشد. داده ها با استفاده از ابزار 21شامل 
و در  74/31±6/ 86) بودند. میانگین افسردگی در مردان% 8/50مرد ( 61در این پژوهش از بین نمونه هاي انتخاب شده، یافته ها: 

 ± 86/7. میانگین میزان افسردگی و انحراف استاندارد افرادي که باالتر از دیپلم بودند )p:09/0(بدست آمد30/35 ± 32/8زنان 
چون تعداد مجردها و متاهل ها تفاوت فاحشی با هم داشتند از آزمون ناپارامتریک استفاده شد که با میزان ). p:6/0( است 68/33

  .)p:27/0معنی داري مشاهده نشد. ( افسردگی ارتباط
میانگین نمره کسب شده در آزمون افسردگی در زنان بیشتر از مردان بوده اما این اختالف : نتایج مطالعه نشان داد که نتیجه گیري

و از آنجایی که زنان بیشتر در معرض آسیب افسردگی به مسائل کلی جامعه وابسته می باشد معنی دار نبود. با توجه به اینکه 
  افسردگی هستند پیشنهاد می گردد با هدف حفظ و ارتقاء سالمت روان به کارکنان زن توجه بیشتري شود. 

  افسردگی، جنسیت، کارکنان، علوم پزشکی: واژه هاي کلیدي
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  امنیت و رضایت شغلی کارکنان در بهبود سازمان
    
  2صدیقه بالغی دماوندي، 1بالغی دماونديمهرانگیز   

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوري، کارشناس پژوهشی - 1
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوري، ، کارشناس اموراداري - 2

  
بنابر اعتقاد . ستاامنیت شغلی و تأمین  ارضاي نیازهاي آنها، موفقیت سازمانها در گرو توجه ویژه به نیروي انسانیسابقه و هدف: 

لذا این مطالعه مروري کوتاه به منظور روان شناسان صنعتی و سازمانی، امنیت شغلی یکی از عوامل بوجودآورنده رضایت شغلی است 
  بررسی عوامل تأمین کننده امنیت شغلی انجام شد.

و با استفاده از واژه هاي  Magiran, IranMedex,ISCرنتی این مطالعه مروري کوتاه با جستجو در سایت هاي اینت روش کار:
کلیدي امنیت شغلی، سازمان و رضایت شغلی انجام شد. اطالعات بدست آمده دسته بندي و فقط مقاالت مرتبط با امنیت و رضایت 

 شغلی مورد بررسی قرار گرفتند.  
هاي روانشناسی است.عواملی که اي کنترل محیط و روشهوش، شامل رهاي تامین سالمت کارکنان در محل کاروشر یافته ها:

از: نگرانی نسبت به آینده شغلی، حقوق و دستمزد ناکافی، وضعیت  بیشترین تأثیر را بر کاهش احساس امنیت شغلی دارند عبارت
سته ساالري، قانون و اهتمامی به شایاستخدام، حمایت نکردن مقامات مافوق از زیردستان، وجود عوامل تهدیدکننده در شغل، بی

این است که بیشترین نمره احساس امنیت شغلی به مدیران و حاکی از هاي پژوهش افتهی .می باشند مقررات و ارزشیابی عادالن
  گیرد، کمترین آن به کارشناسان تعلق می

مت محیط کار، بهینه سازي سطح افزایش ایمنی و سالبراساس نتایج این تحقیق جهت بهبود مستمر و تعالی سازمانها،  نتیجه گیري:
  کارکنان ضروري است. استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی

  امنیت شغلی، سازمان، رضایت شغلی واژه هاي کلیدي:
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  بررسی عوامل موثربر رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان سمنان
  

 4محسن بیگدلی پاشایی، 3، هنگامه معمارزاده 2، علیرضا عمادي1مریم طاهري

  کارشناس ارشد آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران - 1
  کارشناس فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.  - 2
  پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمعاون مدیر اداري و استخدامی مدیریت و منابع، دانشگاه علوم    - 3
 کارشناس توسعه فناوري سالمت معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  - 4

  
رضایت شغلی کارکنان هر سازمان یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی وپایه بسیاري از سیاستها وخط مشی سابقه و هدف : 

، افزایش بهره وري وکارآیی سازمان است که تحت تاثیر عوامل متعددي از جمله عوامل محیطی و شخصیهاي مدیریت براي 
، وجهه و اعتبار سازمانی، ارتقاء شغلی، ایمنی شغلی، عدم ابهام در نقش، شرایط فیزیکی شغلماهیت و جایگاه اجتماعی ، میزان درآمد

عه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشت قرار دارد از اینرو مطال همکاران و ارتباط با کار
  شهرستان سمنان انجام شد، تا با رفع چالش هاي موجود کارائی سازمان را افزایش داد.

ر سال انجام شد روش و ابزا 2نفر از کارکنان با سابقه باالي  93، بر روي 1392این مطالعه توصیفی مقطعی در سال روش کار: 
) بود، داده ها پس از جمع آوري از طریق نرم افزار Job Descriptive Indexگردآوري داده ها پرسشنامه رضایت شغلی(

16SPSS  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  
و  نتایج مربوط به سؤاالت رضایت شغلی در هفت حیطه نشانگر آن است که رضایت شغلی اکثریت کارکنان از حیطه نظارتیافته ها: 
)، روابط متقابل %6/59( شرایط محیط کار )،%4/63)، رضایت از امنیت شغلی (%77)،  سیاستگذاري مدیریتی (%2/77( سرپرستی
  ) بود.%2/53( فرصت هاي رشد، پیشرفت و ارتقاء) و %4/53)، حقوق و مزایا (%6/58همکاران (

کارکنان درپژوهش حاضر در حد متوسط قرار داشت. از اینرو به بر اساس شاخصهاي ارزیابی شده، رضایت کلی شغلی نتیجه گیري : 
نظر می رسد عوامل مختلف در نسبت هاي متفاوت موثرند، زیرا افزایش رضایت شغلی نه تنها به خودي خود اهمیت فراوانی دارد، 

میتوان با افزایش رضایت شغلی،  بلکه با توجه به تأثیر آن بر دیگر جنبه هاي نگرش شغلی ارزش سرمایه گذاري را داراست. درواقع
  جنبه هاي دیگر نگرش شغلی نظیر تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و جو سازمانی را بهبود بخشید.

  Job Descriptive Indexرضایت شغلی، مرکز بهداشت، پرسشنامه واژه هاي کلیدي: 
  
  
  

  
   



 

54 
 

  1393ال بابل؛ س پزشکی دانشگاه علوم بررسی سطح شادي درکارکنان دانشکده هاي
  

  5محبوبه خادم ابوالفضلی،  4، فاطمه رضایی3،معصومه کریمی2، سید علی میري 1غالمرضا عطایی

 

  کارشناس ارشد بیو فیزیک، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 پزشکی بابلکارشناس بهداشت، مدیر امور اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم  - 2
 دکتري تخصصی رادیوتراپی، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
 دانشجوي کارشناسی رادیولوژي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
 دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد فیزیک هسته اي، دانشکده پیراپزشکی،  - 5

  
امروزه جهت دستیابی به سازمانهاي اثرگذار برروي جامعه، توجه به فاکتورهاي کیفیت کاري از اهمیت ویژه اي سابقه و هدف: 

برخوردار است. که از جمله مهمترین فاکتورهاي کیفیت کاري، مقوله شادي ونشاط است. با توجه به مهم بودن موضوع هدف از 
  ونی بررسی سطح شادي و عوامل مؤثر بر آن در پرسنل دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.  مطالعه کن

نفر با استفاده از روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی از بین کلیه ي  100براي انجام این مطالعه توصیفی، پیماییشی روش کار: 
اطالعات با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته شادکامی و عوامل شادي  کارکنان دانشکده هاي علوم پزشکی بابل انتخاب شدند.

آفرین داخل و خارجی جمع آوري گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آنها با روش ضریب آلفاي کرانباخ 
 spss21ر توصیفی استنباطی با استفاده از نرم افزارمحاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دوسطح آما92/0و  86/0به ترتیب 

  صورت گرفت.
یافته هاي پژوهش نشان داد که میانگین نمرات شادي و عوامل شادي آفرین داخلی و خارجی کمتر از سطح متوسط است. یافته ها: 

مت، مدرك تحصیلی  و محل همچنین بین میانگین نمرات شادي و نمرات عوامل شادي آفرین داخلی و خارجی بر حسب سابقه خد
خدمت تفاوت معنا داري وجود نداشته، اما نمرات شادي مردان بیشتر از زنان بوده است. از طرفی میانگین نمرات عوامل شادي آفرین 

  داخلی و خارجی در افراد متاهل بیش از افراد مجرد بوده است.  
ده آن مانند روابط سالم در محیط کار، بها دادن به پرسنل، برگزاري ضرورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکنننتیجه گیري: 

هاي رفاهی تفریحی براي افزایش انگیزه و بهبود روحیه کارکنان و دخالت دادن آنها در امور مربوط به کار و سازمان می تواند برنامه
  در اثربخشی عواطف مثبت اثر گذار باشد.

  فرین، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابلشادي، عوامل شادي آواژه هاي کلیدي: 
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جنوب خوزستان  مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی  موضوعات مدیریتی و عمومی آموزش میزان
  1393: )آبادان(

  
 محمداسماعیل مطلق1، عبداهللا خوانزاده2، عبدالرضا میرشکاك3، ارست3، دشتی3، فقیه3، سیدداود نصراهللاپور شیروانی4

 

  
  گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -1
  گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادان -2
  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان -3
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -4
  

مدیران نظام سالمت نیاز مبرمی به دانش و مهارت مدیریتی و عمومی دارند تـا بـا اسـتفاده بهینـه از منـابع محـدود،       سابقه و هدف: 
و  مـدیران  مـدیریتی و عمـومی  تعیـین میـزان آمـوزشِ    این مطالعه به منظور نیازهاي نامحدود جامعه را در حدي معقول تامین نمایند. 

  نجام گرفت.دانشکده علوم پزشکی آبادان اکارشناسان 
انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشـکی آبـادان   1393مقطعی در شهریور ماه  مطالعهاین  روش کار:

سئوال متغیرهـاي فـردي    8ها پرسشنامه خود ساخته شامل آوري دادهبودند که بصورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع
ها با مراجعـه  مورد تائید قرار گرفت. دادهکه روایی و پایایی آن به صورت بسته بلی/ خیر بود  مدیریتی و عمومیموضوع  38و آموزش 

داري در سـطح معنـی  SPSS18ر افزار اکسـل وارد و د آوري شده در نرمهاي جمعآوري گردید. دادهحضوري به صورت خودایفاد جمع
05/0<P شدتحلیل.  

درصد) بود و بعـد از آن بـه    9/39ریزي استراتژیک  (بیشترین میزان آموزش افراد در موضوع برنامهنفر مورد بررسی،  139از  ها:یافته
درصـد)، روش تحقیـق    3/35درصد)، فن گزارش نویسی ( 4/37درصد)، طرح تکریم ارباب رجوع ( 7/37ریزي عملیاتی (ترتیب برنامه

 1/15( SPSSدرصـد)،   0/18( 5Sدرصـد)،   0/18وري (کـارایی و اثربخشـی) (  درصد)، بهـره  1/18درصد)، پروپوزال نویسی ( 8/32(
بـین جـنس و میـزان آمـوزش در موضـوع مقالـه        درصد متفـاوت بـود.   2درصد تا  15موضوع دیگر مورد بررسی از زیر  29درصد)، و 

(با بیشتر بودن آموزش مردان)، بین مقطع تحصیلی و میزان آموزش در موضوع طرح تکریم اربـاب   SPSSو  نویسی، پروپوزال نویسی
(بـا بیشـتر بـودن آمـوزش در      SPSSرجوع (با باالتر بودن آموزش در مقطع کاردانی و کارشناسی) و مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و 

زش در موضوع برنامه استراتژیک و عملیاتی (با بـاالتر بـودن آمـوزش در رشـته     مقطع ارشد و باالتر)، بین رشته تحصیلی و میزان آمو
پزشکی و پیراپزشکی)، بین حیطه شغلی و میزان آموزش در موضوع برنامه استراتژیک (بـا بـاالتر بـودن آمـوزش در حیطـه بهداشـتی       

  ).P>05/0دار وجود داشت(بطه معنی(با بیشتر بودن آموزش در حیطه آموزشی پژوهشی) را SPSSدرمانی) و مقاله نویسی و 
درصد بـود.   15درصد و در عمده موضوعات زیر  40نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آموزش در باالترین سطح زیر گیري: نتیجه

  هاي آموزشی اقدام نماید.  گردد واحد آموزش ضمن خدمت دانشکده نسبت به برگزاري کارگاهپیشنهاد می
  آموزش مدیریتی، آموزش مدیران، آموزش کارشناسان، دانشکده علوم پزشکی آبادان هاي کلیدي:واژه
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  ارزیابی اثرات یادگیري و فراموشی سازمانی بر عملکرد کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  علیرضا خالقوردي

  کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  
سازمانها براي بدست آوردن دانشی جدید باید آگاهانه دانش قدیمی را فراموش کرده و دانش جدید را جایگزین آن  سابقه و هدف: 

نماید و از طرفی تمام تالش هاي یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد لذا سازمان ها با استفاده از 
هدف این تحقیق شناسایی نوع رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند،  .خود دارند مکانیزم هاي گوناگون سعی در بهبود عملکرد

 .ظرفیت مدیریت دانش، یادگیري سازمانی با عملکرد سازمانی است

این تحقیق از نوع کاربردي و پیمایشی است و جامعه آماري در این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  روش کار: 
ابزار جمع آوري با استفاده از پرسشنامه  .ر که به شکل تصادفی ساده و از فرمول کوکران انتخاب شدندفن 300نمونه بوده تعداد 

عدد بوده است. این تحقیق براي  170که تعداد پرسشنامه هاي سالم جمع آوري شده متناسب با حجم نمونه  صورت گرفته است
 .استفاده شده استspss19 وsmartPLS ط نرم افزارارزیابی مدل، از مدلسازي معادالت ساختاري توس

نتایج نشان داد که فراموشی سازمانی هدفمند بر ابعاد ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با  یافته ها:
دفمند بر یادگیري تاثیر مثبت و معناداري را نشان داد. همچنین، فراموشی سازمانی ه t 851/4 و آماره 428/0 ضریب مسیر

و ظرفیت مدیریت دانش و عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  t 066/6 و آماره 437/0 سازمانی با ضریب مسیر
و  350/0و فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی و با ضریب مسیر t 351/6 و آماره 417/0 شاهرود با ضریب مسیر

   .و معناداري داشتتاثیر مثبت  t 804/3 آماره
براي افزایش عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تمامی حوزه ها، نیاز به تقویت و ارتقاء ظرفیت  نتیجه گیري:

مدیریت دانش خود دارند و مدیریت دانش به عنوان عاملی جهت حفظ مزیت رقابتی در این پژهش مورد تائید قرار گرفت. توجه 
به عنوان سازمانی دانش محور) را به این نکته جلب می نماید که بهبود ظرفیت مدیریت دانش مستلزم تسهیل و مدیران دانشگاه (

 .مدیریت فرایند یادگیري سازمانی است تا کارکنان بتوانند با تسهیم تجربیات و دانش خود موجبات بالندگی سازمانی را فراهم نمایند

 فراموشی سازمانی هدفمند، یادگیري، مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کلیدي: واژه هاي
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  بررسی رابطه شادي وعملکرد در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  

  مرادعلی باقري
  

  کارشناس امورمالی معاونت توسعه مدیریت ومنابع/دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - 1
  

 شخصیت شکل گیري بر عمده اي که تأثیرات دلیل به بشر، روانی نیازهاي مهمترین از یکی عنوان به نشاط و شاديسابقه و هدف: 
  . شناسایی مولفه هاي شادي و رابطه آن با عملکرد هدف این پژوهش بوده است.دارد انسان زندگی مجموعه کالم یک در و آدمی

نفر می باشد  2000تعداد جامعه آماري در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  شده واده تفسااز روش نمونه گیري تصادفی  :روش کار
به منظور ارزیابی  رابطه  انتخاب شده اند و پرسش نامه میان آنها توزیع شده است(مورگان)نفر براي نمونه به روش تصادفی  322

دادها با استفاده  ادي آکسفورد و پرسشنامه عملکرد هرسی و گلد اسمیت استفاده شده استو عملکرد شغلی، از دو پرسشنامه ش شادي
  تجزیه و تحلیل گردیدندspssاز نرم افزار 

 نفر آنها زن بوده اند 105آنها مرد و تعداد  نفر199 نفر به پرسشنامه پاسخ داده اند که تعداد  304در پژوهش حاضر تعداد : یافته ها
و  بر اساس دو پرسشنامه شادي و عملکرد انجام شده است،     SPSS 19یه و تحلیل داده ها که به کمک نرم افزار با توجه به تجز

، یادگیري سازمانی با 0,79، عالقه به کار با ضریب همبستگی 087مشارکت با ضریب همبستگی  به اثبات رسیده است که عوامل
به ترتیب  با  بیشترین ضریب همبستگی را با عملکرد سازمانی دارند و   0,75و عدالت با ضریب همبستگی   0,78ضریب همبستگی 

  نقش بسزایی در عملکرد سازمانی دارد. 0,73در نهایت شادي با ضریب همبستگی 
سازمان با توجه به اقتضائات خاص هر موقعیت و متناسب با شرایط خاصی که در سازمان پیش می آید، از تاکتیک  :نتیجه گیري

تناسب استفاده کرده تا بتواند بدین وسیله موجبات شادي و بهبود عملکرد کارکنان که سرمایه رقابتی سازمان هستند را فراهم هاي م
  سازد.
  : شادي، عملکرد ، یادگیري سازمانی، مشارکت، عدالتيکلیدهاي واژه 
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  دانشگاه علوم پزشکی شاهرودبررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر یادگیري و نوآوري سازمانی 
  ملیحه باقري

  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
فراموشی سازمانی عبارت است از یک فرایند ارادي، فعاالنه، هدفمند، سیستماتیک و مستمر براي فراموشی و مدیریت  :سابقه و هدف

دانش، رفتار و ساختار اضافی، محدود کننده و مضر سازمان در راستاي کاهش آثار منفی جنبه هاي کهنه و قدیمی براي بهبود 
تی. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر یادگیري و نوآوري عملکرد سازمان در جهت دستیبابی به مزیت رقاب

  سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد 
پیمایشی می باشد. روش گردآوري  - روش تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردي و از نظر روش و ماهیت از نوع توصیفی روش کار:

اطالعات در این تحقیق از نوع میدانی و همچنین کتابخانه اي می باشد. جهت گردآوري اطالعات در این تحقیق از پرسشنامه هاي 
است  فراموشی سازمانی، یادگیري سازمانی و نوآوري سازمانی با در نظر گرفتن ابعاد و متغیرهاي موضوع مورد مطالعه استفاده شده

 وspss  که از روایی و پایایی الزمی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهاي
smsrPLS استفاده شده است. به منظور دسته بندي و خالصه کردن یافته ها از آمار توصیفی، و جهت دستیابی به اهداف پژوهش

  از آمار استنباطی استفاده شده است 
نفر می باشند. تعداد  300جامعه آماري در این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشند که برابر با  ه ها:یافت

عدد می باشد. این پرسشنامه ها  170پرسشنامه هاي سالم جمع آوري شده، متناسب با حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران، 
م پزشکی شاهرود به طور تصادفی ساده تکمیل و پر شده اند. پرسشنامه هاي مورد استفاده در این در میان کارکنان دانشگاه علو

)، پرسشنامه استاندارد یادگیري 1390تحقیق، شامل پرسشنامه محقق ساخته فراموشی سازمانی برگرفته از پایان نامه محمودوند (
) می 1389وري سازمانی برگرفته از تحقیق آقاداوود و همکاران () و پرسشنامه محقق ساخته نوآ2001سازمانی براساس مدل نیف (

باشد. داده هاي پرسشنامه هاي بعد از جمع آوري وارد نرم افزار مربوطه شد. جهت انجام تجزیه و تحلیل در این تحقیق از نرم 
ست. در بخش آمار استفاده شده است. نتایج شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ا  SPSS19وSmartPLSافزارهاي

توصیفی، شاخصهاي جنسیت، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و سنوات خدمت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از 
و  ،پاسخ دهندگان را مردان %38پاسخ دهندگان را زنان و  %62لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختی جنسیت و وضعیت تاهل به ترتیب 

پاسخ دهندگان را متاهلین تشکیل می دهند. از لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختی سن، میزان  %70ا مجردان و پاسخ دهندگان ر 30%
سال، در سطح تحصیلی لیسانس و در گروه  40تا  31تحصیالت و سنوات خدمت به ترتیب بیشترین گروه پاسخ دهنده در گروه سنی 

 –نباطی، از مدلسازي معادالت ساختاري، آزمونهاي کولموگروف سال قرار دارند. در بخش آمار است 10تا  6سنوات خدمتی 
اسمیرنوف نشان داد  –اسمیرنوف، و آزمونهاي پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون کولموگروف 

  ها پذیرفته می شود. درصد است و فرض نرمال بودن پرسشنامه  5پرسشنامه ها در حالت کلی بزرگتر از   sigکه مقدار
نتایج به دست آمده نشان داد فراموشی سازمانی هم به صورت کلی و هم به صورت تک تک بر یادگیري سازمانی و  گیري:نتیجه

نمونه اي نیز  چند  tدو نمونه اي و  tنوآوري سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداري دارد. نتایج آزمون
داد که نظرات پاسخ دهندگان از لحاظ متغیر جمعیت شناختی سن یکسان می باشد و از لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختی نشان 

به براي پاسخ به این دغدغه دانشگاهها و به خصوص  جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت و سنوات خدمت یکسان نمی باشد.
ریزي شده به فراموشی سازمانی نگاه کنند تا در نهایت و در یک گذار و برنامه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود باید نظام مند، آگاهانه

  .موفق به نتایج مثبتی دست یابند
 واژه هاي کلیدي: فراموشی سازمانی، یادگیري سازمانی، نوآوري سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
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   1393وضعیت جابه جایی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال 

  ،6، مهدي ابراهیم زاده پیر5،فریده قریب4،ماندانا امیري3،احمد غالم نیا روشن2، دکتر محمود حاجی احمدي1نرگس قلی زاده پاشا

 

  کارشناس طبقه بندي مشاغل، کارشناسی ارشد مدیریت، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلعلمیمعاون توسعه مدیریت و منابع، عضو هیئت  - 2
 ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر توسعه منابع انسانی - 3
 ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاون مدیر - 4
 توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر گروه تشکیالت آموزش و طبقه بندي مشاغل، معاونت  - 5
 رئیس امور پرسنلی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 6

  
جابه جایی پرسنل در سازمان یکی از ابزارهاي موثر در مدیریت منابع انسانی بوده که به شکل هاي مختلفی انجام سابقه و هدف: 

برنامه ریزي نیروي انسانی ممکن است ضرورت ایجاب کند قبل از اقدام به کارمندیابی و انتخاب و گزینش در فرایند می گیرد. 
 .و سازمان با فرصت و تهدید هاي مواجه شود کارمندان جدید، جابجایی ها و نقل و انتقاالتی در میان نیروهاي موجود صورت گیرد

  انجام گردید.  93و نقل و انتقال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال لذا این مطالعه به منظور بررسی وضعیت جابه جایی 
این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه و نمونه پژوهش تمام کارکنانی  روش کار:

 Excelواصل گردید. داده ها به وسیله نرم افزار  93سال  بوده اند که درخواست انتقال یا جابه جایی آنان به کمیته نقل و انتقاالت در
  مورد بررسی قرارگرفتند.

 209درصـد) زن بودنـد. بیشـتر افـراد     44/73مـورد (  177تقاضاي واصله بـه کمیتـه نقـل و انتقـاالت دانشـگاه      241از بین  یافته ها:
 55/26مـورد(   64ست جابه جایی برون سـازمانی و  درصد) درخوا 73/64مورد( 156درصد) تحصیالت کارشناس به باال و  72/86نفر(

درصـد) مربـوط بـه     59/77نفر( 187درصد) از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی بودند. مشاهده شد، بیشترین تقاضاي جابه جایی
  نیروي هاي رسته بهداشتی درمانی و از میان رشته هاي شغلی بیشترین تقاضا در رشته شغلی پرستاري بوده است.

این مطالعه نشان می دهد که رسته بهداشتی درمانی و باالخص رشته شغلی پرستاري بیشترین درخواست جابه جایی را  نتیجه گیري:
داشته اند که با توجه به امکان وجود فرصت و تهدیدها در این زمینه، جاي مطالعات بیشتر در خصوص علل درخواست ها محسوس 

ي در زمینه مدیریت منابع انسانی به ویژه در خصوص جذب و به کارگیري نیرو و بهینه نمودن می باشد تا برنامه ریزي مطلوبتر
  شرایط محیط کار انجام شود.

  جابه جایی(نقل و انتقاالت) کارکنان، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بابلواژه هاي کلیدي: 
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 گیري از نشریات داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابلبا بهره  90-93ارتقاي اعضاي هیات علمی در سالهاي 

  2، دکتر سیمین موعودي1طاهره احمد نژاد

  کارشناس امور هیات علمی  و هیات ممیزه- 1
  مدیر اجرائی و سرپرست امور هیات علمی- 2

یکی از اصول مهم تعالی سازمانی، ارزشیابی مستمر منابع انسانی و ارتقاي افراد واجد شرایط می باشد. در  سابقه و هدف:
دانشگاههاي علوم پزشکی نیز، به سبب نقش محوري و کلیدي اعضاي هیات علمی در کسب جایگاه برتر ملی و منطقه اي دانشگاه 

یسته، از جمله برنامه هاي مهم مدیریت دانشگاهها می باشد. از آنجایی که ارتقا در حوزه توان علمی و فناوري، ارتقاي علمی افراد شا
آئین  4الی  1از مرتبه استادیاري به مرتبه باالتر نیازمند اخذ حداقل امتیاز از فعالیتهاي فرهنگی ،آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مواد 

انتشار مقاالت علمی در مجالت داخلی و خارجی معتبر است و  3ده نامه ارتقاء )می باشد. یکی از موارد کسب امتیاز پژوهشی در ما
از این امتیاز را از مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی دانشگاه محل خدمت خود کسب  %40هر عضو هیات علمی می تواند حداکثر 

  یابی نماید.نماید، این مطالعه بر آن است تا سهم مجالت این دانشگاه را در ارتقاي اعضاي هیات علمی ارز
این مطالعه مشاهده اي با مرور پرونده هاي تمامی اعضاي هیات علمی که از بدو تشکیل هیات ممیزه دانشگاه( از سال روش کار: 

) از مرتبه استادیاري به دانشیاري و از دانشیاري به استادي ارتقا یافته بودند، انجام گرفت. جهت جمع آوري داده ها 1393الی  1390
ژوهشگر ساخته اي استفاده شد که مشخصات اعضاي هیات علمی به تفکیک سن، جنس، گروه آموزشی، تعداد و امتیاز از فرم پ

مکتسبه از مقاالت فارسی و انگلیسی در آن ثبت گردید. روایی این پرسشنامه طی نظرسنجی از مدیران حوزه معاونت آموزشی و 
بین دو نوبت تکمیل پرسشنامه ها تایید شده بود. داده ها از  %85باالي پرسشنامه و هم بستگی  5پایایی آن طی تکمیل مجدد 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج در قالب آمار توصیفی و تحلیلی ارائه گردید. 16نسخه  SPSSطریق نرم افزار 
نفر به استادي. از این  5به دانشیاري و نفر  38عضو هیات علمی غیر مربی ارتقا یافتند،  43، 90-93در فاصله سالهاي یافته ها: 

)مذکر بوده اند. بین جنسیت اعضاي هیات علمی و ارتقاي مرتبه ایشان اختالف معنی %1/65نفر ( 28) مونث و %9/34نفر ( 15تعداد 
سال بوده  64سال و حداکثر  38، حداقل سن  3/48 ±46/6)میانگین سنی ارتقا یافتگان P-value=643/0دار آماري وجود نداشت (

) از اعضاي هیات %5/39نفر( 15) از گروههاي آموزشی علوم پایه، %8/36نفر ( 14است. در میان ارتقا یافتگان به مرتبه دانشیاري، 
نفر از گروههاي آموزشی  3نفر ارتقا یافتگان مرتبه دانشیاري به استادي و 5) از دندانپزشکی بوده اند و %7/23نفر ( 9علمی بالینی  و 

نفر بالینی بوده اند. بین ارتقاي مرتبه علمی و گروه آموزشی اعضاي هیات علمی، اختالف معنی دار آماري وجود  2پایه و  علوم
. میانگین و انحراف معیار تعداد مقاالت اعم از فارسی و انگلیسی، امتیاز مکتسبه از مقاالت ( فارسی و (P=0/410)نداشته است 

 89/9 ±3/5شده و امتیاز مکتسبه از نشریات فارسی و انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی بابل به ترتیب: انگلیسی)، تعداد مقاالت منتشر 
براي  67/15 ±06/10براي امتیاز مقاالت فارسی 3/9 ±7/6براي مجموع مقاالت انگلیسی، 11 ±9/5براي مجموع مقاالت فارسی، 

 74/1 ±69/1شده در نشریات فارسی دانشگاه علوم پزشکی بابل براي تعداد مقاالت چاپ  72/4 ±38/3امتیاز مقاالت انگلیسی، 
براي امتیاز نشریات انگلیسی دانشگاه  14/2 ±21/2براي امتیاز فارسی نشریات بابل و   61/4±16/4براي نشریات انگلیسی بابل، 

  بوده است.
لمی استادیاران و دانشیاران دانشگاه ي نقش نشریات فارسی و انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی بابل در ارتقاء مرتبه عنتیجه گیري: 

از سهم مجالت داخلی دانشگاه، در میزان برخورداري بیشتر اعضاي هیات علمی از بستر  %40مهمی دارد، لیکن محدودیت سقفی 
  موجود دانشگاهی تاثیر گذار می باشد.

  پژوهشی -ارتقاء مرتبه، عضو هیات علمی، نشریات علمی واژه هاي کلیدي :
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  بابلسرموثربرمیزان انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان شهیدرجایی عواملرسیبر
  

  فاطمه عباسپور

  
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، مرکز پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
افزایش کارایی به نیل  شوند. در جهتمی تلقیسازمان در پیشبرد اهداف  مهم از عواملسازمانها یکی  انسانها در همهو هدف: سابقه 

-کـارایی  افـزایش  نیازها در جهـت این  ارضايبراي و سپس او را شناخت در  انگیزانندهباید عوامل عامل  بیشتر اینوري هرچه بهرهو 
 کمـک بـه   سـازمان  اهـداف تواننـد در تحقـق   میهاي آنان و انگیزه کارکنانانگیزشنحوه به رو مدیران با احاطه  ازاینگماشت  همت

-شـهید رجـایی   ازاین بررسی مشخص کردن مهمترین عوامل انگیزشی در مرکـز پرتودرمـانی   بردارند. هدف  گامسهولت به کارکنان 
  بابلسر می باشد . 

انجام گرفت جامعه و نمونه پژوهش کارکنان مرکز پرتودرمانی شهید  1393این مطالعه از نوع توصیفی بود که در سال  روش کار:
ها با استفاده از ها پرسشنامه خودساخته بوده و دادهاند ابزار جمع آوري دادهرجایی بابلسر بودند که به صورت سرشماري انتخاب شده

  ار گرفت.مورد توصیف قر Exelافزار نرم
) مرد بودند آیتم %53نفر( 29) زن و %47نفر ( 26نفر از کارکنان مورد مطالعه مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر ،  55از  ها:یافته

 ) و آیتم%1نفر)(1) و آیتم قدردانی کامل در مقابل انجام کار کمترین امتیاز (%53نفر)(29حقوق و مزد کافی و مناسب بیشترین امتیاز (
) بعد از آیتم حقوق و مزد کافی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. بین %25نفر)(14ایجاد شرایط مناسب براي محیط کار (
داري وجود داشت بیشتر کارکنان مرد حقوق و مزد کافی را بعنوان مهمترین عامل انگیزشی جنسیت و عوامل انگیزشی رابطه معنی

  ن ایجاد شرایط مناسب براي محیط کار را بعنوان مهمترین عامل انگیزشی می دانستند .می دانستند و بیشتر کارکنان ز
نتایج این مطالعه نشان داد در مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر براي کارکنان مرد حقوق و مزد کافی و براي گیري: نتیجه

ر انگیزش کارکنان است. لذا پیشنهاد می گردد مدیریت کارکنان زن ایجاد شرایط مناسب براي محیط کار مهمترین عامل موثر د
  مرکز نسبت به تامین عوامل انگیزشی شناسایی شده اقدام متناسب انجام دهد . 

  بابلسرشهید رجایی مرکز پرتودرمانی ،  انگیزش شغلی، حقوق کافی، شرایط مناسب محیط کارکلیدي: هايواژه
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یران دانشگاه علوم پزشکی مازندران از قانون مدیریت خدمات کشوري در سال بررسی رابطه آگاهی و نگرش مد
1390  

  
  5، میثم ابراهیمی4یرضای، مجید 3جاویدنیا ، محمد حسن2يباهو طرود، تقی 1طاهره سازمند

  

  مازندران یدانشگاه علوم پزشک ،معاونت توسعه مدیریت و منابع یآموزش ي،ریزکارشناس برنامه- 1
  مازندران یدانشگاه علوم پزشک ،معاونت توسعه مدیریت و منابع ی،مدیر توسعه سازمان و منابع انسان - 2
  مازندران یدانشگاه علوم پزشک ،معاونت توسعه مدیریت و منابع ،معاون مدیر توسعه سازمان - 3
  مازندران یکارشناس آموزش ضمن خدمت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشک - 4
  مازندران یاطالعات دانشگاه علوم پزشک يکارشناس ارشد کامپیوتر مدیریت فنآور - 5

  
توجه به قانون ورعایت آن است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آگاهی ، اي: استحکام و انسجام هر جامعهسابقه و اهداف

  .ري انجام گردیدبانگرش مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران از قانون مدیریت کشو
باشد جامعه آماري پژوهش را کلیه مدیران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی یابی می : روش پژوهش توصیفی از نوع زمینهکارروش

گردآوري اطالعات از . اندنفر از طریق جدول مورگان تعیین و در این تحقیق مشارکت داشته 337اند که تعدادمازندران تشکیل داده
روایی ابزار تحقیقات با استفاده از نظرات متخصصین فن و پایایی آن از طریق ضریب آلفاي . پرسشنامه بوده استطریق 

تست هاي پژوهش با استفاده روشهاي توصیفی و استباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تی) محاسبه گردید. داده82/0کرونباخ(
  تجزیه و تحلیل گردید.  spssافزار  مستقل) و با کمک نرم

 دهد که تنها در متغیر توانمندسازي کارکنان بین آگاهی و نگرش مدیران همبستگی مثبتهاي پژوهش نشان می: یافتههایافته
)154/0(p< وجود داشته است و در سایر متغیرهاي مورد بررسی )انتصاب و ارتقاء، استخدام، فناوري اطالعات، ساختارسازمانی ،

برآورد گردیده  <p)0/0( همبستگی بین آگاهی و نگرش مدیران منفی) ارزیابی عملکرد و تامین اجتماعی، لیف کارمندانتکا، حقوق
میزان آگاهی افراد مورد بررسی نسبت به قانون خدمات کشوري در متغیرهاي حقوق و تکالیف کارمندان و ارزیابی عملکرد . است
)، فناوري %61نفر ( 205ساختارسازمانی ، )%67نفر ( 225توانمندسازي کارمندان ، )%79(نفر  266انتصاب و ارتقاء ، )%91نفر ( 303

  ) محاسبه گردید.%11نفر ( 37) و استخدام%48نفر ( 161تامین اجتماعی ، )%39 نفر      ( 131اطالعات 
در زمینه پارامترهاي تحقیق علی         گردد که مدیران نیازمند دانش و آگاهی بیشتري براساس نتیجه حاصله مالحظه میگیري: نتیجه

  باشند. می» تامین اجتماعی، فناوري اطالعات و استخدام«الخصوص 
  قانون مدیریت خدمات کشوري، مدیران، قانون: هاي کلیديواژه
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  بررسی میزان عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  

  محبوبه حمزوي
  

  کارشناس امور رفاهی و نقل و انتقاالت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  
مدیران می تواند رضایت شغلی کارکنان را بهبود بخشد و در نهایت امروزه می توان اینگونه پنداشت که عزت نفس سابقه و هدف : 

بررسی میزان عزت نفس مدیران بر رضایت منجر به بهبود جو سازمانی و کارایی و بهره وري گردد. بنابراین هدف از این مطالعه 
  شغلی کارکنان می باشد.

دربین کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با روش نمونه گیري  93این مطالعه توصیفی میدانی بوده که درسال  روش کار:
ستادي دانشگاه علوم پزشکی نفر انتخاب از کارشناسان  214به صورت تصادفی منظم طبق جدول مورگان و جریسی حجم نمونه  

شاهرود با استفاده از آمار استنباطی و توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش جمع آوري اطالعات از پرسنشنامه مینه سوتا و 
ها نیز نرم افزار مورد مطالعه اس پی اس اس و لیزرل می باشد. دراین آزمون روایی و پایایی مورد سنجش و تایید واقع گردید. داده 

  صدم  تحلیل شد. 5در سطح معنی دار آلفا کوچکتر از 
زیر مقیاس (نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت هاي  6متغیر مستقل عزت نفس مدیران و متغیر وابسته رضایت شغلی با  یافته ها:

نفري  214رد مطالعه پیشرفت، جو سازمانی، سبک رهبري و شرایط  فیزیکی ) مورد سنجش قرارگرفت. که به ترتیب از نمونه مو
؛ نظام پرداخت  21/2؛ نوع شغل  75/2؛ جو سازمانی  01/3؛ فرصت هاي پیشرفت  25/3بدین ترتیب رتبه بندي شدند (سبک رهبري

17/2( 
این مطالعه نشان داد که بین عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان با فرصت پیشرفت، جو سازمانی ، سبک  نتیجه گیري:

ط فیزیکی رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد و در نوع شغل و نظام پرداخت رابطه معنی داري وجود ندارد. لذا رهبري و شرای
  پیشنهاد می گردد مدیران به دو مورد بدون تاثیر جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان توجه فرمایند.

  زمانیرضایت شغلی، عزت نفس، نظام پرداخت، سبک رهبري، جو سا واژه هاي کلیدي:
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بررسی وضعیت انگیزش و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه با بهره گیري از تئوري 
  1392هرزبرگ در سال 

  
  2دکتر صمد روحانی نژاد، 1عزیزه دربندي بناب

  

  نویسنده مسئول ،کارشناس بهداشت عمومی و کارمند رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه - 1
  همکار طرح و استاد راهنما ، مدیرگروه بهداشت عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساري - 2
  

شناخت عوامل موثر در ایجاد انگیزش و رضایت شغلی از ضرورت هایی است که می تواند در افزایش بهره وري، سابقه و هدف: 
محل کار کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت شغلی و برنامه ریزي موفق در ایجاد محیطی پرشور و مفید در 

 1392وضعیت انگیزش و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه با بهره گیري از تئوري هرزبرگ در سال 
  انجام گرفت.

نفر) براي بررسی وضعیت  246( تحلیلی، کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه -در این مطالعه توصیفی روش کار:
سوالی بود که توسط پژوهشگر بر اساس  39انگیزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامه 

ی، تئوري دو عاملی هرزبرگ طراحی گردیده و با روایی محتوا وپایایی آزمون مجدد تأیید شده بود. داده ها به صورت توزیع فراوان
  مورد آنالیز قرار گرفت. SPSSمیانگین و انحراف معیار با نرم افزار 

نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده بودند که  246نفر پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه، تعداد  290از مجموع یافته ها: 
درصد آنها عوامل درونی را  4/54وامل بیرونی و درصد کارکنان، ع 75/68درصد بوده است. نتایج نشان داد که  8/84نرخ پاسخ دهی 

  P-Value>0001/0و  746/0در ایجاد انگیزش و رضایت شغلی موثر می دانسته اند. عوامل بیرونی با توجه به ضریب رگرسیونی 
اهمیت بیشتري دارد در بین عوامل بیرونی به   P-Value>0001/0و  235/0نسبت به عوامل درونی که داراي ضریب رگرسیونی 

ترتیب اهمیت حیطه هاي حقوق و دستمزد، شرایط محیط کار، سرپرستی و نظارت، امنیت شغلی و نحوه ارتباط با دیگران و در بین 
هیت شغلی عوامل درونی به ترتیب اهمیت حیطه هاي شناخت و قدردانی از افراد، مسئولیت شغلی، پیشرفت و توسعه شغلی و ما

  بیشترین نقش و تاثیر را داشته اند.
عوامل بیرونی (بهداشتی) از نظر کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه نسبت به عوامل درونی (انگیزشی)  نتیجه گیري:

با هم مطابقت در ایجاد انگیزش و رضایت شغلی از اهمیت بیشتري برخوردار است که یافته هاي این مطالعه با تئوري هرزبرگ 
ندارد. مهمترین عامل در ایجاد انگیزش و رضایت شغلی، حقوق و دستمزد و شرایط محیط کار بوده است. با افزایش حقوق و مزایا و 

  فرآهم آوردن شرایط فیزیکی محیط کار مطلوب و مناسب می توان رضایت شغلی این قشر را افزایش داد.

  کارکنان، شبکه بهداشت و درمان، تئوري هرزبرگانگیزش، رضایت شغلی، : واژه هاي کلیدي
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سرمایه هاي فکري با عملکرد سازمانی (مطالعه موردي شعب ممتاز تامین و  HRMبررسی رابطه بین فعالیت هاي 
  اجتماعی استان مازندران)

  حمیدرضا روح اللهی
فعالیت و حیات خود ادامه دهند که داراي عملکرد برتر نسبت به هایی می توانند به رقابت امروزي سازمان در دنیاي پرسابقه و هدف: 

از تهدیدات به نفع خود سود برند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فعالیت  رقبا باشند و ضمن استفاده مناسب از فرصت ها،
  عی استان مازندران صورت گرفته است. هاي فکري در سازمان تامین اجتمامدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از طریق سرمایه

جامعه پژوهش عبارت است از تمامی کارکنان شعب  : این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردي است،روش کار
ی گیري تصادفو کارکنان بصورت نمونه 242نفر که حجم نمونه آماري با توجه به جدول مورگان 600ممتاز تامین اجتماعی شامل 

آوري داده ها، پرسشنامه استاندارد سرمایه فکري بونتیس، منابع انسانی سعادت و عملکرد سازمانی ساده  انتخاب شدند. ابزار جمع
مورد تحلیل قرار  P<0/05باشد. داده ها در نرم افزار لیزرل وارد و با آزمون هاي مرتبط در سطح معناداري هرسی و اسمیت می

 گرفت.
هاي مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی ارتباط وجود دهد میان سرمایه فکري با فعالیتهاي تحقیق نشان مییافته یافته ها: 

و مقدار آن باالتر از آستانۀ  07/2، آماره تی براي این ضریب 31/0دارد. ضریب تاثیر فعالیت هاي منابع انسانی با سرمایه فکري
-و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنی 11/2، آماره تی براي این ضریب 29/0ري با عملکرد و ضریب تاثیر سرمایه فک 96/1داري معنی
  بدست آمده است.  96/1داري 

هاي تحقیق نشان داد بهبود وضعیت سرمایه فکري و ابعاد سه گانه آن یعنی سرمایه ساختاري، سرمایه انسانی و یافتهنتیجه گیري: 
انسانی بر عملکرد سازمانی اثرگذار است. بهبود سرمایه ساختاري از طریق ایجاد فرهنگ کار  سرمایه مشتري از طریق مدیریت منابع

گروهی، بهبود سرمایه انسانی از طریق آموزش کارکنان، بهبود سرمایه مشتري از طریق بهبود فرایندهاي ارتباطات با مشتري موجب 
  توسعه عملکرد سازمان می شود.

  عملکردسازمانی، مدیریت منابع انسانی سرمایه فکري،واژه هاي کلیدي: 
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  کارکنان در سازمان هاي دولتی توانمند سازيموثر بر عوامل 
  

  2، ابراهیم معبود مژدهی1زهرا معبود مژدهی
  

  کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - 1
  ارشد معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارشناس  - 2
  

ابزارهاي مدیریتی  است.یکی از وتوانا امروزه منشأ اصلی مزیت رقابتی سازمانها، برخورداري از نیروي انسانی کارآمدسابقه وهدف: 
  عوامل مرتبط با توانمندسازي کارکنان انجام شده است. تبیینهدف  این تحقیق با هر سازمان توانمندسازي کارکنان است. مهم در

کنان جامعه آماري این تحقیق کارانجام گردیده و  1394ی و توصیفی است که در سالیک مطالعه تحلیلاین پژوهش روش کار: 
ابزار ؛ بعلت محدود بودن جامعه آماري مطالعه بصورت سرشماري انجام و بودندشاغل در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

) α=%91) با آزمون آلفاي کرونباخ (1384آن توسط عبدالهی( پایایی روایی واستاندارد اسپرینتر بود که پرسشنامه  گردآوري اطالعات
روش  وآمار توصیفی از آمار استنباطی  عالوه برو  SPSSتوسط نرم افزار جهت تجزیه وتحلیل داده ها بدست آمده است. 
  . گردیداستفاده ≥P valu) 05/0و (همبستگی پیرسون 

کارکنان معاونت توسعه داري با توانمندسازي ی عوامل مورد بررسی رابطه معننتایج تحقیق حاکی از این است که کلیه یافته ها: 
بیشترین همبستگی  احساس مشارکت با دیگرانبررسی شده مولفه هاي .از بین (P valu=0)دارد دانشگاه علوم پزشکی گیالن

) در این مولفه موثرتر شناخته 74/0که متغیر داشتن فرصت و آزادي عمل با نمره همبستگی ( با توانمندسازي کارکنان دارد را )84/0(
معنی داربودن ) و 76/0(، داشتن حق انتخاب)78/0شایستگی شغلی ( )،82/0(مولفه ها یا حساس موثر بودن بترتیب وشد 

؛ ایجاد حس اطمینان کارکنان در مورد تواناییشان )72/0که متغیرهاي بازخورد مدیریت( )در رتبه هاي بعدي قرار دارند58/0شغل(
) و طراحی برنامه هاي سازمان 74/0)؛ دادن اختیارات الزم درخصوص نحوه تصمیم گیري چگونگی انجام کار(73/0توسط سازمان(

  ند.) از موثرترین متغیر مولفه هاي مذکور بود58/0بنحویکه انجام فعالیتهاي کاري براي کارکنان معنی دار باشد (
احساس مشارکت با دیگران عامل اصلی در توانمند سازي نیروي انسانی است که در این میان مولفه فرصت و آزادي نتیجه گیري: 

عملی که به کارکنان داده میشود و در انجام کارها تاثیرگذارتر میباشد از این رو پیشنهاد میگردد مدیران و سیاست گذاران عرصه 
  این عوامل توجه بیشتري داشته تا در عرصه رقابت امروز سازمانها اثربخش عمل نمایند. مدیریت نیروي انسانی به

 کارکنان و موثر بودن توانمند سازي،  شایستگی،واژه هاي کلیدي: 
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بررسی رابطه بین ابعاد سبک رهبري خدمتگزار و میزان اشتیاق شغلی پرستاران بیمارستان آیت اهللا روحانی در 

  1394سال

  4، فاطمه ماهیچی 3، فاطمه عباسی2، راحله حاجی آقابزرگی1داوود ستارزاده
  

 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري - 1
  کارشناس بیمارستانی بیمارستان روحانی - 2
  کارشناس پرستاري بیمارستان روحانی - 3
  کارشناس مامایی بیمارستان روحانی - 4

  
ها است. از آنجایی که اشتیاق شغلی ترین عوامل ایجاد انگیزه در پرستاران افزایش اشتیاق به کار آنیکی از اساسیسابقه وهدف: 

پرستاران میتواند تحت تاثیر عوامل مختلف درون و برون سازمانی از جمله سبک رهبري مدیران پرستاري باشد، لذا این مطالعه در 

  .سبک رهبري خدمتگزار با اشتیاق شغلی پرستاران بیمارستان آیت اهللا روحانی را بررسی نمایدنظر دارد تا رابطه بین 

در بین پرستاران شاغل  1394این پژوه یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است که طی شش ماهه اول سالروش کار: 

نفر به عنوان نمونه  234نفر بود، تعدا  600ها تعداد آنبیمارستان آیت اهللا روحانی صورت گرفت از میان پرستاران شاغل به کار که 

ها از دو پرسشنامه سبک رهبري خدمتگزار (قلی پور و همکاران) واشتیاق شغلی ( ساالنوا و آوري دادهجهت جمع .درنظرگرفته شد

اطی (رگرسیون چندگانه وضریب ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنبتجزیه وتحلیل داده ) بهره برده شد. 2004همکاران،

  .صورت گرفت spssافزار همبستگی پیرسون) در نرم

دار بودند، همچنین نتایج نشان داد نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین سبک رهبري با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنییافته ها: 

 .مایندهاي سبک رهبري خدمتگزار می توانند اشتیاق شغلی را تبیین نکه مولفه

  .بهبود مؤلفه هاي سبک رهبري خدمتگزار میتواند باعث ارتقا و افزایش اشتیاق شغلی پرستاران گرددنتیجه گیري: 

  هاي سبک رهبري خدمتگزارسبک رهبري خدمتگزار، اشتیاق شغلی، مولفهواژه هاي کلیدي: 
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  نقش آموزش در بهسازي نیروي انسانی
  

  3شهال حسینخانی،   2، مهرانگیز بالغی دماوندي 1صدیقه بالغی دماوندي

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوري، کارشناس اموراداري - 1
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوري، ، کارشناس پژوهشی - 2
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت توسعه و مدیریت منابع  - 3

 
این بود که سرمایه و منابع مادي روند  گذشته اعتقاد بر است، در ترین عامل مولدانسانی مهم نیروي امروزهسابقه و هدف: 

منابع . کند اما در جهان کنونی منابع انسانی کارآمد در این امر تاثیر اصلی را دارداقتصادي و اجتماعی کشور را تعیین می	توسعه
گردد؛ به عبارت دیگر منابع ي از منابع مختلف جامعه و ساخت و تولید روزافزون میبردارانسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره

ها و دانش مردمش را توسعه دهد و کند. کشوري که نتواند مهارتانسانی کارآمد پیشبرد جامعه در راستاي توسعه ملی را تضمین می
. لذا این مطالعه مروري کوتاه به چیز دیگري را توسعه بخشد برداري کند، قادر نیست هیچاز آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثري بهره

  منظور بررسی نقش آموزش در بهسازي نیروي انسانی انجام شد.
و با استفاده از واژه هاي  Magiran, IranMedex,ISCاین مطالعه مروري کوتاه با جستجو در سایت هاي اینترنتی  روش کار:

انجام شد. اطالعات بدست آمده دسته بندي و فقط مقاالت مرتبط با عوامل موثر بر تعهد کلیدي آموزش، سازمان و نیروي انسانی 
  سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.  

اي مطمئن در جهت بهبود عنوان وسیله آموزش، همواره به شود،موزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقاي سازمان میآ یافته ها:
گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل یت مد نظر قرار میکیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیر

گیري موثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین منظور تجهیز نیروي انسانی سازمان و بهره به همین دلیل به .دهدمی
ن هاي مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی ها نشان داده . آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمارودتدابیر به شمار می

آموزش و توجیه پرسنل نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت است آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقاي سازمان می شود. 
  .به تغییرات سازمانی استنماید. بنابراین از جمله مهمترین وظایف آموزش ضمن خدمت در سازمانها، کمک تغییرات ایفاء می

باشد که از هاي ضمن خدمت میهاي ایجاد هماهنگی و همدلی، استفاده از آموزشکی از راهنتایج تحقیق نشان داد ی نتیجه گیري:
از طریق افزایش دانش و  ،سازد و از سوي دیگریکسو زمینه تماس متقابل کارکنان با یکدیگر در محیط آموزشی را فراهم می

  .کنداي تقریباً یکسانی را در آنها ایجاد میها و عالیق حرفهشغلی، برداشت اطالعات
  نیروي انسانی، بهسازي، آموزش واژه هاي کلیدي:
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بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر بهبود عملکرد کارکنان شاغل در بیمارستان شهیددکتربهشتی بابل در سال 
1393 

  2, نادعلی حسینجان زاده  1لیال سعادتی

  
 کارشناس مدیریت، کارگزین بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کارشناس ارشد مدیریت، مسئول کارگزینی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  

عملکرد بهتر کارکنان، باید پیوسته : مدیر خواه براي سود یا بهره وري بیش تر سازمان تالش می کند یا کارآمدي و سابقه و هدف
مراقب انگیزش و شایستگی افراد و گروه هاي کاري باشد. به تعبیري نیمی از وظیفه مدیر جستجوي همیشگی راه هاي افزایش 
سطح شایستگی کارکنان است. در بخش بهداشت و درمان به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سر و کار داشتن با سالمت و جان انسان 

عتالي کیفیت و تضمین آن براي نظام بهداشت و درمان و مردم به طور فزاینده و مداوم مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت ها، ا
) یکی از مهم ترین تحوالتی است که وارد عرصه مدیریت مراقبت Total Quality Managementکیفیت فراگیر (

مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کارکنان در بیمارستان شهید هاي بهداشتی شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه 
  می باشد. 1393دکتر بهشتی شهرستان بابل در سال 

تحلیلی و مقطعی بوده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان شاغل در بیمارستان شهید دکتر  -این مقاله به شکل توصیفیروش کار: 
نفر بوده و نمونه گیري به روش سرشماري صورت گرفته است. ابزار جمع  110آماري  بهشتی شهرستان بابل بوده اند. حجم جامعه

آوري داده ها پرسشنامه هاي محقق ساخته بر اساس اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع می باشد که روایی آن با نظر سنجی از 
 18نسخه  spssزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اساتید فن و صاحب نظران رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفته است و براي تج

  استفاده شده است.
، اصل آموزش کارکنان برابر %9/69، اصل برنامه ریزي استراتژي برابر با %5/97: نمره کل اصل حمایت مدیران برابر با یافته ها

، اصل ارزیابی کیفیت خدمات برابر با %8/96، اصل رضایتمندي مشتریان برابر با %97، اصل مشارکت عمومی کارکنان برابر با %98با
  ، که کلیه اصول فوق الذکر در بهبود عملکرد موثر بوده اند. %4/92، اصل خالقیت و نوآوري برابر با 2/94%

ی افزایش بهره وري نیروي انسانی در سازمان ها با در نظر گرفتن کلیه عوامل اثر گذار بر آن جلوه گر می شود با بررس نتیجه گیري:
صورت گرفته و تحقیقات مطالعه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مدل مدیریتی مورد بررسی توانایی الزم در خصوص تعیین 
عوامل و میزان تاثیر عوامل موثر بر بهبود عملکر کارکنان را داشته و براي مدیران ابزاري مناسب است. از این رو یکی از مهم ترین 

د نیروي انسانی است در این خصوص رویکرد مدیریت کیفیت جامع یکی از مدل هاي شناخته شده در وظایف مدیران بهبود عملکر
  این زمینه است

: مدیریت جامع، بهبودعملکرد، کیفیتواژه هاي کلیدي  
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  1394نیازسنجی آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در امور پژوهشی: 
  

، 5، سیمین موعودي4، موسی یمین4، محمدعلی جهانی3، علی بیژنی2، سیما عطاریان2البنین عباسیام، 2، رویا رمضانی1احمديمحمود حاجی
، ناصر 7نیاء روشن، احمد غالم2، فریده قریب2، معصومه یدالهی2زاده، نرگس قلی6، طیبه اسماعیلی2، شیرین حاتمی2سیده معصومه آقایی

  4روانیپور شیسیدداود نصراهللا، 2، محمدهادي شکري8حبیبی

  
 استادیار، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  کارشناس معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر پژوهشی معاونت تحقیقات و فن - 3
  استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  مدیر اجرایی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  کارشناس معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6 
  مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل -7 
  آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس معاونت تحقیقات و فن  -8 

  
هـاي  هاي پژوهشـی، یکـی از زیرسـاخت   هاي الزم جهت انجام فعالیتتوانمندسازي کارکنان در راستاي ایجاد مهارت سابقه و هدف:

تعیین نیازهـاي آموزشـی کارکنـان غیرهیـات علمـی      این مطالعه به منظور باشد. موثر در ارتقاي خدمات و بهبود عملکرد سازمانی می
  .انجام گرفت راستاي امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در

جامعـه و نمونـه پـژوهش کارکنـان غیرهیـات علمـی            انجام گرفت. 1394بهار سال در Cross-Sectionalمطالعهاین  روش کار:
هـا پرسشـنامه محقـق    آوري دادهنویسی بودند که به صورت سرشماري انتخاب شـدند. ابـزار جمـع   هاي چکیدهکننده در کارگاهشرکت

کـه روایـی و پایـایی    سئوال بسته در مقیاس لیکرت بود  4سئوال باز و بسته و نیازهاي آموزشی با  9ساخته شامل متغیرهاي فردي با 
  .شدتحلیل P<0.05داري در سطح معنی SPSS18افزار اکسل وارد و در آوري شده در نرمهاي جمعمورد تائید قرار گرفت. دادهآن 

درصـد) فـوق    26نفـر (  63درصـد) لیسـانس و    6/56نفـر (  137دیـپلم،  درصد) فوق 4/17نفر ( 42نفر مطالعه شده،  242از  ا:هیافته
نفـر    82سـال بـود.    5/13±2/7و  8/38±4/7اي بودند. میانگین سن و سابقه خدمت کل افـراد بـه ترتیـب    لیسانس و دکتري حرفه

درصد) سابقه چاپ مقاله علمی را داشتند. میانگین سـطح نیـاز اعـالم     5/21نفر ( 52 درصد) سابقه تدوین پروپوزال پژوهشی و 9/33(
، 2/4±0/1روزه روش تحقیـق   2-3، در کارگـاه  1/4±0/1روزه مقاله نویسی  2-3نمره کل، در خصوص شرکت در کارگاه  5شده از 

بوده است. بین جنس، محل کار، سابقه تـدوین   SPSS 0/1±2/4روزه  2-3و در کارگاه  2/4±0/1در کارگاه یکروزه پروپوزال نویسی
هاي مقاله نویسی، بین جنس، محل کار، حیطه شغلی، سابقه تـدوین پروپـوزال   پروپوزال و چاپ مقاله و سطح نیاز به شرکت در کارگاه

زال نویسـی و بـین   و چاپ مقاله و سطح نیاز به شرکت در کارگاه روش تحقیق، بین محل کار و سطح نیاز به شرکت در کارگاه پروپـو 
 ). P>05/0دار وجود داشت (ارتباط معنی SPSSمحل کار، سابقه تدوین پروپوزال و سطح نیاز به شرکت در کارگاه  

هـاي مـرتبط بـا امـور     نتایج این مطالعه نشان داد که کارکنان غیرهیات علمی در سطح زیاد، نیاز بـه شـرکت در کارگـاه    گیري:نتیجه
آوري نسبت به برگـزاري  گردد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مساعدت معاونت تحقیقات و فنمیپژوهشی دارند. پیشنهاد 

  هاي مذکور اقدام نماید. کارگاه
  نیازسنجی آموزشی، آموزش کارکنان، امور پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل هاي کلیدي:واژه
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  1393سینا  ساري در سال بیمارستان بوعلیمندي کارکنان بررسی عوامل موثر بر رضایت

  

  3، ارسطو گوران اوریمی2علی صالحی، 1فاطمه صغري محمدي محلی

  

 کارشناس پرستاري، بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی سینا ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 1
 توسعه سازمان و منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.ها، معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیریت کارشناس تحول اداري و بهبود روش - 2
ها، معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی 	سرپرست گروه تحول اداري و بهبود روش - 3

 مازندران.
  

چه در هر سازمانی نیروي انسانی در جهت نیل به اهداف و خواسته هاي سازمان نقش تعیین کننده اي دارد و چنان سابقه و هدف:
کند تا در این عامل حذف شود آنچه باقی می ماند به خودي خود قابل استفاده نمی باشد و آنچه که نیروي انسانی را تقویت می

جز انگیزه نخواهد بود. اثربخشی و موفقیت یک سازمان به عملکرد و به میزان تفاهم هاي سازمان حرکت کند، عاملی جهت برنامه  
عوامل مهم هاي شغلی بستگی دارد. هدف از این مطالعه به بررسی بندي انواع مختلف انگیزانندهبین مدیران و کارکنان در اولویت

  کاري پرداخته شد. ا و روابط محیطها، حقوق و مزایمندي شغلی پرستاران یعنی امنیت شغلی، مهارترضایت
نفر از کارکنان به روش تصادفی انتخاب  127پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود. جهت انجام این پژوهشکار: روش

ل اي استاندارد که از دو قسمت تشکیل شده بود. براي تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامشدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه
 -کولموگروف آزمونو Spss ها از نرم افزار هاي لیکرت استفاده شد. براي تفسیر و تحلیل دادهرضایتمندي از مقیاس پنج درج

  اي و آنالیز واریانس استفاده گردید.اسیمرونف و  دو جمله
استفاده گردید.  هاي پارامتریکآزموناز  ومتغیر نرمال ، 0,05باالتر از  sigبا توجه به آزمون کولموگروف اسمیرونوف وها: یافته

مشاهده شد و در خصوص بقیه متغیرهاي امنیت شغلی، مهارت  0,05 کمترSigتفاوت معناداري در رابطه با حقوق و مزایا با توجه به 
کاري تفاوت معناداري مشاهده نشد. بین عوامل جنسیت، تأهل، پست افراد، موقعیت شغلی، تعداد فرزندان، سطح  و      روابط

  گردید.تفاوت معنادار مشاهده تحصیالت، تفاوت معناداري مشاهده نشد اما بین افراد با سوابق مختلف 
ترین عامل نارضایتی کادر درمانی که حقوق و مزایا از مهمهاي تحقیق می توان به این نتیجه رسید با توجه به یافتهگیري: نتیجه

گردد با افزایش و پرداخت عادالنه و به موقع داشتند. پیشنهاد می که سابقه کار باالتري دارند رضایتمندي بیشتري افرادياست و 
ت کاري در حوزه درمان را باال برد. باشد، زمینه ایجاد انگیزش و کیفیحقوق و مزایا که یک محرك قوي براي ایجاد رضایتمندي می

-اي پرستاري در جامعه و ارتباط رضایت شغلی با عملکرد و کیفیت مراقبت پرستاري، انجام پژوهشچنین با توجه به اهمیت حرفههم
 هاي گسترده و متعدد در زمینه عوامل دیگر موثر بر رضایتمندي انجام گیرد.

محیط کار حقوق و مزایا، مهارت ها، روابطت شغلی، ، امنیرضایت مندي شغلی :هاي کلیديواژه  
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  رمایه روانشناختی رویکردي جدید در عملکرد سازمانیس
  

  4، مژگان فیروزبخت 3مریم نیکپور، 2، حمید شفیعی1آرام تیرگر

  
 دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،  دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان شهید رجائیمسئول امور مالی  - 2
 دانشجوي دکتراي تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

 
است که سرمایه روانشناختی از جمله مفاهیم نوینی هدف اصلی مدیران در هر سازمان، بهبود عملکرد سازمانی است. : سابقه و هدف

کند با نگاهی علمی و و سعی می داده هاي کاري مثبت را مورد توجه قرارها و صفات مثبت در افراد و نیز اهمیت محیطتوانمندي
افزایش دهد. آوري را در زندگی کاري و شخصی کارکنان بینی و تابهاي مثبت نظیر امید، خودکارآمدي، خوشمؤلفه نقشعملی 

با توجه به گسترش روزافزون این رویکرد زه گیري، توسعه و پرورش بوده و امکان مدیریت بر آنها وجود دارد. این مولفه ها قابل اندا
  ی بر پیامدهاي سازمانی استشناختها، هدف این مقاله بررسی آثار سرمایه رواندر سازمان

با کلید واژه هاي  سرمایه   Google scholar, Scopusاین مقاله مروري با جستجو در پایگاه اطالعاتی روش کار: 
روانشناختی، پیامد سازمانی، عملکرد سازمانی و رضایت شغلی انجام شد. مطالعات متعددي از سرمایه روانشناختی در ایران و جهان 

  مطالعه در ارتیاط با سرمایه روانشناختی و پیامد سازمانی ارزیابی شدند. 12مورد بررسی قرار گرفت، در انتها 
ارزیابی مقاالت نشان داد که سرمایه روانشناختی تاثیر مثبتی بر پیامدهاي سازمانی مانند عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی و یافته ها: 

رضایت شغلی دارد. تقویت سرمایه روانشناختی کارکنان می تواند در سطح فردي موجب ارتقاي عملکرد فردي و در سطح سازمانی، 
  هاي سازمان و نیز ارتقاي مزیت رقابتی و عملکرد سازمان شود.موجب افزایش دارایی ها و در آمد

سرمایه روانشناختی آثار و پیامدهاي مثبت بر عملکرد سازمانی دارد، و می توان آن را به عنوان مبناي مزیت رقابتی در نتیجه گیري: 
می باشند مدیران می توانند بجاي تاکید  سازمان ها در نظر گرفت. از آنجائی که سرمایه روانشناختی قابل سنجش، توسعه و پرورش

  بر نقاط ضعف کارکنان، به تقویت نقاط مثبت و توانمندي ها و یا سرمایه روانشناختی کارکنان بپردازند.
  سرمایه روانشناختی، پیامدهاي سازمانی، عملکرد سازمانی، رضایت شغلیواژه هاي کلیدي: 
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  سطح عملکرد پرستاران بیمارستان آیت اهللا روحانی بابل هاي آموزش مداوم بربررسی تاثیر برنامه
  
  2حامد حسین زاده،1سیده صدیقه سلیمانیان

  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران ،کارشناس پرستاري، مسئول آموزش، بیمارستان آیت اله روحانی - 1
 کارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران - 2

کنندگان مراقبت بهداشتی از جریان بخشی به ارایه، اطمینانتغییر رفتار ،ايهاي آموزش مداوم حرفههدف از برنامهسابقه و هدف: 

کنند یا نه؟ لذا این تحقیق با هدف تبیین اند اجرا میتوان تعیین کرد آیا فراگیران آنچه را فرا گرفتهداشتن دانش است؛ اما مشکل می

 هاي آموزش مداوم بر سطح عملکرد پرستاران انجام شد.تاثیر برنامه

هاي آموزش مداوم بر سطح عملکرد پرستاران با استفاده از روش  تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل محتوا تبیین تاثیر برنامهروش کار: 

تفاده شد. مصاحبه با پرستاران، آوري داده ها از  نمونه گیري با حداکثر تغییرپذیري و مصاحبه هاي باز و عمیق اسشد. جهت جمع

مصاحبه انجام شد. هر مصاحبه بعد از  34اندرکاران برنامه ها تا دستیابی به اشباع اطالعاتی ادامه یافت. در این راستا مدیران و دست

ت و گرفت. کدگذاري تا ظهور طبقاشد و سپس کدگذاري صورت می گوش دادن و پیاده نمودن بدقت جهت درك کلی خوانده می

  زیر طبقات ادامه یافت.

حاصل این مطالعه پنج طبقه اصلی بود که عبارتند از رغبت و خودباوري فردي، ساختار و جو سازمانی، ماهیت حرفه اي، ها: یافته

  موقعیت اجرایی شدن و ساختار و محتوي برنامه آموزشی.

 گیري آموزش مداوم بودند.این طبقات به همراه طبقات فرعی گویاي تجربیات و عوامل و موانع بکار

شود اثربخشی و بکارگیري آموخته هاي صحیح در بالین از هر ساله هزینه هاي زیادي صرف اموزش مداوم میگیري: نتیجه

ترین اهداف این دوره ها هستند اما آموزش هاي مداوم بندرت در بالین توسط پرستاران به کار گرفته شده اند. لذا نتایج این مهم

  تواند به مدیران و برنامه ریزان جهت بهینه نمودن آموزش ها و کاربرد آن در بالین کمک کند. تحقیق می
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  بررسی میزان به کارگیري وظایف مدیریتی توسط مدیران خدمات پرستاري
 88بیمارستان هاي شهرستان ساري در سال 

  
  4، فاطمه صغري محمدي3، ترانه عنایتی2، قاسم عابدي1علی صالحی

  

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،  معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1
 معاونت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران -2
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ساري -3
  کارشناس پرستاري، بیمارستان بوعلی سینا ساري،دانشگاه علوم پزشکی مازندران -4

  
مدیران در انجام وظایف خود فرآیند برنامه ریزي، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم  ابقه و هدف:س

اي است که به دهد. این پژوهش یک مطالعه زمینهها است که مدیریت را شکل میگیري را دنبال می کنند. مجموعۀ این فعالیت
 1388هاي شهرستان ساري در سال وظایف مدیریتی توسط مدیران خدمات پرستاري بیمارستان کارگیريمنظور بررسی میزان به

  انجام شده است.
نفر و به روش سرشماري برآورد  134نفر و تعداد نمونه آمارینیز  134یابی است. جامعه روش پژوهش، توصیفی از نوع زمینه کار:روش

تنظیم گردید. روایی پرسشنامه،  5تا  1گذاري لیکرت ازکه بر اساس مقیاس نمرهشد. ابزار گردآوري پرسشنامه محقق ساخته است 
محاسبه گردید. در این  976/0توسط سه نفر از اساتید و متخصصین آموزش عالی مورد تأیید و پایایی به روش ضریب آلفاي کرونباخ 

هاي مورد استفاده: ه مدیران استفاده گردید. آزموندرج 360چنین ارزیابی بازخور تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی وهم
 SPSSنومیال است. کلیه عملیات آماري توسط نرم افزاربايو  والیس، ویلکاکسونویتنی، کروسکالمان uهاي ناپارامتریک آزمون

  انجام شده است. 15
درصد از وظیفه برنامه ریزي و  93کارگیري وظایف مدیریتی توسط مدیران خدمات پرستاري،  بر اساس نتایجمیزان بهیافته ها: 

)، بین بیمارستان دولتی 750/0درصد وظیفه کنترل بوده است. با توجه به حد معناداري (  91درصد هدایت و رهبري،  83سازماندهی، 
/.) بین sig )000وت معناداري مشاهده نگردید. با توجه به /. تفا95و خصوصی از نظر نمرات وظایف مدیریتی با سطح اطمینان 

تفاوت معناداري در خصوص به کارگیري وظایف  %95نمرات ارزیابی فرادست، خودارزیابی و زیردست مدیران با سطح اطمینان 
دهی در بیمارستان دولتی ) به ترتیب براي وظیفه کنترل و سازمان0,004/.) و (sig )000مدیریتی مشاهده شد. هم چنین با توجه به 

تفاوت معنادار. مشاهده گردید. بین مدیران زن و مرد، سنین مختلف، سابقه کار بالینی، سابقه کار  %95و خصوصی با سطح اطمینان 
  مدیریتی، سطح تحصیالت، آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معناداري مشاهده نگردید.

اعمال      ٪91و کنترل ٪83، هدایت و رهبري ٪ 93، سازماندهی ٪93یف برنامه ریزي مدیران خدمات پرستاري از وظاگیري: نتیجه
هاي خصوصی از وظایف کنترل و کنند. در بیمارستانشود. مدیران فرادست از وظایف مدیریتی بیشتر از زیردستان استفاده میمی

باشند در سطوح سوپروایزرها      ستگی و توانایی مدیریت میگردد: افرادي که داراي شایجویند. پیشنهاد میسازماندهی بیشتر بهره می
  هاي دولتی اهتمام ورزید.هاي آموزشی براي مدیران پرستاري بیمارستانکارگیري و در برگزاري دورهبه

  وظایف مدیریت، مدیران خدمات پرستاري، خودارزیابی هاي کلیدي:واژه
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  درمانی -سالمت روان کارکنان بهداشتیبررسی عوامل پیشگویی کننده رضایت شغلی بر 
  

  3، شایسته ابراهیم نژاد 4، مائده فصیحیان3، فاطمه کیانی3، حلیمه حبیبا2پور حیدري فاطمه حسین، 1هاجر پاشا

  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل استادیار و عضو هیئت علمی، مرکزدرمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا (س) - 1
 مرکزدرمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا (س ) دانشگاه علوم پزشکی بابل ،کارشناس مامایی - 2
 کارشناس پرستاري، مرکزدرمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا (س ) دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
 ( س) دانشگاه علوم پزشکی بابل کاردان علوم آرمایشگاهی ، مرکزدرمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا - 4

  
استرس شغلی،عدم تناسب شغل  ،سالمت روان از شاخص هاي اصلی توسعه است. وضعیت اشتغال، شرایط نامناسب  هدف:و  سابقه

 ممکن استبا روحیات فرد، امنیت شغلی، روش هاي مدیریت و و روابط اجتماعی حاکم در محیط کار و ... ازعواملی هستند که 
اضربه منظور بررسی عوامل پیشگویی کننده رضایت شغلی بر سالمت روان سالمت روان را تحت تاثیر قرار دهند. لذا مطالعه ح

  کارکنان بهداشتی درمانی انجام گرفت.
نفر از کارکنان مرکزدرمانی  33بر روي  1394مطالعه حاضر، بصورت توصیفی تحلیلی است که طی خرداد لغایت مرداد  :روش کار

انجام گرفت. جهت ارزیابی داده ها از پرسشنامه هاي مشخصات  شکی بابلدانشگاه علوم پز )س(تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا 
و پرسشنامه ي سالمت عمومی گلدبرگ استفاده شده است. داده ها با بکارگیري از نرم افزار  JDIدموگرافیک، مقیاس رضایت شغلی

SPSS 18 تحلیل شد. اختالف  و و آمار استنباطی (مدل رگرسیون خطی) تجزیه  )و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین
  ).معنی دار در نظر گرفته شد. >p 05/0بین نتایج با (

)  و داراي تحصیالت %5/45سال(  41-50)، در رده سنی %9/93)، متاهل(%9/87نتایج نشان داد که اکثریت کارکنان زن( یافته ها:
)، داراي %97سال بود. بیشترین درصد کارکنان شهرنشین(3/15±3/7میانگین مدت زمان ازدواج ) بودند.  %7/69لیسانس و باالتر(

وضعیت استخدامی در اکثریت موارد بصورت رسمی قطعی  ) بودند.%8/75و در وضعیت اقتصادي متوسط( )90/%9خانه هاي شخصی(
  ) بوده است.%3/30(سال 20و با سابقه کاري بیش از  )%8/78)، در رده بهداشتی درمانی(7/69%(

بود. بیشترین و کمترین میانگین 48/28 ±69/11). میانگین سالمت روان %7/66اکثریت کارکنان از سالمت روان برخوردار بودند(
بود.  رضایت شغلی دربیش از نیمی  73/2 ±69/4و افسردگی 85/9 ±95/3خرده آزمون سالمت روان مربوط به عملکرد اجتماعی 

بوده است. بیشترین و کمترین  27/3±/65). میانگین رضایت شغلی %5/54درمانی در سطح باالبوده است( ازکارکنان بهداشتی
)  بود.  بین رضایت شغلی با اختالل 29/2 ±06/1) و پرداخت(  02/4 ±84/0میانگین خرده آزمون رضایت شغلی مربوط به همکار(  

).رضایت شغلی باالتر با اختالل سالمت روان کمتر  >p 001/0است(سالمت روان همبستگی معکوس معنی دار آماري وجود داشته 
) از مقیاس رضایت شغلی عامل پیشگویی کننده منفی اختالل  >p 03/0) و ارتقا( >p 001/0به همراه بوده است.ابعاد مدیریت(

  سالمت روان بود. 
مت روان کارکنان بهداشتی، لذا توجه مسئولین در این با توجه به عوامل اثرگذار ارتقا و مدیریت رضایت شغلی بر سال نتیجه گیري:

  زمینه ضرورت می یابد.
  رضایت شغلی، سالمت روان، مشخصات دموگرافیک، کارکنان  واژه هاي کلیدي:
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بررسی عوامل موثر بر بهره وري منابع انسانی و تاثیر آن بر توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
  مازندران

  

  1زادهحامد حسین 

  کارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

در این راستا تحقیق هاي سازمانها تبدیل شده است. دغدغه ان به یکی از مهمترین مدیرسازي منددر دو دهه اخیر توان:سابقه و هدف 
  .به انجام رسیدبررسی عوامل موثر بر بهره وري منابع انسانی و تاثیر آن بر توانمندسازي مدیران حاضر با هدف 

مطالعات کتابخانه این پژوهش از نوع کاربردي و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوري داده ها  :روش کار
متغیرهاي مورد است.  مازندراندانشگاه علوم پزشکی کارکنان آماري است. جامعه  اي،استفاده از اینترنت، پرسشنامه محقق ساخت

نفر از کارکنان و  100بین  835/0نظر با پرسشنامه محقق ساخت با روایی مورد تایید متخصصین و اساتید و پایایی محاسبه شده 
با تعیین و آزمون معادالت ساختاري و سپس با استفاده از آزمون فرض ضریب رگرسیون و ضریب مدیران مورد بررسی قرار گرفتند. 

  .به بررسی تأئید و یا رد فرضیه هاي تحقیق پرداخته شدو آموس  Spssاستفاده از نرم افزارهاي 
درصد، توسط 2/65 درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازي، توسط تعهد سازمانی، 5/57 نتایج یافته ها نشان داد که ها: یافته

  .توسط مشارکت سازمانی قابل تبیین و توضیح می باشددرصد 5/35رضایت شغلی
  .باشدبینی کننده مثبت و معنادار توانمندسازي کارکنان میترین پیشعامل رضایت شغلی قوي نتیجه گیري:

  تعهد سازمانی ، رضایت شغلی، بهره وري منابع انسانی، توانمندسازيواژه هاي کلیدي: 
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توانمند سازي کارکنان بیمارستان هاي آموزشی درمانی پنجم آذر و فلسفی گرگان و رابطه ي بررسی مقایسه اي 
 آن با عملکردآن ها

 
  2، راضیه تقوي کیش1عالمه نوچمنی

  
  آذر گرگان، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان 5کارگزین، مرکز آموزشی و درمانی  - 1
  گرگان، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستانآذر  5مسئول کارگزینی، مرکز آموزشی و درمانی  - 2
  

دانشگاه ها با توجه به فلسفه ذاتی آنها درگسترش علوم، بیش از هر سازمان دیگري نیاز به کارکنان توانمند دارد. با  سابقه و هدف:
بیماران بی شک نیاز  هاي چشمگیر در زمینه درمانآذر (دولتی) و فلسفی (خصوصی) و سابقه فعالیت5وجود گستردگی بیمارستانهاي 

به کارکنان و پرستاران فعال و توانمند دارد. لذا در راستاي رفع این نیاز، مسئله اصلی این است که چه رابطه اي بین توانمندسازي و 
  عملکرد کارکنان در دو بیمارستان وجود دارد و تفاوت رابطه توانمند سازي کارکنان با عملکرد آنها به چه صورت است.

براي یافتن فرضیه ها از مدل توانمند سازي اسپیریتزر باشد و از لحــاظ نوع روش، توصیفی، پیمایشی و همبستگی میر:روش کا
چهار فرضیه وجود دارد: بین توانمندسازي، ساختار سازمانی، مؤلفه هاي توانمندسازي و پیامدهاي رفتاري با عملکرد  استفاده شده و

آذر و  5نفر از کارکنان  200داري وجود دارد. جامعه آماري این تحقیق و فلسفی گرگان تفاوت معنیآذر  5کارکنان در بیمارستانهاي 
نفر می باشند. تعداد نمونه ها در دو بیمارستان با  80نفر و در فلسفی  130آذر 5نفر از کارکنان فلسفی که تعداد نمونه ها در  100

گیري جهت انتخاب دو بیمارستان پنجم آذر و فلسفی از روش . روش نمونهاستفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده اند
اي و جهت انتخاب نمونه ها از روش تصادفی ساده و از دو پرسشنامه (استاندارد اسپیریتزر و محقق ساز) استفاده نمونه گیري طبقه

و.. استفاده شده T-testونهاي فرض و آزمون هاي تحقیق از درصد فراوانی، نمودارها، آزمشده است. براي تجزیه و تحلیل داده
  است. 

متغیرهاي مستقل تحقیق مواردي چون ساختار سازمانی، مولفه هاي توانمندسازي، پیامدهاي رفتاري توانمندسازي را شامل  یافته ها:
  گیرد.شود و عملکرد کارکنان به عنوان متغییر وابسته در تحقیق مورد بررسی قرار میمی

بین توانمندسازي، ساختار سازمانی، مؤلفه هاي   % 95نتیجه اي که از فرضیه ها گرفته شد این است که در سطح  نتیجه گیري:
داري وجود ندارد و هاي پنجم آذر و فلسفی گرگان تفاوت معنیتوانمندسازي و پیامدهاي رفتاري با عملکرد کارکنان در بیمارستان

دهی مبتنی بر عملکرد و مشروط باشد، در سازمان می گذرد آگاهی داشته باشند، نظام پاداشمدیران باید بدانند که کارکنان از آنچه 
باید ساختار سازمانی متناسب با اهداف سازمانی و سطح توانمندي کارکنان طراحی گردد، آموزش باید جزء جدایی ناپذیر فرآیندهاي 

  شتر منابع مالی و اطالعاتی براي کارکنان تالش کنند.توانمندسازي باشد و مدیران باید در جهت فراهم کردن هر چه بی
توانمند سازي، عملکرد، ساختار سازمانی، مؤلفه هاي توانمند سازي، پیامدهاي رفتاري واژه هاي کلیدي:  
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مقایسه میزان استفاده از مرخصی هاي کارکنان قراردادي دانشگاه علوم پزشکی بابل قبل و بعد ازاجراي آیین 
  صینامه مرخ
  

  3، میالد باقر نژاد 2، سیده فاطمه آقایی1سیده معصومه آقایی

  
 معاونت توسعه ـ امورکارگزینی کارکنان قراردادي - دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 امور آموزش  –دانشکده پیراپزشکی   - دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل –دانشجوي مدیریت بازرگانی  - 3

  
حمایت از سوي سازمان یکی از موضوعات مهم درحوزه مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. حمایتی که کارکنان سابقه و هدف : 

از سوي سازمان احساس می کنند مبتنی بر این است که سازمان تا چه حد به رفاه آنها اهمیت می دهد. ذخیره مرخصی نیز یکی از 
گر بجا و به موقع انجام شود می تواند در افزایش کارایی اداري موثر باشد که آیین نامه امکان ها می باشد که اهمین نوع حمایت

ذخیره مرخصی پرسنل قراردادي نیز در همین راستا می باشد. الزم به ذکر است که این آیین نامه  با پیگیري امور اداري کارکنان 
اجرایی و به این   92، در پایان سال 2ماده  3ارکنان قراردادي تبصره قراردادي و توضیح به مسئولین وقت جهت اجراي آن براي ک

به بعد براي کارکنان قراردادي تبصره فوق الذکر اعمال گردید. بنابراین این پژوهش با  91کارکنان اعالم شد و بر این اساس از سال 
نامه اداري استخدامی اعضاي غیر هیات علمی در  هدف مقایسه میزان استفاده از مرخصی هاي استحقاقی قبل و بعد از اجراي آیین

 مورد امکان ذخیره مرخصی پرسنل قراردادي، در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است . 
نفر به صورت نمونه برداري تصادفی  64پرسنل قراردادي ستادي  400این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود. از میان حدود روش کار: 

بعد از اجراي آئین نامه محاسبه 92-93قبل از اجراي آئین نامه و 90-91یزان مرخصی هاي استفاده شده در سالهاي انتخاب شدند. م
تعیین گردید . الزم به ذکر است که  P<0/05قرار گرفت و سطح معنی دار آن   SPSS 16 شده و اعداد بدست آمده در نرم افزار 

  روز بوده است.  1920ه  براي این تعداد جمعاّ میزان مرخصی استحقاقی تخصیص داده شده ساالن
به مدت 90-91نفر مرد بوده اند. میزان مرخصی استفاده شده ساالنه این افراد در سالهاي  37نفر زن و  27نفر  64از میان  یافته ها:

روز از آن استفاده و در  2254تنها  92-93روز  بوده که اکثرا در روزهاي پایانی سال بوده است. در صورتی که در سالهاي  3058
. همچنین میزان P<0/05طول سال بوده است که رابطه معنا داري با تاهل آنها داشت که متاهلین میزان ذخیره بیشتري داشتند

  . P>0/05استفاده و ذخیره مرخصی در زنان و مردان تفاوت معنا داري را نشان نمی داد 
می تواند در بهبود و  هاکه توجه به رفاه کلی کارکنان و رضایت همه جانبۀ آنشود با توجه به یافته ها  مشخص می  نتیجه گیري:

ارتقا سطح کارکرد دانشگاه موثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولین مربوطه حمایتهاي خود را در این زمینه  مخصوصا 
ازپیامد مثبت آن یعنی تعلق خاطر و وابستگی بیش از پیش توجه به بیشتر به امور رفاهی متاهلین و زنان شاغل ، مبذول دارند تا 

  .مند شودعاطفی وهمچنین تعهد کاري کارکنان بهره
  مرخصی، کارکنان، قراردادي، آیین نامهواژه هاي کلیدي: 
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  بررسی تناسب بین شغل ونوع شخصیت و رابطه آن با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان دامغان
  

  5مجید نوروزي، 4جواد میررزایی، 3، سکینه دنگچی2سمیه شامانی، 1سبحان شامانی
  

  کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ازاد آسالمی واحد شاهرود،سمنان- 1
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی حسابدار مرکز بهداشت دامغان ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان-2
  گلستان- گرگانکارشناس ارشد مدیریت دولتی ،آموزش و پرورش -3
  گلستان-کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،سازمان انتقال خون گرگان-4
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ازاد آسالمی واحد شاهرود،سمنان-5
  

در پژوهش حاضر به بررسی تناسب بین شغل و شخصیت و رابطه آن با عملکرد شبکه بهداشت و درمان دامغان سابقه و هدف: 

تعیین رابطه بین نوع شغل و ، تعیین رابطه بین نوع شخصیت با عملکرد کارکنانتحقیق شامل  اهداف فرعیپرداخته شده است. 

  می باشد.ان تعیین تناسب بین نوع شغل و شخصیت کارکن، عملکرد کارکنان

: تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، همبستگی و پیمایشی می باشد، جامعه آماري شامل کلیه پرسنل شبکه بهداشت و روش کار

نفر می باشد براساس روش نمونه گیري تصادفی و جدول کرجسی و مورگان  320واحد و به تعـداد  4درمان دامغان است که شامل 

نوع پرسشنامه و اسناد و مدارك سازمانی می باشد که با  4ردیده است. ابزار گردآوري داده ها شامل نفر تعیین گ137حجم نمونه 

می باشد. که به منظور سنجش  87/0و  89/0و  57/0و  75/0استفاده از روش آلفاي کرونباخ پایایی پرسشنامه ها به ترتیب شامل 

فاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده بار اساس آزمون توزیع روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و همسانی درونی است

  می باشد. spssو با استفاده ار نرم افزار  2دوجمله اي و آزمون خی 

بین نوع شخصیت و عملکرد کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بین نوع شغل و عملکرد کارکنان رابطه یافته ها: 

افته هاي مربوط به فرضیه اصلی تحقیق نشان می دهد زمانی که بین شغل و شخصیت تناسب وجود دارد معناداري وجود ندارد.ی

  درصد کارکنان) نشان از بهبود عملکرد آنان می باشد. 72نمرات باالي ارزیابی عمکرد (

انگیزه شغلی منجر به بهبود از آنجائیکه بر اساس مبانی نظري، تناسب شخصیت و شغل از طریق افزایش رضایت و تنیجه گیري: 

عملکرد می گردد، توصیه می گردد که سازمان در سازماندهی نیروي انسانی خود تناسب شخصیت و شغل کارکنان را مورد توجه 

  قرار دهد و واحد هایی که فاقد تناسب می باشند را مجدداٌ ساماندهی نماید.

  شغل، شخصیت، عملکرد، شبکه بهداشت :کلیدي ه هايواژ
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  انگیزشی هرزبرگ - عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس نظریه بهداشتی
  

  4سیدعلی میري،  3، شهرام سیفی 2، ماریه صفري1شهربانو لطیفی

  
  کارشناس ارشد آموزش پرستاري ، گروه هوشبري و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس تربیت بدنی، کارشناس هوشبري و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  هاي ویژه ، گروه هوشبري و اتاق عمل ،  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلفلوشیپ مراقبت -3
  پزشکی بابلکارشناس بهداشت عمومی، مدیر اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم  -4
  

ترین تئوري مورد استفاده در بررسی رضایت شغلی کارکنان، تئوري هرزبرگ می باشد که با رایج ترین و کاربردي سابقه و هدف:
هاي مهم در رضایت شغلی را شناسایی کرده و از آنها در برنامه هاي ارتقاء کیفیت عملکرد کارکنان استفاده از آن می توان مولفه

  این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. استفاده نمود.
گیري در دسترس انتخاب شدند، صورت نفر از کارکنان که از طریق نمونه 173این مطالعه توصیفی، همبستگی بر روي  روش کار:

مت بود که روایی آن توسط اعضاي هیئت علمی و پایایی آن با استفاده از ها، پرسشنامه اي شامل چهار قسگرفت. ابزار گردآوري داده
و با استفاده از آزمون هاي  sass) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار α= 92/0آزمون آلفا کرونباخ  (

  انجام شد. p<./.5پیرسون، آنووا و فریدمن در سطح معنی داري 
) در بین کارکنان، 60/3 ± 63/0) و عوامل انگیزشی (63/3 ± 56/0ایج نشان داد که میانگین نمره عوامل بهداشتی (نت یافته ها:

) بیشتر بود. 35/2 ± 85/0) از میزان رضایت از حقوق و دریافتی (65/3 ± 78/0نسبتآ مطلوب بود. میزان رضایت از شغل کارکنان (
و  P=0001/0) و عوامل انگیزشی (  r=76/0و  P=0001/0لی با عوامل بهداشتی (آزمون پیرسون نشان داد که بین رضایت شغ

73/0=r   توسعه «و » قدردانی«، »ارتباط با سرپرست«، »شرایط کاري« ) ارتباط معنی دار وجود داشت. همچنین اکثر کارکنان
  را با رضایت شغلی مرتبط دانستند. » فردي

شتی و هم عوامل انگیزشی بر روي رضایت شغلی مؤثرند. مدیران و مسئولین با ایجاد به طور کلی هم عوامل بهدا نتیجه گیري:
» توسعه فردي« و» قدردانی«، »ارتباط با سرپرست«، »شرایط کاري«، »حقوق و مزایا«، »توسعه شغلی«زمینه مناسب براي ارتقاي 

  می توانند رضایت شغلی و متعاقباً عملکرد کارکنان را بهبود بخشند. 
  انگیزشی هرزبرگ، کارکنان -رضایت شغلی، عوامل بهداشتی هاي کلیدي: واژه
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 مراکزرابطه تبعیض درك شده و تمایل به ترك شغل با توجه به تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان پرستاران 
  درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، شهرستان رشت آموزشی

  
  حمیدرضا زرتاج اصلی

  
 امور استخدام ،معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارشناس 

  
 از اهمیت دهند،می تشکیل را بهداشتی در نظام انسانی نیروي بخش ترین عمده که پرستاران درقصد ترك خدمت  هدف: سابقه و

ترك شغل با توجه به تعهد سازمانی و رابطه تبعیض درك شده و تمایل به هدف مطالعه ي حاضر  باشد.می برخوردارویژه اي 
  رضایت شغلی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن است.

پژوهش حاضر از دسته مطالعات توصیفی و مقطعی است. جامعه پژوهش پرستاران مراکز آموزشی درمانی علوم پزشکی  روش کار:
آوري ابزار جمع نفر تعیین شد. 415حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  نفر بود، 1437کل جامعه پژوهش  گیالن بودند.

سوال در خصوص تبعیض ادراك شده،  14اطالعات، پرسشنامه استاندارد بوده که بخش اول آن ویژگی هاي فردي و بخش دوم 
ید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاي رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تمایل به ترك شغل که روایی آن با استفاده از نظرات اسات

و  30spssگزینه اي لیکرت انجام وتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  7کرونباخ انجام شد. امتیازدهی بر اساس مقیاس 
8.54lisrel .انجام شد  

است که تبعیض اداراك شده تأثیر مهمی نتایج بررسی سواالت تحقیق به روش تحلیل معادالت ساختاري نشان دهنده آن یافته ها: 
  بر تمایل به ترك شغل در میان پرستاران با توجه به تعهد سازمانی و رضایت شغلی دارد. 

پشتیبانی رفاهی در جهت افزایش امنیت شغلی به همراه آموزش ارتقاء مستمر کیفیت و پرداخت حقوق و مزایا متناسب نتیجه گیري: 
تن عامل جنسیت، دخالت دادن تجربه و تحصیالت در پرداخت و مشارکت دادن در تصمیم گیري ها، با عملکرد و نه در نظر گرف

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادي به رسمی و انتصاب نیروهاي با تجربه داخل بیمارستانها به پستهاي مهم موجب کاهش تمایل به 
  ترك شغل در میان پرستاران می گردد.

  اك شده، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ترك شغل، معادالت ساختاريتبعیض ادر واژه هاي کلیدي:
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  بیمارستانهاي دولتی استان سمنانرابطه استراتژي هاي حفظ و نگهداري نیروي انسانی با عملکرد کارکنان بررسی 
  

  4، زري نهتانی3، سبحان شامانی2سمیه شامانی، 1مجید نوروزي
  

  دولتی دانشگاه آزاد شاهرودکارشناس ارشد مدیریت  - 1
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی حسابدار مرکز بهداشت دامغانّ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان - 2
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد شاهرود - 3
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی آموزش و پرورش کالله، استان گلستان - 4
  

هاي _پژوهش حاضر به بررسی رابطه استراتژي هاي حفظ و نگهداري نیروي انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان سابقه و هدف:
دولتی استان سمنان می پردازد استراتژي هاي حفظ و نگهداري شامل خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان می 

  باشد. 
گیري تصادفی نفر) استان سمنان می باشد، با استفاده ازروش نمونه650ستانهاي دولتی (جامعه آماري شامل کارکنان بیمار روش کار:

نفردر نظر گرفته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از  250ساده و تصادفی طبقه بندي حجم نمونه کارکنان بیمارستان 
ها  شامل پرسشنامه و اسناد سازمانی می باشد که با  حیث روش توصیفی، همبستگی و پیمایشی می باشد. ابزار گرد آوري داده

می باشد همچنین روایی با روش محتوایی و همسانی درونی تائید گردید. روش  0/ 94,6استفاده آلفاي کرونباخ پایایی پرسشنامه ها 
از شاخص هاي  هاي تجزیه و تحلیل آماري این تحقیق در دوسطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی

آماري، جداول و نمودار استفاده گردید و در سطح آمار استنباطی از آزمون هاي ضریب همبستگی اسپیرمن، کندال، آزمون 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است پس از آزمون همبستگی  excelو  spssکلموگروف اسمیرنوف که از نرم افزار 

  نتایج زیر بدست آمد.
بکارگیري استراتژي هاي خدمات رفاهی و تندرستی تاثیري بر عملکرد کارکنان بیمارستانهاي دولتی ندارد، بکارگیري  ا:یافته ه

) و با افزایش خدمات مربوط به بیمه و بازنشستگی sig=0/031<0/05استراتژي هاي بیمه و بازنشستگی تاثیر مثبت دارد (
  ان اضافه می شود.کارکنان در بیمارستانهاي دولتی عملکرد کارکن

با توجه به نتایج بدست آمده، بین استراتژي هاي بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد و  نتیجه گیري:
به دلیل مثبت بودن عدد همبستگی می توان گفت که این رابطه در جهت مثبت است پس الزم است مسئولین بیمارستانهاي دولتی 

با افزایش خدمات  بیمه و بازنشستگی باعث افزایش هرچه بیشتر عملکرد  ن به این امر توجه الزم را مبذول نمایند واستان سمنا
  کارکنان شوند.

  تندرستی و عملکرد بیمه و بازنشستگی، خدمات رفاهی، کلیدي: ه هايواژ
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  ر بینمنظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار دهاي فکري  بهبکارگیري رویکرد سرمایه
  کارکنان بیمارستان آیت اهللا روحانی بابل 

  
 2حامد حسین زاده، 1سیده صدیقه سلیمانیان

 دانشگاه علوم پزشکی بابل. بابل. ایران  –بیمارستان آیت اله روحانی - مسئول آموزش  –کارشناس پرستاري  - 1
  کارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران - 2

هاي فکري تنها منابع راهبردي هستند که سازمان را قادر به خلق ارزش و در نتیجه ایجاد مزیت رقابتی برتر و سرمایهسابقه و هدف: 
 مارستانیب کارکنانهاي فکري در بین نمایند. این پژوهش به دنبال خلق و ایجاد  مزیت رقابتی پایدار براساس تاثیر سرمایهپایدار می

  است. بابلی انروح اهللا تیآ
همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماري مطالعه حاضر شامل تمامی -این پژوهش از نوع کاربردي و به روش توصیفیروش کار: 

زن  %72کارکنان بیمارستان آیت اهللا روحانی بابل که به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردیده، که از میان پاسخگویان، 
. که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی آن بر اساس قضاوت خبرگان باشدمرد می %54و

مورد تجزیه و تحلیل  Lisrelو   Spss18)، داده ها جمع آوري و به کمک نرم افزارهاي77/0و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ (
  قرار گرفت.
 t-valueو  57/0ه بیانگر این است که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاري (ضریب استاندارد بررسی و تحلیل نتایج حاصلیافته ها: 

اي بر سرمایه )، سرمایه رابطه 95/2برابر t-valueو  64/0اي (ضریب استاندارد )، سرمایه ساختاري بر سرمایه رابطه01/2برابر 
 t-valueو  37/0)، مزیت رقابتی پایدار بر سرمایه انسانی (ضریب استاندارد  36/2برابر  t-valueو  59/0انسانی (ضریب استاندارد 

) تاثیر مثبت و معناداري دارد  95/2برابر   t-valueو  64/0) و سرمایه ساختاري بر مزیت رقابتی پایدار (ضریب استاندارد 98/1برابر 
  مثبت و معناداري ندارد. ) تاثیر1/ 13برابر  t-valueمقداراي (مزیت رقابتی پایدار  بر سرمایه رابطهاما 

الخصوص سرمایه انسانی و ساختاري در هاي فکري و علیدهد که توسعه و بهبود سرمایهنتایج این پژوهش نشان مینتیجه گیري: 
  راستاي خلق ارزش و کسب مزیت رقابتی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.

  اي، مزیت رقابتی پایدارري، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري، سرمایه رابطهسرمایه فک هاي کلیدي:واژه
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  1390بررسی نگرش کارکنان ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به ارزشیابی ساالنه در سال 
  

  3پور خواجه غیاثی، رقیه ولی2 ، سیده زینب موسوي 1محمدحسین جعفري

  

  امور اداري ستاد دانشگاه ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرانسرپرست   -1
  کارشناس امور اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران -2
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرانکارشناس امور آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه  -3
  

اي که بر تاثیر مثبت نظام ارزشیابی گنجد، دستهمطالعات انجام شده در حوزه ارزشیابی عملکرد در دو طیف میسابقه و هدف: 
ته و از آن رضایت عملکرد بر انگیزش و کارائی کارکنان اعتقاد دارند و دسته دوم درخصوص نظام ارزشیابی عملکرد نظر مثبت نداش

ندارند. ارزشیابی عبارت است از سنجش میزان تالش و حدود موفقیت کارمند در اجراي وظایف شغلی و تکالیف رفتاري مورد انتظار. 
بینی رفتار اجتماعی و شغلی و هم براي تفسیر پس از بنابراین آگاهی از چگونگی نگرش کارکنان نسبت به ارزشیابی هم براي پیش

  تواند براي مدیران مفید واقع شود.می انجام آن
منطقی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی  -این مطالعه از نوع توصیفیروش کار: 

قرار نفر با روش نمونه گیري تصادفی مورد بررسی  217باشد که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد می 1390مازندران در سال 
سوال گردآوري شد. روائی صوري و محتوایی ابزار توسط  19هاي مورد نظر از طریق پرسشنامه محقق ساخته حاوي  گرفتند. داده

ها پس از گردآوري محاسبه شده است. داده	α=86/0متخصصین این زمینه تائید شده و پایائی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
  اي تحلیل گردید.و آزمون آماري دوجمله spssافزار بوسیله نرم

درصد از کارکنان نگرش مثبت نسبت به ضرورت انجام ارزشیابی داشتند و در حالیکه   9/56یافته ها نشان داد که حدود ها : یافته
خدمت و سطح درصد دیدگاه مثبتی داشته اند . ارتباطی بین سن ، جنس ، محل  63/18نسبت به نحوه اجراي ارزشیابی کنونی  فقط 

  تحصیالت با ضرورت ارزشیابی و ارزشیابی جاري دانشگاه دیده نشد.
طبق این مطالعه اکثر کارکنان انجام ارزشیابی را ضروري دانستند اما نسبت به ارزشیابی جاري نگرش مثبتی نداشته یا گیري: نتیجه

ورد استفاده در ارزشیابی باشد از آنجاییکه ارزشیابی راهی بی تفاوت بودند شاید این نوع نگرش ناشی از روش ها، معیارها و ضوابط م
کند براي رشد و شکوفایی فردي کارکنان است نگرش منفی کارکنان نسبت به آن بر رشد و شکوفایی سازمانی که در آن کار می

  رسد.تاثیر منفی دارد. لذا تغییر در شیوه ارزشیابی جاري کارکنان دانشگاه ضروري به نظر می
ارزشیابی، کارکنان، نگرش، دانشگاههاي کلیدي: واژه  
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  مروري بر عوامل موثر بر پذیرش بازنشستگی
  

  سیما عطاریان
  

  کارشناس بودجه معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل

  
فعالیت پس از آن مستلزم دارا بودن شرایط خاص است. امروزه ها بازنشستگی یعنی پایان خدمت و ادامه در سازمان :سابقه وهدف

ها با مراجعات مکرر در زمینه ادامه خدمت کارکنان روبرمی باشند که همین امر این سوال را در ذهن متباطر می کند که چه سازمان
 عواملی بر پذیرش بارنشستگی موثر می باشند؟

انجام گردید. کلیه منابع در زمینه پذیرش بازنشستگی به زبان فارسی  و از  1394این مطالعه مروري در تابستان سال  :روش کار
هاي الکترونیکی فارسی همچون بانک اطالعاتی مقاالت علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه اطالعات ومدارك علمی ایران، طریق بانک

مقاله و متن بود که از میان  30ي گوگل با واژگان فارسی صورت گرفت. نتیجه جستجواطالعات نشریات کشور ونیزدرموتور جستجو
 مورد از جنبه پوشش موضوع و با توجه به عوامل تاثیرگذار بر قبول بازنشستگی به روش تحلیل محتوایی انتخاب شدند. 20آنها تعداد 

سمانی، سن، جنس، مسائل حمایتی، آمادگی روحی روانی، درمتون ومقاالت به موارد متعددي از قبیل وضعیت سالمت ج :یافته ها
اي، مبلغ پاداش بازنشستگی، حقوق و مزایاي پس از بازنشستگی، شرایط اقتصادي، افراد تحت تکفل، امنیت شغلی، خدمات مشاوره

ه گردید که ازجمع مزایاي اجتماعی باز نشستگی، نگرش جامعه به بازنشستگی به عنوان عوامل موثر بر پذیرش بازنشستگی اشار
بندي آنها، آمادگی براي بازنشستگی، سالمتی، هویت یابی افراد بازنشسته وحمایت خانواده، سازمان و جامعه بعنوان عوامل موثر بر 

 پذیرش بازنشستگی بدست آمد.
روحی و روانی تا : عوامل موثر بر قبول بازنشستگی متعدد و پیچیده و شامل عوامل انسانی همچون سالمت جسمی، نتیجه گیري

مسائل اجتماعی همچون سیستمهاي حمایتی و انگیزشی می باشند که با طراحی روشهاي مداخله اي مناسب  همچون حفظ و ارتقا  
یابی افراد بازنشسته میتوان شرایط سالمتی کارکنان، ایجاد آمادگی براي بازنشستگی، ایجاد یا احیاء سیستمهاي حمایتی وهویت

  را براي کارکنان فراهم نمود. پذیرش بازنشستگی
  پذیرش، بازنشستگی، عوامل موثر، مطالعه مروري: واژه هاي کلیدي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

  نیازهاي آموزشی مشمولین طرح نیروي انسانی واحدهاي ستادي دانشگاه علوم پزشکی بابل ؛ یک مطالعه کیفی
  

         MD)(2، سیمین موعودي (BSc)2امیري، محدثه شامخی (MSc)2، بهاره اسبکیان  (MSc)1مریم قائمی امیري
  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل -مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی - 1
 دانشگاه علوم پزشکی بابل - معاونت آموزشی  - 2

 
بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کلیه فارغ التحصیالن  سابقه و هدف: 

که خدمت آنان از سوي وزارت متبوع مورد نیاز اعالم میگردد، مکلفند در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پزشکی و تشکیالت تابعه آن خدمت نمایند که بیشتر این افراد در مراکز بهداشتی و درمانی که اکثرا مرتبط با رشته تحصیلی آنان 

ما بسیاري از این فارغ التحصیالن، با وجود دارا بودن مدارك بالینی اعم از پزشکی، مامایی، میباشد مشغول به کار می شوند ا
هاي علوم پزشکی کشور که بیشتر امور اداري و پشتیبانی مراکز درمانی را عهده دار می باشند پرستاري در واحدهاي ستادي دانشگاه

کز درمانی هیچ گونه دوره آموزش مدون مرتبط با شغل مورد تصدي دوره طرح موظف خود را طی می کنند و برخالف مشمولین مرا
را نمی گذرانند. لذا با توجه به اهمیت موضوع آموزش خصوصا درواحدهاي ستادي نظام سالمت این مطالعه با هدف بررسی نیازهاي 

 دید.آموزشی کارکنان مشمول طرح نیروي انسانی واحدهاي ستادي دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گر
مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا بود که طبقه بندي مقوله ها بر اساس مبانی نظري از پیش تعیین شده به روش  روش کار:

در  94تا  91در سالهاي نفر از مشمولینی بود که  34مصاحبه نیمه ساختار یافته از آوري اطالعات استقرایی مشخص شد. روش جمع
  بودند. واحدهاي ستادي طرح خود را گذرانده و یا در حال گذراندن طرح 

شنایی با ماموریت ها و ساختار اداري مقوله اصلی اخالق حرفه اي، توانمندسازي، آ 3مطالب مطرح شده درمصاحبه ها در یافته ها: 
رتباط موثربا همکاران و ارباب رجوع، در دسته بندي شدند. در مقوله اخالق حرفه اي زیر مقوالت چگونگی ا دستگاه محل خدمت

شنایی با ماموریت ها و ساختار اداري دستگاه محل مقوله توانمندسازي چگونگی انجام کار تیمی و توانمندي در حل مساله، در مقوله آ
  خراج گردید.آشنایی با آموزش وظایف محوله و قوانین و ساختار اداري بعنوان مهمترین نیازهاي آموزشی مشمولین است خدمت

با توجه به نتایج فوق، برگزاري دوره هاي آموزشی بدو خدمت مشمولین متناسب با شغل مورد تصدي می تواند بستري  نتیجه گیري:
هاي شغلی (دانش، مهارت و نگرش) لذا ایجاد تواناییمناسب را جهت ارتقاي سازمان و در نتیجه بهبود نظام سالمت  ایجاد کند. 

  تصدي شغل مورد نظر در این افراد توسط مسئولین امر ضروري به نظر می رسد. مورد نیاز براي 
  نیاز، آموزشی، مشمولین، ستادي واژه هاي کلیدي:
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  1393بررسی وضعیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل 
  

  6، مریم بذرافشان5، بنین کاظمی4عباسیان، هادي 3، محمدابراهیم جاجی آقا تبار2فاطمه گیل چینی، 1زهرا سادات مدنی

  

  دانشیار گروه آموزشی اندودانتیکس ، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علومپزشکی بابل - 1
  کارشناس واحد پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علومپزشکی بابل و نویسنده مسئول - 2
  دانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلدندانپزشک عمومی، رئیس اداري مالی دانشکده دن - 3
  مسئول امور اداري و عمومی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علومپزشکی بابل - 4
  پرستار دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علومپزشکی بابل - 5
 پرستار دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علومپزشکی بابل - 6

  
روز کردن  ها به عنوان یکى از عوامل رشد و بههاى آموزشى و ضمن خدمت در متون علمى سازمانکارگاههاى دورهسابقه و هدف: 

هاى ضمن خدمت داراى سه بعد فردى، سازمانى و اجتماعى است که در بعد فردى، به آموزش .شوداطالعات کارکنان مطرح  مى
اى و هاى حرفهروز کردن دانش و مهارت. در بعد سازمانى، هدف به شودرشد و شکوفایى استعدادها و افزایش رضایت فرد منجر مى

این مطالعه  .باشداى مد نظر مىهاى انجام کار است. در بعد اجتماعى نیز رشد وتوسعه اجتماعى درسطح محلى و منطقهبهبود روش
  است.به منظور بررسی وضعیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل انجام شده 

این مطالعه به روش گذشته نگر و مقطعی و با سرشماري شناسنامه هاي آموزشی پرسنل رسمی و پیمانی و قراردادي ( روش کار: 
  انجام شد. 1394) این دانشکده در واحد اداري و درمانی در سال  4و  3تبصره 

  8994بمدت  1393نفر در سال  65به تعداد  4و3کل دوره هاي آموزشی گذرانده شده پرسنل رسمی و پیمانی و تبصره یافته ها: 
ساعت عمومی). متوسط ساعت آموزش هر یک از پرسنل رسمی و پیمانی نامبرده در 4736ساعت تخصصی و4250ساعت بود ( 

نفر پرسنل رسمی و پیمانی  28ساعت عمومی بود.  102ساعت تخصصی و  100رسته بهداشتی درمانی دانشکده در هر سال 
عمومی). متوسط ساعت آموزشی  3508تخصصی و 2850ساعت آموزشی داشتند ( 6358رسته بهداشتی درمانی و اداري  دانشکده در

رسته بهداشتی درمانی  4و3 نفر از پرسنل تبصره 4ساعت عمومی بود.  102ساعت تخصصی و  130هر پرسنل رسمی و پیمانی 
 "اداري جمعا 4و3نفر پرسنل تبصره  22وده بودند. طی نم )ساعت عمومی 344ساعت تخصصی و  400(ساعت  744 "جمعا

ساعت آموزش عمومی  86، 4و3ساعت فقط دوره آموزش عمومی طی نموده بودند. بطور متوسط هر یک از کارکنان تبصره 1892
از پرسنل  )% 8/33ساعت گذراندند. در واقع ( 86دانشکده آموزش عمومی را حداقل به میزان 4و3 پرسنل تبصره%100طی نموده اند. 

  دانشکده فاقد دوره هاي آموزشی تخصصی بودند.
در زمینه هاي تخصصی  "خصوصا 4و3 این بررسی نشان داد که الزم است توجه بیشتري به آموزش پرسنل تبصرهنتیجه گیري: 

  بعمل آید.
  آموزش ضمن خدمت کارکنان، آموزش تخصصی، آموزش عمومیواژه هاي کلیدي: 
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  دانشگاه علوم پزشکی بابلر دي شغلی کارکنان حوزه آموزش درضایتمنیزه و گح انطس
    

  منیره پروانه
 

  کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
پیشرفت و بهره وري هر ر توسعه و دیریتی دمتی کارکنان از مهمترین عوامل مدیزه خگو حفظ ان دبی شک ایجاسابقه و هدف: 
ذار است. لذا این گي شغلی یکی از مهمترین عواملی است که بر کیفیت و کمیت فعالیت سازمان تاثیرد. رضایتمندسازمان می باش

  رفت.گانجام  دانشگاه علوم پزشکی بابلر دي شغلی کارکنان حوزه آموزش دیزه و رضایتمنگح انطف ارزیابی سدالعه با هطم
رجه د 3ر مقیاس دسوال  11رافیک و گمود. پرسشنامه اي حاوي مشخصات دانجام ش 91ر سال تحصیلی دالعه طاین مروش کار: 
. ده شدادت دعو دمور 42که  دیدرگه هاي تابعه ارسال دانشکدي و دراحی و براي کلیه کارکنان حوزه آموزش ستاطاي لیکرت 

  .دتجزیه و تحلیل ش  spss15ذاري و با نرم افزار دگالعات کطا
به شغل  %24/43. داشتندسال شرکت  42/13متی دین سابقه خگسال و میان 74/37ین سنی گنفر با میان 42العه طر این مد: یافته ها
وره د %54/54انسته و ددانش تخصصی را زیادبه  دنیاز خو %66/66. داشتنطدي متوسدعالقمن %35/51و  دي زیادعالقمن دفعلی خو

رف طه شغلی از طر حیدر صورت ارائه کاري با ارزش دانی درد. قدانستندی موثر می طمتوس در حدرا  دمت موجودهاي ضمن خ
ي کمی از شیوه هاي درضایتمن دافرا %80ه است و مجموعا دکم بو دموار % 5/67و  %28/51ر دهمکاران و مسئولین به ترتیب 

  . دیرگي و علمی انجام می دنسبتا ج ورطانان ب دارزشیابی عملکر دندبو دمعتق % 36/47. داشتند دتشویقی موجو
الزم  طیزه و نیز فراهم ساختن شرایگان دبرنامه ریزي الزم جهت رفع موانع ایجا دمی شو دیشنهاپالعه طبر اساس این منتیجه گیري: 

رفتن گر نظر دو  دها، ارائه بازخوردقیق، ارزشیابی عملکردر این راستا پایش دکه  ددرگي شغلی کارکنان انجام دجهت ارتقاء رضایتمن
  .دراهکارهاي تشویقی پراهمیت و ضروري می نمای

  ي شغلی، آموزشدیزه، رضایتمنگارزیابی، انواژه هاي کلیدي: 
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  آذر گرگان 5شناسایی رابطه بین عوامل  فردي و قابلیت استخدام کارکنان مرکز آموزشی و درمانی
  علی مقدسی

 انسانی، معاون مدیر توسعه سرمایه انسانی، دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس ارشد مدیریت منابع 

ساختاردهی مجدد، کوچک سازي و خصوصی  هاي اخیر، محیط کار به خاطر تحوالتی نظیر، ادغامها، جذبها،در دههسابقه و هدف: 
روابط بین کارمند و  ا و مشاغل اثرگذار بوده،هاین تغییرات و تحوالت عالوه بر اینکه بر سازمان . سازي تغییرات زیادي داشته است

سازمان را تحت تأثیر قرار داده و روابط و قرارداد استخدامی جدیدي را موجب گردیده است. بحث قابلیت استخدام پیش درآمد 
 اي است که روابط کاري را تحت تأثیر قرار میدهند.تغییرات فزاینده 

بر . نفر از کارکنان مراکز آموزشی و درمانی گرگان بوده است 310 همبستگی و حجم نمونه–روش تحقیق حاضر توصیفیروش کار: 
 و آموزشی مراکز در کارکنان استخدام قابلیت بر موثر فردي عوامل: این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است

 مختلف آزمونهاي کمک به و شناسایی دولتی ازمانهايس در آن بر موثر فردي عوامل سئوال، این به پاسخ براي کدامند؟ درمانی
  گردید. تببین کارکنان استخدام قابلیت با عوامل آن ارتباط) چندگانه خطی رگرسیون پیرسون،(

 بازار با تعامل خصی پذیریش انطباق کارراهه، هویت اجتماعی، سرمایه انسانی سرمایه متغیرهاي پژوهش تحلیلی مدل دریافته ها:
 گردآوري اصلی ابزار. است شده گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به کارکنان استخدام قابلیت و مستقل متغیر عنوان به که کار

استاندارد است که بر اساس متغیرهاي مورد بررسی تهیه و تنظیم شده است که براي تعریف دقیق شاخص ها و  پرسشنامه اطالعات
دگانه استفاده شد و سوالهایی که اشتراك آنها پایین بود حذف شد بدین ترتیب پرسشنامه نهایی ارتباط آنها با یکدیگر از رگرسیون چن

سوال مربوط به تعامل  10 سوال مربوطبه انطباق پذیریش خصی، 12: ها استفاده شد شاملکه براي تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه
 23 سوال مربوط به سرمایه انسانی و در نهایت 5 به سرمایه اجتماعی، سوال مربوط 5 سوال مربوط به هویت کارراهه، 8 با بازار کار،

بین عوامل «نفر می باشد. فرضیه اصلی  310 حجم نمونه از جدول مورگان به تعداد .سوال مربوط به قابلیت استخدام کارکنان است
 باتوجه به نتایج آزمون، ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر »فردي با قابلیت استخدام کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد

مقدار عددي معنیدار مشاهده شده کمتر از سطح معنی داري است لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط میان . می باشد 0,521
ن این دو متغیر داراي عالمت مثبت با توجه به اینکه ضریب همبستگی بی. شودتایید نمی ٪95 دو متغیر مذکور در سطح اطمینان

دار و مستقیمی میان عوامل فردي و قابلیت استخدام کارکنان مراکز آموزشی درمانی توان گفت که ارتباط معنیباشد بنابراین میمی
  .گرگان وجود دارد

شخصی، سرمایه اجتماعی، هویت کارراهه، انعطافپذیري ( نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تمامی عوامل فردينتیجه گیري: 
باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود  .با قابلیت استخدام کارکنان رابطه معنی داري دارند) سرمایه انسانی، تعامل با بازارکار

ه که کارکنان مراکز آموزشی و درمانی گرگان در وهله اول نقش خود توصیفی را در قابلیت استخدام بسیار مهم تشخیص دهند. ب
عبارتی از نظر آنها کسانی که قابلیت استخدام را خواهند داشت که در جستجوي بهبود درشغل فعلی و در وضعیت موجود به طور عام 

درضمن توانایی تشریح و توصیف تجربیات و مهارتهاي گذشته خود را براي کارفرمایان و . در کارراهه و مسیر شغلیشان باشند
  .بایست انگاره مثبتی از خود داشته باشنددر واقع آنها می. مطلوب در اهداف خود ایجادکنند سازمانها داشته و خویشتن هاي

  قابلیت استخدام، عوامل فردي کلمات کلیدي: 
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 )1394بررسی استرس شغلی در کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل (سال

  
  2، طیبه اسماعیلی1ماندانا امیري

 

 معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 مسئول آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2

 
کارکنان ارزشمندترین سرمایه هر سازمان به شمار میآیند و عملکرد فرد در عملکرد کل سازمان تأثیرگذار است. سابقه و هدف :  

استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد بر سر شغل معینی دستخوش آن می شود و از کنش متقابل بین شرایط کار و 
استرس شغلی در ط فردي با محیط صورت می گیرد. در این مطالعه استرس شغلی در روابویژگیهاي فردي شاغل به وجود می آید و 

 بررسی قرار گرفت. کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد 
جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان معاونت توسعه ومدیریت منابع می باشد، این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی : روش کار

جمع آوري گردیده که روایی و پایایی  HSEنفر به پرسشنامه پاسخ دادند. داده  ها بر اساس  پرسشنامه  استرس شغلی  32دند که بو
  استفاده گردید. SPSSآن قبال توسط سایر محققین تایید شده بود. براي استخراج آمار توصیفی و تحلیل داده ها از نرم افزار 

نفر  19سال و  30در گروه سنی زیر) %41(نفر  13که  .مرد بودند) %56(نفر  18زن و ) %44(نفر  14نان،نفر کارک 32از کل یافته ها: 
داراي )%19(نفر  6سال داشتند. 20باالي ) %37(نفر 10سال و  20سابقه کارزیر) %63(نفر  17سال قرار داشتند، که 30باالي ) 59%(

استرس بودند. در این بررسی بین جنس و استرس شغلی ارتباط معنی داري داراي استرس کموبدون )%81(نفر 26استرس متوسط ،
) وجود داشت، در سایر مولفه ها ( وضعیت تاهل، سن و ... ) ارتباط معنی داري با نمره استرس شغلی مشاهده  Pvalue=0/01(با

  نشده است.
م بودند که میتوان سه عامل مهم استرس شغلی را با توجه به نتایج این بررسی که بیشتر کارکنان داراي استرس کنتیجه گیري: 

ویژگی هاي فردي شاغل، شرایط کار و برآیند آن دو دانست. استرس باعث به همخوردن تعادل روانشناختی شده و پیامدهاي 
با به در نهایت پیامدهاي استرس شغلی منجر به نارضایتی شغلی میگردد. مدیران و مسئولین محترم می توانند  .مختلفی دارد

کارگیري روش هاي مناسب نسبت به کاهش استرس در محیط کار اقدام نمایند و با ایجاد محیطی آرام موجب کارایی بیشتر 
 کارکنان گردند.

  استرس، استرس شغلی،کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل واژه هاي کلیدي:
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  1393تنکابن در سال بررسی کیفیت اقدام رهبري در بیمارستان شهید رجایی 
  

  2،محمد صادق سهرابی نژاد1محمد مهدي مردانشاهی

  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر  علوم تربیتی کارآفرینی، دکترا، - 1
    دانشگاه علوم پزشکی مازندران شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن، کارشناس،کارگزین مسئول، - 2

  
هایی زنده باقی بماند و مراجعین بیمارستان انسان و بصورت پویا دائما سازمانی است که بایدبیمارستان یک مجموعه  :سابقه وهدف

هستند که  باید براي بازگرداندن سالمتی خود به این مراکز مراجعه و از خدمات آن استفاده نمایند. بیمارستان نیز براي ارائه بهترین 
  . یک ساختار با کیفیت در فرآیند خدمت رسانی ایجاد نماید خدمات درکمترین زمان، هزینه ها و عوارض الزم است

تحلیلی است که با استفاده از چک لیست استاندارد مالکوم بالدریچ اطالعات  -مطالعه انجام شده یک مطالعه توصیفی :روش کار
 SPSSنفر از پرسنل بیمارستان جمع آوري شد و با استفاده از نرم افزار  225 مربوط به تعیین کیفیت اقدام رهبري  طی مصاحبه با 

مستقل دو نمونه اي، آزمون تحلیل واریانس تک عاملی و آزمون فرید من مورد تجزیه و  tتک نمونه ، tوآزمون هاي آماري (آزمون 
  تحلیل قرار گرفت 

درصد  44درصد کارکنان زن بوده اند و  76گان کارکنان مرد و درصد از پاسخ دهند 24یافته هاي پژوهش نشان می دهد  :یافته ها
درصد اطمینان می توان گفت  95سال بوده اند .در خصوص معیار رهبري نشان داد که با  35تا  25پاسخ دهندگان در گروه سنی 

می باشد که سطح مطلوبی  125از  77,8معیار رهبري بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سطح مطلوبی می باشد و امتیاز اکتسابی 
  )p>0.05(باالتر از متوسط ) را نشان می دهد. (

تواند و مشارکت همه اعضاي سازمان می خدماتبا محور قراردادن کیفیت  یک سازمان با رهبري مناسب می تواند  :نتیجه گیري
ي و سازمانی را با تکیه برخالقیت و نوآوري نفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیري فردرا جلب و منافع ذي مراجعینرضایت 

  نماید.تشویق و ترویج 
  رهبري، کیفیت، بیمارستان، مالکوم بالدریجواژه هاي کلیدي: 
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  بررسی عوامل انگیزشی موثر دربهبود فرایند ارزیابی عملکرد ساالنه کارمندان
  

  بتول  الجوردي
  مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی سمنانکارشناس ارزیابی عملکرد، معاونت توسعه 

  
ارزیابی، بخشی جدا نشدنی از هر فرایند کاري است که بمنظور شناسایی نقاط ضعف و تاکید برنقاط قوت صورت  سابقه و هدف:

و داراي نتایج میگیرد که درمجموع به بهبود انجام آن فرایند منجر می شود. ارزیابی عملکرد کارمندان نیز از سالها قبل، انجام 
مستقیم و غیر مسقیم گوناگونی بوده است. این تحقیق به بررسی علل کاهش انگیزه کارمندان در خصوص مشارکت در انجام فرایند 

  ارزیابی عملکرد و عوامل موثر در بهبود آن می پردازد.
وصیفی و از لحاظ محل،کتابخانه اي تحقیق حاضر از لحاظ محقق فردي و از لحاظ هدف، کاربردي  و از لحاظ روش، تروش کار: 

واحد تحت پوشش دانشگاه در  22واحد از کل  5می باشد. در این تحقیق، بررسی بازه زمانی شروع و اتمام فرایند ارزیابی عملکرد در 
یت (بعد از اجراي قانون مدیر 1391(قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري ) و مقایسه همان وضعیت در سال 1386سال 

  خدمات کشوري ) مد نظر قرار گرفته و اطالعات مورد نیاز از واحد ارزیابی عملکرد اخذ گردیده است.
واحد زیرمجموعه دانشگاه انتخاب  22واحد محیطی که به صورت تصادفی از کل 5در  86فرایند ارزیابی عملکرد در سال  یافته ها:

روز ) انجام گردیده در حالیکه این  19ماه و  6روز (  199در هر واحد در مدت  روز یعنی به طور میانگین 995در بازه  "شدند مجموعا
روز) به  28ماه و  7روز (  238روز یعنی بطور میانگین در هر واحد 1190در مدت   "مجموعا 91فرایند در همان واحدها در سال 

جاد انگیزه بیشتر در کارمندان در خصوص تکمیل و طول انجامیده است .تاثیر مستقیم و ساالنه نمرات ارزیابی میتواند موجب ای
  تحویل فرمها ، سرعت بیشتر انجام فرایند و پویایی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گردد.

اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري و حذف تاثیر مستقیم و ساالنه نمرات ارزیابی در احکام حقوقی موجب کاهش  نتیجه گیري:
ي تکمیل و تحویل فرمها و کندي فرایند ارزیابی گردیده است. پیشنهاد می گردد نمرات ارزیابی عملکرد انگیزه درکارکنان برا

کارمندان (همچون سالهاي قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري) به صورت مستقیم و ساالنه در احکام حقوقی کارمندان 
  موثر باشد. 

  نه،احکام حقوقی، انگیزه بیشتر، پویایی سازمانارزیابی ساالنه، تاثیر ساال واژه هاي کلیدي:
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  شناسایی عوامل استرس زا در پرسنل مرکزدرمانی تخصصی ناباروري فاطمه زهرا (س) بابل
  

، زینب حاجی آقازاده 5، موسی علیزاده4، علی حسنی روشن3، فاطمه حاجی تبار سنگ رودي2ندامهدي نژاد گرجی، 1شراره عابدي فیروزجایی
  9، محبوبه نیک خصال8، زهرا عزیزي کانی7، صدیقه قاسمی آالشتی6مقري

  
 کارشناس روانشناسی مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري - 1
 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري - 2
 کارشناس مامایی مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري - 3
 تحقیقات بهداشت باروري و ناباروريحسابدار اموال مرکز  - 4
 کارشناس امور اقتصادي مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري - 5
 کاردان اتاق عمل مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري - 6
 کاردان هوشبري مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري - 7
 ناباروريکاردان اتاق عمل مرکز تحقیقات بهداشت باروري و  - 8
 کارشناس امور اداري مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري - 9

  
استرس تعادل جسمی و روانی افراد را بر هم زده و  : کارکنان گروه پزشکی تحت تاثیر عوامل متعدد استرس زا هستند.سابقه و هدف

مطالعه می دهد. کارائی افراد را در ابعاد مختلف کاهش لذا  اهداف سازمان را به خطر انداخته  با ایجاد مشکالت جسمی و روانی،
  . انجام شدپرسنل مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا (س) بابل شغلی در  يعوامل استرس زا سنجش حاضر با هدف

قرار گرفتند. ابزار  در این مطالعه توصیفی تحلیلی کلیه پرسنل مرکز تخصصی ناباروري فاطمه زهرا (س) بابل مورد بررسی روش کار:
و با استفاده از  18نسخه   SPSSتوسط نرم افزار) بود. اطالعات پس از جمع آوري (HSS35سنجش پرسشنامه استرس شغلی 

  در نظر گرفته شد. 0,05سطح معنی داري  .آمار توصیفی و آنالیز رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
بود. میانگین کل نمره استرس  39,14±6,54نفر از پرسنل تکمیل گردید. میانگین سن افراد 50درمجموع اطالعات  یافته ها:

سن، جنس، وضعیت تأهل و ) استرس باال داشتند.%42نفر( 21) استرس متوسط و  %58نفر( 29) بود. 175(از سقف12,28±103,58
ولی ارتباط بین تحصیالت و استرس شغلی به لحاظ آماري معنی دار  ادندسابقه کار ارتباط معنی داري با استرس شغلی نشان ند

). همچنین ارتباط بین ابعاد مشتمل  بر بی کفایتی، ناسازگاري نقش، ابهام نقش و روابط با استرس شغلی معنی دار (P=0.04بود
  ). ولی خردآزمون گرانباري با استرس شغلی ارتباط معنی داري نداشت.(P<0.0001بود
: با آگاهی از منابع استرس زا در کارکنان می توان این منابع را محدود کرد و یا با باالبردن سطح آگاهی علمی و حرفه جه گیرينتی

سازگاري آنها را نسبت کارگاه مدیریت استرس، فراهم کردن امکانات رفاهی در بخش ها و آموزش پیوسته، اي کارکنان و برگزاري 
  افزایش داد.به موقعیت هاي مختلف 

  : استرس شغلی، کارکنان، مرکز درمانی تخصصی  ناباروري، شهر بابلواژه هاي کلیدي
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  1393 نتایج ارزشیابی کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل
  

  5، حبیب ا... قربانگلی گنجی4، هادي عباسیان امیري3، مهدي زاهدپاشا2، فاطمه گیل چینی1محمد ابراهیم حاجی آقایتبار

  

  دندانپزشک عمومی، رئیس امور اداري دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس واحد پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، نویسنده مسئول -2
  مسئول بایگانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  ور اداري و عمومی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس مدیریت دولتی، مسئول ام -4
 کارشناس کارگزینی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علومپزشکی بابل -5

  
ارزشیابی یکی از ابزارهاي مهم و مؤثر مدیریت در جهت دستیابی به اطالعـات مـورد نیـاز براي تصمیم گیري  :سابقه وهدف

با اعمـال صـحیح ایـن وسیله نه تنها اهداف و مأموریتهاي سازمان به کارآیی  .یک سازمان میباشد درخصوص عملکرد کارکنان
این مقاله با هدف بررسی نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان .مطلوب می رسد بلکه منافع کارکنـان و جامعه نیز تأمین می شود 

   .دانشکده از دیـدگاه مـدیران انجـام شده است
جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشکده دندانپزشکی  .انجام گرفت1394پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که در سال  :روش کار

داده ها با استفاده از مدارك موجود در واحد بایگانی و کارگزینی دانشکده جمع آوري  .بابل  بودندکه بصورت سرشماري انتخاب شدند
  .بوده که بصورت توصیفی گزارش شده است1393مره ارزشیابی در سالشده که شامل جنس، تحصیالت، محل کار و ن

) %76/4نفر(4)مرد، از نظر سطح تحصیالت%1/57نفر( 48)زن و%8/42نفر(36نفر ارزشیابی شونده از نظر جنس 84از بین یافته ها:

تر از دیپلم بودند. از نظر محل  )دیپلم و پایین%1/32نفر(27)کاردان و%38نفر( 32)کارشناس،%61/22نفر(19پزشک و کارشناس ارشد،

) %4/21نفر(18) در واحد درمانی کار می کردند. از نظر نمرات ارزشیابی کسب شده %33نفر( 28) در واحد اداري و %63نفر(53کار 

  نمره کسب کردند. 80-85) بین%19/1نفر (85،1-90)بین %34نفر(29، 90- 95) بین %42نفر( 36، 95-100بین

این مطالعه نشان می دهد که کلیه کارکنان در سطح مناسبی از کارایی قرار دارند و میتوان گفت که مدیران نتایج نتیجه گیري: 

ها واهداف خود را به کارکنان انتقال داده و موجبات بهسازي آن ها را فراهم کرده اند و به موفقیت کاري خود توانسته اند اولویت

  رسیده اند.

  بی، نمره ارزشیابی، ارزشیابی کارکنان، دانشکده دندانپزشکی بابلنتایج ارزشیاواژه هاي کلیدي: 
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 عوامل ایجاد کننده استرس شغلی کارکنان

  
  2، فریده قریب1نرگس قلی زاده پاشا

  
 کارشناس طبقه بندي مشاغل، کارشناسی ارشد مدیریت، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 آموزش و طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیر گروه تشکیالت - 2
  

 هاي مرتبط با شغلی دانست. استرس زا و وضعیتتوان روي هم جمع شدن عاملهاي استرساسترس شغلی را میسابقه و هدف: 
اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت هاي اعضاي سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهاي  شغلی

قصد این مطالعه بررسی عوامل ایجاد  گردد.عصبی دست به اعمالی می زنند که مستقیما در فعالیت ها و بازدهی سازمان منعکس می
  کننده استرس شغلی می باشد.

 Googleدر ابتدا منابع کتابخانه اي در زمینه استرس شغلی پرداخته شد. سپس با استفاده از موتورهاي جستجو کار: روش 

Scholar ،Yahoo ،Magiran  وSID .مقاالتی با کلیدواژه استرس شغلی جستجو گردید  
امل عوامل فردي، عوامل سازمانی و عوامل مقاله داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل کلی استرس شغلی ش 40 یافته ها:

محیطی عنوان می شود. آنچه در این بررسی مشاهده شد عوامل استرس زایی شغلی شامل موارد زیر بوده است: جو و فرهنگ 
سازمانی، سبک رهبري و مدیریتی، شخصیت فردي و ژنتیکی، سالمت روانی، مشکالت خانوادگی، ارگونومی و شرایط محیط کار، 

نات و تجهیزات کاري، تضاد هاي شغلی، عدالت سازمانی چه در رفتار مسئولین و چه در نحوه پرداخت مزایا، میزان توانمندي و امکا
تخصص و صالحیت انجام کار، میزان مسئولیت و  بار زیادکاري و حتی فشار کاري کم، نوبت کاري، روابط بین افراد سازمان، قوانین 

  ادي و تغییرو مقررات دولتی، شرایط اقتص
اکثر محققین اذهان داشتند ارتباط معنی دار بین عوامل فردي، سازمانی و محیطی در به وجود آوردن استرس شغلی نتیجه گیري: 

وجود دارد. لذا، پیشنهاد می گردد با توجه به اثرات زیان آور استرس زیاد شغلی در میزان رضایتمندي و بهره وري سازمان با انجام 
تر در این زمینه و شناسایی عوامل از بین برنده آن بتوان با سازمانی پویاو کارکنانی سالم (جسمی و روانی) به اهداف تحقیقات بیش

  سازمانی دست یافت.
  استرس شغلی، عوامل ایجاد کننده استرس واژه هاي کلیدي:
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  1394پزشکی استان مازندران  ،  سال بررسی بومی سازي فرآیند توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه علوم 
  

  امید صنوبري
  

   دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،بهداشت و درمان شهرستان تنکابن کارشناس دریافت و پرداخت، شبکه
  

توانمندسازي کارکنان یکی از تکنیک هاي مؤثر براي افزایش بهره وري کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و  سابقه و هدف:
تواناییهاي فردي و گروهی آنها در راستاي اهداف سازمانی است . در مدل بومی سازي فرایند توانمند سازي منابع انسانی که استفاده 

عه و تطابق آن با شرایط جامعه بومی در راستاي اهداف سازمانی می باشد از جایگاه ویژه اي آگاهانه از الگو ها، روش ها و فنون توس
  برخوردار است.

مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که با توجه به ماهیت عملیاتی و کاربردي آن به عنوان بک  روش کار:
نفر از مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران می  234آماري  تحقیق پژوهشی کابردي نیز بشمار می رود. نمونه

باشد که این تعداد با جدول جرسی و مورگان تعیین  گردید و نمونه بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. دادها از طریق 
کرونباخ که براي بهره وري، توانمند سازي و کل پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوري گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي 

  تجزیه و تحلیل گردید .       SPSSبدست آمده است و داده ها با نرم افزار  0,899،    0,811،     0,714سواالت بترتیب 
بی کارکنان اعتبار تأثیر تمامی مولفه هاي تحقیق شامل توانایی در انجام کار، وضوح کارها، عامل محیطی، چگونگی ارزیا یافته ها:

  تصمیمات، انگیزه کارکنان و حمایت سازمانی در بومی سازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران معنی دار می باشد.
بومی سازي فرایند توانمند سازي منابع انسانی با درنظر گرفتن کلیه عوامل تأثیر گذار یکی از تکنیک هاي افزایش نتیجه گیري : 
  ان در راستاي اهداف سازمانی و موجبات شکوفایی سازمان می گردد.بهره وري کارکن

توانایی در انجام کار، وضوح کارها، عامل محیطی، چگونگی ارزیابی کارکنان، اعتبار تصمیمات، انگیزه کارکنان،  واژه هاي کلیدي:
  استان مازندراندانشگاه علوم پزشکی حمایت سازمانی، توانمندسازي کارکنان، 
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  در کارکنان  DSM-IV-TRشناسایی استرسورهاي روانی اجتماعی مرتبء با محور دهار 
  

  3هادي عابدین پور -2، سمیه یحیی نژاد 1کلیمه اسالمی
  

  اپراتور معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  اپراتور معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  خوابگاه برادران معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول -3
  

وجود استرسورهاي روانی  1980استرس می تواند تغییرات نامطلوب در عملکرد و رشد روانی اجتماعی شود. از سال  سابقه و هدف:
اجتماعی در تشخیص اختالالت روانی مد نظر قرار گرفت. پژوهش حاضر به منظور شناسایی استرسورهاي روانی اجتماعی در 

  کارکنان طراحی گردید.
نفر از دانشگاه علوم پزشکی بابل به  1011سی همبستگی نگر انجام گرفت. نمونه اي به حجم این پژوهش در یک برر روش کار:

روش تصادفی طبقه اي انتخاب و با پرسشنامه ادراك حوادث استرس آور آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل 
  براي  گروه هاي مستقل بررسی شدند.  Tعاملی و آزمون 

نتایج نشان داد سه گروه مسائل مرتبط با فقدان، انطباق مجدد و رویدادهاي خوشایند به ترتیب استرسورهاي روانی  یافته ها :
  اجتماعی مورد بررسی می باشد. ادراك استرسورهاي روانی  اجتماعی در بین کارکنان زن  بیشتر از مردمی باشد.

نسخه چهارم راهنماي تشخیصی و آماري اختالل هاي روانی در چهار  گانه محور چهارمتن بازنگري شده 9مقوله هاي  نتیجه گیري:
مقوله عمده شناسایی شده در پژوهش حاضر نیز بازنمایی شده اند. با این وجود، پژوهش الگوي ظهور استرسورهاي روانی اجتماعی 

  در کارمندان متفاوت می  باشد.
ل انطباقی، رویدادهاي خوشایند، محور چهار متن بازنگري شده نسخه استرسورهاي روانی اجتماعی، فقدان، مسائ واژه هاي کلیدي:

  آماري اختالل هاي روانی -چهارم راهنماي تشخیصی 
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  هاي دولتی شهرستان ساري مقایسه استرس، رضایت و انگیزش شغلی در پرستاران و پیراپزشکان بیمارستان
  

  3، شعبان حیدري2، حسن صیامیان1لیال عباسی
  
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري، مازندران آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانش - 1
 استادیار گروه مدارك پزشکی و فناوري اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 2
  گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري، مازندران  - 3
  

هاي دولتی صلی پژوهش، مقایسه استرس، رضایت و انگیزش شغلی در پرستاران و پیراپزشکان بیمارستانهدف ا سابقه و هدف:
  شهرستان ساري است. 

پرستاران و پیراپزشکان  هیکلي شامل دو گروه (جامعه آماراى یا پس رویدادى بوده، روش پژوهش، على مقایسه روش کار:
 30نفر در نظر گرفته شده  به طوري که در  گروه پرستاران  60می باشند. حجم نمونه  94هاي دولتی شهرستان ساري  در سال بیمارستان

پرسشنامه رد ها سه پرسشنامه استانداگردآوري دادهابزارهاي اند. نفر که در انتخاب شده 30نفر و به همان تعداد از پیراپزشکان یعنی 
یی آزمون ها به روش باز ایپا.  ، بوده JMLپرسشنامه ي انگیزش شغلی  ،پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ،HSEاسترس شغلی 

و   0,63= پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ، HSE =0,69پرسشنامه استرس شغلیآزمون همبستگی درونی آنها بدست (
  tجهت تجزیه و تحلیل دادها از دو روش آمارتوصیفی و آماراستنباطی (روش آماري) JML =0,71 انگیزش شغلیپرسشنامه ی

  مستقل و آزمون رگرسیون چند متغیري) استفاده شده است.
-نتایج نشان داد میزان استرس شغلی در پرستاران بیشتر از پیراپزشکان است و همچنین میزان رضایت شغلی و انگیزش  ها:یافته

شغلی و انگیزه شغلی در پرستاران و پیرا هاي  استرسپرستاران کمتر از پیراپزشکان بوده و نیز نتایج نشان داد مولفهشغلی نیز در 
  شغلی آنان باشد.بینی کننده مناسبی براي رضایت تواند پیشپزشکان نمی

  شغلی، پرستاران، پیراپزشکاناسترس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش هاي کلیدي:واژه
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 بررسی تطبیقی معیارهاي گزینش کارکنان با معیارهاي نهج البالغه
  

  3محمد سیف اله زاده،  2، ماریه صفري 1محمدهادي یداهللا پور

  
  دانشیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس تربیت بدنی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
 امور رایانه، هسته گزینش کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس  -3

 
شود. از نشانه هاي کارآمدي نیروي انسانی کارآمد به عنوان رکن اصلی پایداري و حیات نظام سالمت محسوب میسابقه و هدف: 

انتخاب افراد شایسته و متعهد  توان به داشتن تعهد اخالقی و سالمت نفس اشاره نمود. همانطور که رسالت هسته گزینشافراد می
ترین باشد. شایسته ساالري، انتخاب کارگزاران اصلح، برگزیدن قضات شایسته و ... از مهمجهت بهبود کارآیی نظام سالمت می

  پردازد.دغدغه هایی است که حضرت علی(ع) در نهج البالغه به آن می
،  SID  ،IRANDOCاي و با جستجو در سایت هاي کتابخانهاین مطالعه از نوع مروري بوده که به صورت روش کار: 

MAGIRAN وgoogle  انجام گرفت. از بین مقاالت مرتبط در دسترس و کتب مرتبط و همچنین فرم هاي اطالعات فردي و
  ها و اطالعات در راستاي هدف مطالعه استخراج و مورد طبقه بندي قرار گرفت.تحقیقات گزینش داده

ترین همواره در طول تاریخ انتخاب افراد شایسته، مناسب، صالح و کارآمد جهت تصدي مناصب و مشاغل گوناگون از مهمیافته ها: 
هاي حاکمان بوده است. افراد غیر متعهد و ناکارآمد موجب هدر رفت منابع سازمان و تحریف مسیر نظام سالمت از دستیابی دلواپسی

باشد. عواملی چون رعایت نکردن معیارهاي اخالقی در جسم و درپی آن سالمت روح میبه اهداف عالیه خویش که همان سالمت 
اي و نداشتن تعهد کاري و ... از مصادیق و اهدافی است که هسته برخورد با بیماران و ارباب رجوع، رعایت نکردن اخالق حرفه

امراداره  م علی(ع) نیز در نهج البالغه به علت حساسیتهاي ساالنه خود از کارکنان به آن اهتمام ویژه دارد. اماگزینش در پایش
اند که رعایت آن ها در تعالی فردي و اصالح عمومی جامعه تأثیر حکومت به معیارهایی اخالقی و اعتقادي متعددي تاکید داشته

بقه، تعهد و احساس مسئولیت، توان به تجربه کاري مثبت، عقیده به اسالم، حسن ساي این معیارها میمثبت خواهد گذاشت. از جمله
  توان اشاره نمود.تفاوت نگذاشتن در برخورد با مردم (تکریم ارباب رجوع) و معیارهاي بیشمار دیگري می

با توجه بررسی هایی که به عمل آمده مواردي که در فرم اطالعات فردي و تحقیقات میدانی شخصی که مورد گزینش نتیجه گیري: 
ل توجهی با معیارهاي مطرح شده توسط امام علی(ع) در نهج البالغه دارد. توجه به سوابق خانوادگی و حسن گیرد تطابق قابقرار می

-سابقه، تجربه کاري و مسئولیت پذیري و ... در امر گزینش کارکنان از مواردي است که توسط گزینش گران مورد بررسی قرار می
  گیرد.

  ساالري، معیارهاي گزینشح، نهج البالغه، شایستهگزینش کارکنان، انتخاب اصلواژه هاي کلیدي :
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  بررسی میزان تاثیر توانمند سازي نیروي انسانی بر بهره وري کارکنان
  

  معصومه داداشقلی زاده آهنگر
  

  بخش اندو دانشکده دنداپزشکی   پرستار
  

امروزه سازمان ها  شاهد تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی  زیادي در محیط فعالیت خود  می باشند .  باتوجه به  :سابقه و هدف
شناخت تغییرات  در عرصه هاي  مختلف اقتصادي و اجتماعی و افزایش رقابت بین سازمانهاي صنعتی و خدماتی ، نیروي انسانی به 

ست . در این راستا  مدیران  باید شرایط سازمان هاي  را به گونه اي مهیا سازند که درآن هر عنوان عاملی تعییین کننده تبدیل شده ا
  شخص بتواند توانمندتر شود.

د سازي  نیروي انسانی   با بهروري  کارکنان می باشد .این نهدف از تحقیق حاضر  بررسی  نقش رابطه بین توانم روش کار:
ه گردآوري داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماري پژوهش  حاضر پژوهش از حیث هدف کاربري بوده و نحو

نفر به  59نفر می باشدکه براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان  70کلیه پرسنل دانشکده دندانپزشکی شهرستان بابل درحدود 
روشهاي آماري توصیفی  داده ها  با استفاده  از دیدند.روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي به  عنوان نمونه آماري تحقیق انخاب گر

  آزمونهاي پیرسون و همچنین رگرسیون خطی تجزیه تحلیل شد. و استنباطی  و با  نرم افزار و
در بین مولفه  هاي فرعی  توانمند سازي  بیشترین  اثر گذاري  بر روي بهره وري به ترتیب مربوط به مولفهاي احساس  یافته ها:
ضریب همبستگی بین احساس شایستگی و بهره  باشد. احساس اعتماد می احساس تاثیر گذاري، احساس حق انتخاب، ی،شایستگ

است. یعنی با توجه مدیران به احساس شایستگی آن ها باعث افزایش بهره وري  0/831وري کارکنان در سطح معنی داري 
  با بهره وري کارکنان دارد مده شایستگی بیشترین همبستگی راکارکنان می گردد. با توجه به ضریب همبستگی هاي به دست آ

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین توانمند سازي نیروي انسانی بر بهره وري کارکنان رابطه معنی داري وجود  نتیجه گیري:
وانمند سازي نیروي انسانی تاثیر بسزایی که افزایش میزان توجه دانشکده دندانپزشکی بابل به ت دار. بنابراین میتوان نتیجه گیري کرد
  در بهره وري کارکنان خواهد داشت.

  بهره وري نیروي انسانی مشارکت سازمانی، تعهد سازمانی، نوآوري، رضایت شغلی، توانمند سازي، :يکلیدهاي  واژه
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اعظم دانشگاه علوم  رابطه هوش معنوي با راهبردهاي مدیریت تعارض در کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر
  پزشکی مازندران

  3،علی گل افشانی2ارسطو گوران اوریمی،1شهربانو هاشمی

  

 کارشناس ارشد مدیریت - 1
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی سرپرست گروه تحول اداري دانشگاه علوم پزشکی مازندران  - 2
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی کارشناس آموزش - 3
  

حاضر، بررسی رابطه بین هوش معنوي با راهبردهاي مدیریت تعارض در کارکنان مجتمع دانشگاهی  پژوهش هدف ازسابقه و هدف: 
  پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.

کلیه کارکنان  این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري آن را روش کار:
براساس جدول کرجسی و دادند که نفر تشکیل می 450مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 

جهت  عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.اي براساس جنسیت بهطبقه گیري تصادفینفر با روش نمونه 210) تعداد 1970مورگان (
سوال و چهار مولفه (تفکر انتقادي وجودي، تولید معناي شخصی،  24) با 2008نامه هوش معنوي کینگ (پرسشها از دادهآوري جمع

سوال و در سه بعد (راهبردهاي  30نامه راهبرد مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون با آگاهی متعالی و توسعه سطح هوشیار) و پرسش
  است.  گرایی و کنترل)، استفاده شدهحلعدم مقابله، راه

آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ براي  ییپایا: روایی صوري و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان امر رسید و یافته ها
 تجزیه و تحلیله است. جهت آمد دستب α=73/0نامه راهبردهاي مدیریت تعارض و پرسش α=852/0 نامه هوش معنويپرسش

  راهه و رگرسیون استفاده شده است. مستقل، تحلیل واریانس  یک tهاي همبستگی پیرسون، ها از آزمونداده
گرایی) در کارکنان رابطه مثبت و معناداري حلنتایج نشان داد که بین هوش معنوي با راهبردهاي (عدم مقابله و راه نتیجه گیري :

معناداري وجود ندارد. بین هوش معنوي و راهبردهاي مدیریت تعارض در وجود دارد ولی بین هوش معنوي با راهبرد کنترل رابطه 
-کارکنان برحسب جنسیت و سطح تحصیالت تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که راهبرد راه

  گرایی بیشترین ارتباط را با هوش معنوي دارا بود.حل
  د، مدیریت تعارضهوش معنوي، راهبر واژه هاي کلیدي:
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  شناسایی ابعاد موثر در توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  

  فاطمه تیموري

  

  کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، کارگزین دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

  
ها و راهبردهاي جدید پیشرفت روزافزون علوم تندرستی و تنوع و تغییر نیاز جامعه، به پویایی فرآیند مدیریت و روش سابقه و هدف:

از آنجا که عوامل اي نیازمند است تا با تغییر شرایط محیط و نیازهاي جامعه آمادگی پاسخگویی به این نیازها را داشته باشد و مداخله
از چنان ساختار پویا و انعطاف پذیري برخوردار دانشگاه  شود، مطلوب آن است کهع نیاز در جامعه میبسیاري سبب تغییر حجم و نو

و ات محیط فراهم آورد رخویش را با تغیی هتغییر یابد و از این راه هماهنگی پیوستنیز باشد که با دریافت پیامهاي تغییر از محیط، خود 
. قدم مؤثري در بخش سالمت بردارد ،هاي سازمانی و اجراییوسعه منطقی و مؤثر ظرفیتبا ت با اتخاذ راهبردهاي منطقی و اصولی و

یکی از موثرترین روشهاي ارتقا ظرفیت هاي سازمانی و انعطاف پذیري سازمان ارتقا توانمندسازي کارکنان است که این امر جز از 
  ق می باشد میسر نمی شود.طریق شناسایی ابعاد موثر در توانمندسازي کارکنان که هدف اصلی تحقی

 جهت جمع آوري اطالعات ازانجام شد که  1393که در سال میدانی و کاربردي بصورت کمی کیفی،  روش تحقیقروش کار: 
، بودن دار معنی احساس شایستگی، احساس بعد چهاراستفاده شد، که  شده طراحی 1995که در سال  اسپریتزرپرسشنامه استاندارد 

د. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادالت میسنج را(استقالل)  انتخاب حق داشتن واحساس تأثیرگذاري احساس
  ساختاري (تحلیل عاملی مرتبه اول) استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن بوده است که نه بعد معناداري، شایستگی، انتخاب (استقالل)، تاثیر (موثربودن)، جنسیت،  یافته ها:
  تاثیر داشته اند. 33/0دانشگاه علوم پزشکی سمنان مجموعا  کارکنان درتوانمندسازيت، تجربه، سن و بعد اعتماد تحصیال

-وري نیروي انسانی درسازمان هاي مختلف به دلیل اختالف در ویژگیاز آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهرهگیري: نتیجه
تواند ریزي آموزشی طبق نیاز میاصالح ساختارهاي تشکیالتی و برنامهاز این رو  باشد،هاي محیط داخلی و خارجی متفاوت می

  .وري نیروي انسانی و در نتیجه ارتقاي نظام سالمت مؤثر باشدهاي تشویقی در جهت افزایش بهرهگیري، اجراي برنامهجهت تصمیم
  ساختاري، تحلیل عاملیتوانمند سازي، دانشگاه علوم پزشکی، معادالت  کلیدي:ه هاي واژ
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  آزادي عقیده در کارکنان دولت
  

  حسین اکبري کناري
  کارشناس بازرسی(ارشد)، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
آزادي عقیده یکی از حقوق اساسی و مهم بشري است که در اسالم به عنوان اصل شورا، امر به معروف و نهی از  سابقه و هدف:

منکر، مورد حمایت و تأکید قرار گرفته است. کارکنان دولت مانند تمام افراد از آزادي برخوردار هستند و حق دارند عقیده مذهبی، 
لی این آزادي براي اداره تا زمانی قابل رعایت و احترام است که ابزار آن از طریق فلسفی و سیاسی خاص خود را داشته باشند و

مستخدم موجب از هم پاشیدگی و تزلزل انضباط اداري نگردد. هدف از انجام این مطالعه آشنا کردن کارکنان دولت به میزان آزادي 
  عمل آنها در بیان عقیده در راستاي قوانین اداري استخدامی است.

روش مطالعه حاضر از نوع  کتابخانه اي است. براي جمع آوري اطالعات از منابع اطالعاتی منتشر شده در این حوزه کار:  روش
در پایگاه هاي اطالعاتی گوگل » کارکنان دولت«و » آزادي عقیده« استفاده گردیده است. همچنین با استفاده از کلیدواژه هاي 

  مرتبط با این موضوع بازیابی و مورد استفاده قرار گرفت.اسکالر و مگ ایران جستجو و مقاالت 
: بررسی پیشینه هاي پژوهش نشان می دهد که در محیط اداره، آزادي مستخدم محدودتر است. گرچه عقاید او محترم است یافته ها

و مذهبی خود را در کارها  ولی هرگز حق ندارد شغل اداري را وسیله تبلیغ عقاید سیاسی و مسلکی خود قرار دهد یا عقاید سیاسی
دخالت دهد. در محیط اداري او تنها مجبور به رعایت اصول بی طرفی است زیرا مطابق قانون، اعمال نظر سیاسی در امور اداري و 
تبلیغات برضد مذهب رسمی یا علیه حکومت ملی مطلقاً ممنوع و موجب انفصال از خدمت است. بنابراین مستخدمین حق ندارند 

خود را به داشتن مذهب یا مسلک سیاسی و عضویت و یا منع از عضویت در احزاب سیاسی وادار کنند و یا عقاید سیاسی  همکاران
  خود را در انتصابات و ترفیعات و انتقاالت دخالت دهند. 

براي رعایت مسایل آزادي عقیده در قانون ایران داراي ارزش و اعتبار حقوقی است و کسی نمی تواند منکر آن شود. نتیجه گیري: 
عقیدتی یا حزبی، دستگاه هاي دولتی باید آموزش هاي الزم را به کارکنان دولت در خصوص چگونگی آزادي بیان و عقیده، ارائه 
نمایند. چراکه اگر کارکنان دولت دانش و آگاهی الزم در این زمینه را نداشته باشند از هم پاشیدگی و تزلزل انضباط اداري دور از 

  نخواهد بود. انتظار
  آزادي عقیده، کارکنان دولت، مستخدمین عمومی کشور، ایرانواژه هاي کلیدي : 
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  رابطه بین رهبري تحول آفرین و توانمندسازي کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  2علی طهماسب پورکریمی، 1فاطمه گیل چینی

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس واحد پژوهشی، دانشکده دندانپزشکی،  -1
  کارشناس ارشد حسابداري، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 
امروزه مزیتی که سازمانها براي پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیري فناوري جدید، بلکه در باالبودن اعتماد سابقه و هدف: 

سازمانها باید خود را با موقعیتهاي مختلف سازگار کنند تا بتوانند با  .سازمانی نهفته استبه نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف 
دیهی است براي رویارویی با چنین چالشی، کارکنان باید توانمند ب .شناسایی موارد موثر در سازندگی به محیط کار توانمند برسند

  .ین و توانمندسازي کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشدهدف از این مطالعه تعیین رابطه بین رهبري تحول آفر .شوند
این مطالعه از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی بوده است. جامعه پژوهش کلیه کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی  روش کار:

 50نفر می باشد. نمونه ها به تعداد N=247بابل که داراي مدرك لیسانس و باالتر می باشند و مطابق آمار رسمی دانشگاه مجموعاً 
ها با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و ابزار پرسشنامه نفرکه با استفاده از جدول مورگان و بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و داده

ر مورد تجزیه و آوري و به صورت توصیفی با توجه به متغیرهاي جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه کا(پرسشنامه استاندارد) جمع
  تحلیل قرارگرفت.

  %2سال،  50 تا 41  %36سال،  40 تا 31  %39 سال، 30تا  %23مرد،  %60 زن و %40نفر نمونه آماري،  150از مجموع یافته ها: 
 %19 لیسانس،  %80سال و 10 بیشتر از %48 سال و 10 تا 5 %29 سال، 5 کمتر از %23سال به باالتر، از نظر سابقه کار  50

  دکترا بودند %1 کارشناسی ارشد و
داري وجود ندارد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین مولفه توجه به افراد با توانمندسازي کارکنان رابطه معنی گیري:نتیجه

)0,05<sig(. بین مولفه ترغیب به تفکر با توانمندسازي کارکنان رابطه معنی)0,05دار یوجود دارد >sig انگیزش ). بین مولفه
بین مولفه نفوذ آرمانی با توانمندسازي رابطه کارکنان . )sig<0,05دار یوجود دارد (الهامبخش با توانمندسازي کارکنان رابطه معنی

بین ویژگی  .)sig<0,05داري وجود دارد(بین فداکاري و توانمندسازي کارکنان رابطه معنی .)sig>0,05دار یوجود ندارد(معنی
بنابراین بین رهبري تحول گرا و توانمندسازي کارکنان  .)sig< 0,05دار یوجود دارد (نمندسازي کارکنان رابطه معنیکاریزمایی و توا

  .است)sig< 0,05دار یوجود دارد(در دانشگاه علوم پزشکی بابل رابطه معنی
  : رهبري تحول آفرین، توانمندسازي کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی بابلواژه هاي کلیدي
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  1394بررسی رضایت شغلی کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان: 
  6، انیس عباسی5، آذر دخت ضیائی4، هاجر عینعلی3لیال فاضلی عارف، 2، تینا باقري1سکینه بیگم کاظمی

  

  کارشناس پرستاري،معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 1
 درمان، دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس نظارت بر درمان ،معاونت  - 2

سرپرست اجرایی کلینیک هاي تخصصی و فوق تخصصی استان و مسئول آموزش و دبیر هسته پژوهش، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی  - 3
 گلستان

 کارشناس آمار و مدارك پزشکی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 4

 ت درمان، دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس اداره اعتبار بخشی ، معاون - 5

  ، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان سرپرست اداره اعتبار بخشی و صدور پروانه ها و درمان سوء مصرف مواد - 6

  

با بعد ، ولى می پردازدها شغل و حرفه، به بعد معیشتى انسانظاهراَ  تولید است. ترین عاملنیروي انسانی، ارزشمندسابقه و هدف: 
آن را  و رضایت شغلی نشان دهنده حدي است که افراد از شغل خود راضی .مرتبط استآنان نیز  فرهنگى فردى، خانوادگى، اجتماعى

سازمان ها از طریق ارزیابی نگرش اند. مدیران شناسی اجتماعى، اقتصادى سخن گفتههاى رواندیدگاهدر این حوزه  دارنددوست 
  آن بود.ترین عوامل مهم کارکنان با تاکید برهدف مقاله بررسی رضایت شغلی . می باشند آنانجسمانی روانی  بدنبال رفاهکارکنان 

بود که  Understanding yourselfمطالعه حاضر توصیفی و ابزار آن، پرسشنامه رضایت شغلی بر گرفته از کتاب روش کار: 
نمونه  56بصورت داوطلبانه، با روش سرشماري در اختیار کارکنان معاونت درمان قرار گرفت. داده ها در فایل اکسل تحلیل گردید. از 

رضایت شغلی بسیار پایین،  30-50بود. امتیاز  30-195) در طرح همکاري داشتند. دامنه امتیاز دهی  % 96,43مورد ( 54مطالعه ؛ 
  رضایت شغلی غیر طبیعی می باشد. 175باال و بیش از  145-175متوسط، امتیاز  85-144و پایین  84-51

) %4نفر ( 2) باالي ده سال و %57نفر ( 31)، %39سال ( 10نفر زیر  21یافته ها نشان داد سابقه کاري پاسخ دهندگان یافته ها: 
) متوسط بود. از آزمودنی %81نفر ( 44) باال و %6نفر ( 3یین، ) پا%13نفر ( 7بدون ذکر سابقه کار بود. سطح رضایت شغلی کارکنان 

نفر  28باشد. ) معتقد بودند شغل فقط وسیله اي براي پول در آوردن و امرار معاش می %9,09نفر( 4ها با رضایت شغلی متوسط؛ 
) %40,91نفر( 18گیشان می دانستند. ) شغلشان را همه راه زند% 25نفر ( 11) معتقد به داشتن شغل در آمدزا و رضایتبخش؛ 63,64%(

  ) نظري نداشت.%2,27نفر( 1) به ندرت قدر آنان دانسته نمی شود. %27,27نفر( 12) اغلب و %29,54نفر ( 13معتقد بودند که گاها، 
ذت و ) رضایت شغلی متوسط داشتند، بنظر می رسد توجه به هویت شخصی افراد باعث افزایش ل%81بیشتر کارکنان (نتیجه گیري: 

  رضایت شغلی باالتر می شود. 
  ، معاونت درماننیروي انسانیرضایت شغلی، واژه هاي کلیدي: 
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  1394بررسی وضعیت سالمت روانی کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 
  ، همت قلی نیا1حاتمه بابایی شیروانی

2  

  محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد روان شناسی، گروه بهداشت  -1
  کارشناس ارشد آمار، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2

  
هـا و مراکـز علمـی شـده  اصوالً بحث سالمت روانی پدیدهاي فراگیر و حتی تبدیل به دغدغه اصلی تمامی سـازمان: و هدف سابقه
ها بگذارد در تمامی جوامع بخصوص جوامـع پیشـرفته توانـد بـر زنـدگی انسانتـأثیري کـه مـیشناخت فرهنگ سالمتی و  .اسـت

بررسی وضعیت سالمت روانی کارکنان دانشکده  بر این اساس پژوهش حاضـر بـا هـدف .اي برخوردار استاز حساسیت ویژه
  گرفته است.  دانشگاه علوم پزشکی بابل صورتپیراپزشکی 

انجام گرفت. جامعه پژوهش کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  1394تحلیلی در سال  -عه به صورت توصیفیمطال: روش کار
نفر بصورت نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامه سالمت  30علوم پزشکی بابل است که تعداد 

  مورد آنالیز قرار گرفت. spssداده ها با استفاده از ابزار ) 55/0و روایی 93/0) است ( پایاي GHQروانی (
درصد  40درصد سالمت روان آنان در وضعیت مطلوب،  3/43) بودند که %3/63نفر زن ( 19بر اساس نتایج این مطالعه یافته ها: 

درصد قادر به کنترل  70د. در بسیاري از موارد در معرض آسیب هستن 7/16آنان در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و آسیب و 
هاي مختلف درصد داراي اضطراب شدید در موقعیت 3/3درصد گاهگاهی با مشکالت اضطراب مواجه هستند و  7/26اضطراب و 

درصد داراي  7/96درصد سالمت نسبی در روابط میان فردي دارند.  7/16درصد داراي سالمت کامل و  3/83هستند. از این تعداد 
بین جنسیت، تحصیالت، وضعیت  تاهل و سالمت روانی رابطه . درصد دچار حاالت افسردگی هستند 3/3و تنها  نشاط و سرزندگی

  .)p<0/05همچنین بین سن و سالمت روانی رابطه معنی داري وجود نداشت ( .)p<0/05معنی داري دیده نشد (
فاقد اختالل روانی هستند ولی در عین حال استرسورهاي متعـددي سالمت روانی آنها را تهدید  کارکنانهر چند اکثر نتیجه گیري: 

به نحوي اصالح  کاريهاي شود ضمن فراهم کـردن امکـان مـشاوره، شرایط حاکم بر محیطکند. بر این اساس پیشنهاد میمی
  .در برابـر اختالالت روانی شود کارکنانگردد کـه باعـث محافظـت از 

  سالمت کارکنان، سالمت روانی، دانشکده پیراپزشکی واژه هاي کلیدي:
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 دوره هاي آموزش ضمن خدمت آسیب شناسی

  4فریدون کیهانیان 3، نرجس تقی مشایی 2، حکیمه گلعلی پور 1خدیجه علی کیایی

  
  کارشناسی ارشد برنامه ریزي آموزشی، متصدي خوابگاه ، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1
  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  انشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین ، دانشکده پرستاري رامسر، د -  3
 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4 

  
 سازمانییکی از راهکارهاي ارتقاء کارکنان در هر تأکید بر داشتن کارکنان ماهر رمز موفقیت بسیاري از سازمانها است  هدف: و سابقه

اطمینان از اثربخش بودن دوره هاي آموزشی ضمن  از اهداف مهم هر واحد آموزشی، می باشد.اجراي دوره هاي آموزشی  آموزش و
مرتفع شوند. این مطالعه به  تهدید کننده این دوره ها شناسی و عواملخدمت است. براي نیل به این هدف باید نقاط ضعف و 

  وزشی ضمن خدمت انجام شد.شناسی دوره هاي آم منظورآسیب
 SIDGoogleاین مطالعه از نوع مروري بوده که به صورت کتابخانه اي، میدانی و با جستجو در سایت هاي :روش کار

Schoolar  Magiran ,مقاله در راستاي هدف مطالعه  17مقاله مرتبط در دسترس داده ها و اطالعات  30انجام گرفت. ازبین
   .استخراج و طبقه بندي شد

بر پیشبرد عملکرد وقت تأثیر بسزایی  که، برگزاري دوره هاي آموزشی با توجه به صرف هزینه واین مطالعه نشان داد  نتایج یافته ها:
از جمله آسیب هاي این دوره ها کیفی نبودن آموزش، نداشتن نگرش نظام گرا نسبت به طراحی،  از خود نشان نمی دهد،سازمان 

اجرا و ارزشیابی، ناهماهنگی میان انواع آموزش، نا پیوستگی آموزش، استاندارد نبودن آموزش غیرحضوري، عدم شکل گیري فرهنگ 
نتایج تحقیقات نشان می دهد زمانی می باشد.  امتیاز شغلی تصور ذهنی کارکنان در خصوص توجه صرف بر کسب ارتقاء وسازمانی 

سطح  ساختار سازمان، اندازه سازمان و می توان به طور مؤثر اثرات آموزشی در سازمانها را ارزیابی کرد که عواملی نظیر ساختار کار و
 موجود سرمایه هاي دانش سازمان را مشخص کرده باشیم. 

داد که از مهم ترین چالش هاي دوره هاي آموزش ضمن خدمت صرف هزینه و زمان است. مطالعه حاضر نشان  نتیجه گیري:
بطوریکه پیشنهاد می گردد، سازمان ها در پی برگزاري این دوره ها براي افزایش و توانمندي علمی کارکنان با بکارگیري نیروي 

  را مرتفع نمایند.متخصص و تغییر نگرش نظام گرا و استاندارد نمودن آموزش ها این آسیب ها 
  دوره هاي آموزشی، آموزش ضمن خدمت ،شناسی آموزشآسیب  :يکلیدهاي  واژه
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بررسی رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده یادگیري سازمانی درستاد 
   مرکزي دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  فروغ خلیلی نژاد
 منابع انسانی، کارشناس امور اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان کارشناس ارشد مدیریت

    
کار مبتنی بر دانش، ومحیط کسب  .باشدهدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد کارکنان می سابقه و هدف:

هاي منابع انسانی، نوآوري، روابط با مشتري، سازمانی مثل دانش و شایستگیهاي ناملموس جدید نیازمند رویکردي است که دارایی
سرمایه فکري نوعی سرمایه ارزشمند است که دارایی نامشهود یک . گیردها، ساختار سازمانی و... را در بر میفرهنگ سازمانی، نظام

 .شودسازمان شناخته می

مدل در زمینه سرمایه فکري و عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.  براي انجام این پژوهش مبانی نظري وسیعی: روش کار
نظران شکل گرفت و تمامی فرضیات این پژوهش بر اساس تحلیلی این پژوهش بر اساس این مطالعات و مراجعه به نظر صاحب 

. مورد تحلیل قرارگرفت) ايي و رابطهسرمایه انسانی، ساختار( اند و در نتیجه سرمایه فکري در سه بعدمدل تحلیلی بنا نهاده شده
هاي پژوهش با استفاده از داده. گیري تصادفی ساده انتخاب گردیده استنفر که به روش نمونه157 جامعه مورد مطالعه شامل

  آوري و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.پرسشنامه جمع
موضوع جدیدي است که به لحاظ نظري در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح و منبعی پر ارزش براي ي فکري، سرمایه یافته ها:

شود. عملکرد آید، در واقع سرمایه فکري تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی هاي آنها را شامل میسازمان ها به حساب می
بر اساس نتایج آزمون  .استي نیروي انسانی گذاشته شده رعهدهعبارت است از نتیجه رسانی در وظایفی که از طرف سازمان ب

) >0r( رابطه معنادار و مستقیمی) <.Sig 05/0( درصد 95 ، بین سرمایه فکري و عملکرد کارکنان در سطح)پیرسون(همبستگی 
) سرمایه فکري( یر مستقلشود و ضریب همبستگی بین متغیعنی افزایش سرمایه فکري، سبب بهبود عملکرد کارکنان می. وجود دارد

  .باشدمی= )  r 864/0( کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان) عملکرد( و متغیر وابسته
دهد که بین سرمایه فکري و عملکرد کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه ها نشان مییافتهنتیجه گیري: 

-ها اعتماد و مسئولیتگردد داشتن دیدگاه سیستمی و ایجاد فضاي باز یاد گیري در سازمانلذا پیشنهاد می .داري وجود داردمعنی
  .تواند منجر به افزایش و بهبود عملکرد گرددپذیري خود میپذیري را در بین افراد سازمان بهبود بخشیده و این مسئولیت

 سرمایه فکري، عملکردکارکنان واژه هاي کلیدي:
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  بررسی رابطه بین میزان فشارروانی مدیران با اثربخشی انان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  ،B.A(4،سیده گلبهار نوربخش PhD(3)، علیرضا چناريPhD(2)، محمد نقی ایمانیM.A(1)فضیله اسپهبدي (

 
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 1
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رود هندکتراي روانشناسی،  - 2
دکتراي مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رود هن - 3
کارشناس حسابداري، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 4

  
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان فشار روانی مدیران با اثربخشی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران  سابقه و هدف:

نفر از مدیران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران شامل رئیس  150صورت گرفت. جامعه آماري تحقیق شامل  1393در سال 
نفر به  108ساده گیري تصادفیه از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهها بود کدانشکده ها، معاونین، مدیران گروه

  نمونه در نظر گرفته شد.عنوان حجم
 و پرسشنامه استاندارد فشار روانی )1999(اثربخشی مدیران پارسونز ها بر اساس پرسشنامه استاندارد آوري دادهروش جمعروش کار: 

انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن براي  )1999( هلریگل و اسلوکام
منظور آزمون روایی طور از روایی محتوا بههمین  دست آمد.به 0,7نامه فشار روانی باالي و براي پرسشپرسشنامه اثربخشی مدیران 

دست آمده از ا به تأیید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطالعات بههبراي این منظور پرسشنامهپرسشنامه استفاده شد، که 
درصدي، میانه، مد، انحراف استاندارد، دامنهدر دو بخش توصیفی (فراوانی، فراوانی SPSSافزار ها از طریق نرماجراي پرسشنامه

مبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام اسمیرنف، آزمون ه -یا کولموگروف K-Sتغییرات و کمینه) و استنباطی (آزمون 
  پذیرفت.

تضاد نتیجه حاصله از این تحقیق حاکی از این بوده که  میان فشار روانی و ابعاد آن (محیط فیزیکی، ابهام نقش و  نتیجه گیري:
  شغل) با اثربخشی مدیران رابطه معکوس معنی داري وجود دارد.

فیزیکی، تضاد شغل، ابهام نقش، اثربخشی مدیرانفشار روانی، محیط واژه هاي کلیدي:   
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  بررسی نقش سالمت روانی در فرسودگی شغلی پرستاران
  2سیده عاطفه نجفی پور، 1حمیدرضا نامدار

  
 مرکز پرتو درمانی و شیمی درمانی شهید رجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناس پرستاري - 1

  روانشناسی، اداره آموزش و پرورش فریدونکنارکارشناس ارشد - 2

  
پرستاري یکی از سخت ترین شغل هاست. به همین جهت پرستاران در معرض تهدید سالمت جسمانی و روانی و سابقه و هدف: 

بلکه همچنین فرسودگی شغلی هستند. اختالالت سالمت روان و فرسودگی نه تنها سالمت پرستاران را تحت تاثیر قرار می دهند. 
باعث کاهش کیفیت مراقبت از بیماران می شود. بدین منظور این مطالعه با هدف بررسی نتایج پزوهش هاي انجام شده در خصوص 

 نقش سالمت روانی پرستاران در فرسودگی شغلی آن ها انجام شد.

هد گذشته نگر (کتاب ها و پژوهش حاضر از نوع مروري بوده و روش جمع آوري اطالعات آن از بررسی متون و شواروش کار: 
Google schoolar,ScienceDirect,SID,Iran doc, Mag Iran  نامه ها)  جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی به

 نگارش در آمده است. 

نشان داده که بین سالمت روانی پرستاران و فرسودگی شغلی پرستاران رابطه ي معنا دار و ها نتایج تحلیلی این بررسی یافته ها: 
مستقیم وجود داشت، یعنی بین ابعاد فرسودگی شغلی ( که شامل خستگی هیجانی،مسخ شخصیت وکفایت شخصی) باسالمت روانی 

) بوده P>001/0کمتر از ( رابطه معنادار وجود داشت که بیشترین همبستگی مربوط به بعد خستگی هیجانی در سطح معنی داري 
 است.

ر شناسایی عوامل مؤثر درسالمت روان و فرسودگی شغلی پرستاران جهت برنامه ریزي و باتوجه به یافته هاي اخینتیجه گیري: 
مدیریت بهداشتی درمانی باید مورد اهمیت قرار گیرند تا زمینه بهبود سالمت روان در پرستاران و کادر درمانی، کاهش فرسودگی 

 نسانی را به همراه آورد.شغلی و بهبود کیفیت مراقبت هاي پرستاري و کاهش اتالف منابع مالی و ا

سالمت روان، فرسودگی شغلی، سالمت پرستارانواژه هاي کلیدي:   
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  بررسی مقایسه اي وضعیت نیروي انسانی شاغل با استانداردهاي تشکیالتی مورد عمل و اعالم فاصله با استاندارد
  

  علی محمد  داداشی
  

 لیسانس مدیریت دولتی،کارشناس مسئول توزیع نیروي انسانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

  
 مبنا و ریشه اصلی بهبود و با ارزش می نگرند و نیروي انسانی،» سرمایه بی پایان«در عصر جدید به انسان به عنوان سابقه و هدف: 

به بررسی وضعیت نیروي انسانی شاغل و تشکیالت مصوب  این پژوهش .کیفیت و بهره وري هر سازمان  محسوب می گردند
واحدهاي مختلف جامعه مورد مطالعه در مقایسه با استانداردهاي نیروي انسانی موجود در کشور و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود 

  است.اي انجام شده با استفاده از روش مقایسه 1390وضعیت نیروي انسانی در جامعه مورد مطاله در سال 
یکی مربوط به مشخصات پرسنل شاغل در دانشگاه و دیگري مربوط  که نامهدر این پژوهش اطالعات از طریق دو پرسش روش کار:

طور مستقیم گردآوري و تکمیل گردیده است. هدف از انجام این گر بههاي) سازمانی بوده توسط پژوهشهاي (ردیفبه تعداد پست
موجود جامعه مورد مطالعه از نظر نیروي انسانی موجود با تشکیالت سازمانی و مقایسۀ وضع موجود با تحقیق، تعیین و تشریح وضع 

ها را با گاه آنپردازد و آنوضع مطلوب است. این پژوهش با استفاده از روش تطبیقی به بررسی نیروي انسانی و چارت سازمانی می
ی که براي این تحقیق برگزیده شده بنابر سازگاري آن با نوع و ماهیت تحقیق از روشدهد. استانداردهاي موجود مورد مقایسه قرار می
همکاران شاغل در شبکه بهداشت و درمان از طریق وضیعت تشکیالت و نیروي انسانی نوع توصیفی است اطالعات مربوط به 

توصیف تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  گردید و سپس براي spssو وارد نرم افزار آوري ، جمعو ستاد دانشگاه واحدهاي مربوطه
  آماري دو جمله اي استفاده گردید.

 هاي سازمانیمبناي تشکیالت و سقف پست پیمانی بر نیروي انسانی رسمی ودرصد،  نسبت به  59,8حدود : و نتیجه گیري یافته ها
) %10درصد( هاي سازمانی حداکثر به میزان دهپستکارگیري افراد در قالب قراردادي براي اجراي وظایف بهنگرش مثبت داشته و با 

قوانین و بر اساس را استاندارد نیازسنجی نیروي انسانی  و معیاردرصد  65,3چنین نگرش منفی داشتند. هم هاي سازمانیپست
ه و حداکثر هاي سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامدرصد معتقدند تشکیالت و سقف پست 69,6چنین مقرراتن می دانند هم
  ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگري و تصویب مجدد قرار نگرفت.ساله متناسب با سیاستپس از دو برنامه پنج

پست سازمانی نیروي انسانی، استانداردهاي تشکیالتی، واژه هاي کلیدي:  
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  1393دیدگاه کارکنان دانشکده دندانپزشکی از آموزش ضمن خدمت 
  4، هادي عباسیان3، خدیجه فالح محمد2فاطمه گیلچینی، 1ثریا خفري

  

  استادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  کارشناس واحد پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
  کارشناس رادیولوژي، بخش رادیولوِژي دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3 
 مسئول امور اداري و عمومی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4

  
ارزیابی و داوري صحیح افراد در یکی از پیش نیاز هاي بهبود هر سازمانی آموزش ضمن خدمت می باشد. نگرش و سابقه و هدف: 

خصوص برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت می تواند در طراحی و اصالح دوره ها و همچنین در بهبود و توسعه عملکرد این 
  می باشد. 93واحد موثر باشد. هدف این مطالعه ارزیابی آموزش ضمن خدمت دانشکده از دیدگاه کارکنان دانشکده در سال 

نفر از کارکنان دانشکده دندانپزشکی بودند از این میان  49ن مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی می باشد و جامعه آماري ایروش کار: 
نفر از پاسخ دهندگان پرسشنامه به واسطه عدم ثبت اطالعات کامل حذف گردیدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق  7

سوال نظرسنجی و یک سوال پرسشی در مورد تمایل شرکت مجدد انجام  20ته و سوال بس 4ساخته شامل متغیرهاي فردي با 
و  K.Squreو با استفاده از آماره هاي توصیفی و آزمون هاي  SPss V22گرفت. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار 

Anova  در سطحP<0/05 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  
نفر کارشناس  1نفر زیر دیپلم و 1) مرد بودند. از نظر سطح تحصیالت  تنها % 49نفر(20د بررسی نفر کارمند مور 41از بین یافته ها: 

نفر رضایت کم 1) از آموزش ضمن خدمت رضایت کامل و % 44نفر( 18نفر مورد مطالعه  41ارشد بودند و اکثریت کاردان بودند. از 
  ضمن خدمت ارتباط معنی داري دیده نشد.داشتند. بین هیچکدام از متغیرها با میزان رضایت از آموزش 

کارکنان دانشکده دندانپزشکی از آموزش ضمن خدمت رضایت متوسط به باال داشتندکه این مسئله دقت مسئولین را در نتیجه گیري: 
  رساند.برگزاري این دوره ها در تمامی ابعاد می

پزشکیدیدگاه کارکنان، آموزش ضمن خدمت، دانشکده دندان واژه هاي کلیدي:  
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  بر اساس پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی 1393رضایت شغلی پرستاران در دانشکده دندانپزشکی بابل
  6،هادي عباسیان امیري5،خدیجه فالح محمدي4،محمد ابراهیم حاجی آقا تبار3،احسان موعودي2فاطمه گیلچینی،1ثریا خفري

  
  بابلاستادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی  -1
  کارشناس واحد پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
  متخصص جراحی دهان فک و صورت، رئیس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  دندانپزشک عمومی، رئیس اداري مالی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-4
  رادیولوِژي دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس رادیولوژي، بخش  -5
 مسئول امور اداري و عمومی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-6

  
وري سازمان با رضایت شغلی ترین بخش نیروي انسانی نظام بهداشتی و سالمت هستند. بهرهپرستاران عمدهسابقه و هدف: 

شناخت . گرددپرستاران افزایش می یابد که این امر موجب تعهد کارمند نسبت به سازمان و متضمن سالمت فیزیکی و ذهنی او می
تواند در افزایش رضایت شغلی آنها و ایجاد انگیزه الزم در جهت انجام وظایف مفید عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی پرستاران می

  رضایت شغلی پرستاران و عوامـــل تاثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش میزان. باشد
نفر از پرستاران شاغل در ده بخش دانشکده دندانپزشکی بصورت سرشماري وارد  26در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضرروش کار: 

سوال)، ارتباطی و  20ل در زمینه هاي شغلی(سوا 36مطالعه گردیدند. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد سازمان جهانی بهداشت با 
) بود، 5) تا خیلی خوب(نمره 1سوال) بر مبناي لیکرت از خیلی ضعف(نمره  3سوال) و حقوق و مزایا( 8سوال)، مدیریتی( 5همکاري( 

  زارش داده شد.و با استفاده از شاخص هاي توصیفی گ SPss V.22جمع آوري شد. تحلیل داده ها پس از وارد نمودن در نرم افزار 
) بود. میانگین رضایت از ابعاد مورد بررسی به ترتیب در ابعاد شغلی 83-177( 125/69رضایت کلی پرستاران از شغل خود یافته ها: 

) حاصل گردید. میزان رضایت 3-15( 81/8) ابعاد مالی8-25(27/18) ابعاد ارتباطی15-40(38/27) در ابعاد مدیریتی 99/47(23/71
ران در حیطه شغلی کمترین میزان رضایت در مورد امنیت کاري و بیشترین میزان در مورد میزان مسئولیت پذیري در شغلی پرستا

محیط کاري و نحوه مدیریت بخش گزارش شد. در حیطه مدیریتی کمترین میزان رضایت در مورد روش توجه به شکایت کارکنان از 
ي در بخش گزارش شد. در حیطه ارتباطی و معیار حقوق و امکانات کمترین طرف مدیران و بیشترین در مورد وجود محیط همکار

میزان رضایت متعلق به وجود رابطه دوستی بین همکاران و میزان مزایاي شغلی و در این دو حیطه از نظر رضایت معیار قابل توجهی 
  گزارش نگردید.
طه مورد بررسی در حد متوسط گزارش گردید.که این امر حی 4در مجموع میزان رضایت کلی شغلی پرستاران و در نتیجه گیري: 

 توجه بیشتر مسئولین را در کلیه زمینه ها باالخص  روابط بین همکاران و امنیت کاري و وضعیت مالی آنان می طلبد.

  رضایت شغلی، رضایت پرستاران، دانشکده دندانپزشکی بابلواژه هاي کلیدي: 
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در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و بررسی رابطه مدیریت استعداد با فرایند انتخاب و ابقاء مدیران 
 درمانی مازندران

  3، اصغر نادي2ارسطو گوران اوریمی، 1قاسم عابدي

  

  دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1
سرپرست گروه تحول اداري و بهبود سیستم و روش ها ،معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،  .2

  مازندران
  مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشجوي دکترا آمار استنباطی، کارشناس  .3

  
هدف از این مطالعه بررسی  مدیران مستعد و توانمند می توانند زمینه را براي رسیدن به اهداف سازمانی مهیا کنند. سابقه و هدف:

  بود.رابطه مدیریت استعداد با فرایند انتخاب و ابقاء مدیران در جامعه مورد مطالعه 
نفر از جامعه مورد نظر و نمونه به صورت  184جامعه آماري  این پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی و همبستگی است.روش کار: 

بخش فرعی و  10شامل دو سري پرسشنامه مدیریت استعداد در قالب ، که محقق ساختهسرشماري تعیین گردید. ابزار آن، پرسشنامه 
و پایایی آن روایی پرسشنامه توسط سه نفر از اساتید علمی . باشدسوال می 30بخش فرعی و   5شامل  و انتخاب مدیران سوال 68

ها به دو روش توصیفی . دادهمحاسبه شده است 0,96و براي انتخاب مدیران  0,98مدیریت استعداد  نیز به روش آلفاي کرانباخ براي
 ،کاي اسکوار، همبستگی اسپیرمنکولموگروف اسمیر نوفهاي آزمونشامل جداول فراوانی, میانگین, انحراف معیار  و تحلیلی شامل 

  تجزیه و تحلیل شد. spss افزار در  نرم
 داده که رابطه مثبت و معنا داري  %95آزمون آماري ضریب همبستگی پیرسون با سطح اطمینان یافته ها: 

)951+ . r =  بین مدیریت استعداد و انتخاب مدیران وجود دارد. بین گروه سنی جوان، میان سال و مسن، آزمون آنوا انجام شد و (
نشان داد از نظر مدیریت استعداد بین آنها تفاوت معناداري وجود ندارد. آزمون آنوا در سه گروه مدیران Sig = .464 و   df = 2با 

بین سه گروه از نظر مدیریت استعداد تفاوت معناداري دیده نشد. در  Sig = .339 و  df = 2با سوابق مختلف حاکی است که با 
از نظر مدیریت استعداد تفاوت معناداري مشاهده نشد. در گروههاي  Sig = .283 و  df = 2سه گروه مدیران با سوابق مختلف با 

) وجود دارد. آزمون 0,009تفاوت معنادار ( 0,05و آلفاي  2بهداشتی درمانی و ستادي از نظر سطح مدیریت استعداد با درجه آزادي 
و بهداشتی با مدیران درمانی تفاوت معنادار مشاهده می  نشان داده است از نظر مدیریت استعداد بین مدیران ستادي  LSDتعقیبی 

  )  وجود دارد.0/ 009تفاوت معنادار (  %95اطمینان  2شود. از نظر انتخاب مدیران بین گروه ها با درجه آزادي 
استعداد و سابقه  اما بین مدیریتدر نتیجه بین مدیریت استعداد و انتخاب مدیران، رابطه معنادار مشاهده می گردد. نتیجه گیري : 

 مدیریت (ابقا) مدیران تفاوت معناداري مشاهده نشد.

انتخاب مدیران ، ابقاء مدیرانمدیریت استعداد، واژه هاي کلیدي:   
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  93تا  88بررسی روند مرخصی استحقاقی پرسنل مراکز تابعه شبکه بهداشت و درمان تنکابن طی سال هاي 
  3صادق سهرابی نژاد محمد،2 ،رضا نبئی 1نیما نژاد مقدم 

  

  مازندران دانشگاه علوم پزشکی پزشک عمومی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،  - 1
 مازندراندانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ، رئیس اداره امور عمومی  - 2

 مازندران دانشگاه علوم پزشکیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ، کارگزین مسئول  - 3

    
بینی شده در آن در هر سازمان، نیروي انسانی مهمترین رکن تعالی و ترقی سازمان و عامل اساسی تحقق اهداف پیش :سابقه و هدف

  هر کارمند بر اساس قانون خدمات کشوري در طول سال یک ماه مرخصی استحقاقی دارد. مجموعه است.
ثبت مرخصی هاي استحقاقی کارکنان مراکز تابعه شبکه است. داده ها از طریق  بررسی توصیفیمطالعه حاضر یک  روش کار:

نفر داراي تایمکس بوده اند در  سیستم نرم افزاري جمع آوري گردید. با استفاده از جداول توزیع  323بهداشت و درمان به تعداد 
  فراوانی و نمودارها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

) چون سیستم دقیق ثبت ورود و خروج و مرخصی ها وجود نداشت تعداد مرخصی هاي 88قبل از نصب تایمکس (سال ا: یافته ه
روز بوده است که پس از نصب تایمکس، نظارت و کنترل بر  ثبت دقیق ورود و خروج کارکنان فرآیند ارسال و  ثبت  4019ثبت شده 

  روز ) داشته است . 7886روز به  6653روند افزایشی (از  93تا  89مرخصی ها نیز ارتقا یافت و طی سالهاي 
مدیریت سازمان با نصب تایمکس در مراکز تابعه و نظارت و کنترل بیشتر  بر ورود و خروج کارکنان سعی در ارتقاي  نتیجه گیري:

  صی تاثیرگذار می باشد .کیفیت این فرایند داشته است زیرا در پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی) در پرداخت بازخرید مرخ
 ، پرسنل بهداشتی ، تایمکس  استحقاقیمرخصی  ژه هاي کلیدي:وا
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بررسی عوامل موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
  1392سال 

  4رقیه محمودي سراجی، 3،  قاسم عابدي2طاهره سازمند، 1پورحسینعلی عباس
  

 رئیس اداره رفاه معاونت توسعه و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -1
  ریزي آموزشی معاونت توسعه و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس برنامه -2
 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -3
  اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس آمار مدیریت آمار و فناوري  -4
  

بایست آن را طی بازنشستگی یک تحول و انتقال از نقشی به نقش دیگر است که فرد، در زمان حیات سازمانی می ه و هدف:سابق
تواند زودتر افتد ولیکن این موضوع مینماید. پدیده بازنشستگی به عنوان یک پدیده اجتماعی الجرم در زندگی شغلی افراد اتفاق می

از موعد مقرر حادث شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد از دیدگاه کارکنان 
  د.باشمی

ها پرسشنامه محقق ساخته پایایی (استفاده از روش آلفاي ابزار گردآوري نمونهمقطعی است.  –نوع مطالعه توصیفی :کار روش
نفر تعیین گردید.  375کرونباخ) و روایی آن با استفاده از نظر استادان رشته مدیریت کسب گردید. تعداد نمونه به صورت تصادفی 

  و استنباطی انجام شد.  در دو سطح توصیفی %5داري در سطح معنی SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
 200) آنها را زنان و %47نفر( 175نفر از کارکنان شاغل در علوم پزشکی مازندران انجام شد که  375این مطالعه بر روي  ها:یافته
ه ي شایستبودند. میانگین نمره 20شوندگان داراي سابقه کار باالي ) پرسش%94نفر( 353دادند که ) را مردان تشکیل می%53نفر(

از  4/24 ± 1/4ي امنیت شغلی میانگین نمره ،56از  4/18 ± 8/8ي تکریم کارکنان میانگین نمره، 35از  1/13 ± 9/3ساالري 
  شاهده گردید.م 35از  8/28 ± 0/6ي مشاغل سخت میانگین نمره، 49

ساالري و نیز شغلی، عدم وجود شایستهآور، عدم وجود امنیت این مطالعه حاکی از آن است که مشاغل سخت و زیانگیري: نتیجه
  باشد.عدم تکریم کارکنان از فاکتورهاي موثر در افزایش درخواست بازنشستگی پیش از موعد از سوي کارکنان می

آورساالري، مشاغل سخت و زیانبازنشستگی پیش از موعد، امنیت شغلی، تکریم کارکنان، شایسته هاي کلیدي:واژه  
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 یماري جدید منابع انسانی درسازمان هاکار(کارشیفتگی):باعتیاد به 

  
 مجید قنبري بورخیلی

  
  مدیر امور اداري، پردیس خودگردان (واحد بین الملل )، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
هواهاي  براساس نظرات اندیشمندان انسان ها اسیر و گرفتار چهار چیز هستند: نخست گرفتار خودشان بوده و اسیرسابقه و هدف: 

نفسانی و صفات زشت و پلید انسانی اند. در مرتبه دوم اسیر اموال و دارایی خویشند و براي بدست آوردن آن به هر وسیله اي خواه  
درست، خواه نادرست متوسل می شوند و در مرتبه سوم گرفتار بند تعصبات و در بعد چهارم نیز اسیر کار بودن هستند. انسان هاي 

کار خود هستند. اعتیاد به کار حالتی است که در آن فرد مبتال به گونه اي رفتار میکند که براي خانواده و زندگی امروزي گرفتار 
اجتماعی او در محیط کار و در خارج از آن زیان آور است. اعتیاد به کار یا عادت به پرکاري مانند یک بیماري نهفته و موذي می 

  عتاد را از هم بپاشد.تواند زندگی شخصی یا خانوادگی فرد م
) یا کارشیفتگی اعتیادي است که براي شخص می تواند لذت بخش یا خسته کننده و workaholismاعتیاد به کار (: روش کار

مشکل ساز باشد. عده اي این حالت را یک بیماري میدانند که در دسته اختالل هاي وسواس گونه قرار میگیرد. مشکل اینجاست که 
اد دارند که اگر کار نکنند دنیا به آخر میرسد و سقف آسمان فرو می ریزد. براساس نظرات پژوهشگران و متخصصان این افراد اعتق

اعتیاد به کار یکی از سخت ترین انواع اعتیاد است که به دلیل بد نبودن ظاهري آن نه تنها از سوي دیگران مورد انتقاد قرار نمی 
به کار نوعی نیاز تسکین ناپذیر به مشغول بودن است که در آن عالئم زیر قابل مالحظه اند: گیرد، بلکه تشویق هم می شود. اعتیاد 

انکار مشغله زیاد، افسردگی، تحریف واقعیت ،کاهش اعتماد به نفس، نیاز به کنترل، برخی صاحب نظران در زمینه اعتیاد براین باورند 
می  Narcissism) نسبت به کار است. اینان این افراد را خودشیفته  ( که اعتیاد و اشتیاق فراوان به کار ناشی از شیفتگی فرد

نامند. درافراد معتاد به کار درجه عجین شدن به کار باالست. تمایل و کشش بسیار زیادي به کار دارند ولی از کار لذت زیادي نمی 
نرژي نیز به کار برده میشود که بر داشتن رابطه خوب با برند. اصطالح اعتیاد به کار در بسیاري از موارد به اشتباه در مورد افراد پرا

همکاران، لذت بردن از فعالیت هاي فاقد سود مالی،  استراحت کافی و حضور مناسب در خانواده و جامعه زمان زیادي را هم براي 
  کار در نظر میگیرند. این افراد اشخاص طبیعی هستند.

تاد به کار را شناسایی و آنان را به تغییر در رفتار تشویق نمایند. برنامه هاي کمک به مدیران می توانند کارکنان معنتیجه گیري : 
خود براي معتادین به کار نیز پیشنهاد میشود. این فعالیتها شامل شناسایی گزینه هاي جدید براي کار، ایجاد سرگرمی هاي جدید و 

ی که ارزش واقعی شما در آنچه انجام می دهید پوشیده باشد تحقق لذت بردن از هر چیزي می تواند باشد. همه این مسائل تا زمان
  نمی یابد. ولی اگر به طور معمولی کار کنید، منشآ ارزش شما خانواده و عالیق وسیع شما آشکار میشود.

کارشیفتگی، اعتیاد به کار، معتاد به کار واژه هاي کلیدي:  
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هاي پرسنلی کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر القیتي خهاي فکري در توسعهتعیین نقش پرورش سرمایه
 اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  
  4، ارسطو گوران اوریمی 3علی گل افشانی، 2، فاطمه هاشم نژاد1هما درویش

  

 .کارشناس ارشد برنامه ریري آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران1
 .استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري2
  .کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،.کارشناس ارشد مدیریت آموزشی 4

  
این دارایی نامشهود به عنوان سرمایه . شود، دانش بشر استها میدر عصر دانش، آنچه که موجب موفقیت سازمانسابقه هدف: 

حاضر  هدف کلی پژوهش ).1382گسترش سرمایه فکري، حوزه حیاتی ایجاد منفعت است (مجتهدزاده،شود و شناخته می1فکري
هاي پرسنلی کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم ي خالقیتهاي فکري در توسعهتعیین نقش پرورش سرمایه
  پزشکی مازندران می باشد.

از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردي است. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه این پژوهش از نظر روش توصیفی  روش کار:
می باشند. تعداد  514باشد که بر اساس آمار به تعداد کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران می

نفر  226به تعداد  α=5گیري %و خطاي اندازه 95) در سطح اطمینان %1970نمونه آماري بر اساس جدول کرجسی و مورگان (
  انتخاب شدند. 

سوال  60ي خالقیت تورنس با نامهسوال و پرسش 20هاي فکري با ي سرمایهنامهها از پرسشآوري دادهجهت جمعیافته ها: 
و مشاور رسید و پایایی آن با استفاده از  استفاده شد. روایی صوري و محتوایی ابزار با توجه به استاندارد بودن، به تایید اساتید راهنما

بدست  α=0,83ي خالقیت پرسنل نامهو براي پرسش α=0,79هاي فکري ي سرمایهنامهآزمون ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسش
فراوانی، رسم ها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد باشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهآمده که از لحاظ آماري معنادار می

  نمودار، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده و در بخش آمار استنباطی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
ي سیالی، بسط و گسترش معنایی، ابتکار و انعطاف پذیري هاي فکري در توسعهنتایج نشان داد که پرورش سرمایه نتیجه گیري:

  ی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران نقش مثبت و معناداري دارد. کارکنان مجتمع دانشگاه
  هاي پرسنلی، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانهاي فکري، خالقیتسرمایه واژه هاي کلیدي:
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  1387 -93هاي جذب اعضاي هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در طول سال
  

  ، مختار علیجانزاده، حمید مهدیقلی زادهدکتر سیمین موعودي

  
 سرپرست امور هیات علمی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
پذیر و نظام آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی پویا و بالنده، نیاز به صاحبان فرایند متعهد، کارآمد، نوآور، مسئولیت سابقه و هدف:

خدمتگزار دارد تا بتوانند وصول اهداف عالی دانشگاه را میسر نمایند. یکی از مهمترین راهکارهاي تحقق این مهم، فراهم آوردن 
این مطالعه بر آن است وضعیت اعضاي هیات علمی که از بدو شکل علمی شایسته است.  شرایط پذیرش و جذب اعضاي هیات

  گیري هیات مستقل اجرایی جذب در دانشگاه علوم پزشکی بابل، به استخدام هیات علمی در آمده اند را مورد ارزیابی قرار دهد. 
  93لغایت پایان سال  1387در این دانشگاه از سال  در این مطالعه توصیفی، بررسی مقطعی وضعیت استخدام هیات علمی روش کار:

هاي استخدام هیات علمی نوبت انجام گرفته است. مشخصات فردي کلیه دانش آموختگانی که در مقطع زمانی مذکور در فراخوان
یات علمی دانشگاه اول تا یازدهم دانشگاه پذیرفته شدند، با بهره گیري از مستندات ثبت شده در صورتجلسات هیات اجرایی جذب ه

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  20نسخه  SPSSدر فرم جمع آوري داده ها وارد شده و با استفاده از نرم افزار 
نفر در هر  9نفر در این دانشگاه استخدام پیمانی هیات علمی شدند ( به طور متوسط  64در مجموع یازده فراخوان جذب،  یافته ها:

سال). بیشترین تعداد  48و حداکثر  29سال بوده است (حداقل  37,29 ±4,86انحراف معیار سن جذب شدگان سال). میانگین و 
که دانشگاه  1392مورد در هر سال) بوده و کمترین تعداد مربوط به سال  14( 1391و  1390، 1387موارد جذب مربوط به سالهاي 

نفر،  38شدگان هیات علمی عمدتا بومی ساکن شهرستان بابل بودند ( در فراخوان استخدام هیات علمی شرکت ننموده است. جذب 
) از موارد جذب را اختصاص %7,8نفر ( 5) و ساکنین سایر استانهاي کشور %32,8نفر ( 21). ساکنین سایر شهرهاي مازندران 59,4%

) از گروههاي %28,1نفر ( 18)، %50نفر،  32می دادند. عمده ي استخدام شدگان مربوط به گروههاي آموزشی بالینی بودند ( 
نفر،  35) از گروههاي آموزشی علوم پایه. جذب شدگان عمدتا در مقطع تخصصی بالینی بوده اند (%21,9نفر ( 14دندانپزشکی و 

) در مقطع کارشناسی %10,9نفر ( 7و   PhD) در مقطع %14,1نفر ( 9) در مقطع فلوشیپ/ فوق تخصص، %20,3نفر ( 13)، 54,7%
  قرار داشتند. ارشد 

دانشگاه علوم پزشکی بابل از جهت بعد کمی جذب هیات علمی در طول دوره زمانی مورد اشاره، به طور فعال اقدام  نتیجه گیري:
  نموده است. 

: هیات علمی، جذب هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بابلواژه هاي کلیدي  
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  آوري اطالعاتتوسعه فنعلوم پزشکی آبادان در  دانشکده مندي مدیران و کارشناسانسطح رضایت
  

  5پور شیروانیسیدداود نصراهللا، 4، اکبري4، نیاکان3، عبدالرضا میرشکاك2زاده، عبداهللا خوان1محمداسماعیل مطلق

 

  گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز - 1
  علوم پزشکی آبادانگروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده  -2
  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان -3
  دانشکده پرستاري مامایی، دانشکده علوم پزشکی آبادان -4
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -5
  

ها از یکی از عوامل مهم توسعه و بهبود عملکرد سازمان آوري اطالعاتمندي از فندر دنیاي کسب و کار فعلی بهره سابقه و هدف:
مندي مدیران و کارشناسان شود. این مطالعه با هدف تعیین سطح رضایتهاي بهداشتی درمانی و آموزشی محسوب میجمله سازمان

 آوري اطالعات انجام گرفت.علوم پزشکی آبادان در توسعه فن دانشکده
انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان  1393که در شهریورماه بود Cross-Sectionalمطالعهاز نوع روش کار:

هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان بودند که ها و بیمارستانها، شبکه بهداشت و درمان شهرستانها، دانشکدهمعاونت
ري به نمونه پژوهش بعد از توجیه موضوعات مورد بررسی و ها با مراجعه حضوبصورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند. داده

ها پرسشنامه خود ساخته شامل متغیرهاي آوري دادهآوري گردید. ابزار جمعچگونگی تکمیل پرسشنامه، به صورت خودایفاد جمع
اي لیکرت بود رتبه 5ی/خیر) و اي کافمن (بلسئوال بسته در مقیاس دو گزینه 15سئوال باز و بسته و متغیرهاي وابسته با  8فردي با 

تحلیل P>05/0داري در سطح معنی SPSS18افزار آوري شده در نرمهاي جمعمورد تائید قرار گرفت. دادهکه روایی و پایایی آن 
  .شد

به اینترنت ) %4/55نفر( 77) در اتاق کار خود به کامپیوتر سالم و %75نفر( 102،مدیر و کارشناس مطالعه شده 139بین ازنتیجه گیري:
و از کیفیت برخورداري (بدون قطع و وصل شدن در  6/2±1/1نمره،  5دسترسی داشتند که سطح رضایت از سرعت اینترنت از 

نمره،  5درصد) به شبکه اتوماسیون متصل بودند که سطح رضایت از سرعت اتوماسیون از  41نفر( 57بود.  7/2±0/1ساعات اداري) 
،  1/3±9/0، عدم پیچیدگی انجام کار  2/3±8/0ري (بدون قطع و وصل شدن در ساعات اداري) و از کیفیت برخوردا 0/1±2/3

بود. بین سطح رضایت از سرعت اینترنت،  7/2±8/0، قابلیت سیستم کامپیوتر مورد استفاده 3/3±1/1امنیت محرمانه بودن اطالعات 
-تر)  رابطه معنیکمتر بودن سطح رضایت در تحصیالت باال کیفیت برخورداري از اینترنت وسرعت اتوماسیون و سطح تحصیالت (با

).نتایج این مطالعه نشان داد که میزان دسترسی مدیران و کارشناسان به کامپیوتر، اینترنت و اتوماسیون با P>05/0دار وجود داشت(
در سطح متوسطی ارزیابی شد.  آوري اطالعاتتوجه به جایگاه سازمانی مناسب نبوده و رضایتمندي آنها هم در خصوص توسعه فن

  هاي مداخله اي طراحی و اجرا شود. آوري اطالعات برنامهدانشکده نسبت به توسعه بیشتر فن ITگردد واحد پیشنهاد می
علوم پزشکی آبادان آوري اطالعات، کامپیوتر، اینترنت، اتوماسیون، دانشکدهفن هاي کلیدي:واژه  
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  سازمانی کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتی ایرانالگوي رگرسیونی جو 
  2موسی یمین فیروز، 1محمد علی جهانی  

   

  گروه آموزش عمومی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  گروه آموزش عمومی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  

نگرش و احساس نیروي انسانی خود آگاه باشند تا بتوانند با تغییرات به موقع در  مدیران سازمان ها می بایستی به نوعسابقه و هدف: 
این پژوهش ترسیم الگوي رگرسیونی جو سازمانی کتابخانه ز مدیریت و رفتار سازمانی، جو سازمانی مناسبی را حاکم سازند هدف ا

 هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتی ایران  است.
کتابخانه ي مرکزي دانشگاه  96آماري این پژوهش شامل کارکنان هدف کاربردي می باشد. جامعه این پژوهش از لحاظ  روش کار:

دانشگاه وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  117هاي دولتی ایران است که بصورت طبقه اي از 
نوان ابزار پژوهش استفاده گردید. براي پیش بینی بع ClimateQualنفر). از پرسشنامه بومی سازي شده  510انتخاب شدند(

  الگوي جوسازمانی کتابخانه ها از رگرسیون خطی چند متغیره و دیاگرام مسیر استفاده شده است.
متغیر نوآوري، کارگروهی، خدمت به مشتري، امنیت روانی و تنوع عمیق در پیش  5متغیر تاثیرگذار بر جو سازمانی،  9از بین  یافته ها:

متغیر کارگروهی، خدمت به مشتري، امنیت  5بینی جو سازمانی کتابخانه هاي ایران نقش اساسی دارند. دیاگرام مسیر نشان داد که 
) از این تاثیر بیش 074/0ه طور مستقیم بر متغیر جو سازمانی تاثیرگذار می باشند که سهم کارگروهی(روانی، تنوع عمیق و نوآوري ب

، خدمت به مشتري =000/0p، کارگروهی در حد =000/0pنوآوري و خالقیت در حد نتایج حاصل در حد جو از سایر متغیرها است.
و  =623/0r،  با ضریب همبستگی =p 000/0عمیق در حدو جو تنوع  =000/0pامنیت روانی در حد  ، جو =033/0pدر حد 

387/0R2=  اند.هاي جوسازمانیبراساس معادله مذکور، پیش بینی کننده  
از بین شاخص هاي جو سازمانی کالیمت کوآل، سهم کارگروهی از این تاثیر بیش از سایر متغیرها است که با تقویت نتیجه گیري: 

  دانشگاهی ایران می توان در بهبود جو سازمانی این نوع کتابخانه ها موثرتر بود.کار گروهی در کتابخانه هاي 
الگو، جو سازمانی، کتابخانه هاي دانشگاهی، ایران واژه هاي کلیدي:  
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مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم  کارکناني وربهره شیبرافزا يادار ونیاثرات اتوماس یررسب

  1393پزشکی مازندران در سال 
  4، علی صالحی3، علی گل افشانی2منصور  شرج پور، 1خدیجه امیدي جویباري

  

  کارشناس پرستاري بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  .1
  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس ارشد مدیریت بیمارستان، کارشناس مسئول آموزش  .2
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .3
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .4
  

ارائه امکانات و زیر ساخت الزم براي تولید و توزیع دانش می باشد. مهمترین رسالت فن آوري اطالعات و ارتباطات، سابقه و هدف: 
رسد با فراگیر شدن فناوري اطالعات و نمایان شدن قالب ها و روش هاي گوناگون استفاده از این فناوري در به روز شدن به نظر می

اثرات  یاین پژوهش بررس کلی هدف ها ضرورت پیدا کرده ونظام اداري و سرعت دریافت و انتقال مراسالت و کاهش هزینه
-می 93در سال  مازندران یاعظم (ص) دانشگاه علوم پزشک امبریپ یمجتمع دانشگاه کارکنان يوربهره شیبرافزا يادار ونیاتوماس
  باشد.

روش  باشد. براساسنفر می 450از نظر هدف کاربردي و روش اجراي آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماري  روش کار:
ي محقق اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامهگیري سرشماري، کل جامعه آماري به عنوان نمونه انتخاب شده و نمونه

هاي (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) و در چهار مولفه شامل (کاهش سوال و در طیف لیکرت با گزینه 43ساخته که داراي 
روایی محتوایی ابزار به جمع آوري گردید. رضایت ارباب رجوع و رضایت شغلی) طراحی و تدوین شده،  هزینه ها، بهبود عملکرد،

  محاسبه شد. 0,85آن با استفاده از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ  ییپایاتایید اساتید راهنما و مشاور رسیده و 
ها، بهبود عملکرد کارکنان، رضایت ارباب رجوع (کاهش هزینهوري شامل ي بهرهي بر هر چهار مولفهادار ونیاتوماس سیستم ها:یافته

بندي متغیرهاي مورد مطالعه براساس میانگین، وري شده است. در رتبهو رضایت شغلی کارکنان) تاثیر داشته و نهایتا موجب بهره
در رتبه سوم و متغیر بهبود عملکرد  ها در رتبه اول، متغیر رضایت شغلی در رتبه دوم، متغیر رضایت ارباب رجوعمتغیر کاهش هزینه

  در رتبه آخر قرار دارد.
توان گفت که وجود این تأثیرگذار است. بنابراین در مجموع می وجود سیستم اتوماسیون اداري بر ابعاد ارتباطات سازمانیگیري: نتیجه

ارتباطی و سرعت و سهولت در مراودات هاي سیستم تأثیرات مثبتی بر ارتباطات درون سازمانها داشته و موجب افزایش کانال
براي موفقیت در این امر، الزم است دولت به سیاستگذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات به  پیشنهاد می گردد. سازمانی شده است

  توسعه توجه خاصی داشته باشد.  عنوان رکن اساسی رشد و
 يوربهره،  يادار، نرم افزار ، مکاتبات ونیاتوماسواژ ه هاي کلیدي:  
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  (مطالعه موردي:سازمان تامین اجتماعی استان)مشتریانتاثیر اتوماسیون اداري بر رضایت 
  

  2،صفدر اله بخشی1فردین مهرابیان

  

  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن-1
  سازمان تامین اجتماعی استان گیالن-2
  

مزایاي زیادي را براي بسیاري از سازمانها از جمله مشتریان شان فراهم کرده است امروزه  اجراي اتوماسیون اداري سابقه و هدف: 
که سرعت، دقت و ایمنی از جمله این مزایا می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اتوماسیون اداري بر رضایت مشتریان سازمان 

  تامین اجتماعی گیالن می باشد.
انجام شد. جامعه و محیط پژوهش شامل  1393مقطعی است و در زمستان سال  مطالعه حاضر توصیفی، تحلیلی و روش کار:

نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع اوري  270مشتریان تامین اجتماعی گیالن بودندکه با استفاده از فرمول کوکران 
سوال بود.  17دمو گرافیک و بخش دوم شامل اطالعات پرسشنامه استاندارد و حاوي دو بخش که بخش اول آن اطالعات فردي و 

روایی پرسشنامه با بهره گیري از نظرات متخصصان و پایایی آن با محاسبه الفاي کرونباخ انجام شد. نرمالیته توزیع داده ها با ازمون 
استنباطی در نرم  کولموگروف اسمرینف بررسی و تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصیفی و

  انجام شد. به منظور بررسی فرضیه هاي تحقیق از  ضریب همبستگی استفاده شد.   20spssافزارآماري 
. همچنین (r=.628,p value=0.000)رابطه بین خدمات اتوماسیون و رضایت کلی مشتري معنی دار و مثبت می باشد یافته ها:

،مدیریت صف و رضایت کلی (r=0.439)ی مشتري) و رضایت کل%99بین راحتی (در سطح اطمینان 
و ایمنی  (r=0.510)، پاسخگویی و رضایت کلی مشتريr=0.414)،شخصی سازي و رضایت کلی مشتري((r=0.501)مشتري

 رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد. (r=0.354)و رضایت کلی مشتري 

ن تامین اجتماعی موثر است لذا الزم است با گسترش و توسعه با توجه به اینکه خدمات اتوماسیون بر رضایت مشتریا نتیجه گیري:
این خدمات، طراحی نرم افزار هاي مناسب، مطلع نمودن مشتریان از روند ارائه این نوع خدمات و توجه به نیاز هاي شخصی 

  مشتریان در هنگام طراحی خدمات اتوماسیون زمینه افزایش بهره وري و رضایتمندي را فراهم نمود.
اتوماسیون اداري، رضایت،مشتریان، سازمان تامین اجتماعی هاي کلیدي: واژه  
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پیش بینی افزایش حجم داده هاي سرور اتوماسیون اداري دانشگاه علوم پزشکی مازندران براي مدت ده سال بر 
 اساس مدل رگرسیون خطی

  
  مهیار دارائی

 
 بهداشتی درمانی مازندران کارشناس فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

  
پیش بینی منابع سخت افزاري الزم براي داده هاي الکترونیکی سازمان، یکی از ضروریات تحقق یک سازمان سابقه و هدف: 

الکترونیکی است و استفاده از مدلهایی که با بکارگیري ابزارهاي آماري برازش شده اند، می تواند براي رسیدن به این هدف مفید 
هدف این تحقیق، تهیه یک مدل پیش بینی بر اساس مدل رگرسیون خطی براي پیش بینی حافظه مورد نیاز براي ذخیره باشد. 

  سازي داده هاي سرور اتوماسیون اداري دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی ده سال آینده می باشد.
ره شده بر روي سرور اتوماسیون اداري دانشگاه به در این پژوهش، جهت جمع آوري داده ها، ابتدا حجم داده هاي ذخیروش کار: 

) از بانک اطالعاتی سرور دریافت و در یک فایل 1387تفکیک هر سال، از ابتداي استقرار سامانه اتوماسیون اداري در دانشگاه(سال 
برازش شد.  SPSSفزار با استفاده از نرم ا 1403اکسل ذخیره شد. سپس بر اساس داده هاي قبلی، مدل پیش بینی تا پایان سال 

  محاسبه گردید. Coefficient of Determination)سپس براي ارزیابی مدل، شاخص ضریب تصمیم (
می باشد که در حقیقت نمایه  ]7,1[پیش بینی بر اساس یک متغیر مستقل انجام گرفت که شامل اعدادي صحیح در بازه  یافته ها:

) می باشند و متغیر وابسته میزان حجم داده هاي ذخیره شده بر روي 93نجام پژوهش() تا سال ا87اولین سال استقرار اتوماسیون(
) می باشد. بر اساس مدل پیش بینی بدست آمده میزان حجم حافظه 87سرور  (برحسب گیگا بایت) به تفکیک سالها ( از ابتداي 

ترابایت) می  9گیگا بایت (  9000، حدود 1403یان سال ذخیره سازي مورد نیاز، براي داده هاي سرور اتوماسیون اداري دانشگاه تا پا
بدست آمد که با توجه به مقدار بدست آمده، پیش بینی این مدل از لحاظ طبقه بندي، متوسط  0,62باشد. ضریب تصمیم مدل نیز 

  ارزیابی می شود.
ازي مورد نیاز را براي سرور اتوماسیون اداري بدین ترتیب با استفاده از مدل رگرسیون توانستیم، میزان حافظه ذخیره س نتیجه گیري:

و به تفکیک هر سال محاسبه نماییم و بدین ترتیب با پیش بینی این حافظه و اضافه نمودن آن به سرور،  1403دانشگاه تا پایان سال
گاه که در حال حاضر مبناي از کمبود حافظه و در نتیجه وقفه در کار سرور و به تبع آن وقفه در ارائه سرویس اتوماسیون اداري دانش

  بستر انجام بیشتر فرآیندهاي دانشگاه است، جلوگیري می شود.
  اتوماسیون اداري، داده هاي الکترونیکی، سازمان الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی واژه هاي کلیدي:
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  مراکزآموزش پزشکیرابطه بین فناوري اطالعات با چابکی سازمانی در 
  

  2، ابراهیم معبود مژدهی1مژدهیزهرا معبود 
  

  کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - 1
  ارشد معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارشناس - 2

    
چابکی به معناي توانایی واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی است در ضمن سازمانها براي رسیدن به سابقه وهدف: 

نیازمند استفاده از فناوري اطالعات هستند. این فناوري به مدیران امکان می دهد با پردازش سریع اطالعات، امکان اهداف خود، 
کنترل و هماهنگی ساختارهاي پیچیده تر را داشته باشند. این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین فناوري اطالعات و چابکی سازمان 

  نشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.بصورت موردي در یکی از دانشکده هاي دا
انجام شده، جامعه آماري آن کارکنان یکی از دانشکده 1394یک مطالعه تحلیلی و توصیفی است که در سالاین پژوهش روش کار: 

بعلت محدود بودن جامعه آماري مطالعه  .شدند نفر برآورد 65 زمان انجام پژوهش ه درهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده ک
 وشده جسته  روش همبستگی سود این مطالعه از درپرسشنامه تکمیل شده بدست آمد.  48بصورت سرشماري انجام گردید و تعداد 

گ بر استاندارد شریفی و ژانابزارگردآوري اطالعات پرسشنامه  .گردید اي استفاده تابخانهمیدانی و کروش  جهت بررسی عوامل از
جهت تایید گردید. 96/0و با نمره محاسبه آلفاي کرونباخ  به روشآن توسط شریفی  پایاییگزینه اي لیکرت بوده که  5اساس مقیاس

از  میانگینو  جداول توزیع فراوانی عالوه برآمار توصیفی از قبیلاستفاده شده و  SPSS16از نرم افزارتجزیه وتحلیل داده ها 
  گردید.قبیل روش همبستگی پیرسون استفاده  نباطی ازاست روشهاي مختلف آمار

 ازچابکی سازمان دارند.  داري بای بررسی رابطه معن مورد شاخص هاياین است که کلیه  حاکی ازیافته هاي این پژوهش یافته ها: 
متغیر تعداد مراجعات ) که α=0,00( داردچابکی سازمان با  را )60/0بیشترین همبستگی( پاسخگوییبررسی شده شاخصهاي بین 

 )،60/0(شاخصهاي انعطاف پذیري  بترتیب). α=0,04) در این شاخص موثرتر شناخته شد(41/0مشتریان با نمره همبستگی (
)؛ 41/0)؛ کاهش هزینه ها(45/0که متغیرهاي: انعطاف پذیري(دارند در رتبه هاي بعدي قرار) 31/0(، سرعت)51/0شایستگی(

  ) از موثرترین متغیر شاخص هاي مذکور بودند.31/0همکاري واحدهاي مختلف(
از نظر کارکنان پاسخگویی سیستم هاي فن آوري اطالعات و افزایش تعداد مراجعین به سازمان تاثیرگذارترین عامل نتیجه گیري: 

چابکی سازمان می باشد از این رو پیشنهاد می گردد مدیران و سیاست گذاران عرصه مدیریت به این عوامل توجه بیشتري داشته تا 
  عمل نمایند.هداف خود سازمانها با سرعت بیشتري براي رسیدن به ا

فناوري اطالعات، چابکی سازمان، مراکزآموزش پزشکی، سازمان دولتیواژه هاي کلیدي:   
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بررسی عوامل موثر در استفاده از سیستم هاي یادگیري الکترونیکی در اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
  2زینب فرهادي ، 1میترا شعبانی

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دانشکده پزشکی، مسئول آموزش تحصیالت تکمیلی - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دانشکده پزشکی، مسئول آموزش پرستاري ومامایی -2

  
پژوهش هاي متعدد موید این مطلب است که بکارگیري فناوري در آموزش موجب کاهش هزینه، صرفه جویی در  سابقه وهدف:

وقت، افزایش فرصت هاي یادگیري و یاددهی، افزایش موفقیت تحصیلی و امکان دسترسی سریع به اطالعات شده است. به همین 
یل به استفاده از سیستم هاي یادگیري الکترونیکی در  اعضاي هیات منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر در ایجاد و تما

  علمی و غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت. 
انجام گرفت. جامعه پژوهش آن اعضاي هیات  1392تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال –مطالعه از نوع توصیفی  روش کار:

نفر انتخاب شدند. ابزار 170طبقه اي تعداد  لوم پزشکی بابل بودند. با روش نمونه گیري تصادفی علمی و غیرهیات علمی دانشگاه ع
/. مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه از دو بخش، 97جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی وپایایی آن با ضریب 

، هیات علمی و غیر علمی) و دیگري عوامل موثر، در چهار حیطه جمعیت شناختی (جنسیت، گروه سنی، میزان سابقه، رتبه علمی
گزینه اي لیکرت و ارتباط آن به تمایل استفاده از  5مقاومت در مقابل تغییر، درك ارزش، خودکارآمدي رایانه اي و نگرش در مقیاس 

چند متغیره و  tتک متغیره و  tن هاي وارد و با آزمو SPSS18نظام الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها در نرم افزار 
  مورد تجزیه  وتحلیل قرار گرفت.  P<0/05در سطح معنی داري   ANOVAآزمون 

درصد) 45نفر(76درصد) هیات علمی بودند. بیشترین افراد 75نفر(127درصد) مرد و 85نفر(144نفر مورد مطالعه، 170از بین  یافته ها:
درصد) با رتبه علمی استادیار بودند. 44(74و بیشترین افراد 16-20درصد) با سابقه 25نفر (42، بیشترین افراد 41-50در گروه سنی 

، 75/4±/.59نگرش، درك ارزش، خودکارآمدي رایانه اي و مقاومت در مقابل تغییر به ترتیب با میانگین و انحراف معیار  
یادگیري الکترونیکی به لحاظ آماري معنی دار بودند.  در تمایل به استفاده از سیستم هاي 11/4±/.80و  ±18/4/.64، ±21/4/.69

بین جنسیت، سن، میزان سابقه به تمایل اساتید در استفاده از سیستم هاي یادگیري الکترونیکی رابطه معنی دار وجود نداشت. اما با 
  رتبه علمی و هیات علمی بودن رابطه معنی دار وجود داشت.

یر  مقاومت در مقابل تغییر داراي بیشترین تاثیر و متغیر نگرش کمترین تاثیر را به تمایل استفاده با توجه به این که متغ نتیجه گیري:
از  نظام الکترونیکی داشته است، برگزاري دوره آموزش ضمن خدمت به منظور ارتقا دانش و آموزش مجازي از جمله پیشنهادات 

  علمی براي بهبود امر می باشد.
وم پزشکی بابلي یادگیري الکترونیکی، مقاومت در مقابل تغییر، خودکارآمدي رایانه اي،  دانشگاه علسیستم ها واژه هاي کلیدي:  
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دانشگاه علوم پزشکی  بررسی  وضعیت آسیب هاي اتوماسیون اداري و سنجش تاثیر آن بر نظام پاسخگویی
  مازندران

  

  3، رحمان لبیبی2، محمد تقی رمضان زاده رستمی 1آتنا رضوانی

  

 کارشناس رفاه و تعاون، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 1
 کارشناس مالی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 2
 رئیس اداره دبیرخانه مرکزي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 3

 
فرآیند سیستم هاي اتوماسیون اداري می باشد. به کمک این سیستمها  ،از دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و هدف: سابقه

امکان آسیب هاي هم  ،گردش مکاتبات و تصمیم گیرهاي اداري به مراتب کارآتر و اثر بخش تر شده است. در کنار این محاسن
بررسی آسیب هاي اتوماسیون اداري و سنجش تاثیر آن بر نظام پاسخگویی دانشگاه علوم  شناسایی وبه  ،وجود دارد. لذا این پژوهش
  ست.پزشکی مازندران پرداخته ا

به روش  ictو  itنفر از کارشناسان  112. جامعه آماري شامل می باشدپیمایشی و مقطعی  توصیفیاز نوع این پژوهش  روش کار:
و  9تا  1گویه از امتیاز  59پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه اول با  2تمام شماري می باشد. ابزار گردآوري اطالعات شامل 

می باشد. روایی پرسشنامه ها از نوع روایی مفهومی و پایایی با ضریب آلفاي کرونباخ  5تا  1گویه با امتیاز  18پرسشنامه دوم با 
 ) AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (  و spss18به دست آمد. براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  872/0و  819/0

  استفاد گردید.
و معنی دار بودن آسیب هاي اتوماسیون اداري دانشگاه در حیطه هاي  رتبه بندي ،فرضیه اصلی اول مربوط به شناسایی یافته ها:

در  Tمشخص شد. با آزمون  ) AHP( محیطی و فنی ـ تکنولوژي (متغیر مستقل) با تکنیک درخت سلسله مراتبی  ،سازمانی  ،فردي
 ،سازمانی ،دانشگاه در حیطه هاي چهارگانه فردي بر نظام پاسخگوییفرضیه اصلی دوم نیز اثرات انواع آسیب هاي اتوماسیون اداري 

  تایید گردید.  000/0به مقدار   p-vlaueو 61/0و انحراف معیار 24/3میانگین  محیطی و فنی ـ تکنولوژي (متغیر وابسته) با
اثرات انواع آسیب ها در اتوماسیون اداري دانشگاه در نظام پاسخگویی دانشگاه معنی دار بوده که این اثرات موجبات نتیجه گیري: 

دقیق، مناسب، بی طرفانه، عادالنه و اطالع رسانی  ناکارآمدي نظام پاسخگویی در زمینه هاي خدمات پاسخگویی صحیح، به موقع،
شناسایی مجدد حیطه هاي کاربري و مهندسی مجدد آموزش مهارتهاي هفتگانه  ،. بازبینی سیستم توسط پیمانکارشفاف می گردد

ict .به کارکنان پیشنهاد می گردد  
پاسخگویی نظام، آسیب هاي اتوماسیون : اتوماسیون، اتوماسیون اداري،واژه هاي کلیدي  
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  مدیریت امنیت اطالعات در سازمان ها
  2، سیدجواد موسوي1موسی یمین فیروز

  
 مدیر فناوري اطالعات و ارتباطات، دانشگاه علوم پزشکی بابل .1
 مدیر حراست، دانشگاه علوم پزشکی بابل .2
  

ادارات ضروري بنظر می رسد. سازمان یک ساختار امن در سازمانها و  امروزه با گسترش تهدید هاي امنیتی، وجودسابقه و هدف: 
ابزارهاي ممکن براي محافظت از اطالعات  وابسته است باید از تمامی	وري اطالعاتاشان به طور عمومی به فن موجودیت هایی که

ش هر یک از . در این تحقیق با چنین رویکردي به بررسی عوامل تاثیر گذار بر امنیت اطالعات در سازمانها پرداخته و نقاستفاده کنند
  آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش از نوع گردآوري است و به روش متن پژوهی انجام شده است. براي جمع آوري مدارك علمی مرتبط با این  روش کار:
العات) در مطالعه، کلیدواژه هاي (مدیریت امنیت اطالعات، امنیت اطالعات، امنیت اطالعات در سازمان ها و روش هاي امنیت اط

مدرك  200) جستجو گردید. از بین Exact Phraseبصورت عبارتی(Google ScholarوMagiran ،SIDپایگاه اطالعاتی 
  مدرك گزینش و از آنها براي انجام پژوهش استفاده گردید. 20علمی بازیابی شده در نهایت 

بررسی متون نشان داده است در استقرار امنیت اطالعات باید به سه جنبه مهم (کاربران، فرآیندها و تکنولوژي) توجه گردد.  یافته ها:
اما در اکثر تحقیقات انجام شده از بین این سه جنبه، کاربران بعنوان مهمترین عامل در استقرار این نظام معرفی شدند چراکه طبق 

حوادث امنیتی در سازمانها به خاطر اشتباهات انسانی صورت گرفته است.  %47، 2اطالعات و شبکه اروپاآخرین گزارش آژانس امنیت 
پژوهشگران بهترین راه کاهش ریسک هاي امنیت اطالعات در سازمان ها را، آگاهی هرچه بیشتر کارمندان نسبت به مسایل امنیتی 

تاکتیکی بر بهبود اثربخشی امنیتی و حمایت از دارایی هاي اطالعاتی در دانستند و معتقدند عوامل انسانی نسبت به عوامل فنی و 
  سازمان، داراي تأثیر و ارزش بیشتري است.

مسائل انسانی در بیشتر مواقع علت اصلی نواقص امنیتی در سازمان ها است. بنابراین سازمان ها باید خط مشی نتیجه گیري: 
روشهاي برخورد با ناامنی از ان وآموزش امنیت اطالعات در پیش بگیرند. همچنین مناسبی در جهت ارزیابی میزان آگاهی کارمند

 باید در دستور کار سازمانها قرار گیرد. ناامنیایجاد طریق شناسایی بحران و عوامل 
، کاربران اینترنتمحافظت اطالعاتامنیت اطالعات، مدیریت امنیت اطالعات،  واژه هاي کلیدي :  
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  ملی سطح در مدل عناصر اطالعاتی مورد نیاز در مراکز دندانپزشکی ارایه ي
 محمد علی جهانی1، معصومه نقویان2*

   گروه آموزش عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل .1
 دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشدآمارومدارك پزشکی  .2

 مطمئن و صحیح درمان تضمین بالینی، ممیزي فرایند تسهیل دندان، و دهان هاي بیماري و پیشگیري کنترل جهتسابقه و هدف: 
ي  مطالعـه  با هـدف  حاضر پژوهش.است نیاز دقیق و جامع صحیح، داده هاي به قانونی و مالی،پژوهشی اداري، اهداف تأمین نیز و

  سطح ملی می باشد.عناصر اطالعاتی مورد استفاده در مراکز دندانپزشکی و ارایه الگو به منظور ساماندهی آن در 
  

استفاده با پرسش از دندانپزشـکان متخصـص    مورد اطالعاتی عناصر با موجود، وضعیت بوده که کاربردي حاضر پژوهش :کار روش
 بهشـتی،  شـهید  پزشکی علوم دانشگاههاي ي تابعه دندانپزشکی مراکز در ودستیاران دندانپزشک،مشاهده فرم ها ومستندات موجود

 آزمـون  طریـق  از نیـز  آن پایـایی  و محتـوا  اعتبـار  روش اسـاس  بـر  نامـه  پرسش گردید. روایی مرکز) مشخص22( ایران و تهران
 آمریکا و انگلیس کشورهاي در دندانپزشکی مراکز در استفاده مورد اطالعاتی عناصر سپس با مطالعه تطبیقی شد. گیري مجدداندازه

 صاحب از نفر 30 از نظرخواهی به دلفی از تکنیک استفاده با پیشنهادي الگوي اعتبار، تعیین جهت نهایت، در شده و پیشنهاد الگو،
 مرحلـه ي  در و تطبیقـی  جداول از ها، تحلیل داده براي .شد گذاشته بهداشتی اطالعات مدیریت و دندانپزشکی هاي رشته نظران

 استفاده گردید. نسبی و مطلق فراوانی تعیین حد در آمار توصیفی از استفاده با نیز الگو اعتباریابی
،  %100فرم ثبت نام بیمار، تاریخچه پزشکی و تاریخچه دندانپزشکی، معاینات بالینی، البراتوار دندانسازي، ارجاع و مشـاوره   :ها یافته

ن مورد تایید قرار گرفت. همچنین عناصر اطالعاتی موجود در فرم هـا بـی   % 97، تشخیص و طرح درمان، ثبت درمان % 73پریودنتال 
 مورد تایید قرار گرفت. % 99-89

 صحیح مراقبت ي ارایه می توان به ایران دندانپزشکی مراکز در ها داده مجموعه وگرد آوري طراحیبا برنامه ریزي ، :گیري نتیجه.
 پژوهش کمک نمود. انجام و دندان و دهان هاي بیماري از پیشگیري و کنترل جهت ریزي برنامه بیماران، به کیفیت با و

  دندانپزشکی اطالعاتی؛عناصر اطالعاتی،  هاي سیستم ها؛ داده :کلیدي هاي واژه
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 1394 :آسیب شناسی نظام دورکاري در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت آن

  
  3، فرزانه  امان پور 2، مراد کردي  1مریم خدادادزاده 

        
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی، حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  - 1
2 - phD مدیریت دولتی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 
  کارشناس ارشد آمار زیستی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - 3

  
دورکاري باعث افزایش بهره وري و تعادل بین کار و زندگی می شود.عوامل متعددي درموفقیت دورکاري نقش دارند.  :سابقه وهدف

حمایت مدیران، ساختار مشاغل، درك و پذیرش کارکنان،تجهیزات و فناوري اطالعات و فرهنگ سازمانی.این عوامل به موفقیت 
سی نظام دوکاري در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و شناسایی عوامل دورکاري کمک می کنند.هدف از این پژوهش آسیب شنا

  حیاتی موفقیت آن است.
. نمونه گیري به روش نمونه گیري در این تحقیق به روش پیمایشی و به صورت توصیفی و اکتشافی انجام گرفته استروش کار: 

پس از جمع آوري اطالعات داده ها به کمک نرم شد.دسترسانجام شده و ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته می با
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند 05/0، آزمونهاي تی تک نمونه اي و رتبه عالمت و در سطح معنی داري  SPSS18 افزار

مورد تجزیه و تجهیزات و فناوري فرهنگ سازمانی،ساختار مشاغل و  ،حمایت مدیران ،درك و پذیرش کارکنانمولفه  5 :یافته ها
تحلیل قرار گرفت.بررسی عامل فرهنگ سازمانی که فرهنگ سازمانی مناسب براي نظام دورکاري می باشد. بررسی عامل درك و 
پذیرش کارکنان در آزمون رتبه عالمت نشان داد که کارکنان درك و پذیرش کاملی از نظام دورکاري دارند. بررسی عامل ساختار 

مت نشان داد که ساختار مشاغل مناسب براي اجراي نظام دورکاري می باشد. بررسی عامل حمایت مشاغل در آزمون رتبه عال
مدیران در آزمون رتبه عالمت نشان داد که مدیران حمایت الزم از نظام دورکاري در دانشگاه علوم پزشکی را ندارند. بررسی عامل 

که تجهیزات و فناوري اطالعات در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تجهیزات و فناوري اطالعات در آزمون رتبه عالمت نشان داد 
 ).P<0.05پاسخگوي نظام دورکاري نمی باشد(

نتایج این مطالعه نشان داد که در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود فرهنگ سازمانی،ساختار مشاغل و درك و پذیرش نتیجه گیري: 
و تجهیزات و فناوري اطالعات براي دورکاري مناسب نمی باشد. فرهنگ  کارکنان براي دورکاري مناسب می باشد و حمایت مدیران

سازمانی، درك و پذیرش کارکنان، ساختار مشاغل، حمایت مدیران و تجهیزات و فناوري اطالعات همه به عنوان عوامل حیاتی 
  موفقیت شناسایی شدند.

ختار مشاغل، حمایت مدیران و تجهیزات و فناوري دورکاري، فرهنگ سازمانی، درك و پذیرش کارکنان، ساواژه هاي کلیدي: 
 اطالعات
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و تاثیر آن برمصرف میزان پهناي  WINBOXو نرم افزار  SIBبررسی مقایسه اي سیستم اکانتیگ در نرم افزار 
  باند اینترنت دانشگاه علوم پزشکی بابل

  4،عاطفه ماالیی3، اباذر عموزاده2مهساعطایی، 1دکتر موسی یمین فیروز

  استادیار، گروه آموزش عمومی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1
  کارشناس نرم افزار ، مدیریت آمار و فناوري اطالعات ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2
  کارشناس شبکه ، مدیریت آمار و فناوري اطالعات ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -3
  یریت آمار و فناوري اطالعات ، دانشگاه علوم پزشکی بابل                             کارشناس فناوري اطالعات ، مد -4

ترل دقیقفعالیت هاي کاربران اینترنت می باشد. نکو مدیریت ه در سازمان ها مدیران شبکهاي کی از دغدغه یامروزه سابقه و هدف: 
پهناي باند اینترنت و کنترل مدیریت با هدف   winboxو  sibدر این مطالعه به بررسی و مقایسه اکانتینگ در دو روش از این رو 

  کاربران شبکه دانشگاه پرداخته شده است .
رنت کاربر اینت 500انجام گرفت .جامعه مورد پژوهش شامل  1394این مطالعه از نوعتوصیفی تحلیلیمی باشد  که در سال روش کار: 

دانشگاه علوم پزشکی بابل و مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی و ایت ا... روحانی انتخاب شدند. براي تجزیه و تحلیل داده ها از دو 
  و نرم افزار اکانتینگ استفاده گردیده است. winboxنرم افزار 
 –حجمی  –در بررسی حالت اول مطالعه، اعمال سیاست گذاري به صورت گروهی بوده و برقراري محدودیت (زمانی  یافته ها:

و دسترسی کاربران به اطالعات اکانتینگ به تفکیک براي تک تک کاربران امکان  winboxسرعتی ) مدیریت اکانتیگ نرم افزار 
امکانپذیر گشته  و سیاست گذاري اکانتینگ   sibا استفاده از نرم افزار پذیر نبوده است .در صورتیکه این مهم در روش دوم ب

آدرسی و...) به صورت انفرادي براي کاربران  -سرعتی  –حجمی  –ودسترسی به اطالعات آن و اعمال محدودیت هاي ( زمانی 
نترنت متصل  باشند در صورت پایان دانلود به ایmb500و حجم kb700کاربر آن الین با سرعت میانگین  500مقدور می باشد. اگر 

، k700حجم دسترسی، اتصال به اینترنت براي کاربر مقدور نمی باشد در صورتیکه در روش اول متوسط دسترسی اینترنت به میزان 
ز را خواهد داشت و در بقیه ساعات همچنان دسترسی به اینترنت براي کاربر مقدور بوده و اmb500ساعت، مصرف 2کاربر در حدود 

کاربر جزء مشترکین پرمصرف باشند  100کاربر آن الین ،  500پهناي باند گروه استفاده می نماید. لذا در صورتیکه، به ازاي هر 
می باشد. با  mb6ساعت کاري ( تفاوت در دسترسی حالت اول و دوم ) حدود  6میزان مصرفی اینترنت این دسته از کاربران براي 

کاربر می تواند گزارش دسترسی به اینترنت را از سیستم اکانتینگ با کد کاربري دریافت نماید، لذا  توجه به اینکه در حالت دوم
بدافزارو...) را متوجه شده مانع از دانلود نرم افزارهاي فوق  –آنتی ویروس غیر شبکه اي  - دانلودهاي ناشی از به روز رسانی (ویندوز

کامپیوتري  100و به ازاء  هر  mb10دوز آن به طور اتوماتیک به روز رسانی می گردد کامپیوتر ي که وین 100می شود ( به ازاء هر 
. بنابراین انتظار می رود با اجراي حالت دوم سیستم اکانتینگ در  )mb  4که داراي آنتی ویروس غیر شبکه اي  و بدافزار می باشند 

  در مصرف پهناي باند صرفه جویی می گردد. mb 20مجموع  روزانه 
به ابزارهاي پیشرفته نظارت و تولید گزارش هاي موجب تجهیز دانشگاه sibنتایج این مطالعه نشان داد استفاده نتیجه گیري: 

گشته است لذا پیشنهاد می صرفه جویی  دانشگاههزینه هاي خرید سرویس اینترنت در شده و درنتیجه در مختلف از مصرف اینترنت
 و درمانی واحد هاي تابعه به سرعت اجرا گردد. شود این طرح در سایر مراکز آموزشی

winbox  ،sib :اکانتینگ، پهناي باند واژ ه هاي کلیدي .  
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  ارائه مدل و طراحی نرم افزار موبایل اطالع رسانی سالمت
  
  2، آزیتا باالغفاري1مائده مسعودي نژاد

  

 کارشناس فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران  - 1
 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  - 2

  
دسترسی به اطالعات در هر زمان و مکان تلفن هاي را به یکی از محبوبترین رسانه هاي اطالع رسانی تبدیل کرده سابقه و هدف: 

واهد داشت. در است. نرم افزار اطالع رسانی موبایل براي سازمان ها توانایی جذب بیشتر مخاطب و افزایش رضایت مندي آنها را خ
  اختیار قرار دادن اخبار سالمت، عموم مردم را از شروع یا شیوع بیماري بیشتر حفظ کرده و سالمت بیشتر آنان متضمن خواهد گردید.

درخصوص نیازمندي هاي اطالعی مخاطبین حوزه سالمت،  2015تا2005با بررسی مقاالت چاپ شده در طی سالهاي   روش کار:
تولید نرم افزار موبایل اطالع رسانی سالمت صورت پذیرفت.سپس با بررسی ویژگی سامانه هاي تحت وب در طبقه بندي براي 

تامین نیازمندي هاي اطالعاتی این نرم افزار مدل نهایی جهت پیاده سازي نرم افزار فوق تهیه گردید.سپس نرم افزار موبایالطالع 
 3نفر از صاحبنظراندر حوزه اطالع رسانی پزشکی طی  5فوق به روش مصاحبه با رسانی سالمت با بررسی اولیه کارآمدي نرم افزار 

  کارآمدي و مقبولیت) مورد بررسی قرار گرفته و طراحی گردید. -سوال (کارایی
 طراحی نرم افزار اطالع رسانی سالمت با بخش هایی چون اخبار عمومی، اخبار حوزه درمان، اخبار حوزه  بهداشتی (پزشک یافته ها:

 خانواده، بیماري هاي واگیر و سایر اخبار مرتبط) و اخبار حوزه دارو و غذاهاي مصرفی طراحی گردید.

استفاده از نرم افزار فوق براي مخاطبین سالمت مفید بوده و هر چه سامانه هاي وب اطالع رسانی در حوزه هاي  نتیجه گیري:
باشد این نرم افزار نیز اطالعات جامع تري براي مخاطبین خود خواهد سالمتمحتوي اطالعات بهتر، سازماندهی شده و کارآمدتري 

  داشت.
مدل نرم افزاري، نرم افزار موبایل، اطالع رسانی سالمت، سامانه هاي سالمتکلیدي:  واژ ه هاي  
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  1393کاربرد فن آوري اطالعات در آموزش و تاثیر آن بر بهره وري کارکنان دانشکده دندانپزشکی درسال 
  

  4، رقیه شهیدیان 3، فاطمه مومن نژاد 2، خدیجه محمدي  1افسانه نصراله زاده معصومیان

  
 لیسانس اطالع رسانی پزشکی، دانشکده دندانپزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 لیسانس کتابداري، دانشکده دندانپزشکی بابل، داگانشه علوم پزشکی بابل   - 2
 دندانپزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابللیسانس تاریخ، دانشکده  - 3
 لیسانس مدیریت، دانشکده دندانپزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4

 
یکی از حوزه هایی که با بهره گیري از فناوري اطالعات، دچار تحول بنیادین شده است، حوزه آموزش است. با توجه  :سابقه و هدف

تحقق اهداف سازمان  دربهره گیري از فناوري اطالعات، آموزش ها  ،بااد مختلف آموزشبه نقش اساسی فناوري اطالعات در ابع
آوري شبکه صورت گرفته تا تعیین نماید که کاربرد اینترنت و فندانشکده دندانپزشکی بابل در تحقیقی که  . مهم تلقی می شوند

وري کارکنان خواهد داشت، و اینکه تأثیرگذاري کدام یک از این ابزار بیش داخلی اینترانت و اکسترانت در آموزش چه تأثیري بر بهره
  باشد. از بقیه می
از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردي میباشد ، و از روشهاي  این تحقیق روش مقطعی و نوع تحقیق شبه آزمایشی است و :روش کار

نفر ازکارکنان دندانشکده  42جامعه آماري دراین تحقیق .انجام شده استSPSS 18آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار
   .دندانپزشکی است که به عنوان نمونه انتخاب شد

وري مشخص شد که کاربرد اینترنت، اینترانت و اکسترانت به میزان خیلی زیادي بر بهره در نتیجه این تجزیه و تحلیل، :نتیجه گیري
داري بین میزان تآثیر کاربرد اینترنت، چنین نتایج بیانگر این است که هیچ تفاوت معنی). همp ≤000/0گذارد(کارکنان تأثیر می

وجود ندارد به این معنی که کاربرد هر دو روش در آموزش در حد زیادي بر  کدهوري کارکنان دانشاینترانت و اکسترانت بر بهره
کاربرد هر دو فن آوري در ارائه آموزش به کارکنان دانشکده به میزان زیادي در بهره وري آنها  گذارد.وري کارکنان تاثیر میبهره

هر چقدر آموزش . ارکردهاي مختلف آموزش میباشدمهم ترین نقش این تحقیق روشن سازي تأثیر فناوري اطالعات بر ک. مؤثر است
وري رابطه بیشتري آوري داشته باشد با بهرهبه لحاظ روش تدریس و حتی به لحاظ فنو تر ايتر به لحاظ علمی و حرفهبعد تخصصی

ه با برنامه ریزي مناسب باید در این زمین دانشکدهارزشیابی آموزشی و ساختار آموزش نقش مؤثري دارد و  دردارد. فناوري اطالعات 
  بستر مناسبی را براي به کارگیري فناوري اطالعات در آموزش فراهم سازد.

 واژههاي کلیدي: فن آوري اطالعات، بهرهوري کارکنان، اینترنت، اینترانت و اکسترانت  
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 دانشگاه علوم پزشکی بابل هاياي کتابخانه ارزیابی میزان رضایت مندي مراجعان از خدمات رایانه
  

 2یجهان مهینس ،1يعصر الیل

 
  بابل یدانشگاه علوم پزشک ،ی، دانشکده دندانپزشک CJDRمجله  یداخل ریمد ،یو اطالع رسان يکارشناس ارشد کتابدار - 1

 بابلسر.اداره کل استان مازندران.  یصالح دیشه یکتابدار کتابخانه عموم ،یو اطالع رسان يکارشناس ارشد کتابدار - 2
 

امروزه سیستم هاي رایانه اي اگر به درستی مورد بهره برداري قرار گیرند، ابزاري موثر براي پیشبرد امور کتابخانه و سابقه و هدف: 
یزان رضایت مندي مراجعان از خدمات رایانه اي کتابخانه تعیین ماستفاده هر چه بیشتر از آن خواهند بود.لذا این پژوهش با هدف 

 هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل و نقش خدمات ارائه شده در تامین رضایت استفاده کنندگان انجام شد. 

خانه نوع مطالعه، پیمایشی و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماري شامل کلیه مراجعان کتاب روش کار:
نفر از این اعضاء  291مرکزي وکتابخانه هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل است که بر اساس جدول مورگان، نمونه اي متشکل از

  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مورد SPSSانتخاب شد. داده ها با استفاده از آمار هاي توصیفی و نرم افزار   
درصد از استفاده کنندگان در حد متوسط از خدمات موجود راضی هستند.  28/54نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که  یافته ها: 

، رضایت از فضاي کتابخانه و 06/1±22/3عوامل اصلی رضایت شامل: دستیابی سریع به کل مجموعه کتابخانه از طریق رایانه 
است. البته در این کتابخانه ها نواقص و  87/0±41/3بودن اطالعات دریافتی ، مرتبط 123/1±18/3امکانات و خدمات رایانه اي 

کاستی هایی در امکانات رایانه اي نظیرکمبود تعداد چاپگرها  و ابزارهاي ذخیره اطالعات، سالم بودن رایانه ها، روزآمد نبودن 
  اطالعات، مشاهده می شود.

  مدیریت کتابخانه در جهت رفع نواقص موجود موجود مهم به نظر می رسد.  با توجه به نتایج به دست آمده تالش  نتیجه گیري:
رضایت مندي، خدمات رایانه اي، کتابخانه، علوم پزشکی، بابلواژه هاي کلیدي:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   135   
 

 

هاي فناوري اطالعات با در نظر گرفتن متغیر میانجی توانمندي بررسی نقش تکنولوژي اطالعات بر عملکرد واحد
 دانشتسهیم 

  5، محسن زنگیان4، سمیه زنگیان*3زمان زنگیان

 افزار، مدیریت آمار و فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانکارشناس نرم-1
  الملل، دانشگاه اقتصاد و مدیریت و علوم اداري دانشگاه سمنان، دانشجوي دکتري بازاریابی بین-2
  افزار، شوراي اسالمی شهر تهران، تهران.مسئول نرمکارشناس -3

آنکه به اي داشته است. حالمالحظهها اثر قابلدر چند دهه اخیر، تکنولوژي اطالعات بر عملکرد بسیاري از سازمانسابقه و هدف: 
هاي فناوري اطالعات احدهاي امروزي توانایی تسهیم دانش عامل مهمی در عملکرد ودلیل پیچیدگی و پویایی روزافزون سازمان

  شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تکنولوژي اطالعات بر عملکرد واحدهاي فناوري اطالعات است.محسوب می
نفر از کارکنان  30این پژوهش از نظر هدف کاربردي است و از حیث روش توصیفی است. جامعه آماري پژوهش حاضر  روش کار:

ها پرسشنامه محقق ساختۀ بسته پاسخ در طیف ه علوم پزشکی استان سمنان است. ابزار گردآوري دادهواحد فناوري اطالعات دانشگا
هاي پژوهش با کمک به دست آمد. فرضیه 94/0اي لیکرت بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پنج گزینه

  به روش معادالت ساختاري موردسنجش قرار گرفتند. pls visualافزار نرم
هاي فناوري اطالعات (متغیر وابسته) و توانمندي ¬در این پژوهش تکنولوژي اطالعات (متغیر مستقل) و عملکرد واحد ها:یافته

وژي اطالعات و هاي پژوهش حاکی از آن است که در سازمان موردمطالعه بین تکنولتسهیم دانش (متغیر میانجی) هستند. یافته
هاي فناوري اطالعات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین تکنولوژي اطالعات تأثیر معناداري بر توانمندي ¬عملکرد واحد

  تسهیم دانش دارد.
أیید هاي فناوري اطالعات ت¬نقش میانجی توانمندي تسهیم دانش را در رابطه بین تکنولوژي اطالعات و عملکرد واحد نتیجه گیري:

هاي فناوري اطالعات ¬دهد که توانمندي تسهیم دانش نقش مهمی در ارتقاء عملکرد واحدکند. همچنین این پژوهش نشان میمی
ها و جلسات آشنایی روز و آموزش دربارة آنهاي بهها از فنّاوريشود که به منظور بهبود عملکرد واحددارد. بر این اساس پیشنهاد می

  استفاده شود. به منظور تسهیم دانش در سازمان هابا این فنّاوري
  هاي فناوري اطالعات تکنولوژي اطالعات، توانمندي تسهیم دانش، عملکرد واحدهاي کلیدي: واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ،09196682975افزار، مدیریت آمار و فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، . کارشناس نرم3

zaman_zangian@yahoo.com  
  hoo.coms.zangian@yaالملل، دانشگاه اقتصاد و مدیریت و علوم اداري دانشگاه سمنان، . دانشجوي دکتري بازاریابی بین4
  افزار، شوراي اسالمی شهر تهران، تهران.. کارشناس مسئول نرم٥
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  گیري مدیرانبررسی رابطه بین اتوماسیون اداري و بهبود تصمیم
  

  ابوالحسن گنجعلی
  

  گلوگاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانرئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان 
  

هاي اتوماسیون اداري کشور ما را فرا گرفته است و بسیاري از گیري از سیستمسالیان اخیر موج استفاده و بهره سابقه و هدف:
جهت استقرار و دهند و حاضرند مبالغ کالنی ها از خود نشان میگیري و استفاده از این سیستمها تمایل زیادي براي بهرهسازمان

هایی مانند صحت، دقت، بهنگام بودن و بصرفه بودن ها صرف نمایند. سیستم اتوماسیون اداري با مشخصهگیري این سیستمبهره
هایی گیري مدیران بعنوان متغییر وابسته مطرح می باشد آیا چنین سیستمگیري به عنوان متغییر مستقل و بهبود تصمیمتصمیم

  ها برآورده نماید؟گیريرات مدیران را در تصمیمتوانسته است انتظا
گیري مدیران در واحدهاي تحت پوشش این تحقیق به منظور بررسی رابطه میان اتوماسیون اداري و بهبود تصمیم روش کار:

م مذکور یافته دانشگاه در شرق مازندران صورت گرفته است. این تحقیق از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و از مدیرانی که از سیست
ها و اطالعات در این پژوهش از طریق در سازمان برخوردار هستند انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت گردآوري داده

هاي صحت، دقت، بهنگام بودن و به صرفه بودن با سوال جهت سنجش وضعیت رابطه براساس مولفه16اي مشتمل بر پرسشنامه
  وري از فرصتها بوده است.هاي صادره، سطح ادراك مدیران و بهرهاي وارد، تعداد نامههملحوظ داشتن تعداد نامه

گیري مدیران رابطه مثبت دارد.سیستم نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون برافزایش صحت تصمیم: یافته ها
گیري مدیران رابطه توماسیون با بهنگام بودن تصمیمگیري مدیران رابطه مثبت دارد. سیستم ااتوماسیون با افزایش دقت تصمیم

-گیري مدیران رابطه مثبت دارد. در نتیجه اتوماسیون اداري با بهبود تصمیممثبت دارد. سیستم اتوماسیون با به صرفه بودن تصمیم
  گیري مدیران رابطه مثبت دارد. 

مدیریت، دولت الکترونیک، مدیریت دادهگیري، سیستم اطالعات اتوماسیون اداري، تصمیمي کلیدي: هاواژه  
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مدیریت اطالعات پرونده هاي بهداشت روان در مراکز بهداشتی درمانی با تاکید بر کیفیت ،صحت و دقت ، آمار و 
 همسانی اطالعات و ارائه پیشنهادات کاربردي

  )2(، عبدالحامد غراوي )1(اعظم علیپوري

  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه سالمت روانی اجتماعی اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  .1
 کارشناس ارشد مدارك پزشکی، کارشناس مسئول آمار مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  .2

 

عصبی در پرونده بهداشت روان است لذا این  –: یکی از برنامه هاي بهداشت روان ثبت اطالعات بیماران روانی  سابقه و هدف
پژوهش با هدف بررسی مدیریت اطالعات پرونده هاي بهداشت روان در مراکز بهداشتی درمانی با تاکید بر کیفیت ، صحت و دقت 

در آمار و همسانی اطالعات و ارائه پیشنهادهاي کاربردي در شهرستان گنبد کاووس انجام شده است.

همبستگی بوده و جامعه مورد پژوهش آن کلیه پرونده هاي بیماران بهداشت روان مراکز  –ز نوع توصیفی پژوهش ا روش کار:
باشد که بروش بهورز تکمیل شده است می 28پرونده که توسط  100ها شامل بهداشت شهرستان گنبد کاووس بوده است. نمونه

اي همبستگی پیرسون و اسپیرمن محاسبه و ارزیابی گردید. هتصادفی انتخاب گردید. همبستگی شاخص هاي کمی بنا به آزمون
  اي انجام شد.تک جامعه tجهت مقایسه متوسط این شاخص از آزمون 

 ± 5,44درصد تا  56,67 ± 9,33این مطالعه نشان داد میانگین کیفیت صحت ثبت اطالعات پرونده بهداشت روان از  ها :یافته
طالعات بر حسب جنسیت بهورزان تفاوت معناداري را نشان داده و با سن ارتباط معناداري متغیر بوده و صحت کیفیت ثبت ا 91,11

باشد. کیفیت ثبت اطالعات می %15,1و همبستگی ناپارامتري اسپیرمنی آن  %19,7نداشته است بطوري که همبستگی پیرسون آن 
ک خانه بهداشت با یکدیگر ارتباط معناداري نداشته و هاي بهداشت و میانگین امتیاز پایش بهورزان یپرونده روان در سطح خانه

باشد. بین صحت کیفیت ثبت اطالعات پرونده روان با می %4,1و همبستگی ناپارامتري اسپیرمن آن  %1,5همبستگی پیرسون آن 
  باشد.می 0,468و ضریب اسپیرمنی  0,561دوره آموزشی مرتبط با بهداشت روان بهورز، ضریب پیرسونی 

بطور کلی کیفیت صحت ثبت اطالعات پرونده بهداشت روان نسبتا از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و به منظور دستیابی  یري:گنتیجه
به کیفیت بهتر ضمن تدوین دستورالعمل دقیق و اصالح و تغییر در محتواي اطالعاتی پرونده بهداشت روان، در تقسیم کار بهورزان 

  مرد و زن بازنگري انجام گردد.

: ثبت ، صحت ، بهداشت روان ، خانه بهداشت اژه کلیديو  
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  ارائه مدل جدید الکترونیکی جهت بهبود خدمات درمانی اورژانسی
  

  2شیرین حاتمی، 1مرتضی بابازاده

 
  گروه کامپیوتر، واحد بابل، دانشگاه اسالمی، بابل، ایران - 1
 مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی ارشد فناوري اطالعات پزشکی، معاونت توسعه  - 2

  
خدمات درمانی اورژانسی به مفهوم فراهم کردن سرویسهاي درمانی پیش بیمارستانی و درون بیمارستانی است که سابقه و هدف: 

بهترین راهکار براي شامل مجموعه وسیعی از فعالیت هاي وابسته و گسترده در تعامل بین مراکز اورژانس و بیمارستان ها می باشد. 
بهبود فرایند خدمات درمانی اورژانسی ایجاد یک زیرساخت براي پشتیبانی از همکاري و هماهنگی و به اشتراك گذاري اطالعات 

  مورد نیاز سازمانهاي درگیر خدمات درمانی اورژانسی میباشد. که در این مقاله یک مدل جدید در این خصوص ارائه شد.
انجام گرفت.در این پژوهش یک معماري سرویس گراي قابل توسعه  92از نوع پژوهشی بوده که در زمستان این تحقیق روش کار: 

بر مبناي پردازش ابري پیشنهاد شد که اطالعات بیمار را در یک بستر توزیع شده و همیشه حاضر براي استفاده سیستمها و پلت فرم 
  کارشناسان و استادان اهل فن تایید شد. هاي گوناگون نگهداري و مدیریت میکند. این مدل توسط

پیشنهاد شده به کاربران مجاز اجازه میدهد تا به اطالعات یک کیس  "خدمات درمانی اورژانسی برمبناي ابر"معماري یافته ها: 
انتخاب دسترسی داشته باشند و با استفاده از یک ماژول هوشمند که از ارزیابی پزشکی و  IHEاورژانسی با فرمت استاندارد 

آمبوالنس مناسب پشتیبانی میکند به یاري بیمار بشتابند. آمبوالنس ها هم با استفاده از شبکه هاي حسگر بیسیم و اتصال به ابر، 
  رکوردهاي اطالعات بیمار را در فضاي ذخیره سازي مشترك ذخیره می کنند.

بیمار را از لحظه نیاز پزشک تا زمان پایان درمان و با استفاده از این معماري می توان فضاي گپ میان پزشک و نتیجه گیري: 
  بهبودي کامل پر کرد و از اتالف زمان حیاتی درمان جلوگیري کرد. 

خدمات درمانی اورژانسی، فناوري اطالعات، پردازش ابريواژ ه هاي کلیدي:   
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  با توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران )ICT(رابطه فناوري اطالعات وارتباطات 
  نسرین ولیپورسرخکالیی

  مسئول حسابداري شبکه بهداشت شهرستان سوادکوه 
این مقاله، بررسی رابطه فناوري هاي اطالعات  و ارتباطات  با توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  سابقه و هدف :

ش پنج بعدهسته اي توانمندسازي مطرح گردیده است که شامل میزان شایستگی، کیفیت عملکرد ،توان دراین پژوه می باشد.
تصمیم گیري،خودکنترلی وکاهش استرس کارکنان  می باشد وهدف از آن آگاهی از تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر ابعاد پنج 

تصمیم گیري، خودکنترلی واسترس شغلی ) بوده و از نتایج حاصل از گانه توانمندسازي کارکنان (شایستگی، کیفیت عملکرد، توان 
  این بررسی می توان راهکارهاي الزم را جهت میزان کاربرد آن در دانشگاه علوم پزشکی ارائه کرد.

مازندران  کیدانشگاه علوم پزش کارکنانتوانمندسازي با بکارگیري فناوریهاي ارتباط و اطالعات  رابطهچون مقاله در این : روش کار
هاي پژوهش گردید.مقاله حاضر  اقدام به تبیین سوالو کتابخانه اي مورد بررسی قرار می گیرد، با استفاده از مطالعات میدانی 

جامعه آماري در این تحقیق عبارتند از کلیه ازنوع همبستگی است. از نظر روش یک پژوهش توصیفی کاربردي و،ازنظرهدف
در سطوح و واحدهاي مختلف مشغول و پیمانی به صورت رسمی که  دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناسان ارشد و کارشناسان 

اب اعضاي .براي تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی ومورگان استفاده می شود وازروش نمونه گیري ساده براي انتخبکار می باشند
می باشدوبراي تایید ابزار این اندازه گیري از روش   پرسشنامهمقاله ابزار جمع آوري اطالعات در این نمونه آماري استفاده می شود 

شایستگی، کیفیت عملکرد، توان تصمیم گیري، خودکنترلی  بعد توانمندي شاملپنج در پرسشنامه  قضاوتی استفاده شده است.
تعیین اعتبار پرسشنامه از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ صورت پذیرفته است در این .نجش قرار گرفتمورد س واسترس شغلی

بدست آمد. از آنجا که  0/81پژوهش پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفاي کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و ضریب آلفا برابر با 
شد، بنابراین پرسشنامه از پایایی الزم براي اجرا برخوردار بوده است. روش قابل قبول می با 0/70معموالً ضریب محاسبه شده باالي 

آزمون کار نیز استفاده از آمار توصیفی به منظور ترسیم جداول، نمودارهاودرصد فراوانی و استفاده از آمار استنباطی: که شامل 
نرم افزارهاي پژوهش و جهت تجزیه وتحلیل سؤاالت تک نمونه اي  Tآزمون ، کولموگروف اسمیرنف براي تایید نرمال بودن داده ها

متغیرهاي این مقاله شامل متغیر پیش بین فناوري اطالعات وارتباطات و متغیر  می باشد.SPSS آماري مورداستفاده نیز نرم افزار
به منظور افزایش مالك  توانمندسازي می باشد. توانمندسازي عبارت است از اعطاي اختیار و قدرت تصمیم گیري به کارکنان  

مخابرات  - از تالقی الکترونیک، پردازش داده ها و ارتباطاتکارایی آنان وایفاي نقش مفید در سازمان. فناوري اطالعات وارتباطات 
  و بطور کلی هدف آن بهبود در فرایند انتقال اطالعات و داده ها با استفاده از ابزار الکترونیکی می باشد. حاصل شده است

،در متغیر  %68,96، درمتغیر کیفیت عملکرد  %77,39نفر  126در سواالت مورد نظر درمتغیر شایستگی به تعداد   Tآزمون  :یافته ها
می باشد که نشان می دهد بکارگیري فناوري  %60,67واسترس شغلی  %60,62ودرمتغیر خودکنترلی %82,38توان تصمیم گیري 

  رین سهم را داشته و در کاهش استرس شغلی کمترین سهم را دارا است.گیري بیشتاطالعات و ارتباطات در افزایش توان تصمیم
تواند می دانشگاه علوم پزشکی مازندرانهاي اطالعات و ارتباطات در دهنده آن است که بکارگیري فناورينشان یجه گیري:نت

نین سطح توانمندي کارکنان این سازمان رابطه مثبت ومعنی داري وجوددارد وهمچ آنها تغییرات توانمندي کارکنان آن را تبیین وبین
با رتبه  توان تصمیم گیريو در بعد  کمتر 3,69با رتبه میانگین استرس شغلیباشد و توانمندي آنها در بعد باالتر از حد متوسط می

ارگیري فناوري بکاصلی نشان می دهد که  آزمون سوالنتایج درواقع  و باشدمیابعاد توانمندسازي از سایر  بیشتر 4,14میانگین 
 اطالعات وارتباطات موجب افزایش ابعاد پنج گانه توانمندسازي کارکنان می گرددپیشنهادات نیز شامل :

برگزاري دوره هاي آموزش در زمینه رایانه و اینترنت و تشویق کارکنان به استفاده بیشتر از رایانه درانجام امور خود، با هدف  -
 بهبود کیفیت عملکرد آنان 

  بویژه در خصوص آموزش الکترونیکی کارکنان IT,ICTسرمایه گذاري هرچه بیشتر سازمان ها در زمینه   -
  ارتباطی بر توانمندسازي منابع انسانی سازمانهاي کشور-اجراي تحقیقات میدانی درخصوص نقش فناوري هاي اطالعاتی  -
 انجام مطالعات تطبیقی  ،طراحی و معرفی مدلی به منظور سنجش و اندازه گیري میزان توانمندي منابع انسانی   -
ارتباطاتی بر توانمندسازي منابع  -استفاده از تحقیقات در کشورهاي مختلف در خصوص نقش فناوري هاي نوین اطالعاتی  -

 و شبیه سازي آن در فرآیند سازمانی انسانی
فناوري اطالعات و  ارتباطات، توانمندسازي، دانشگاه علوم پزشکییدي : واژه هاي کل  
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رمانی رشت )(مطالعه موردي در مراکز آموزشی د بررسی دیدگاه کارکنان اداري مالی نسبت به  پرونده الکترونیک سالمت  
  

  3حافظی محمود سید ،2بهرامی شاه اسداله ،1رضایی موید شادي
 

 علوم دانشگاه اطالعات فناوري و آمار اطالعات، مدیریت آوري جمع کارشناس گیالن، دانشگاه کامپیوتري هاي شبکه ارشد کارشناسی دانشجوي - 1
 گیالن پزشکی

   گیالن  دانشگاه فنی دانشکده  کامپیوتر گروه دانشیار کامپیوتر، دکتراي  – 2
 گیالن پزشکی علوم دانشگاه اطالعات فناوري و آمار مدیریتفناوري،  و آمار مسئول ، کارشناس) افزار نرم(  کامپیوتر مهندسی – 3

    
 دسترسی. است سالمت الکترونیک پرونده ایجاد درمان، و بهداشت درحیطه فناوري کاربردهاي مهمترین از یکی :هدف و سابقه

 کاهش و بالینی مراقبتهاي بهبود در که است سالمت الکترونیک پرونده اولیه اهداف از بیماران درمانی اطالعات همه یکپارچه
 پیاده با بیمارستانها درآمد افزایش نتیجه در و اي بیمه کسورات کاهش همچنین و مالی پزشکی نقش بسزایی دارد. شفافیت خطاهاي

 پرونده به نسبت مالی اداري کارکنان دیدگاه ارزیابی و بررسی هدف. است گردیده هموار بیمارستانی، اطالعات سیستم سازي
 می  رشت درمانی آموزشی مراکز در مالی و درمانی وضعیت بهبود جهت بیمارستانی اطالعات سیستم نقش و سالمت الکترونیک

  باشد
 در شاغل مالی اداري کارکنان از نفر 68 شامل آماري جامعه و بوده مقطعی و تحلیلی و توصیفی نوع از مطالعه :کار روش

 سوال 9(  " هزینه و مالی شفافیت" حیطه زیر و گردید توزیع ساخته خود پرسشنامه ابزار از استفاده با بودند رشت شهر بیمارستانهاي
  . شد گرفته نظر در مالی زمینه در افراد دیدگاه بررسی جهت) 

. دادند می تشکیل زنان را آنها از) %32,4(  و مردان را)  %67,6(  که بودند کارکنان از نفر 68 شامل پژوهش مورد جامعه: ها یافته
  . بود سال  7,47±13,44  برابر تحقیق مورد افراد کار سابقه میانگین. بود سال7,28 ±38,3 برابر تحقیق مورد افراد سنی میانگین

 استقرار مدت و) P=0.064(  شود نمی دیده  جنسیت حسب بر سالمت الکترونیک پرونده از دیدگاه بین داري معنی آماري تفاوت
همچنین پرونده  و مالی حیطه به نسبت کارکنان دیدگاه در را داري معنی آماري تفاوت سن افراد، سابقه کاري کارکنان، HIS کامل

 مالی حیطه زیر در آنها دیدگاه با کار سنوات همچنین و سن بین مثبت همبستگی ). P< 0.05(  کند می ایجاد الکترونیک سالمت
  ) P< 0.05( شود می دیده سالمت الکترونیک پرونده همچنین و

  است اهمیت با بسیار سالمت، الکترونیک پرونده به نسبت مالی اداري کارکنان دیدگاه ارتقاء در کار سابقه و سن نقش: گیري نتیجه
 تحقیق مورد افراد دیدگاه ارتقاء در HIS از استفاده نقش. شود می افزوده افراد آگاهی میزان به کار، سابقه و سن افزایش با زیرا

 پرونده تر دقیق سازي پیاده در تواند می افراد آموزش لذا. می باشد افراد آگاهی ارتقاء بیانگیر نیز سالمت الکترونیک پرونده به نسبت
 .باشد داشته مهمی نقش سالمت الکترونیک

)، سیستم اطالعات بیمارستانی                           Electronic Health Recordپرونده الکترونیک سالمت (کلمات کلیدي: 
(Hospital  Information System)  
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انی مدیریت اطالعات پرونده هاي سالمت خانه هاي بهداشت  با تاکید بر کیفیت،  صحت و دقت آمار  و همس
 اطالعات و ارایه پیشنهادات کاربردي

  مرکزبهداشت گنبدکاووس- گلستان دانشگاه علوم پزشکی-  یپان غراويعبدالحامد 

درمانی کشور ساختار اساسی اطالع رسانی(ثبت اطالعات) در قالب پرونده خانوار(پرونده  -درنظام ارائه خدمات بهداشتی: سابقه و هدف
هماننـد  بهداشتی) طراحی گردیده است که داراي اطالعات ارزشمندي از افراد یک خانواده است که تفکر تشکیل پرونده بهداشـتی را  

کشورهاي پیشرفته تعقیب می نمایدکه این مسئله، استفاده ازمـدیریت اطالعـات بهداشـتی درسـطوح مختلـف مراکـز ارائـه خـدمات         
بهداشتی درمانی را ضروري می سازد. این تحقیق با هدف بررسی مدیریت اطالعات پرونده هاي سالمت مراکز بهداشتی درمـانی بـا   

وند آمار دهی  و همسانی اطالعات مراکز بهداشتی درمانی اسـتان گلسـتان انجـام شـد ودر نهایـت      تاکید بر کیفیت،  میزان صحت، ر
  .پیشنهادات کاربردي ارائه شده است

مرکزبهداشـت شهرسـتانی   9این تحقیق به روش توصیفی ومقطعی انجام شد. بااستفاده از روش نمونه گیـري خوشـه اي از  : روش کار
 50خانه بهداشت انتخـاب گردیـده و ازهرخانـه بهداشـت نیـز     82ت تعداد خانه هاي بهداشت تابعه،واقع درسطح استان گلستان به نسب

پرونده خانوارموردمطاالعـه، صـحت اطالعـات ثبـت      4100چک لیست درکل  3پرونده خانوارانتخاب شد. بااستفاده از یک پرسشنامه و
و ساختمان و ترتیب قرارگـرفتن فـرم هـا درپرونـده خـانوارازطریق      شده درپرونده خانوار،دفاتر، زیج حیاتی، نحوه شماره گذاري خانوار 

 بازنگري توسط پرسشگران درهرمرکزبهداشت مورد بررسی قرارگرفت. داده هاي حاصل از این پژوهش با استفاده ازبرنامه نـرم افـزاي  
spss(v.13 ) تجزیه وتحلیل شد.  

خـانواردر اسـتان   167259درصد از کـل  پرونـده    5/2شد  که در واقع خانه بهداشت انتخاب  82خانه بهداشت  538ازمیان یافته ها: 
درصـد، میـزان رعایـت دسـتورالعمل      6/78گلستان تحت بررسی قرارگرفت. بیشترین میزان رعایت دسـتورالعمل هـاي مستندسـازي    

عـات آماروفرآینـدگزارش   درصد، میزان صـحت اطال  1/57درصد، میزان تطابق اطالعات دفاتر ثبت  2/65ساختارداخلی  پرونده خانوار
 5/75درصد، میزان  صحت مستندات بازدیـد سـالیانه خـانوار     8/92درصد، صحت اطالعات زیج حیاتی  7/57دهی بهداشت مدارس 

درصـد   100درصـد،   50درصد، صحت ثبت اطالعات بهداشـت محـیط وحرفـه اي     5/66درصد، صحت مستندات مراقبت  وپیگیري 
درصـد و میـزان صـحت اطالعـات آمـارو       6/79زیسـت محیطـی    -اطالعات فرم هاي شناساییرعایت شده است. بیشترین صحت 

درصد و همچنین میزان صحت  اطالعات سرشـماري و بازدیـدخانوار    99تا  75درصد بین  6/38فرآیندگزارش دهی آموزش بهداشت 
  .درصد مشاهده شده است 4/95

دهی درخانه هـاي بهداشـت مراکـز بهداشـتی درمـانی اسـتان گلسـتان          نتایج نشان می دهد که درنظام ثبت وگزارشنتیجه گیري: 
دستورالعمل ها درهیچ یک از فرم هاي آماري ، دفاتر، زیج حیاتی و فرم هاي داخل پرونده خانوار بطور کامل رعایت نشـده اسـت کـه    

تورالعمل هاي  تکمیـل ایـن فرمهـا ، تغییـر     علت آن به دلیل تعدد فرم ها، استاندارد و یکسان نبودن دفاتر، فرم هاي آماري و نبود دس
اولویت هاي بهداشتی و عدم تناسب فرم هاي داخل پرونده خانوار ودفاتر با برنامه هاي نظام سالمت و بهداشت درحـال حاضـر مـی    

ـ     ت  داده هـا  باشد.بعالوه نبودن انگیزه دربین  ثبت کنندگان داده ها وانعطاف ناپذیري نظام اطالعات کـه در طراحـی جمـع آوري وثب
   .توانایی هاي علمی  بهورزان در نظر گرفته نشده که می تواند دالیل عدم ثبت  ویا دقیق نبودن داده واطالعات  باشد

صحت، مدیریت اطالعات، مراکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشت و دفاتر ثبت :ي کلیديواژه ها   
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ت خدمات در هاي اطالعاتی و کیفیسیستمعوامل موثر بر وفاداري مشتریان با تأکید بر کیفیت 
هاي شهرستان رشتمراکز آموزشی درمانی و بیمارستان  

 ابراهیم معبود مژدهی6 زهرا معبود مژدهی7
   ارشد معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن(نویسنده مسئول) کارشناس  - 1
  کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - 2
  

بسیاري ازسازمانهاآگاه هستند که استفاده ازتکنولوژي اطالعات براي حفظ توان رقابتی وجذب مشتري ضروري بـوده  سابقه وهدف:
افزاري ارائه خدمات با وفـاداري مشـتري درمراکـز آموزشـی     نرم وتوسعه وحفظ آن پرهزینه است.هدف کلی این تحقیق، بررسی برنامه

  هاي شهرستان رشت است.درمانی و بیمارستان
ها میدانی وابزار آن پرسشنامه استاندارد کـیم  پژوهش حاضر ازنوع توصیفی وهدف آن کاربردي است وروش گردآوري دادهروش کار:

افـزاري مراکـز آموزشـی درمـانی وبیمارسـتانهاي      هاي نرمو همکاران است.درتحقیق حاضر جامعه آماري موردبررسی، کاربران سیستم
نفـر اسـت.    306ظر گرفتن تعداد کل جامعه آماري وبا توجه به جدول مورگان تعـداد حجـم نمونـه    نفر است.با درن1471رشت باتعداد 

 گرفت. انجام%95سطح معنی داري  با LISREL 8.53و SPSS 19افزارها بااستفاده ازنرمتجزیه وتحلیل داده

ارتباط معنـاداري دارد امـا بـا اعتمـاد کـاربر از      هاي اطالعاتی با رضایت کاربر از سیستم نتایج نشان داد که  کیفیت سیستمیافته ها: 
تـوان عنـوان نمـود کـه کیفیـت خـدمات و کیفیـت اطالعـات         سطح اطمینـان مـی   %95داري ندارد. همچنین با سیستم ارتباط معنی

دارد. همچنـین  داري سیستمهاي اطالعاتی با رضایت کاربر از سیستم ارتباط معناداري ندارد ولی بااعتمادکاربرازسیسـتم ارتبـاط معنـی   
شـودونهایتاً  هاي اطالعاتی،رضایت کاربر ازسیستم واعتماد کاربرازسیستم باعث افزایش وفـاداري کـاربران مـی   کیفیت خدمات سیستم

  شود.اینکه سطح باالي رضایت کاربر ازسیستم باعث باالرفتن اعتماد کاربر به سیستم می

که کیفیـت سیسـتمهاي اطالعـاتی تاحـدودي بارضـایت واعتمادکـاربر       هاي تحقیق مشخص گردیدبا توجه به فرضیهنتیجه گیري:
شـود. ازایـن رو   ازسیستمها ارتباط معناداري دارد. همچنین رضایت واعتماد کاربران نسبت به سیستمهامنجربه وفاداري بیشـترآنان مـی  

  اي اطالعاتی بیمارستانی اقدام نمایند.پیشنهاد می گردد مدیران بیمارستانها با توجه به این عوامل نسبت به راه اندازي سیستم ه

    رضایت کاربر، اعتماد کاربر، وفاداري کاربر، کیفیتواژه هاي کلیدي: 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 



 

   143   
 

خرداد شهرستان 15پرستاران بیمارستان  دیدگاه از سالمت نظام ارتقاي در اطالعات فن آورينقش  تأثیر
  مهدیشهر

  

 4، محمدحسین همتیان 3سمانه مطلبی، 2، علیرضا عمادي1فاطمه وفائی نژاد

  کارشناس ارشد معماري سیستم هاي کامپیوتري، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -1
  کارشناس فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -2
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -3
  آمار و فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمدیر اداره  -4
  

فن آوري اطالعات و ارتباطات همگام با ارتقاء سطح سالمت در گستره جامعه، سبب تحول در کیفیت مراقبتهاي  :هدف و سابقه
اطالعات در نظام سالمت می تواند به عنوان پایه اي  آوري فن ي بالقوه تأثیرات شناخت، از اینرو گردیده است درمانی بهداشتی

جهت برنامه ریزي هاي استراتژیک به منظور پیشرفت و ارتقاي دستاوردهاي نظام سالمت مبتنی بر فناوري تلقی گردد. پژوهش 
  پرستاران انجام گردید. دیدگاه از سالمت نظام ارتقاي در اطالعات فن آورينقش  تأثیرحاضر با هدف 

با جامعه پژوهشی که پرستاران بیمارستان پانزده خرداد شهرستان  1393پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی در سال  :کار روش
 پایایی سنجش ساخته بود که براي محقق اي نامه مهدیشهر بودند به روش سرشماري انجام گردید. ابزار گردآوري اطالعات، پرسش

 شاخص داد تحلیل پرسشنامه توسط چند تن از اساتید سنجیده شد. براي بدست آمد و روایی 0,87روش آلفاي کرونباخ  از پرسشنامه،
 ي سابقه تحصیلی، ي رشته جنس، سن، بین ارتباط براي بررسی معیار و انحراف و میانگین شامل توصیفی آمار پژوهش از ه هاي
   گردید.  Spss19ز نرم افزار با استفاده ا Fisher exact testو  X2هاي  افراد، از آزمون نگرش کار و

نفر  37) متاهل بودند. همچنین%92/71نفر ( 41) مونث و %96/85نفر ( 49نفر پرستار،  57در پژوهش حاضر از مجموع  :یافته ها
 بر اطالعات آوري فن تأثیر به سال قرار داشتند. نگرش کلی پرستاران در پژوهش حاضر نسبت 29 -20)  در رده سنی91/64%(

 وري، بهره افزایش را باعث اطالعات آوري ) از پرستاران تاثیر فن%42/68همچنین( .بود مثبت )%22/91سالمت ( سطح ارتقاي
درمان بیان کردند. همچنین بین جنسیت با نگرش  مراقبت و روند در ) تسریع%59/64ها و ( هزینه ) باعث کاهش14/56(

  ) تفاوت معنی داري مشاهده نشد.P>657/0) و میزان تحصیالت با نگرش کلی(P>872/0کلی(
 فن کاربرد تنظیم راه کارهایی جهت رفع موانع و با توجه به نتایج مطالعه باید نسبت به شناسایی هرچه بهتر مشکالت :نتیجه گیري

 تسهیل براي ها و پروتکل استانداردها ي توسعه و امکانات شرایط، ي نیازها، پایه بر صحیح بندي بودجه جهت در اطالعات آوري
  .گیرد صورت اطالعات سالمت ي شبکه ي توسعه و

 بیمارستان اطالعات فن آوري اطالعات، نظام سالمت، سیستم :کلیدي واژه هاي
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سالمت جامعه با بکارگیري پزشکی از راه دور: مطالعه مروري ءارتقا  
  

  3، علی فخرموحدي2ی نژادئ، طاهره وفا1ی نژادئفاطمه وفا

  
  رانی، اعلوم پزشکی سمنانکامپیوتر، دانشگاه  ي سیستمهايمعمارکارشناسی ارشد،  - 1
 رانیمراقبت هاي ویژه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ا يارشد، پرستار یکارشناس - 2
  دکتري پرستاري، استادیار دانشکده پرستاري و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران - 3

  
.پزشکی از راه دور تبادل دسترسی سریع به خدمات بهداشتیدرمانی استعامل گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات  سابقه و هدف:

اطالعات پزشکی از طریق ارتباطات الکترونیکی با هدف ارتقاي سالمت براي توسعه مراقبت هاي پزشکی ،افزایش دسترسی به 
  زینه ها ،کاهش نقل و انتقال بیمار به مراکز درمانی می باشد .مراقبت هاي بهداشتی در جوامع شهري و روستایی،کاهش ه

دور اطالعات از پایگاه هاي  سالمت جامعه با بکارگیري پزشکی از راه ءارتقابراي گردآوري اطالعات درزمینه  روش کار:
 2014تا  2000سالهاي استفاده شد. مقاالت از  PUBMED،ElSEVIER،GOOGLE SCHOLAR،SIDیاطالعات

، پزشکی Telemedicine ،TeleHealth ،Telepractice،Tele nursingبررسی قرار گرفنتد. ازکلید واژه هاي  مورد
مقاله مرتبط انتخاب شد و داده هاي استخراج 42از راه دور ،سالمت از راه دور، مراقبت و پرستاري از راه دور استفاده شد. در نهایت  

  شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 يو پرستار یپزشک يهااز راه دور مربوط به ارائه مراقبت یپزشک يستم هاین کاربرد سیترتحلیل مطالعات نشان دادند مهم یافته ها:

ص و درمان یتشخ بوده است . در به متخصص در مراکزاورژانس و تصادفات  یعدم دسترسییودر شرایط در مناطق دورافتاده روستا
چشمي وکاهش هزینهشده است. در طول مدت بستر، ر یومکاهش مرگمنجربه ICUی، درمان در لبماران دچار سکته قیزودرس ب

 يهادر مکان صرفه جویی مالی ماران ویب يرضروریغ يهاقال،  کاهش هزینه،کاهش انتچشمی  يهايماریکاهش بیموجب پزشک
  .ده استبو راه دور

کمبود دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی، متخصصین، امکانات حمل و  ه باکنشان داد در جوامع دورافتاده نتایج نتیجه گیري:
سطح  ،باشند، این روش نقش بسزایی در ارتقاي سالمت ینقل، مشکالت سفر و حضور افراد کم تجربه در مراکز درمانی مواجه م

 يهارساختیو ز ی، فرهنگيقتصادنظیر مسائل امنیتی، ا ییهاداشته است. چالش و کاهش هزینه ها دسترسی به خدمات بهداشتی
  مورد توجه قرار گیرد. نیز باید ارتباطی

 اطات.بپزشکی از راه دور، خدمات بهداشت و درمان، فناوري اطالعات و ارت واژه هاي کلیدي:
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  فرصت ها و چالشهاي پرونده الکترونیک سالمت در ایران
  

  2شیرین حاتمی، 1مرتضی بابازاده

 
 واحد بابل، دانشگاه اسالمیگروه کامپیوتر،  - 1
 کارشناسی ارشد، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 

و اجتناب از تکرار دستورات  دسترسی به اطالعات کامل بیمار در بهبود مراقبتهاي بالینی و کاهش اشتباهات پزشکیسابقه و هدف: 
پرونده الکترونیک فاده از فناوري اطالعات در حوزه سالمت، نیاز به وجود با پیشرفت تکنولوژي و استبسیار مهم است.  پزشکی

  کامال ضروري به نظر میرسد. در این تحقیق فرصتها و چالشهاي پرونده الکترونیک سالمت مورد بررسی قرار گرفت.سالمت 
 googleبانک هاي اطالعاتی مقالهاز18انجام گرفت.درمجموع 94این تحقیق از نوع مروري بوده که در تابستان روش کار: 

scholar ،civilikaوMagiranمقاله مرتبط با موضوع بود و نتایج تحلیل آنها در فرم محقق ساخته گردآوري 12دریافت شد که
  و دسته بندي شدند.

یجه یکپارجه گوناگونی در سیستمهاي اطالعاتی،موجب تنوع داده ها، اطالعات و گزارشات انواع پرونده شده است و درنتیافته ها: 
نمودن اطالعات آنها با چالش روبروست. مقاومت در بکارگیري کامپیوتر توسط ارائه دهندگان خدمت و پزشکان تشکیل پرونده کامل 
الکترونیکی بیماران را با چالش هاي زیادي روبرو کرده است. توجیه مزیتهاي سیستم و آموزش استفاده از آن به کاربران، ارائه 

پرستاران و پزشکان باعث استفاده بهتر و کاملتري از پرونده الکترونیک سالمت شده است.بدلیل عدم راه اندازي دهندکان خدمت،
کامل پرونده الکترونیک در کل کشور و عدم استانداردسازي آن، با سفر بیماران و یا جابه جایی آنها دسترسی به پرونده الکترونیکی 

  آنها بدون اتالف وقت میسر نمیباشد.
سیستم هایی که داراي پرونده الکترونیک سالمت هستند این قابلیت را دارند که در حالیکه موجب بهبود سطح سالمت تیجه گیري: ن

هزینه هاي مراقبت را نیز کاهش دهند. یک پرونده الکترونیک سالمت  بیمار می شوند، صدها ساعت در زمان صرفه جویی کنند و
داده هاي بهتري را براي بهداشت عمومی و تحقیقات جمع  شده و ان و توسعه نتایج درمانیموجب تصمیم گیري بهتر در سیر درم

  .توسعه آن یک روش استاندارد انتخاب شده باشد آوري می کند ، اما فقط زمانی این اتفاق می افتد که براي ایجاد و
پرونده الکترونیک سالمت، فناوري اطالعات، ایران کلمات کلیدي:  
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 خرداد شهرستان مهدیشهر15ارزیابی عملکرد سیستم اطالعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران بیمارستان 

  4، مجید کسایی3، سمانه مطلبی2فاطمه وفائی نژاد، 1نویسندگان: علیرضا عمادي

  کارشناس فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -1
  کارشناس ارشد معماري سیستم هاي کامپیوتري، دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -3
  پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -4
  

اري و بالینی بیماران را جمع ) ابزاري الکترونیک هستند که اطالعات مالی، ادHISسیستم هاي اطالعات بیمارستانی( سابقه و هدف:
 پیچیده کار بیمارستانی، اطالعات سیستم آوري، طبقه بندي، نگهداري و با استفاده از قابلیت هاي کامپیوتر بازیابی می کنند، ارزیابی

 با حاضر مطالعهشود، از اینرو  مربوط سیستم اطالعات ي بالقوه فواید درك عدم به تواند می ارزیابی اي و امري مهم است که عدم

  .شد ارزیابی عملکرد سیستم اطالعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران انجام هدف
ساخته بود که  محقق اي نامه و ابزار گردآوري اطالعات، پرسش 1393توصیفی مقطعی در سال  روش به مطالعه حاضر روش کار:

پرسشنامه توسط چند تن از اساتید سنجیده شد. در  د و رواییبدست آم 0,92روش آلفاي کرونباخ  از پرسشنامه، پایایی سنجش براي
صورت گرفت. سطح معنی  SPSS19استنباطی توسط نرم افزار  آمار و توصیفی آمار از استفاده با داده ها نهایت تجزیه و تحلیل

  در نظر گرفته شد. 05/0داري 
) پرستار بودند. بیشترین میانگین وزنی مربوط به بهبود %06/65نفر( 54نفر شرکت کننده  83در پژوهش حاضر از مجموع  یافته ها:

) و دسترسی 98/3  ±820/0(، کاهش تردد کارکنان بین بخش ها  )78/3  ±965/0(هر چه بهتر تبادل اطالعات بین بخش ها 
استفاده از آزمون واریانس یکطرفه ارتباط آماري معناداري بین آگاهی کاربران در مورد با  ) بود.14/4  ±884/0سریع به سوابق بیمار (

  )P = 002/0سیستم اطالعات بیمارستانی با سطح تحصیالت مشاهده شد. (
 در و آمده پدید بیمارستان به استفاده از سیستم هاي اطالعات بیمارستانی در روزافزون بیماران و نیاز انتظارات افزایشنتیجه گیري: 

از اینرو می توان  .داشت را نخواهند بیمارستانها سایر با رقابت توانایی فاقد این نوع سیستم ها یکم بیمارستانهاي و بیست قرن
  باشد.  سیستم هاي اطالعات بیمارستانی می سازي پیاده ضروري در کلید اولین کاربران، درك و اینگونه بیان نمود که آگاهی

سیستم هاي اطالعات بیمارستانی، پیاده سازي، بیمارستان واژه هاي کلیدي:  
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  1393بررسی میزان پذیرش سیستم هاي اطالعات بالینی از سوي کارکنان مراکز آموزشی ،درمانی رشت در سال 
  2، علی حق شناس1دکتر فردین مهرابیان

  

  دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن-1

  ارشد مدیریت ، مرکز بهداشت رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارشناس -2
  

جهان توسعه یافته مدتهاست که به اهمیت فن اوري  اطالعات  در دستیابی به موفقیت پی برده است. در این میان  سابقه و هدف:
تی، درمانی همواره مورد توجه نقش فناوري اطالعات براي بهبود کیفیت مراقبت و به ویژه ایمنی بیمار در صنعت مراقبت بهداش

پژوهشگران بوده است. هدف این مطالعه بررسی  میزان پذیرش  سیستم هاي اطالعات بالینی از سوي کارکنان مراکز آموزشی، 
 می باشد. 1393درمانی رشت در سال 

آموزشی و درمانی رشت انجام شد. محیط و جامعه پژوهش کارکنان مراکز  1393پژوهش توصیفی و مقطعی و در سال روش کار: 
نفر بود. ابزار جمع اوري اطالعات پرسشنامه استاندارد بود. نرمالیته  520بودند. نمونه گیري از نوع طبقه اي تصادفی و تعداد نمونه

تگی توزیع دادها با استفاده از ازمون کولموگروف اسمیرینف بررسی و تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبس
  پیرسون و تحلیل عاملی تاییدي انجام شد.

نتایج آزمون حاکی است که سیستم هاي اطالعات و ارتباطات با سودمندي درك شده، دانش سیستم هاي اطالعات و  یافته ها:
ارتباطات با سهولت درك شده، سهولت درك شده با نگرش نسبت به کاربرد، سهولت درك شده با سودمندي درك شده، سهولت 

سیستم هاي اطالعات بالینی با پذیرش ان از سوي کارکنان مراکز  رك شده با پذیرش سیستم هاي اطالعات بالینی، و در نهایتد
  داراي رابطه مثبت و معنی دار می باشد. آموزشی، درمانی رشت

ط خاص فرهنگ موجود را که با توجه به یافته هاي تحقیق الزم است دست اندرکاران مراکز آموزشی و درمانی، شراینتیجه گیري: 
موجب ممانعت از پذیرش سیستم می شود را اصالح نمایند و به طور مداوم به پرورش ارزشها و الگوهاي رفتاري مناسب بپردازند. 
توانمند سازي کارکنان براي استفاده از سیستم هاي اطالعات بالینی  از جمله اقدامات موثر در جهت افزایش بهره وري و اثر بخشی 

  و استفاده بهینه از زمان می باشد. 
سیستم، اطالعات بالینی، مراکز آموزشی، درمانیکلید واژه ها:   
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  هاي اطالعات سالمتافزاري سیستمهاي نرمارزیابی میزان رضایت مندي کاربران از مولفه
  3بهرامی،اسداهللا شاه 2، فاطمه احمدي آبکناري1متین رمضانی شهرستانی

 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعاتـ دانشگاه گیالن –دانشکده فنی - کارشناسی ارشد  دانشجوي  - 1
 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات دانشگاه پیام نورـرشت.–دانشکده فنی - 2
  .دانشگاه گیالن ـرشت – گروه مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات–دانشکده فنی - 3

و انتقال  یصوترخ یرشدر کاهش زمان پذ یاطالعات سالمت در مراکز خدمات درمان يهاسیستم يتاثیر بکارگیرسابقه و هدف: 
. در ایران به صورت شفاف محسوس استاخیر  يدر دههدر کشورهاي توسعه یافته و  یمارب یترضا یزانافزایش م یمار،ب

دي شاخص هاي کیفی براي ارزیابی سیستم در تحلیل میزان رضایت مندي کاربران و اصوال دسته بنصورت گرفته  يهاپژوهش
مراکز در اطالعات سالمت در حال استفاده  هايیستمس يهامولفه ارزیابیبه  ین پژوهشبوده است. ا یزناچ یاربسهاي اطالعات 

هاي رضایت کاربران و خواسته ها با از نظر میزان تطابق آن یالناستان گ یعلوم پزشک يهادانشگاهی زیر نظر خدمات درمان
  عملیاتی آن ها می پردازد.

در این پژوهش ابتدا به دسته بندي شاخص هاي کیفی براي ارزیابی سیستم هاي اطالعات سالمت به روش تحلیل روش کار: 
مستقل پنج  هاي، مولفهيبا استفاده از پرسشنامه و تحلیل آمار ) پرداخته شده و سپسATAMترازش معماري نرم افزار (روش 

در حال استفاده در مراکز خدمات درمانی استان گیالن صورت پذیرفت و امتیاز هر مولفه از نرم افزارهاي سالمت  تطالعاسیستم ا
  .مورد بررسی از نظر میزان رضایت مندي کاربران استخراج گردید

فته هاي این پژوهش، عمده هایاطالعات سالمت مورد بررسی داشته است. یاافزارنرمنتایج نشان از عدم رضایت کاربران از ها: یافته
عدم توجه در فناوري در رفع مشکالت نرم افزاري کاربران،  متخصص یرويبه ن یعدم دسترسترین دالیل نارضایتی کاربران را در 

قابلیت ي نرم افزاري و عدم آشنایی کاربران با هامولفهدر استفاده از الزم  يهاآموزش یهو ته يبه مستندساز ي تولید کنندههاشرکت
  هاي نرم افزار شناسایی می نماید.

مولفه ، : مولفه ي موفق شرکت هاي تولید کننده ي سیستم هاي اطالعات سالمت بر اساس یافته هاي این پژوهشگیرينتیجه
دیریت هاي مباشد که دلیل این امر عدم اثرگذاري تغییر قوانین بر این بخش در مقایسه با سایر مولفه هاست. مولفهپرستاري می

تخت، حسابداري و درمان بدلیل تغییرات نیاز به بروزرسانی مداوم داشته که عدم انجام به موقع و صحیح این بروزرسانی ها و 
هاي الزم به کاربران و اهتمام تغییرات مکرر صورت گرفته در آن ها خود منجر به عدم رضایت کاربران می شود. ارایه آموزش

  محصول می تواند در برقراري ارتباط موثرتر کاربران با نرم افزار و نگهداري مولفه ها تاثیرگذار باشد.   تولیدکنندگان به مستندسازي
عات سالمتی سیستم هاي اطالطراح يهامولفه یمارستانی،اطالعات ب هايیستماطالعات سالمت، س هايسیستم هاي کلیدي:واژه  
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  علمی: مداخله اي جهت ارتقاي کیفیت  بایگانیبایگانی الکترونیک اسناد اعضاي هیات 
  دکتر سیمین موعودي ،غالمحسین داداش نیاء

  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمسئول بایگانی معاونت آموزشی - 1
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلسرپرست امور هیات علمی -2

توان به صرف زمان بیشتر جهت یافتن اسناد،  سیستم بایگانی سنتی، داراي مشکالتی است که از جمله آنها میمقدمه و هدف: 
دشواري هاي جمع آوري، طبقه بندي و انتقال، عدم کنترل  مستقیم مدیران ارشد بر آرشیوهاي کاغذي، کاهش سرعت انجام کار در 

ونت آموزشی دانشگاه بایگانی، هزینه هاي خرید کاغذ و کپی برداري از اسناد و احتمال  مفقود شدن آنها اشاره نمود. در بایگانی معا
  اسناد سه گروه مهم ثبت و نگهداري می شود: دانشجویان، اعضاي هیات علمی و کارکنان آموزشی.

، متعاقب خرید و نصب تجهیزات سخت افزاري و نرم افزار بایگانی اسناد  الکترونیک 1393این مطالعه مداخله اي در سال روش کار: 
  گرفت.سبا در معاونت آموزشی دانشگاه انجام 

به منظور طبقه بندي اسناد کلیه اعضاي عیات علمی، ابتدا نام خانوادگی تمامی اعضاي هیات علمی رسمی، پیمانی، مشمول تعهدات 
حرف الفباي فارسی) جایگذاري  32طبقه ( 32قانونی، انعقاد قرارداد و مشمول طرح نظام ضرورت سربازي، به ترتیب حروف الفبا در 

گروه کلی (مدارك، خالصه خدمتی، احکام، ابالغ  12تفکیک نام خانوادگی عضو هیات علمی، اسناد در قالب  شده و در هر طبقه به
ها، مرخصی ها، مکاتبات، درخواست هاي شخصی، تقدیر و تشکر و امتیازات، تسهیالت، صورت جلسات، دعوتنامه و قراردادها) طبقه 

وع به دستجات اختصاصی تري تفکیک شده است به عنوان مثال در بخش گروه کلی نیز بر حسب موض 12بندي گردید. هر یک از 
مدارك، دو زیر گروه مدارك شخصی و مدارك تحصیلی لحاظ گردیده است. مدارك موجود در پرونده هاي کاغذي، اسکن شده و بر 

نام کاربري و رمز عبور گروه مذکور جاي گذاري گردید.  جهت دسترسی کاربران مشخص به مستندات مذکور،  12حسب موضوع در 
اختصاصی براي معاون آموزشی دانشگاه، سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه، کارگزینی هیات علمی و بایگانی معاونت 

  آموزشی  تعریف گردید.
عضو هیات علمی دانشگاه تشکیل شد. متوسط اوراق پرونده یک عضو  320قفسه براي  320 "مجموعا 1393در سال یافته ها: 

نفر از اعضاي هیات علمی اسکن گردید. بیشترین اوراق اسناد مربوط  14برگ بوده و در هر ماه به طور متوسط  پرونده  300علمی 
به احکام حقوقی و کمترین اوراق مربوط به مدارك شخصی و تحصیلی عضو هیات علمی بوده است. با این مداخله نتایج ذیل حاصل 

آسان این اسناد توسط مدیران و کاربران تعریف شده، کاهش نیاز به تعدد نیروي انسانی در واحد گردید: دسترسی و کنترل سریع و 
بایگانی علیرغم افزایش حجم اسناد با گذشت زمان، کاهش نیاز به جابجایی فیزیکی اسناد آرشیو و افزایش ضریب امنیت، امکان 

  آسانتر و تسهیل رفع نواقص پرونده ها. تهیه نسخه پشتیبان، نقل و انتقال، نظم، دسته بندي و جستجوي
 بایگانی الکترونیک اسناد، موجب ارتقاي کیفیت امور بایگانی معاونت آموزشی شده است.نتیجه گیري: 
بایگانی الکترونیک، بایگانی سنتیواژه کلیدي:   
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  پزشکی ساري) مندي از فناوري اطالعات (موردي در علومارزشیابی عملکرد کارکنان با تاکید بر بهره
 2مهر، حامد شریفی1زهرا بابایی

  حسابدار، دانشکده داندانپزشکی ساري_1
  مالی، دانشگاه آزاد چالوس -کارشناس ارشد مدیریت دولتی_2

برداري از فناوري اطالعات در دانشگاه علوم پزشکی ساري در راستاي بهبود هدف در این پژوهش، با تأکید بر بهرهسابقه و هدف :
عملکرد و کارایی کارکنان ارائه شده است. به این منظور مسأله پژوهش حاضر این است که عوامل فناوري اطالعات چه تأثیري بر 

  عملکرد کارکنان دارد. 
پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش، کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی ساري شامل  -پژوهش توصیفیروش این روش کار: 

هایی که با استفاده از اند. دادهنفر بر حسب نمونه انتخاب شده 291باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نفر می 1200
ها بدلیل شده و به منظور تحلیل فرضیه spss 16افزار تحلیل وارد نرمواند، جهت تجزیهآوري شدهپرسشنامه محقق ساخته جمع

  استفاده شده است.» آنووا«و » تی تک عاملی«هاي پارامتریک ها از آزمونتوزیع نرمال داده
م و نقش گذاري، چابکی در سیستریزي، نقش مدیریت، نقش سرمایهها نشان داده عوامل فناوري اطالعات (برنامهیافتهها: یافته

ها حاکی از آن است که کارکنان ستادي باالتر از حد میانگین معماري سازمانی) نقش مهمی در عملکرد کارکنان دارد. همچنین یافته
کنند و عملکرد و کارایی آنان در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین میان از فناوري اطالعات استفاده می P value>3مورد نظر

  داري مشاهده نشده است. آوري اطالعات تفاوت معنیهاي مختلف در میزان استفاده از فنکارکنان ستادي بخش
هاي پیشرفته و کارا نتایج نشان داده که فناوري اطالعات بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد. هر چه سازمان به فناوريگیري: نتیجه

شود به منظور حرکت یشتري خواهند داشت. در نهایت پیشنهاد میمجهز باشد، کارکنان در راستاي نیل به اهداف سازمانی پیشرفت ب
هاي مختلف نیروي ریزي استراتژیک قوي و کارآمد، ارزیابی وضعیت موجود فناوري اطالعات سازمان از جنبهبه سمت یک برنامه

 هاي فناوري اطالعات مد نظر قرار گیرد. انسانی، شرایط مالی و بودجه، زیرساخت
  

ارزشیابی، عملکرد کارکنان، فناوري اطالعات، کارایی دي:هاي کلیواژه  
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  هاي دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل بررسی ثبت اطالعات هویتی و دموگرافیک بیماران در ییمارستان
  1394سال 

  2مهتاب کوالانی–2اعظامینفیسه  -2فاطمه قربانی  - 2حکیمه مهدي زاده–2فاطمه فخرایی–2علی ساتري –1طیبه اسماعیلی

  دانشگاه علوم پزشکی بابل–مسئول  آمار درمان –کارشناس ارشد مدارك پزشکی  – 1

  مسئول آمار و مدارك پزشکی بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل –کارشناس مدارك پزشکی  -2
و آماري وابسته به کیفیت و کمیت محتویات داخل پرونده پزشکی از نظر مطالعاتی، تحقیقاتی و اطالعات علمی سابقه و هدف: 

پرونده است. اطالعات مراقبت بهداشتی شامل اطالعات هویتی ،مالی، تشخیصی و درمانی می باشد که در پرونده پزشکی بیمار ثبت 
ه دانشگاه علوم می گردد. این بررسی به منظور تعیین وضعیت ثبت اطالعات هویتی بیماران بستري در بیمارستانهاي دولتی تابع

  انجام گردید. 1394پزشکی بابل در سه ماهه اول سال 
بیمار بستري در بیمارستان هاي دولتی تابعه  15740: این مطالعه توصیفی بوده که بصورت مقطعی انجام گردید. از مجموع روش کار

ستري بطور تصادفی انتخاب شده و ثبت ، ده درصد پرونده هاي بیماران ب1394دانشگاه علوم پزشکی بابل در سه ماهه اول سال 
اطالعات هویتی و دموگرافیکی بیماران مورد بررسی قرار گرفت. جهت استخراج آمار توصیفی (موارد ثبت شده و ثبت نشده ) از نرم 

  استفاده گردید.  spssو  excelافزار 
درصد  20پرونده ( 315ه بیمارستان آیت اله روحانی، درصد ) مربوط ب45پرونده ( 707پرونده بیماران بستري،  1574: از کل یافته ها

درصد) از بیمارستان کودکان 14پرونده ( 218درصد) از بیمارستان شهید بهشتی،  19پرونده ( 300) از بیمارستان شهید یحی نژاد، 
هریور بود. اطالعات درصد) از مرکز پزشکی و  پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر و زایشگاه هفده ش 2پرونده ( 34امیر کال و 

دموگرافیک و هویتی شامل سابقه بستري، نام ونام خانوادگی، نام پدر، سن، جنس، آدرس و تلفن همرا بیمار، تاریخ پذیرش و 
درصد)،  3/1پرونده ( 20ترخیص، نوع و شماره بیمه، نام پزشک و نام بخش بستري در همه پرونده ها ثبت شده بود. کدملی در 

  درصد) ثبت نشده بود. 50پرونده ( 787کار و محل تولد در شغل، مذهب، محل 
: با توجه به اجراي برنامه طرح تحول سالمت و لزوم ارسال اطالعات به برنامه سپاس، نواقص اطالعات هویتی کمتر گیرينتیجه

تر نهاد می گردد جهت کاملتر خواهد شد. پیششده که با ادامه اجراي این طرح، ثبت اطالعات هویتی و دموگرافیک بیماران کامل
هاي سطح تحصیالت و ) ویرایش گردیده و آیتم HISشدن اطالعات هویتی بیماران فرم پذیرش و ترخیص (فرم کاغذي و نرم افزار

  نوع سکونت (شهري یا روستایی) به آن اضافه شود. 
یتیثبت اطالعات دموگرافیک و هو: دانشگاه علوم پزشکی بابل، بیمارستان، پرونده پزشکی بیماران، هاي کلیديواژه  
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 پرونده الکترونیک سالمت ، مزایا و معایب اجراي آن و ارائه راهکارها

  
  زري رحمت پسند

  کارشناس فناوري اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، بیمارستان آیت اله طالقانی چالوس

 وردهاي بشر از نقطه نظرات مختلفاهاي جمعی دنیا به صورتی گسترده به دسترسانه ، ورود بشر به هزاره سوم با سابقه و هدف:
بدون شک علم پزشکی را می توان مهم ترین سنگ بناي علم و پیشرفت بشر به حساب . و غیره پرداختند، پزشکی علمی، فرهنگی

افزایش روز  پزشکی داشته است. آورد و بدیهی است که ثبت اطالعات پزشکی افراد و جامعه نقش مهمی در حصول موفقیت علم
افزون تولید اطالعات در حوزه مراقبت سالمت، موجب استفاده از فناوري هاي نوین، از جمله پرونده الکترونیک سالمت 

)Electronic Health Recored شده است که به عنوان سیستمی با ارزش جهت دسترسی سریع، آسان و ایمن به اطالعات (
 بیمار می باشد.

این مقاله به صورت مروري و با استفاده از مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است. جستجوي اینترنتی مطالعات در  کار: روش
 صورت گرفت. Magiranو  Irandoc,SIDهاي اطالعاتی علمی فارسی و انگلیسی زبان همچون پایگاه

، ارتقاء کیفیت online، کاهش استفاده از کاغذ به وسیله پروندهعبارتند: افزایش کیفیت مراقبت بیمار EHRاز جمله مزایا  یافته ها:
شامل: محدودیت هاي هزینه اي، محدودیت هاي فنی،  EHRو برخی معایب  هبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانیمستندسازي، ب

فنی و بسترهاي سخت  رفتاري افراد، محدودیت هاي سازمانی است. راهکارها عبارتند از تقویت بنیه -محدودیت هاي نگرشی
افزاري و نرم افزاري، ارتقاء سطح دانش مدیران، افزایش اعتبارات و منابع مالی، فرهنگ سازي عمومی، تدوین استانداردهاي مناسب 

 در سطح ملی و سازگاري آنها با استانداردهاي بین المللی

ها و بیمارستان هاي سرتاسر علم و تکنولوژي در تمامی بخشدر نهایت باید خاطر نشان کرد با توجه به رشد روزافزون نتیجه گیري: 

دنیا و همچنین مشکالت فراوان در زمینه مستندسازي اطالعات بیماران، از قبیل گم شدن اطالعات، عدم امکان دسترسی به 

سیستم هاي  اطالعات بیماران در مناطق مختلف جغرافیایی و با در نظر گرفتن حجم باالي مراجعات، لزوم جایگزین شدن

 الکترونیکی به جاي سیستم هاي کاغذي در بخش بهداشت و درمان ضروري می نماید.

 ) ، مزایا ، معایب ، راهکارها.EHRپرونده الکترونیک سالمت ( واژه هاي کلیدي:
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  سازمان الکترونیکی، چالش ها و راهکارها
  

  مهیار دارائی

  پزشکی مازندرانکارشناس فناوري اطالعات، دانشگاه علوم 
   

ی سریع و آسان به اطالعات در جهت تسهیل فرآیندهاي سازمانی و ابیدستدر عصر اطالعات و دانایی محوري لزوم سابقه و هدف: 
ي هايازمندینتر به مشتریان و تسریع در پاسخگویی به باشد و ارائه خدمات شفافاخذ تصمیمات مقتضی از ضروریات بدیهی می

ي توسعه کشورها محسوب گشته و هاشاخصشود. مفهوم دولت الکترونیکی نیز از محسوب می هاسازمانآنان از عوامل کارآمدي 
  بندي هستند.اند قابل ردههمه کشورها بسته به میزان توفیقی که در تحقق سازمان و دولت الکترونیکی داشته

سازي نظام الکترونیک در ز عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پیادهاین مقاله با روش بررسی، اجرا و آنالی: روش کار
سازي این فرایند و همچنین بازدید و بررسی تاکنون و بهینه 1386هاي اتوماسیون اداري، آماري، مالی و پرسنلی از سال زمینه

در این زمینه به  صاحب نظرالت اساتید اهل فن و عملکرد سازمان هاي پیشرو در زمینه تحقق سازمان الکترونیکی و نیز مطالعه مقا
رشته تحریر درآمده است . در مقاله پیش روي نگارنده قصد دارد ضمن تعریف جامعی از نظام اداري الکترونیکی، بیان تاریخچه و 

و نحوه پیاده سازي آنرا زمینه هاي ایجاد آن، مزایا و تاکید بر ضرورت تحول سازمانها از سنتی به الکترونیکی، ویژگیها، بسترها 
نظام اداري الکترونیکی در  تیرا به منظور بهبود وضع ییراهبردها توضیح داده و به شرح مشکالت و موانعی فراروي آن بپردازد و

  سازمانها ارائه دهد.
رفتن میزان  امور، باال، کاهش فساد اداري و شفافیت بیشتر الکترونیکی سازي سازمانمورد انتظار پیاده جینتااز جمله یافته ها: 

  مسوولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است.
یی مانند عدم هاچالشقرار دارد، ( هاسازمانیی براي اجراي این طرح در پیش روي هاچالشاگرچه در مطالعه انجام شده گیري: نتیجه

سازي ترونیکی ، عدم آشنایی مدیران و کارکنان با مفاهیم فناوري اطالعات و ...)، اما در مجموع پیادهوجود چشم انداز جامع الک
شود بلکه ابزاري قدرتمند، در زمان و هزینه می یجوئنه تنها باعث صرفه، دستاورد فناوري اطالعات است که الکترونیکی سازمان

  .باشدمی» توسعه عدالت اجتماعی و تکریم ارباب رجوع«مؤثر و غیرقابل اغماض در 
 افزاري.ز ، مغ)Onlineبه هنگام(ي سازمانی، دگردیسی سازمانی، هامقاومت، )Time Table(ي بندزمانجدول واژه هاي کلیدي: 
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  ها و قوانینها، بیمدورکاري:چالشمدیریت 
  

  5، بیژن احمدزاده4، مروارید کیهان ثانی3، حبیبه محدث2زهرا حدادي، 1سعیده کاکوان
  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل کلیدمالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر،  - کارشناس ارشد مدیریت دولتی -1
  خدمات آموزشی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل لیسانس مشاوره و راهنمایی، کارشناس -2
  دانشجوي کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابدار، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  فوق دیپلم حسابداري، متصدي اینترنت ، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
 لیسانس علوم تربیتی، کارشناس آموزشی و دانشجویی ، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -5

 
  

دورکاري نوعی شیوه کار است که به فرد شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره تکالیف و وظایف حرفه سابقه و هدف: 
ی با انعطاف پذیري بیشتري انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوري اطالعات هاي اداري سنتاي خود را به دور از بروکراسی

  باشد.دورکاري میها و قوانین ها، بیمچالشهدف از تحقیق حاضر، است. 
اي به بررسی پیشینه در باشد، در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهاز آنجایی که روش تحقیق به صورت مروري میروش کار: 

و پایگاه مقاالت  ,GoogleGoogleScholar,Modir.ir,Modiryarزمینه دورکاري پرداخته و سپس با جستجو در سایت 
ElsevierEmerald,Sid,magiran, هاي آنها از دورکاري استفاده شده بود، مورد عنوان و کلید واژه تمامی مقاالتی که در

  مقاله دانلود و برررسی گردید. 67جستجو قرار گرفت و در نهایت 
هاي فردي و سازمانی این شیوه نوین بررسی شده و در در این مقاله سعی شده با نگاهی گذر ابه مزایاي دورکاري، چالشها: یافته

بینی نشده نامه دورکاري است. همچنین موانع قانونی پیشهاي قانونی دورکاري و تحلیل آیینروي چالش نهایت تأکید اصلی بر
  .درآیین نامه نیز از نظر نویسندگان عنوان شده است

عدم ، عدم آشنایی مدیران با مزایا و کاربردهاي دورکاريدهد با توجه به مشکالتی از قبیل نتایج این تحقق نشان میگیري: نتیجه
ثباتی و نامطمئن بی، عدم آشنایی مدیران با سیستم هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی، هاي آموزشی با موضوع دورکاريوجود دوره

ناکارایی و دانش اندك کارکنان ، برداري از خطوط ارتباطی و اطالعاتیهزینه باالي بهره هاي ارتباطی اینترنتی،بودن و کمبود شبکه
عدم امکان دورکاري براي ، نبود ضوابط و مقررات شفاف و روشن براي سیستم دورکاري، خارجی اکثر افراد ضعف زبان، ITبخش

کاري، مزایاي بیشتر افراد دورکار و رهایی از قید و بندهاي اداري و موارد قانونی در نحوه پرداخت اضافه، هاي سازمانیبرخی از پست
رزش/ اصالت دورکاري زمانی موفق خواهد بود که تمام افراد درگیر در دورکاري، بدانند ا، نحوه استفاده از مرخصی ها توسط دورکار

کاري جدید آماده شوند. همچنین هاي مرتبط با فرهنگرود و چگونه باید جهت رویارویی با مشکالت و بیمکه چه انتظاري از آنها می
هت برآورده ساختن قوانین نیروي کار باشد. براي اجتناب از آنچه حائز اهمیت است، این است که ترتیب اتکار توزیع شده در ج

  .شودها توصیه میمخاطرات بالقوه، دورکاري پاره وقت براي بیشتر سازمان
 هاي دورکاري، فن آوري اطالعات.دورکاري، چالشهاي کلیدي: واژه
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  بر بهبود عملکرد کارکنان ICDLهاي آموزشی تأثیردورهبررسی 
  

 4، فریدون کیهانیان 3، سعیده کاکوان 2، نرجس تقی مشایی  1حکیمه گلعلی پور 

  

  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل   -2
  کارشناس ارشد  مدیریت دولتی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل   -3
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، رئیس اداره امور عمومی و مالی دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -4
  

هاي گذاريهاي اطالعاتوارتباطات در ایجاد ارزش براي آنها دارند، سرمایههایی که فناوريها باتوجه به قابلیتسازمانسابقه و هدف: 
توانند با استفاده از این ها میهایی که سازماناند. یکی از ارزشهاي اطالعات و ارتباطات نمودهکالنی براي به کارگیري فناوري

تأثیر بررسی ت. این تحقیق با هدف کارکنان با استفاده از این ابزارها اس شان ایجاد نمایند، بهبود عملکردها در سازمانفناوري
  بر بهبود عملکرد کارکنان اجرا شده است. ICDLهاي آموزشی دوره

تأثیر بررسی اي به بررسی پیشینه در زمینه این مطالعه مروري از نوع توصیفی است. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهروش کار: 
بر بهبود عملکرد کارکنان پرداخته و سپس با جستجو در سایت  ICDLهاي آموزشی  دوره

GoogleGoogleScholar,Modir.ir,Modiryar,  و پایگاه مقاالتElsevierEmerald,Sid,magiran, تمامی ،
تفاده شده بود، مورد جستجو قرار گرفت و هاي آموزشی و بهبود عملکرد کارکنان اسهاي آنها از دورهمقاالتی که عنوان و کلید واژه

  مقاله برررسی گردید. 81در نهایت 
هاي دورهمقاله در رابطه با  35و بهبود عملکرد کارکنان مقاله در رابطه با  43اي در جستجوي منابع اینترنتی و کتابخانهها: یافته

سرعت و «نیز شش شاخص  ICDLهاي آموزشی دوره گذراندنتأثیر استخراج گردید و در نهایت براي تعریف و بیان آموزشی 
رفع نیازهاي «، »مندي کارکنان در  انجام وظایف شغلیجاذبۀ شغلی و عالقه«، »دقت کارکنان در انجام کار«، »میزان حجم کار

در نظر گرفته شده است که پس از شناسائی این » سهولت کار کارکنان«، و »احاطۀ بیشترکارکنان بر کار و محیط کار«و » شغلی
  .ها مورد تحلیل قرار گرفته استبر هر یک از این مؤلفه ICDLهاي آموزشی گذراندن دورهتأثیر ها، مؤلفه
و شش شاخص بهبود عملکرد  ICDLهاي آموزشی گذراندن دورهدهد که  بین نتایج به دست آمده تحقیق نشان میگیري: نتیجه

  داري وجود دارد.ابطه معنیکارکنان ر
 ، عملکرد شغلی کارکنان، بهبود عملکرد، فن آوري اطالعات.ICDLهاي آموزشی دورههاي کلیدي: واژه
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  بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوري اطالعات توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
  *2حامد حسین زاده، 1سیده صدیقه سلیمانیان

 دانشگاه علوم پزشکی بابل ،کارشناس پرستاري، مسئول آموزش بیمارستان آیت اله روحانی -1
 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 
 یدانشگاه علوم پزشکتحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوري اطالعات توسط دانشجویان  سابقه و هدف:

  .انجام شده است بابل
دهند که تشکیل می بابل یدانشگاه علوم پزشکاین تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماري آن را دانشجویان پزشکی  روش کار:

گیري تصادفی ساده از بین آنان انتخاب و اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوري نفر با روش نمونه 61اي به حجم نمونه
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  SPSS10افزار هاي این تحقیق با استفاده از نرمداده .ه استشد

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین متغیرهاي سن، معدل، تجربه قبلی، مهارت در استفاده از فناوري اطالعات، نوگرایی  یافته ها:
آسانی استفاده، نگرش به فناوري اطالعات و خودباوري دانشجویان و استفاده از فردي در زمینه فناوري اطالعات، برداشت ذهنی از 

اي دانشجویان و استفاده آنان از فناوري اطالعات رابطه منفی و دار و بین اضطراب رایانهفناوري اطالعات رابطه مثبت و معنی
متغیرهاي نوگرایی فردي در زمینه فناوري اطالعات و  دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود کهمعنی

  کنند.درصد از تغییرات استفاده از فناوري اطالعات را تببین می 2/53نگرش به فناوري اطالعات 
هاي مبتنی بر اینترنت، تدریس و یادگیري در آموزش عالی نتایج نشان داد رشد سریع فناوري اطالعات به ویژه فناوري نتیجه گیري:

تشویق دانشجویان براي استفاده بیشتر از فناوري اطالعات و آموزش آنان در این زمینه منجر به همچنین  ا متحول ساخته است.ر
  در استفاده از فناوري اطالعات خواهد شد. شانکاهش اضطراب آنها و افزایش خودباوري

 .فناوري اطالعات، رایانه، اینترنت، آموزش پزشکی هاي کلیدي:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   157   
 

بررسی تاثیر برقراري سیستم اتوماسیون اداري بر هزینه کاغذ  مصرفی نامه هاي داخلی حوزه ستادي دانشگاه 
  علوم پزشکی سمنان

  
  حسین آرائی درونکال

  

  سمنانکارشناس تشکیالت، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مالی)، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی 
  

 رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروي کار،سابقه و هدف: 
از اهمیت خاصی برخوردار افزاري جدید فن آوري هاي نرم در این رسالت استفاده بهینه از  سرمایه، مواد، انرژي و اطالعات است.

. این تحقیق تاثیر استفاده از فناوري اتوماسیون اداري را برکاهش مصرف کاغذ در درخواستهاي بین سازمانی در حوزه ستادي است
  مورد بررسی قرار داده است .

صیفی و همچنین از لحاظ محل، تحقیق حاضر از لحاظ محقق، فردي و از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ روش، تو روش کار:
کتابخانه اي می باشد. یکی از موارد کاهش  هزینه هاي سازمان، کاهش هزینه کاغذ هاي مورد استفاده در درخواستهاي بین 
سازمانی می باشد که بعد از برقراري اتوماسیون اداري و سیاست ممنوعیت استفاده از درخواستهاي فیزیکی  پرسنل به طرز 

  خوش تغییر شده است.  چشمگیري دست
براي  هر یک از در خواست ها از برگه هاي کاغذي یک الی پنج برگی استفاده می کردند  که این  1388کلیه پرسنل تا  یافته ها:

تعداد درخواستهاي  فیزیکی براي نامه هاي 1388به صورت اتوماسیونی ثبت و ارجاع شده است . در سال  1391درخواستها از سال 
تعداددرخواستهاي 1391برگه بوده و سال  25/3براي هر درخواست  1388عدد و متوسط مصرف تعداد برگه درسال  193692داخلی 

برگه بوده .تفاوت ضریب تعداد برگه ها  2براي هر درخواست  1388عدد و مصرف تعداد برگه در سال  868فیزیکی نامه هاي داخلی 
فقط تعداد معدودي از پرسنل که دسترسی یا توانایی استفاده از  1391ال بدین علت است که در س 1388و1391در سالهاي 

برگی استفاده می کردند. .در این تحقیق با احتساب  2اتوماسیون اداري را نداشتند جهت درخواست مرخصی از برگه هاي مرخصی 
ر چشمگیري کاهش یافته است به ریال معین گردید که هزینه کاغذ مصرفی نامه هاي داخلی به طو 110هزینه هر برگ کاغذ 

 190960ریال به   76174890برگ کاغذ کاهش یافت و از لحاظ ریالی از    1736برگ به  692500طوري که از لحاظ تعدادي از 
  ریال کاهش هزینه داشته ایم .

نتیجه اینکه برقراري اتوماسیون اداري به طرز چشمگیري هزینه کاغذ مصرفی جهت مکاتبات بین سازمانی را کاهش  نتیجه گیري:
داده است. پیشنهاد می گردد براي کاهش هزینه در کلیه واحدها، مراکز  و سازمانها جهت درخواستها و ارجاعات بین سازمانی از 

  اتوماسیون اداري استفاده گردد. 
 اتوماسیون اداري، نامه هاي داخلی، هزینه کاغذ مصرفی  کلیدي:واژه هاي 
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    HMIS نیاز مبرم نظام سالمت
  ، منصور خوجملیعبدالحامد یپان غراوي

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
به عنوان مهمترین ابزارتصمیم گیري و بسترساز اجراي پروژه هاي مختلف، اهمیت بسزایی در کلیه  8دانش اطالعات: هدفسابقه و 

علوم و فنون دارد. از آنجایی که محصول دانش بهداشت یعنی سالمت نیز مهمترین ایدة تئوریک در ارتقاء سطح جامعه بشري دارد و 
به ارائه مراقبت با کیفیت بیشتر تمایل پیدا می کنند نیاز آنها به اطالعات هر جا سازمان هاي مراقبت بهداشتی پیچیده تر می شوند و 

از ارزش واالیی برخوردار خواهدشد. سیستم هاي  HMIS،لذا مدیریت اطالعات بهداشتیبه موقع، صائب و جامع افزایش می یابد 
درمان مبتنی بر داده ها است که هدف  اطالعات سالمت شامل طیف وسیعی از داده هاي مبتنی بر جمعیت و تسهیالت بهداشت و

آرمانی آن را می توان پاسخگویی به نیازهاي اطالعاتی جامعه مصرف کننده اعم از بیمار، ارائه دهندگان مراقبت و مدیران ذکر نمود 
دیریت یکپارچه که در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. با این که در سال جاري  در بسته اجرایی ابالغی وزارت بهداشت بر م

 تاکید شده است.دانش و اطالعات درحوزه سالمت 
و چشم انداز سالمت  PHCاین مقاله به روش مروري و با استفاده از جستجوي کلیدواژه هاي مدیریت اطالعات سالمت،  :کار روش

 Direct,Scopus,Googlescholar,SID,Magiranو طرح تحول سالمت در پایگاه هاي اطالعاتی 
ScienceوGoogle ,.و با استفاده از منابع کتابخانه اي به نگارش در آمده است  

راهنماي  اطالعاتی هم که به شکل آگاهی و دونمی آیند  درمان داده هایی که بصورت اطالعات در در سیستم بهداشت و: ها افتهی
شیوه هاي مدون، یکسان و جامعی براي زیاد است و شوند، می کارکنان مراقبت هاي بهداشتی تبدیل ن سیاستگزاران، برنامه ریزان و

  و این امر هزینه هنگفتی را به سیستم سالمت تحمیل می کند.نظارت برکیفیت داده ها 
با این که در سال هاي اخیر و در طرح تحول سلالمت سیستم هاي مدیریت اطالعات سالمت در نظام آموزشی و  :يریگجهینت

یافته و الگوهاي مدیریتی و نرم افزارهاي موثر و جدیدي در مراکزبهداشتی درمانی و بیمارستانها پیش اجرایی کشور جایگاه خوبی را 

نیاز را منظماً جمع آوري، پردازش و تحلیل  باید خود را به گونه اي تجهیز کند که بتواند انواع اطالعات مورد بینی شده نظام سالمت

تا با اطالعات صائب و بموقع و کافی شاهد ارتقاء کیفیت سالمت  دهند ط قراربافراد ذیراختیار مدیران و  نموده و آن را به سرعت در

  بیش از پیش در کشور باشیم . 

  , نظام سالمت، طرح تحول سالمتHMIS: يدیکلواژه هاي 
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  راه اندازي سیستم پورتال دانشجویی در جهت ارائه تسهیالت رفاهی به دانشجویان
  2محمد میانگلی، 1تقی امینی ایمن آبادي 
  

  رئیس اداره رفاه دانشجویی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل ITکارشناس  -2
  

استفاده از پورتال خدمات دانشجویی توسط اداره رفاهی معاونت فرهنگی و دانشجویی در راستاي توسعه شیوه هاي  سابقه و هدف:
جدید اعطاي تسهیالت رفاهی به دانشجویان با هدف افزایش کیفیت خدمات به روش غیرحضوري طراحی و آماده بهره برداري 

ستم یکپارچه صندوق رفاه دارد به نحوي که دانشجو درخواست تسهیالت و گردیده است. سامانه خدمات رفاهی سازگاري کامل با سی
اطالعات مورد نیاز اداره رفاه را بدون مراجعه حضوري در سامانه ثبت نموده و کارشناس دانشگاه تقاضاي تسهیالت را در بستر وب 

  بررسی و به صندوق رفاه ارائه می نماید.
اجرا گردید. پس از اعمال دستورالعمل وزارت بهداشت، ورود  1391بوده که از سال  این طرح از نوع توصیفی تحلیلی روش کار:

دانشجویان با استفاده از نام کاربري میسر گردید. ایجاد امکاناتی از قبیل ثبت اطالعات هویتی، ارسال مستندات دانشجویی بصورت 
دانشجویان از طریق بستر وب انجام گرفت. با توجه به  الکترونیکی، ثبت درخواست تسهیالت و نیز سکونت در خوابگاه ها، توسط

درصد کاهش یافته و کارشناسان اداره رفاه می توانند به آسانی  90الکترونیکی و مجتمع شدن درخواست ها مراجعه حضوري تا 
. نوع سرویس صندوق درخواست ها را بررسی نمایند و دانشجویان نیز بصورت اینترنتی از وضعیت تقاضاي تسهیالت خود مطلع شوند

صندوق رفاه وزارت بهداشت و با اطالعات VPNبوده که پس از برقراري اتصال به فضاي مجازي  webbaseرفاه بصورت 
  کاربري که براي هر کارشناس و دانشجو تعریف شده امکان ورود به سیستم پورتال میسر می گردد.

هی دانشگاه به حداقل کاهش یافت. پس از اطالع دانشجویان از راه اندازي تعداد دانشجویان مراجعه کننده به اداره رفا یافته ها:
سیستم پورتال، آنها توانستند در کمترین زمان  درخواست ها را از طریق لینک صندوق رفاه دانشگاه ارسال و کارشناسان با دقت باال 

ستم که آنالین بوده در حین یا بعد از اتمام تحصیل با به بررسی و پاسخگویی بپردازند. تمامی دانشجویان می توانند با کمک این سی
  مراجعه به این سامانه نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نمایند.

رضایت کامل دانشجویان به دلیل حذف مراجعه حضوري و ایجاد سهولت در کار و نیز زمان پاسخگویی به درخواست  نتیجه گیري:
  (مجتمع شدن) ماحصل این طرح است. Integrityو  ها، از بین رفتن بوروکراسی اداري

 پورتال صندوق رفاه، صندوق رفاه دانشجویی، پورتال دانشجویی، تسهیالت رفاهی هاي کلیدي:واژه
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بررسی تاثیربرقراري سیستم اتوماسیون اداري بر هزینه نیروي انسانی واحد دبیرخانه مرکزي دانشگاه علوم 
  پزشکی سمنان

  آرائی درونکالحسین 

  
  سمنانکارشناس تشکیالت، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مالی)، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی 

   
خود را طوري اداره کنند کـه در ده سـال گذشـته    اگر مدیران گمان می کنند که می توانند در ده سال آینده، سازمان   سابقه و هدف:

 زنـد.  می فناوري اطالعات دوران این در را اول حرف زیرا نامیده اند اطالعات عصر را حاضر قرن انداداره کرده اند، سخت در اشتباه
تکنولوژي اتوماسیون اداري در حال فراگیر شدن و سازمان ها یکی پس از دیگري در حال برقراري این تکنولوژي می باشـند. تحقیـق   

  حاضر تاثیر این تکنولوژي را بر تعداد نیروي انسانی دبیرخانه سنجیده است.
اظ روش، توصیفی و از لحاظ محل، کتابخانـه اي  تحقیق حاضر از لحاظ محقق، فردي و از لحاظ هدف، کاربردي و از لح روش کار: 

می باشد. این تحقیق مشخص می نماید که بر قراري اتوماسیون اداري بر  هزینه نیروي انسانی در واحد دبیرخانه مرکزي چه تـاثیري   
 1391سـیون اداري  سـال   و گـزارش اتوما   1388داشته است. براي دستیابی به این هدف از کلیه آمار و ارقام مستند در بایگانی سال 

  استفاده شده است.
در این تحقیق مشخص گردید علیرغم این که تعداد نامه هاي وارده و صادره افزایش قابل توجه و معنا داري داشـته اسـت     یافته ها:

عـداد نامـه هـاي    افزایش یافته و همچنـین ت  1391در سال  29231به تعداد  1388در سال  13742براي مثال تعداد نامه ها وارده از 
افزایش یافته است. اما سرعت ثبت و گـردش نامـه هـا بسـیار      1391در سال   16807به تعداد  1388در سال  8202صادره از تعداد  

 1388نفر ثابت باقی مانده است حال اگر بخـواهیم ایـن وضـعیت را بـا سـال        6باالتر رفته به نحوي که پرسنل  دبیر خانه در تعداد 
  نفر افزیش می دادیم .  12با افزایش بیش از دو برابري نامه ها باید افراد شاغل در دبیر خانه را به بیش از مقایسه کنیم 

این تحقیق نشان داد  سیستم اتوماسیون اداري هزینه نیروي انسانی دبیرخانه مرکزي را به کمتر از نصف  کـاهش داده   نتیجه گیري: 
کار و کاهش هزینه نیـروي انسـانی در دبیرخانـه دیگـر مراکـز و سـازمانها از سیسـتم         است. پیشنهاد می گردد جهت افزایش سرعت

  اتوماسیون اداري بهره برداري گردد.
  اتوماسیون اداري، هزینه نیروي انسانی، دبیرخانه  واژه هاي کلیدي:
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حوزه ستادي دانشگاه علوم بررسی تاثیر برقراري سیستم اتوماسیون اداري بر سرعت پاسخگویی به  درخواستها ي 
  پزشکی سمنان

  
  1حسین آرائی درونکال

  
  سمنانکارشناس تشکیالت، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مالی)، معاونت توسعه مدیریت ومنابع،  دانشگاه علوم پزشکی 

  
اگرچه ممکن است  است.به فناوریهاي نوین متفاوت  نیاز، هاي مختلف به تناسب رسالت آنهادر موسسات و سازمان سابقه و هدف:

حقوق و سیستم اتوماسیون در یک سازمان تولیدي  .این نیازها شبیه بهم باشند اما مطمئنا شدت و اولویت تاثیر آنها یکسان نیست
. این تحقیق تاثیر باشدمی برخوردار   بیشتري اولویت از  )paperlessدولتی اتوماسیون اداري (در یک موسسه  ودستمزد 

  اتوماسیون را بر سرعت پاسخگویی به درخواستها مورد بررسی قرار داده است.
تحقیق حاضر از لحاظ محقق، فردي و از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ محل، کتابخانه اي  روش کار:

مدرك ثبت وارده و صادره سازمانی(به طور تصادفی ساده) قبل از  10عات مورد نیاز از  بررسی گردش می باشد. در این تحقیق اطال
مدرك ثبت وارده و صادره سازمانی(به طور تصادفی ساده )  10و گزارش گردش  1388برقراري اتوماسیون از دفاتر اندیکاتوري سال 

  ماسیون اداري استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.از بایگانی اتو 1391بعد از برقراري اتوماسیون در سال 
انتخاب شدند، یک نامه  1388نامه ثبت شده در سال  13742نامه ثبت شده که به صورت تصادفی ساده از مجموع  10از   یافته ها: 

روز در گردش بود.  9/31روز یعنی به طور میانگین هر نامه  287متاسفانه غیرقابل پیگیري بود. نه نامه دیگر مجموعا به مدت 
انتخاب شدند، کلیه نامه  1391نامه ثبت شده در سال  29238نامه ثبت شده که به صورت تصادفی ساده از مجموع  10همچنین از 

روز یعنی به طور میانگین هر نامه یک روز و دو ساعت و بیست و جهار دقیقه در  13ها قابل پیگیري بود. نامه ها مجموعا به مدت 
کاهش زمان پاسخگویی به نامه ها و درخواستها می تواند باعث ایجاد رضایتمندي بیشتر مراجعین و پرسنل دانشگاه  گردش بود.

  علوم پزشکی سمنان گردد. 
برقراري سیستم اتوماسیون اداري سرعت پاسخگویی به نامه ها و درخواستها را  افزایش داده است. پیشنهاد می گردد  نتیجه گیري:

عت  گردش نامه ها و تسریع در پاسخگویی به درخواستها در کلیه واحدها، مراکز و سازمانها، سیستم اتوماسیون جهت افزایش سر
  اداري برقرار گردد.
 اتوماسیون اداري، ثبت وارده، ثبت صادره، سرعت گردش درخواستها، رضایتمندي واژه هاي کلیدي:
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  حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی سمنانر هزینه برق مصرفی  بررسی تاثیر برقراري سیستم اتوماسیون اداري ب
  

  حسین آرائی درونکال
  

  سمنانکارشناس تشکیالت، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مالی)، معاونت توسعه مدیریت ومنابع،  دانشگاه علوم پزشکی 
  
با توجه به  سیاستهاي اصالح نظام اداري که برقراري اتوماسیون اداري یکی از بندهاي اجرایی این سیاستهاست.  سابقه و هدف: 

سازمان ها به سمت سیستم مکاتبات بدون کاغذ پیش می روند. با برقراري سیستم اتوماسیون اداري مسلما تغییراتی در هزینه هاي 
رق مصرفی می باشد. این تحقیق تاثیر برقراري اتوماسیون اداري را بر مصرف بهاي برق سازمان رخ می دهد که یکی از آنها هزینه ب

  مصرفی حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی سمنان مورد بررسی قرار داده است.
تحقیق حاضر از لحاظ محقق، فردي و از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ روش، توصیفی و همچنین از لحاظ محل،  روش کار:

خانه اي می باشد. با برقراري سیستم اتوماسیون اداري در دانشگاه علوم پزشکی سمنان تغییراتی در هزینه برق مصرفی دانشگاه کتاب
صورت پذیرفت که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است. براي دستیابی به این هدف کلیه آمار و ارقام از اداره برق منطقه اي 

با یکدیگر در مقام مقایسه بر آمده  1391و  1388د.  کارکرد برق و بهاي مصرفی آن طی سالهاي شهرستان سمنان استحصال گردی
  است.

اگر چه از نظر بهاي برق مصرفی نمی توان دو دوره را به دلیل تغییرات صورت گرفته (هدفمندي یارانه ها و تغییرات دوره  یافته ها:
با احتساب مولفه هاي تاثیر گذار بر هزینه برق مصرفی و کسر آن از دوره مورد نظر  اي بهاي برق) مورد مقایسه قرار داد اما می توان

و یا مقایسه مقدار مصرف دوره هاي متفاوت، به نتایجی دست یافت. از لحاظ مبلغ، صورتحساب جمع مبالغ دوره هاي منتهی به سال 
ریال می باشد که  211853678مبلغ  1391ال ریال و صورتحسابجم ع مبالغ دوره هاي منتهی به س 48280983مبلغ  1388

چند برابر شده است این افزایش چند برابري تنها به خاطر برقراري اتوماسیون نبوده بلکه مولفه هاي دیگري نظیر هدفمندي یارانه 
اظ میزان کارکرد سالیانه ها، افزایش دوره اي ابالغی از وزارت نیرو، تورم و .. بر این افزایش تاثیر گذار بوده است. از طرفی از لح

 کارکرد جمعه) دو دوره  مورد نظر می توان این گونه نتیجه گرفت.–کارکرد راکتیو -کارکرد پرباري -کارکرد کم باري-(کارکرد عادي
که با فرض ثابت نگه داشتن کلیه مولفه هاي تاثیر گذار بر بهاي برق مصرفی و تنها از لحاظ افزایش کارکرد، بهاي برق مصرفی 

  بر آورد می گردد که نشان دهنده افزایش میزان کارکرد برق به مقدار قابل مالحظه اي  می باشد. 73078249، مبلغ 1391سال 
به طور کلی نتیجه گرفته شد که برقراري اتوماسیون اداري بر هزینه برق مصرفی دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزوده  نتیجه گیري:

  است.
 ون اداري، بهاي برق مصرفی، دانشگاه علوم پزشکی سمناناتوماسی واژه هاي کلیدي:
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 آمیخته بازاریابی جذب توریست در خدمات بیمارستانی ایرانبندي مولفه هاي موثر بررتبه

  
  *10محمد علی جهانی، 9مهدي ابراهیم زاده 

 
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل 1
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  2

  
بازار گردشگري پزشکی به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه هاي نوین گردشگري  سابقه و هدف: 

ی جذب توریست در خدمات بیمارستانی آمیخته بازاریاب رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ت. لذا پژوهش حاضر به منظورپیشرفته اس
  ارائه گردید.ایران 

پژوهش شامل روسا، مدیران،  آماري انجام گردید. جامعه 1394مطالعه به صورت کاربردي و تحلیلی بوده که در سال  روش کار:
در معادالت  20-10پرسشنامه بر اساس تعداد متغیر ضربدر  211اعضاء هیات علمی و صاحبنظران امور بیمارستان ها بوده اند. تعداد 

آزمون تحلیل عاملی منطقه کشور توزیع گردید. روایی سازه اي پرسشنامه از طریق  5ساختاري به روش نمونه گیري خوشه اي در 
با آزمون هاي تی  lisrelو  spss  18داده ها توسط نرم افزار مورد تایید قرار گرفت. 0. 85 کرونباخ آلفاي با آن پایایی اییدي وت

   مورد تحلیل قرار گرفت. p ≤0.05در سطح معنی داري  RMSEA یک نمونه اي، کاي دو و
) 4,00±0,63) و قیمت (4,65±0,50میانگین بترتیب به بعد کارکنان(بین ابعاد آمیخته بازاریابی باالترین و پایین ترین  یافته ها:

) کمترین درجه اهمیت را کسب 0,44) باالترین و محصول(0,91) و مکان(0,92از نظر درجه اهمیت ابعاد فرآیند با ( .اختصاص یافت
 جذب یابیبازار ختهیآم ریمتغو  )محصولی (به غیر از بعد درمان ستیتور جذب یابیبازار ختهیآم ریمتغبین تمامی ابعاد  نموده است.

  )=0,00p-value(ی رابطه مثبت و معناداري وجود داشتدرمان ستیتور
بیمارستان هاي ایران می توانند با انتخاب ابعاد آمیخته بازاریابی شامل فرایند، مکان ، جذب فیزیکی، کارکنان، خدمات  نتیجه گیري: 

  ترویج، متخصصین، قیمت و خدمات پیش از ارایه خدمت در جذب توریست موفق باشند.پس از ارایه خدمت، 
 خدمات بیمارستانیتوریست، رتبه بندي، مولفه هاي آمیخته بازاریابی، واژه هاي کلیدي: 
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  1394ارزیابی شاخص هاي ایمنی در بیمارستان کودکان امیرکال در سال 
  

  2مریم بهکار ،1سمیه شیرکش

  

 کارشناسی ارشد آموزش پرستاري ، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
 کارشناس پرستاري، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

ایمنی،  هاي شاخص ارزیابی ایمنی بیمار یکی از مهمترین اجزاي کیفیت مراقبت سالمت می باشد. در این راستا سابقه و هدف:
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی شاخص هاي ایمنی در  .شود می محسوب بیمارستان ها بیمار در نخستین گام در ارتقاي سطح ایمنی
  بود.1394بیمارستان کودکان امیرکال در سال 

انجام شد.  1394در سالبیمارستان کودکان امیرکال این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی است که در کلیه واحدهاي درمانی  روش کار:
سوال در  54اطالعات در چک لیستی که برگرفته از استاندارد اعتبار بخشی ایمنی بیمار بود، جمع آوري گردید. این چک لیست شامل

حیطه انجام بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار، بهداشت دست، تفکیک پسماندها، ضدعفونی تجهیزات، تزریق خون و فرآورده هاي  7
یمن، رضایت آگاهانه و اعالم اضطراري نتایج آزمایشات، طراحی و از طریق مشاهده مستقیم پژوهشگر تکمیل شد. نحوه خونی ا

  پاسخگویی به سواالت بصورت بلی، تا حدودي و خیر بود. 
اشت دست )، بهد90±0بازدیدهاي مدیریتی ایمنی( رعایت شاخص هاي ایمنی در هر کدام از حیطه هاي میانگین نمره یافته ها:

)، رضایت 6/92±7/2)، تزریق ایمن خون و فرآورده ها (2/89±6/6)، ضدعفونی تجهیزات(92±4)، تفکیک پسماندها(6/3±2/82(
) بود.با توجه به میانگین نمرات،بیشترین میزان رعایت ایمنی در حیطه 85±0) و اعالم اضطراري نتایج آزمایشات(90±5آگاهانه(

  ) بود.2/82±6/3کمترین میزان در حیطه بهداشت دست با ( ) و92±4تفکیک پسماندها  با (
نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت ایمنی در مرکز مورد مطالـعه در حد مطلوب می باشـد، ولی می بایـست در  نتیجه گیري:
  .داشت ویژه توجه ابعاد این تقویت و ارتقا جهت به پایین به خصوص بهداشت دست میانگین دارايحیطه هاي 

شاخص ایمنی، ایمنی بیمار، بیمارستان کودکان امیرکال واژه هاي کلیدي:  
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مرکز بهداشتی درمانی شهري رویان "مطالعه موردي   5sمیزان قابلیت هاي پیاده سازي نظام آراستگی  بررسی 
 1393در سال  "نور 

  
  2، علی صالحی1هادي پازوکی طرودي

  
  صنایع، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس ارشد مهندسی -1
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -2
  
  

 و آرام. یکی از راه هاي ایجاد آن تغییري داشت نخواهد تحول ایجاد جزو تعالی راهی  رشد براي سازمانی هرسابقه و هدف:  
 سطوح کلیهآن  سازيپیاده هنگامباشد چرا که ها نظام آراستگی مید و یکی از این سیستمباشیم سازمان سطوح کلیه در تدریجی
 محیط به تسبننیز  را کارکنان نگرشو  گرددایجاد میهاي سازمان فعالیت کلیه در پایدارو   تدریجی تغییر و شده درگیر سازمانی

میزان بررسی تحقیق هدف از این . شوندمی خود نظارت حیطه در تحول منبعآنان  از یک هر و داده تغییر هافعالیت نحوه و کار
  بوده است.1393در سال مرکز بهداشتی درمانی شهري رویان نوردر سازي نظام آراستگی هاي پیادهقابلیت
و به روش توصیفی انجام شده است. محیط پژوهش مرکز بهداشتی درمانی رویان نور بوده  این پژوهش، از نوع مقطعیکار: روش

نفر از کارکنان این مرکز بوده است. اطالعات مورد نیاز نیز براساس پرسشنامه محقق ساخته نظام  20است. جامعه آماري شامل
 Spssها از نرم افزار است. براي تفسیر و تحلیل داده آوري گردیدهسوال و براساس طیف لیکرت جمع 23آراستگی و با پنج محور و 

  اي و آنالیز واریانس استفاده شده است.اسیمرونف و دو جمله-کولموگروف آزمونو 
باشند. در نرمال می 05/0داري اسیمرونف و در سطح معنی- کولموگروف آزمونتمامی پنج محور نظام آراستگی، براساس ها: یافته

  %10سازيو محور فرهنگ %25، محور استاندارسازي  %30، محور نظافت %20، محور نظم و ترتیب %18سازي ادامه در محور پاک
  سازي نظام آراستگی حاصل شد.قابلیت پیاده

توان با اجراي این امر زمینه سازي بوده و میبر اساس نتایج حاصله نظام آراستگی در این مرکز، داراي قابلیت پیادهگیري: نتیجه
هاي کاري بیشتر و وري، استفاده بهینه از سرمایه نیروي انسانی، کاهش زمان انجام کار، سازمانی با نشاط و با فرصتایش بهرهافز

شود به آموزش و ایجاد بستري مناسب و نگرشی مثبت جهت تحقق نظام تر و نهایتاً سوددهی بیشتر ایجاد کرد. پیشنهاد میمناسب
  آراستگی توجه ویژه گردد.

 سازيپاکسازي، نظم و ترتیب، نظافت، استانداردسازي، فرهنگژه هاي کلیدي: وا
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  1393وري و تعالی سازمانی ایران: ارزیابی عملکرد دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی بهره
 محمداسماعیل مطلق1، عبداهللا خوانزاده2، عبدالرضا میرشکاك3، نیاکان4، اکبري4، سیدداود نصراهللاپور شیروانی5

 
  گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز - 1
  گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادان -2
  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان -3
  آباداندانشکده پرستاري مامایی، دانشکده علوم پزشکی  -4
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -5
  

هاي سرآمدي است که به عنوان یک ایزاز مدیریتی براي وري و تعالی سازمانی ایران یکی از مدلجایزه ملی بهره سابقه و هدف:
مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد دانشکده علوم پزشکی این گیرد. ارزیابی و بهبود و توسعه عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار میخود

  . وري و تعالی سازمانی انجام گرفتآبادان بر اساس مدل جایزه ملی بهره
هاي جامعه و نمونه پژوهش معاونت انجام گرفت. 1393اي بوده که در شهریور این مطالعه از نوع مقطعی و مداخله روش کار:

هاي پزشکی و پرستاري مامایی، شبکه بهداشت و درمان آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، دانشکدهبهداشت، درمان، غذا و دارو، 
نفر از مدیران و  56شهرستان آبادان و خرمشهر بودند. سه دوره کارگاه دو روزه در سطح دانشکده برگزار گردید که مجموعا 

ول هر کارگاه افراد شرکت کننده با مفاهیم بنیادي، ساختار در آن شرکت نمودند. در روز اکارشناسان ستادي و شهرستانی دانشکده 
هاي تعیین شده بر اساس مدل همراه با انجام چند کار گروهی با چک لیست خود ارزیابی آشنا شدند. در روز دوم افراد در قالب گروه

شده تحت اکسل وارد و مورد توصیف قرار  افزار طراحیسئوال استاندارد مدل اقدام به خودارزیابی نمودند. امتیازات در در نرم 135
  گرفت. 

مربوط به  7/356ها تا حداکثر مربوط به یکی از دانشکده 2/86نمره کل از حداقل  1000امتیاز کلی واحدهاي مورد مطالعه ها: یافته
و  0/111، 8/235ج به ترتیب ها متغییر بوده است. متوسط کل امتیاز و متوسط امتیاز بخش توانمندسازها و بخش نتاییکی از معاونت

معاونت ستادي با  5امتیاز،  4/314هاي آبادان و خرمشهر با کسب متوسط محاسبه شد. شبکه بهداشت و درمان شهرستان 8/124
امتیاز به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب  2/86هاي پزشکی و پرستاري با کسب متوسط امتیاز و دانشکده 9/233کسب متوسط 

)، %8/19)، کارکنان (%4/24)، استراتژي (%7/25وسط درصد امتیاز حاصله در معیارهاي اصلی مدل شامل رهبري (نمودند. مت
)، نتایج کلیدي %1/17)، نتایج جامعه (%4/25)، نتایج کارکنان (%6/40)، نتایج مشتري (%5/21)، فرایندها (%7/19ها و منابع (شراکت

  ) بود.%7/41عملکرد (
هاي بهبود یافته هاي مبتدي و سازمانبین سازمانپایین و واحد مورد مطالعه  9دهد امتیاز کسب شده ها نشان مییافتهگیري: نتیجه
و  دارند. براي بهبود و توسعه عملکرد سازمانی و حرکت در مسیر تعالی طراحی و اجراي پروژه هاي بهبود بر اساس بخشقرار 

  شود. معیارهاي مدل پیشنهاد می
وري، تعالی سازمانی، ارزیابی عملکرد، دانشکده علوم پزشکی آبادانجایزه ملی بهرهلیدي: هاي کواژه  

 

 

 

 

 

 



 

   167   
 

 مدل آمیخته بازاریابی جذب توریست در خدمات بیمارستانی ایران

  
  *12محمد علی جهانی ، 11مهدي ابراهیم زاده 

  

 بابلدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد  - 1
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2

  
درکسب سهم نوظهور،  بعنوان یکی از شاخص ترین صنایعتوریسم درمانی  در اقتصاد رقابتی حاکم بر دنیاي امروز سابقه و هدف:

مدل آمیخته بازاریابی جذب توریست در خدمات محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر به منظور  بیشتر بازار جهانی براي کشورها
  ارائه گردید.بیمارستانی ایران جهت نفوذ و سهم بیشتر در بازار 

پژوهش شامل روسا، مدیران،  آماري انجام گردید. جامعه 1394مطالعه به صورت کاربردي و تحلیلی بوده که در سال  روش کار:
در معادالت  20-10پرسشنامه بر اساس تعداد متغیر ضربدر  211ا بوده اند. تعداد اعضاء هیات علمی و صاحبنظران امور بیمارستان ه

آزمون تحلیل عاملی منطقه کشور توزیع گردید. روایی سازه اي پرسشنامه از طریق  5ساختاري به روش نمونه گیري خوشه اي در 
مورد  LISREL 8,50و  18spssداده ها توسط نرم افزار  مورد تایید قرار گرفت. 0. 85 کرونباخ آلفاي با آن پایایی تاییدي و

با تحلیل عاملی و با استفاده از الگوهاي ریاضی مدل نهایی ارائه شده و بر اساس تحلیل عاملی تأییدي، تأیید الگو تحلیل قرار گرفت. 
   مورد سنجش قرار گرفت.

) 4,00±0,63) و قیمت (4,65±0,50میانگین بترتیب به بعد کارکنان(بین ابعاد آمیخته بازاریابی باالترین و پایین ترین  یافته ها:
برابر  RMSEAو مقدار  32/2می باشد که نسبت آن به درجه آزادي  8476,73مقدار کاي دو محاسبه شده برابر با  .اختصاص یافت

 ختهیآم« ریمتغو خود  )محصول(به غیر از بعد  »یدرمان ستیتور جذب یابیبازار ختهیآم« ریمتغبوده است. بین تمامی ابعاد  0,079با 
) و بین بعد محصول و آمیخته بازاریابی جذب t-value≤1,96رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( »یدرمان ستیتور جذب یابیبازار

  )t-value=1,49توریست درمانی ارتباط معنی داري وجود نداشته است. (
 سهم بیشتري بازار، در نفوذ و بازاریابی علم کارگیري به باایران می توانند  کاندید جهت جذب توریست بیمارستان هاي نتیجه گیري:

  .دهند اختصاص خود به را بازار از
 ایرانخدمات بیمارستانی، توریست، مدل، آمیخته بازاریابی، واژه هاي کلیدي: 
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  پزشکی شاهرودعوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم  چابکی سازمان و
 4احمد خسروي ،3، محمد امیري2مهدي صانعی،  1فاطمه سلطانی

و کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی و فناوري،  آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس علوم تحقیقات شاهروددانش -1
  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.

 استادیار، دکتري مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مدیریت، شاهرود،  -2
  دانشیار، دکتري مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -3
  انشگاه علوم پزشکی شاهرود مربی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی در سالمت، د -4

 
 .اندیشندفراتر از انطباق به تغییرات می باشد کهیهاي چابک مسازمانی فرم سازمان يهااز جدیدترین شکل یکی سابقه و هدف:

دهنده کارکرد مناسب و مطلوب واکنش سریع و به موقع نسبت به تغییرات محیط و داخل سازمان یکی از عوامل مهم بقا و نشان
درمانی در ارائه بموقع و تامین نیازهاي مشتریان نقش بسزایی دارد. مطالعه حاضر با  بهداشتی هايسازمان سازمان است. چابکی

  هدف تعیین عوامل موثر بر چابکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.
صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند و نفر از کارکنان ستادي به  153تعداد  1393در این مطالعه مقطعی در سال روش کار: 
 و SmartPLSافزارهاي سئوال را بصورت خودایفا تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم100اي تحت وب حاوي پرسشنامه

SPSS18  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  
سال بودند. تفاوت  10درصد) داراي سابقه کار زیر  37 /3نفر ( 57دادند. درصد) افراد را مردان تشکیل می 4/48نفر ( 74 ها:یافته
پذیري و چابکی در رده هاي جنس، سن، سابقه هاي پاسخگویی، سرعت، شایستگی، انعطافداري بین میانگین کلیه شاخصمعنی

)، سرعت محقق شده P=002/0هاي پاسخگویی محقق شده (). ولی در شاخصP≤05/0کار و تحصیالت مشاهده نشد (
)002/0=P022/0پذیري محقق شده ()، انعطاف=P) 009/0)، چابکی محقق شده=P در سطوح مختلف سازمانی تفاوت معنی داري (

)، P=031/0هاي سرعت محقق شده (وجود داشت. همچنین براي افراد با رسته هاي شغلی مختلف تفاوت معناداري در شاخص
) وجود داشت. در مدل P=016/0)، چابکی محقق شده (P=043/0( پذیري محقق شده)، انعطافP=018/0شایستگی محقق شده (

  نهایی نیز سه عامل شایستگی، پاسخگویی و سرعت در چابکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نقش داشتند.
که  دهنده این استنشان یقال اس با داشتن اطالعات برازش مدل تحق یها در روش پداده یلتحل یتممطابق با الگورگیري: نتیجه

باشد و پذیري ناچیز میسه عامل شایستگی، پاسخگویی و سرعت در چابکی دانشگاه علوم پزشکی نقش دارند و نقش عامل انعطاف
هاي جدید و سریع انجام امور، توان پیشنهاد کرد که بهبود در عوامل شایستگی، پاسخگویی و سرعت و همچنین آموزش روشمی

  تواند سبب ارتقاء چابکی دانشگاه گردد.استفاده از مدیریت دانش میهاي پرسنلی و گیري از ایدهبهره
 پذیري، پاسخگویی.چابکی، شایستگی، سرعت، انعطافهاي کلیدي: واژه
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  تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان
  1392،  در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

  
  2، اسداله مهرآرا 1حاللخور میرکالییابراهیم 

  
کارشناس کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1  

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر- 2
  

رفتار شهروندي باشد.  سازمان می اهداف و ها ارزش به آمیز تعصب و عاطفی وابستگی نوعیسازمانی، تعهد :سابقه و هدف
ز سازمانی، به عنوان رفتارهاي اختیاري و آگاهانه کارکنان، تاثیر بر عملکرد فردي و سازمانی دارد تا کارکنان داوطلبانه وظایفی فراتر ا

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تعهد سازمانی و تأثیر آن بر رفتار شهروندي سازمانی  نقش و شرح شغل خود انجام دهند.
 .می باشد 1392در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  کارکنان

نفر  با  230پژوهش کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند که  جامعه .این مطالعه مقطعی پیمایشی می باشد روش کار:
) که شامل 2004آلن و مایر ( ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند.استفاده از جدول مورگان و با روش تصادفی 

آزمون  ،spss افزار تجزیه و تحلیل  داده ها با استفاده از نرمسوال بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت.  44
  ، آزمون فریدمن نیز در تحلیالت انجام گرفت.t کولموگروف اسمیرنف، آزمون 

 31-40بیندر سن ) %7/38(نفر   89) مرد بودند. بیشتر افراد شرکت کننده، %3/61نفر ( 141نفر نمونه آماري  230از بین  یافته ها:
 113 و سال 5داراي تجربه کاري زیر  )%8/27نفر  64، داراي تحصیالت لیسانس )%6/42نفر( 98متاهل ها،  )%5/86نفر ( 199سال، 
با  ، تعهد مستمر08/2)، تعهد عاطفی با میانگین 5(از 3/2هنجاري با میانگین تعهد تحقیق متغیر  ایندر ) کارشناس بودند.%1/49نفر (

بین جنسیت،وضعیت تاهل، سن،سابقه کار، داشت.وضعیت تعهد سازمانی به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاري را بر  62/1میانگین 
  .)=p=) (006/0 p=( )002/0 p=) (02/0 p= ()001/0 p 001/0( موقعیت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط معنی دار وجود داشت

  .)=p 00/0بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان ارتباط معنی داري وجود داشت (
این مطالعه نشان داد که تعهد سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل تأثیر دارد.  نتیجه گیري:

لذا توصیه گردید که مدیران و مسئوالن دانشگاه به این تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان توجه زیادي داشته 
  باشند.

  سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاري، رفتار شهروندي سازمانی  تعهد واژه هاي کلیدي:
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 1393: بابل کودکان ا میرکالي مرکز آموزشی و درمانی در شخصی رضایت با ترخیص دالیل
  

  3دکترحسن حسن نتاج ،2ملیکا احبابی، 1زینب حاجی تبار

  
  بیمارستان کودکان امیرکالکارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، - 1
  *کارشناسی ارشد مدیریت پرستاري، بیمارستان کودکان امیرکال- 2
  مدیریت بیمارستان کودکان امیرکال، دکتراي عمومی،بیمارستان کودکان امیرکال- 3
 

 موانعی بر عالوه که است پزشک توصیه بدون ترخیص شود،می ایجاد بیماران نارضایتی پی در که مشکالتی از یکی: سابقه و هدف
لذا این پژوهش به منظور بررسی . کندمی مواجه اساسی مشکالت با هم را هابیمارستان کند،می ایجاد بیماري درمان روند در که

  .انجام شد1393عوامل موثر بر ترخیص با رضایت شخصی در مرکز آموزشی و درمانی امیرکالي بابل در سال
در مرکز بهداشتی و درمانی کودکان  1393مقطعی در سال-مطالعات کاربردي که به روش توصیفیاز نوع  حاضر پژوهش :روش کار

بود از  شخصی رضایت با شده ترخیص کودکان به مربوط هايپرونده کلیه شامل آماري جامعه امیرکالي بابل انجام گردیده است.
ابزار مورد استفاده، . گردید استخراج ه صورت سرشماريب 1393پرونده ترخیص با رضایت شخصی در سال  750بستري،  بیمار 7600

مورد تجزیه و   spss19 افزارنرم از استفاده با هاپرسش نامه ترخیص با رضایت شخصی وزارت بهداشت و درمان بوده است. داده
   تحلیل قرار گرفت.

 در و %55,6با فراوانی دارم شخصی اضطرار شخصی، عوامل یافته هاي پژوهش نشان می دهد که از میان موارد مربوط به  ها:یافته
 به و شخصی رضایت با ترخیص دالیل بیشترین %3/18با فراوانی ندارم درمان به نیاز کنممی احساس درمان، با مرتبط عوامل بین

 رضایت با ترخیص درصد کمترین %9با فراوانی  اطفال عمومی بخش و بیشترین %30با فراوانی  عفونی بخش بخشها، تفکیک
دادند. لذا در این پژوهش بین اضطرار شخصی با رضایت شخصی رابطه معناداري وجود  اختصاص خود به را شخصی

  ). p=0/003دارد(
 به مرتبط عوامل و شخصی عوامل به مربوط شخصی رضایت با علت ترخیص بیشترین این مطالعه نشان می دهد که گیري:نتیجه
 مطلب این معرف آمده، دست به آماري از نظر درصدهاي بابل کودکان بیمارستان در شخصی رضایت با ترخیص میزان .بود درمان
 چه هر ارتباط منظور به الزم شرایط ایجاد و بیماري احتمالی عوارض از بیماران آگاهی افزایش مانند راهکارهایی با توانمی که است
لذا پیشنهاد میگردد در هنگام تشکیل پرونده  .کاست شخصی رضایت با ترخیص میزان از و کرده تالش بیماران با درمان پرسنل بهتر

  و پذیرش بیمار، آموزش مختصري در خصوص اهمیت ادامه درمان داده شود.
  

 بیمارستان بیمار، شخصی، رضایت شخصی، میل با ترخیص بیمار، ترخیص ها:کلید واژه
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ستادي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان 
 1393در سال 

  3، علی نوري سنگدهی2، غالمعباس مالزاده محلی 1سمانه نوري سنگدهی

  

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -1
  مت، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشجوي دکتري رشته روانشناسی سال -2
  شهرستان ساري 2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، اداره آموزش و پرورش ناحیه -3
 

دهد که هوش هیجانی به علت افزایش توان همدلی و مقاومت در برابر استرس، عملکرد شغلی را مطالعات نشان میسابقه و هدف: 
شان باز دارد. این پژوهش نیز باتوجه تواند افراد را از دستیابی به پتانسیل بالقوهبخشد و فقدان کفایت و قابلیت هیجانی میبهبود می

به قابل پرورش و یادگیري بودن هوش هیجانی به بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی کارکنان جهت بهبود عملکرد آنان انجام 
  گردید.
نفر و نمونه آماري بر اساس جدول  1062مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است.  جامعه آماري پژوهش حاضر یک کار: روش

-گیري تصادفی طبقهو به روش نمونه 1393نفر از کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال  285کرجسی و مورگان 
، مورد بررسی قرار گرفتند. و از پرسشنامه جهت  %5گیري و خطاي اندازه %95اي بر حسب جنسیت و رسته شغلی در سطح اطمینان 

ها استفاده گردید. روایی صوري و محتوایی ابزار با توجه به استاندارد بودن به تائید اساتید علمی رسید و پایایی آن با آوري دادهجمع
و تحلیل اطالعات از ضریب  محاسبه شد. جهت تجزیه α=939/0و   =742/0αاستفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب 

  استفاده گردید. spssافزار در نرم Anovaو  TStudentهمبستگی پیرسون، آزمون 
بود. همچنین ارتباط مثبت و  8/38و میانگین عملکرد شغلی آنها  1/104نتایج نشان داد میانگین هوش هیجانی کارکنان ها: یافته

دهد هوش هیجانی کارکنان برحسب ها نشان می). سایر یافته ≥05/0Pدارد (  معناداري بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی وجود
سابقه کار متفاوت بوده و کارکنان داراي سابقه کار بیشتر نمره هوش هیجانی باالتري دارند. عملکرد شغلی کارکنان نیز بر حسب 

سال، کارکنان رسته فناوري 5ن با سابقه کار زیر سابقه کار، رسته شغلی و سن متفاوت گزارش شده است و به ترتیب عملکرد کارکنا
  سال به باال داراي باالترین نمرات عملکرد شغلی هستند. 50اطالعات و کارکنان در رده سنی 

یابد. به منظور رسیدن کارکنان به سطح عملکرد با افزایش هوش هیجانی عملکرد شغلی کارکنان نیز افزایش میگیري: نتیجه
وان پیشنهاد داد دانشگاه در زمان جذب نیروي انسانی، هوش هیجانی را به عنوان یکی از معیارهاي انتخاب تمطلوب سازمان می

هاي آموزش ضمن خدمت زمینه را براي ارتقاي هوش هیجانی و کارکنان مورد توجه و ارزیابی قرار دهد. همچنین با برگزاري دوره
  عملکرد شغلی آنان فراهم گرداند.

  هوش هیجانی، عملکرد شغلی، کارکنان هاي کلیدي:واژه
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 1393بررسی میزان رضایتمندي  بیماران از خدمات پرستاري در  بیمارستان هاي دولتی بهشهر در سال 

  
  2مظاهر جعفرنژاد 2. مصطفی خطیب.2فاطمه اکبرزاده .3. نادیا کلبادي نژاد2. فاطمه مطلق1جنتی یداله

  
  انمازندر یدانشگاه علوم پزشکاستادیار،  گروه روان پرستاري، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاري، . 1

  مازندران یدانشگاه علوم پزشک ي بهشهر،دانشکده پرستارکمیته تحقیقات دانشجویی،  ي،پرستار یکارشناس يدانشجو. 2

  مازندران یدانشگاه علوم پزشکهشهر، ي بدانشکده پرستار. کارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه، 3

  
ي پیچیده اي است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مراقبت پرستاري یکی از مهم ترین رضایت بیمار پدیده سابقه و هدف:

بررسی میزان رضایتمندي بیماران از خدمات پرستاري در بیمارستان هاي دولتی بهشهر  به لذا این مطالعهعوامل شناخته شده است. 
 پرداخته است. 1393 در سال 

 2بیمار که تجربه حداقل  300گیري در دسترس بر روي این پژوهش، مطالعه اي توصیفی تحلیلی است که به شیوه نمونهروش کار: 
 شهر  را داشتند، انجام شده است. داده ها به وسیله ي پرسشنامه ي رضایت بیمار روز بستري در بیمارستان هاي دولتی شهر  به

(PSI) جمع آوري و توسط نرم افزارSPSS  و  با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون آماري کاي اسکوئر) مورد تجزیه و
 تحلیل قرار گرفتند.

درصد رضایت  7/22اد از خدمات پرستاري ارائه شده رضایت کامل داشتند و درصد افر 3/0یافته ها نشان داد که تنها ها: یافته
درصد بیماران بستري از خدمات پرستاري ناراضی بودند. بیشترین رضایتمندي از خدمات پرستاري در بخش مراقبت  77متوسط و 

متوسط) وجود داشت. در  %15، کم  %85متوسط) و کمترین رضایتمندي در بخش داخلی زنان ( %60کم و  %40( هاي ویژه قلبی
  ).P=0/004میان متغیرها تنها نوع بخش با رضایتمندي بیماران از خدمات پرستاري ارتباط معنادار آماري داشت (

پژوهش حاضر نشان داد که میزان رضایتمندي بیماران از خدمات پرستاري در سطح مطلوبی قرار ندارد. نظر به این که نتیجه گیري: 
ن و رضایت مددجو  با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند ضروري است مدیران ضمن ارزیابی منظم و مستمر میزان کارایی سازما

رضایتمندي بیماران از ارائه خدمات، با توجه به شناسایی عوامل مرتبط و ارائه راهکار هاي عملیاتی، در پی حذف عوامل ایجاد کننده 
  ازمان شوند.ي نارضایتی و به تبع آن افزایش بهره وري س

رضایت مددجو، مراقبت پرستاري، بیمار بستري، رضایتمندي بیماران، بهشهر واژه هاي کلیدي:  
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  بررسی علل تاثیرگذار بر بحران رفتار دانشجویی و ارائه راهکار براي کاهش آن
  

  2، مجید قنبري بورخیلی 1علی ثریایی
  

   اسالمی واحد بابل، مازندرانعضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد  -1
  دانشجوي ترم آخرکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مدیر اموراداري پردیس خودگردان، دانشگاه پزشکی بابل -2
  

دانشجویان با ورود به دانشگاه ها محیط جدیدي را تجربه کرده و اوقات زیادي را در دانشگاه براي یادگیري می  سابقه و هدف:
نند و از طریق عضویت در گروهها و اجتماعات دانشگاهی فرآیند اجتماعی شدن را طی می کنند و با بحران هاي فراوانی مواجه گذرا

می شوند که ممکن است رفتار آنان را تحت تأثیر قراردهد. بنابراین حفظ و مراقبت از محیط هاي علمی، آموزشی و پژوهشی و 
ایف مسئوالن دانشگاهی است. هدف این تحقیق بررسی علل موثر بر بحران رفتار دانشجویی و کمک به سالم نگه داشتن آنها  از وظ

  ارائه راهکار براي کاهش آن می باشد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر اجرا توصیفی (پیمایشی) است. جامعه آماري کلیه دانشجویان مشغول به  روش کار:

نفر برآورد شد. براي انتخاب نمونه از روش نمونه  382باشد. حجم نمونه مطابق جدول مورگان تحصیل در دانشگاه آزاد بابل می 
گیري تصادفی طبقه اي برحسب رشته تحصیلی و جنسیت دانشجویان استفاده شده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده 

سؤال مرتبط با عوامل زمینه ساز بحران رفتار  39است. پرسشنامه تحقیق بر اساس چارچوب نظري و پژوهشی موضوع مرکب از 
دانشجویی در طیف پنج درجه اي لیکرت تهیه شده است. براي اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه قبل از اجرا به تأیید تعدادي از 

نشجویان و به کمک نفر از دا 30مختصصان ذیربط رسیده است. پایایی پرسشنامه به واسطه اجراي یک مطالعه مقدماتی بر روي 
و فریدمن و  tمحاسبه شده است. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی و از آزمونهاي  %80روش ضریب آلفاي کرانباخ برابر یا 

  تحلیل واریانس استفاده شده است.
معنا  %1که در سطح  به دست آمد 279/2792و  735/0و آماره باتلت به ترتیب   kmoب اساس نتایج اولیه تحلیل، مقدار  یافته ها:

عامل استخراج شده مربوط به عوامل  11دار بود و نشان می داد که داده ها براي تحلیل عاملی مناسب هستند. بر اساس بررسی 
درصد از کل  416/6) بود که 08/3تأثیر گذار بر بحران دانشجویان، بیشترین مقدار مربوط به عامل اول یعنی عوامل سیاسی (

شده به این عامل مربوط می شود. بر حسب ویژگیهاي جمعیت شناختی دانشجویان نظیر گروه تحصیلی، مقطع، واریانس تبیین 
معنادار نیست. پس می توان نتیجه گرفت، بین  %5جنسیت، و سن مشخص گردید که بجز عامل اجتماعی، در بقیه عوامل در سطح 

معنادار وجود ندارد. همچنین به تفکیک گروههاي سنی مشخص  نظرهاي گروهها در خصوص عوامل مؤثر بر بحران رفتاري تفاوت
و » رشد و توسعه فردي«، »تعارض نقش«) نسبت به گروههاي سنی باالتر، عوامل 18-22شد که دانشجویان جوان (گروه سنی 

  را بیشتر زمینه ساز بحرانهاي رفتاري دانشجویان ارزیابی کرده اند. » هدف و برنامه زندگی«
نتیجه این پژوهش مشخص ساخته بیشترین واریانس تبیین به عوامل سیاسی و سپس عوامل اجتماعی و بعد عامل  نتیجه گیري:

اشتغال و هزینه زندگی و تحصیل و همچنین ساختار دانشگاه محل تحصیل و عوامل فرهنگی به عنوان زمینه ساز بروز بحران رفتار 
مناسب براي فعالیتهاي سیاسی و پاسخگویی به مسائل دانشجویان در  دانشجویی مربوط می شود، لذا پیشنهاد می شود فضاي

چارچوب قوانین مصوب فراهم و مقررات اداري افراطی و ناکارآمد در دانشگاه کاهش و مدیران منعطف در دانشگاه ها به کارگیري 
 گردند.

  بحران، رفتار بحرانی، دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمی. واژه هاي کلیدي:
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  1394ساري در سال بررسی  میزان رضایتمندي بیماران مراکز آموزشی و درمانی 
  

  3، کبري علیگلبندي2، حسن صیامیان1گلچهره نوریان

  
 ، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکمیته تحقیقات دانشجویی .1
 استادیار گروه مدارك پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .2
 گروه مدارك پزشکی، دانشکده پیراپزشکی ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمربی  .3
 

 و بیماري تجربه که است خدمات سایر از بیش رو آن از سالمت خدمات ارایه سیستم در رضایتمندي موضوع اهمیت سابقه و هدف:
. کند می بیشتر جانبه همه حمایت به را ها آن نیاز و داده افزایش را بیماران پذیري آسیب مراقبت، و درمان فرایند پیگیري ضرورت
 .شد انجام 1394 سال در ساري درمانی و آموزشی مراکز بیماران رضایتمندي میزان  بررسی با حاضر مطالعه

 و آموزشی مراکز بستري بیماران از نفر 300 توسط پرسشنامه تکمیل مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی بوده، با  روش کار:
بیماران  رضایتمندي سؤال 28 و شناختیجمعیت مشخصات حاوي پرسشنامه. بود ساده تصادفی گیرينمونه از استفاده با درمانی

 افزار نرم از استفاده با ها داده. بود) محیطی خدمات و عمل اتاق پاراکلینیکی، خدمات پرستاري، پزشکی، نگهبانی، و پذیرش(
21SPSS  شد تحلیل و تجزیه.  

 رضایتمندي داد نشان صورت این به خدمات از کلی رضایتمندي سطوح binomial test اي دو جمله نسبت آزمون ننایج ها:یافته
 پزشکی از رضایتمندي ،)درصد 57/86  نفر، 258(پاراکلینیکی خدمات از رضایتمندي ،)درصد 27/81 نفر، 243( نگهبانی و پذیرش از
) درصد 07/87 نفر، 128( عمل از اتاق رضایتمندي ،)درصد 62/87 نفر، 262(پرستاري کادر از رضایتمندي ،)درصد 29/87 نفر، 261(

 تاثیر بیشترین پرسنل از رضایتمندي داد نشان تحقیق نتایج. بود) درصد 41/62 نفر، 186(محیطی خدمات و امکانات از رضایتمندي
 کلی رضایت با) p=0.008(بخش در بستري نحوه و) p=0.02( جنس متغیرها، بین همچنین و داشت بیمار رضایت میزان در را

  .داشت وجود داري معنی ارتباط بیمار
 تأثیري به توجه با. است شده ارزیابی مطلوبی نسبتاً حد در ساري درمانی آموزشی مراکز در بیماران رضایتمندي میزان نتیجه گیري:

 بیشتر رفاهی امکانات توسعه   منظور به بیشتر منابع تخصیص دارد بیماران رضاتمندي میزان بر بیمارستان محیط و امکانات که
 بهبود و موجود هاينارضایتی رفع به نسبت بایستی هابیمارستان مسئولین بنابراین. برد خواهد باال را بیماران رضایتمندي میزان

  .کنند اقدام درمانی آموزشی مراکز در شده ارایه خدمات کیفیت
 بیمارستان رضایتمندي، بستري، بیمارهاي کلیدي: واژه
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  بهشتی بابلکارکنان بیمارستان شهید بررسی ارتباط بهره وري با کیفیت زندگی کاري در
  

  2لیال  سعادتی ,1نادعلی حسینجان زاده

  
  کارشناس ارشد مدیریت.، مسئول کارگزینی بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل   -1
 کارشناس مدیریت، کارگزین بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

  
می میـزان بهـره وري کارکنـان موضـوع بسـیار مهمـی اسـت کـه بهـره وري کـل بیمارسـتان را تحـت تـاثیرقرار              :سابقه و هـدف 

؛ کیفیــت زنــدگی کــاري ازجملــه عوامــل تاثیرگــذار بــر  "دهــد و منجــر بــه تغییرکیفیــت خــدمات وهزینــه هــا مــی شــود. احتمــاال
ــراي افــزایش بهــره وري کارکنــان شــرایط    بهــره وري باشــد. اگرارتبــاط ایــن دومتغیرمشــخص شــود. مــدیران قادرخواهنــد بــود ب

ــی ا   ــژوهش بررس ــن پ ــدف ازای ــد. ه ــراهم نماین ــبی را ف ــاغل در   مناس ــان ش ــاري درکارکن ــدگی ک ــت زن ــره وري باکیفی ــاط به رتب
  بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.

انجـام   1393کارکنـان شـاغل در بیمارسـتان شـهید بهشـتی بابـل در سـال         222این مطالعـه مقطعـی اسـت کـه روي      :کارروش 
انتخـاب شـدند. جهـت جمـع آوري داده هـا از ویـرایش فارسـی         شده است . واحد هـاي مـورد پـژوهش بـه روش چنـد مرحلـه اي      

پرسشنامه بهـره وري و کیفیـت زنـدگی کـاري کـه روایـی و پایـایی آن درمطالعـات مختلـف مـورد تائیدقرارگرفتـه اسـت اسـتفاده              
  ت. و آزمون هاي توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرف  18نسخه  spss شد.سپس داده ها بااستفاده از نرم افزار

) اثربخشـی بسـیار زیـادي داشـتند. همچنـین؛      %1/48از لحـاظ بهـره وري شـغلی اکثریـت واحـدهاي مـورد پـژوهش (         یافتـه هـا:  
کارکنــان نمــره  %2/47) دربعــد تعهــدنمره مطلــوب کشــب کردنــد.در بعــد در دســترس بیمــار بــودن نیــز %5/25اکثریــت آن هــا ( 

ابعـاد مختلـف و نمـره کلـی کیفیـت زنـدگی کـاري        بسیار مطلـوب اخـذ نمودنـد. ضـریب همبسـتگی پیرسـون بـین بهـره وري بـا          
  ).p>05/0واحدهاي مورد پژوهش ارتباط مستقیم معنادارآماري را نشان داد(

توصیه می شود مدیران به کیفیت زندگی کاري کارکنان توجه بیشتري نمایند و براي افزایش آن از انگیزاننده هاي  نتیجه گیري:
  مناسب کنند.

 کیفیت زندگی کاري، کارکنان، وريبهره 	:هاي کلیدي واژه
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  علوم پزشکی شاهرود بررسی فرسودگی شغلی بهورزان و عوامل موثر بر آن دردانشگاه
  عبدالرضا یوسفی

  شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی روابط عمومی.، دولتی کارشناس ارشد مدیریت

فرسودگی شغلی اصطالحی است براي توصیف تغییرات منفی در نگرش، خلق و رفتار افرادي که در مواجهه با  سابقه و هدف:
مطالعه حاضر با هدف سنجش سطح فرسودگی شغلی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و . گیرندفشارهاي مرتبط با کار قرار می

  تعیین برخی از عوامل مرتبط با آن انجام شد.
هاي کاربردي است که بصورت مقطعی انجام  شد. محیط پژوهش خانه هاي بهداشت در این مطالعه از نوع پژوهش کار:روش 

مناطق روستایی شهرستان هاي شاهرود و میامی و جامعه آماري مورد بررسی کلیه بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
قسمت است،  3شامل . پرسشنامه مطالعه استفرسودگی شغلی مزالچ  هش پرسشنامهآوري اطالعات در این پژوابزار جمعمی باشد. 

شامل سن، سابقه کاري، جنسیت، سطح تحصیالت، محل ي مورد مطالعه نمونه اقتصادي -مشخصه هاي اجتماعیکه قسمت اول 
قه به شغل، وضعیت مسکن و سکونت، داشتن شغل دوم، قومیت، وضعیت درآمد، شغل همسر و تحصیالت او، تعداد فرزندان، عال

که محیط فیزیکی  است محیط فیزیکی و امکاناتواالت مربوط به ئقسمت دوم سوضعیت اقتصادي از نظر اقالم زندگی می باشد. 
شامل شرایط نور، سروصدا، تهویه، شرایط رنگ آمیزي دیوارها، شرایط گرمایشی، شرایط سرمایشی و وضعیت ساختمان و امکانات 

صرفی، تجهیزات و داروهاي موردنیاز و وسایل رفاهی است. قسمت سوم سئواالت مربوط به فرسودگی شغلی می باشد شامل لوازم م
سئوال در چهار حیطه طراحی شده است. پرسشنامه ها از طریق پرسشگران در اختیار بهورزان قرار گرفته و بصورت خودایفا  25که 

 د. یگردو آنالیز   SPSS16رافزاآوري شده در نرمهاي جمعداده تکمیل شد.

دادند. بیشتر بهورزان داراي بهورزان زن اکثریت نیروي کار شاغل در خانه بهداشت و افراد مورد مطالعه را تشکیل مییافته ها: 
-ی میدرصد افراد مورد مطالعه در روستا زندگ 60درصد بهورزان متاهل بودند. بیش از  90تحصیالت دیپلم و باالتر بودند. بیش از 

درصد افراد از امکانات ضروري خود رضایت کامل داشتند.  6/6درصد بهورزان از درآمد خود رضایت کامل داشتند. تنها 17کردند. تنها 
بهورزان به شغل خود عالقه شدید داشتند. میانگین امتیاز شدت خستگی  9/83رغم رضایت نسبی از درآمد و امکانات ضروري علی

، میانگین امتیاز شدت عدم 19/13±76/12و میانگین امتیاز فراوانی خستگی عاطفی 56/14±39/14مطالعه عاطفی در افراد مورد 
و میانگین امتیاز  31/34±15/14و میانگین امتیاز فراوانی عدم موفقیت شخصی  24/36±90/14موفقیت فردي در افراد مورد مطالعه 

و فراوانی  52/5±78/4و میانگین امتیاز شدت تعارض  50/3±01/5و شدت مسخ شخصیت 18/3±57/5فراوانی مسخ شخصیت  
بود. بین  31/55±55/24و فراوانی فرسودگی شغلی  85/59±24/25و میانگین امتیاز شدت فرسودگی شغلی  61/4±44/4تعارض  

). بین فراوانی P≥05/0شدت فرسودگی شغلی با رضایت از درآمد، امکانات ضروري و عالقه به شغل رابطه معناداري مشاهده گردید(
  ).P≥05/0فرسودگی شغلی با تحصیالت و داشتن امکانات ضروري رابطه معناداري مشاهده گردید(

نتایج نشان داد که در مجموع شدت و  فراوانی فرسودگی شغلی در بهورزان پایین است. ولی بـا توجـه بـه بـاال بـودن      گیري: نتیجه 
توانـد در   فردي در بهورزان، فـراهم آوردن امکانـات ارتقـاء شـغلی بـراي آنـان مـی       شدت و فراوانی فرسودگی در حیطه عدم موفقیت 

  هاي شغلی آنان موثر باشد.کاهش فرسودگی شغلی و افزایش انگیزه
 فرسودگی شغلی، بهورزان، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت هاي کلیدي:واژه
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 مارستانیدر ب يکار طیمح تیو معنو یسازمان يبا  رفتار شهروند ي تحول آفرینسبک رهبر نیب رابطه یبررس
  شرق استان گلستان یدولت يها

  
  3محمددادي پور ، 2 محمدرضا رحمدلی، 1غالمرضا کریمی کیا 

  
  مرکز بهداشت شهرستان کالله، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  
 مولفه. کاري بود محیط معنویت و سازمانی با رفتار شهروندي آفرین تحول رهبري بین رابطه تحقیق بررسی این از سابقه و هدف:

 می فردي) مالحظه- ذهنی ترغیب- بخش الهام انگیزش- آرمانی شامل (نفوذ )2000( نظر بس وآوالیو از آفرین تحول هاي رهبري
  .باشد
جامعه  بود گلستان استان شرق دولتی هاي بیمارستان کلیه کارکنان شامل آماري جامعه و همبستگی توصیفی  نوع مطالعه کار: روش
عنوان  به آنها از نفر 327 تعداد براساس جدول کرجسی و مورگان تصادفی ساده  گیري نمونه که از طریق بود نفر 2200 آماري
) و رفتار شهروندي 2000هاي، رهبري تحول آفرین بس وآوالیو( پرسشنامه پژوهش این گیري اندازه ابزار .شدند انتخاب نمونه حجم

پرسشنامه رهبري تحول  کرونباخ آلفاي میزان. باشند می )2008پینا( معنویت درکارآرمنیورگوومگیول) و 1988سازمانی ارگان(
داده ها با استفاده از . گردید محاسبه 0/ 832معنویت در کار  و پرسشنامه 917/0و پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی 802/0آفرین

  استفاده شد . spss21اده ها از نرم افزار   آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.جهت تجزیه و تحلیل د
نفر  42درصد) زن بودند. از نظر تحصیالت تعداد  54/49نفر ( 162درصد ) مرد و 46/50نفر ( 165از نظر جنسیت تعداد   یافته ها:

) داراي مدرك درصد 73/6نفر( 22درصد) لیسانس و  15/50نفر( 164درصد) فوق دیپلم،  28/30نفر ( 99درصد)  دیپلم،  84/12(
فوق لیسانس و باالتر بودند. بر اساس نتایج آزمون همبستگی(اسپیرمن)  بین سبک رهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سازمانی 

)وجود داشت. بر اساس نتایج آزمون همبستگی(اسپیرمن) بین <r  0) رابطه معنادار  و مستقیمی (>.Sig 01/0درصد ( 99در سطح 
)وجود داشت <r  0) رابطه معنادار  و مستقیمی (>.Sig 01/0درصد ( 99با رفتار شهروندي سازمانی در سطح  انگیزش الهام بخش

.  
قرار گرفته  يگسترده ا یقاست که مورد تحق یسازمان یدر روانشناس يرهبر يها یماز پارادا یکی ینتحول آفر يرهبر نتیجه گیري:

و مشارکت افتخار و غرور القا کنند.  يسازمان نسبت به همکار يبه اعضا شودیم یشنهادپ یق،تحق يها یافتهبه  یتبا عنا .است
  و در جهت رفع آن اقدامات الزم را انجام دهند ییعوامل بازدارنده آن را شناسا یدفرهنگ مشارکت در سازمان با یجادا يبرا یرانمد

درکاررهبري تحول آفرین، رفتار شهروندي سازمانی، معنویت  :کلیدي هايواژه  
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  بررسی و اولویت بندي قابلیت هاي مدیریت دانش یکپارچه در بهبود عملکرد سازمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

  2حبیب ا... قربانگلی گنجی، 1فاطمه گیلچینی

  

  کارشناس واحد پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس واحد کارگزینی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2

  

در محیط کسب و کار که مشخصه آن تالطم و پیچدگی فزاینده است توانایی سازمان در ایجاد و حفظ مزیت هاي مقدمه و هدف: 
د مدیریت دانش و قابلیت هاي آن در بهبود رقابتی در دانسته هایش نهفته است. هدف از این مطالعه بررسی و اولویت بندي فراین

  عملکرد سازمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد
این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جامعه پژوهش کارشناسان و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند. اطالعات با روش کار: 

مورد تایید قرار گرفته بود، جمع آوري و با استفاده "استفاده از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استانداردي که روایی و پایایی آن قبال
ه متغیرهاي اصلی زیر ساخت دانش(خلق دانش،اشتراك گذاري و بکارگیري) و عوامل زیر و با توجه ب AHP-Fuzzyازآزمون 

ساخت خلق دانش و بکارگیري آن(تکنولوژي، ساختار، فرهنگ،منابع انسانی) و عوامل زیر ساخت دانش از نظر به اشتراك گذاري 
وزنهاي معیارها و شاخص ها محاسبه و رتبه بندي  (فراگیري، تبادالت، کاربرد، حفاظت و ذخایر) در دانشگاه علوم پزشکی بابل،

  گردید.
/ و متغیرهاي به اشتراك گذاري و 2985براي رتبه بندي عوامل خلق دانش درجه اهمیت  AHP-Fuzzyبر اساس آزمونیافته ها: 

بکارگیري ، و در امتیاز دهی و اولویت بندي گزینه هاي زیر ساخت خلق دانش و 2753/0و3388/0بکارگیري درجه اهمیت 
و در امتیازدهی و اولویت بندي گزینه هاي  )212/0، منابع انسانی2241/0، فرهنگ2679/0، ساختار=2962/0تکنولوژي=(دانش

) گزارش 1619/0و ذخایر= 1762/0، حفاظت=2078/0، کاربرد=2245/0، تبادالت=2288/0زیرساخت به اشتراك گذاري (فراگیري=
  شدند.

مهمترین عامل قابلیت مدیریت دانش یکپارچه بر بهبود عملکرد دانشگاه علوم خلق دانش یج بدست آمده با توجه به نتانتیجه گیري: 
پزشکی بابل است و متغیرهاي به اشتراك گذاري و بکارگیري در رتبه دوم و سوم، در زیرساخت خلق دانش و بکارگیري 

فراگیري، (هاي اول تا چهارم و در زیرساخت به اشتراك گذاريبه ترتیب در رتبه  )تکنولوژي، ساختار، فرهنگ و منابع انسانی(دانش
بنابراین با توجه به امتیازدهی و اولویت بندیک ل  .به ترتیب رتبه هاي اول تا پنجم قرار دارند )تبادالت، کاربرد، حفاظت و ذخایر

ي، تبادالت، فرهنگ، منابع انسانی، تکنولوژي، ساختار، فراگیر(شاخص هاي مربوط به متغیرهاي زیر ساخت دانش و فرایند دانش 
که به ترتیب رتبه هاي اول تا نهم را به خود اختصاص دادند  میتوان گفت مدیریت دانش یکپارچه در بهبود  )کاربرد، حفاظت و ذخایر

  عملکرد سازمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل تاثیر به سزایی داشته است.
  رد، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیریت دانش، بهبود عملکواژه هاي کلیدي: 
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بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با قصد ترك خدمت و رضایت شغلی (مطالعه موردي: ستاد مرکزي دانشگاه 
  علوم پزشکی گلستان)

  محمد مهدي بطیار
 علوم پزشکی گلستانکارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر توسعه سرمایه انسانی،معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

  
خدمت در بین کارکنان ستاد شغلی و قصد تركسازمانی با رضایت  ي بین عدالتاین پژوهش با هدف بررسی رابطهسابقه و هدف: 

سازمانی اصطالحی است که براي توصیف نقش عدالت  عدالت .مرکزي دانشگاه علوم پزشکی گلستان به مرحله اجرا در آمده است
کار جمعی دارد زیرا ي اثرات مخرب بر روحیهعدالتی بیادراك  .رودمیهاي شغلی ارتباط دارد، بکار با موقعیتکه بطور مستقیم 

عدالت توزیعی، عدالت : باشدعدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد می .دهدمیاهتمام نیروي انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تاثیر قرار 
  .و عدالت تعاملیاي رویه

جامعه آماري این پژوهش سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.  براي انجام این پژوهش مبانی نظري وسیعی در زمینه عدالت: روش کار
نفر از آنها به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزارهاي این  190اند که تعداد را کارکنان ستاد مرکزي دانشگاه تشکیل داده

نظام بعد  6در » مینه سوتا«شغلی  ، پرسشنامه استاندارد رضایت»نیهوف و مورمن«ازمانی پژوهش شامل پرسشنامه عدالت س
و بررسی پرسشنامه تمایل به ترك خدمت از  شرایط فیزیکی و جو سازمانی، سبک رهبري ،هاي پیشرفتفرصت ،نوع شغل ،پرداخت

ستفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق پرسشنامه، باشند. با ا، میکه از تحقیق کیم و لیونگ گرفته شده است ايپرسشنامه
شغلی و تمایل به ترك خدمت مورد آزمون قرارگرفت. تحلیل آماري این  سازمانی بر رضایتآوري و تاثیر عدالت اطالعات جمع

  انجام شده است. PLSافزار تحقیق با استفاده از نرم
) رابطه معنادار و مثبت p<0.01 , r=0.599شغلی کارکنان (سازمانی و رضایت با توجه به نتایج بدست آمده بین عدالت ها: یافته

-). سه مؤلفه عدالت سازمانی شامل با رضایتp<0.01 , r=-0.164دار منفی وجود دارد (و با تمایل به ترك خدمت رابطه معنی
تنها دو مؤلفه عدالت توزیعی و تعاملی قادر به  داري بود، اما در مدل رگرسیون از بین این سه مؤلفه،شغلی کارکنان ارتباط معنی

هاي سنی، شغلی کارکنان در بین زنان و مردان، در گروهسازمانی و رضایت شغلی بودند. همچنین ادارك عدالت بینی رضایت پیش
  .داري نداشتسوابق خدمتی، وضعیت استخدامی و تحصیالتی مختلف تفاوت معنی

سازمانی به وقوع پیامدهاي مثبتی در سازمانها منجر خواهد کند که سطوح باالي عدالت ژوهش بیان میهاي این پیافتهگیري: نتیجه
بر . سازمانی قابل تبیین استشغلی و قصد ترك خدمت با نظر یه عدالت سازمانی با پیامدهایی همچون رضایت شد. رابطه عدالت 

سازمانی از سوي رعایت عدالت. گذاردها و پیامدهاي شغلی آنها تأثیر میسازمانی در کارکنان بر نگرشاین اساس، ادراك عدالت 
اي با آنها دارد و در نتیجه نگرشهاي مثبتی شود که سازمان برخورد منصفانهگیري این ادراکم يمدیران و سایر همکاران باعث شکل

  یابد.همچون خشنودي شغلی افزایش، و نیت ترك شغل در آنها کاهش می
 عدالت سازمانی، رضایت شغلی، قصد ترك خدمتکلیدي:  واژه هاي
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بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده و وفاداري  مراجعه کنندگان به دانشکده هاي پیراپزشکی و بهداشت 
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  
  2قربان محمد کوچکی  ،1بهروز کرد 

  

  امور اداري دانشکده هاي پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول  -1
  عضو هیآت علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  -2
  

امروزه موضوع کیفیت خدمات عامل مهمی براي رشد، موفقیت و ماندگاري و بهبود  سازمان ها شده است. کیفیت سابقه و هدف: 
ویژگی ها و مشخصات خدمت می باشد که قادر به برآوردن نیازهاي صریح یا ضمنی مشتریان و برآوردن خواسته  مجموعه اي از

هاي آنها یکی از مسایل هر سازمانی محسوب می گردد. با شدیدتر شدن رقابت در بخش هاي آموزش عالی و خدماتی ، نقش 
ژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات  ارائه شده با وفاداري مراجعه وفاداري  مشتریان برجسته تر از گذشته شده است. هدف این پ

  کنندگان به دانشکده هاي پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان است.
نفراز مراجعه کنندگان به دانشکدهاي  249این پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس روي روش کار: 

کی و بهداشت انجام گرفت. جهت جمع آوري اطالعات از دو پرسشنامه سرکوال و وفاداري استفاده شد .داده ها با استفاده از پیراپزش
  . آزمون اسپیرمن و پیرسون مورد بررسی قرار گرفت

داد که بین پنج  درصد اطمینان نشان 99بودند. بررسی ها در سطح  21,70+2,5درصد نمونه ها زن و میانگین سنی  73,1یافته ها: 
). بین انتظارات مراجعه کنندگان و p<0/01بعد کیفیت خدمات ارائه شده و ابعاد آن با وفاداري رابطه معنی داري وجود داشت(

  ).p<0/01ادراك آنان از کیفیت خدمات  رابطه ي معنی داري بود (
افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می تواند موجب وفاداري هر چه بیشتر مراجعه کنندگان نسبت به دانشگاه می شود و  نتیجه گیري:

مشتریان وفادار مشارکت فعال و تاثیر مثبتی را بر کیفیت خدمات ارائه شده دارند و به احتمال زیاد آنها طرفداران و معرفان خوبی 
  یده و موجب جذب منابع مالی در دانشگاه می گردد. براي معرفی دانشگاه به دیگران گرد

کیفیت، وفاداري، انتظارات، ادراكواژه هاي کلیدي:   
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  ارزیابی فرهنگ سازمانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل بر اساس مدل دنیسون
  

  3علیزاده، سکینه 3فرشته فانی،  2، حمزه قاسمی 1پور شیروانیسید داود نصراهللا

  

  استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  پزشک عمومی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -2
  پزشکی مازندران کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل، دانشگاه علوم -3
  

هاي ارزیابی فرهنگ سازمانی وري سازمان دارد. مدل دنیسون یکی از مدلفرهنگ سازمانی نقش بسزایی در بهرهسابقه و هدف: 
دهد. این مطالعه با هدف شناخت و مقایسه فرهنگ است که به جاي ارزیابی شخصیت افراد، رفتار گروهی را مورد بررسی قرار می

  سازمانی کارکنانشبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل بر اساس مدل دنیسون انجام گرفت. 
انجام گرفت. جامعه پژوهش پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل بودند که با  1391این مطالعه مقطعی در سال روش کار: 

اي تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر از مرکز بهداشت به روش طبقه 95ها و نفر از بیمارستان 300ن استفاده از جدول مورگا
ها، پرسشنامه استاندارد دنیسون شامل دو بخش سئواالت عمومی (جنس، میزان تحصیالت، سابقه خدمت،نوع آوري دادهابزار جمع

هنگ مشارکتی، فرهنگ سازگاري، فرهنگ انطباق پذیري و فرهنگ مأموریتی هاي فرسئوال اختصاصی شامل مولفه 60استخدام)و 
در سطح  SPSSافزار هاي آماري در نرمآوري شده با آزمونهاي جمعاي لیکرت بود. دادهسئوال در مقیاس پنج گزینه 15هر کدام با 

  تحلیل شد.P<0/05داريمعنی
درصد) داراي مدرك تحصیلی  2/72نفر یا  286درصد) زن بودند. بیشتر افراد ( 8/66نفر ( 284نفر مورد مطالعه،  395از یافته ها: 

ها و مرکز بهداشت به درصد) از نوع رسمی بود. میانگین فرهنگ مشارکتی بیمارستان 9/55نفر ( 220لیسانس بودند.. استخدام 
، فرهنگ 83/2±52/0و  12/3±54/0تیب ها و مرکز بهداشت به تر، فرهنگ سازگاري بیمارستان95/2±51/0و  12/3±50/0ترتیب 

ها و مرکز بهداشت ، فرهنگ مأموریتی بیمارستان83/2±44/0و  08/3±42/0ها و مرکز بهداشت به ترتیب انطباق پذیري بیمارستان
در ها و کارکنان شاغل هاي فرهنگی کارکنان شاغل در بیمارستانبود. بین هر چهار مولفه 99/2±53/0و  22/3±52/0به ترتیب 

)، P= 045/0). بین جنس، نوع استخدام، سطح تحصیالتو فرهنگ مشارکتی (P<0/05دار وجود داشت (مرکز بهداشت تفاوت معنی
)014/0 =P) ،(010/0 =P) بین تحصیالت وفرهنگ سازگاري ،(000/0 =P) 002/0)، بین تحصیالت و فرهنگ انطباق پذیري =P (

  ).P>0/05دار وجود نداشت (هاي فرهنگ سازمانی ارتباط معنیر و هیچکدام ازمولفهبین سابقه کا .دار وجود داشترابطه معنی
هاي فرهنگ سازمانی مرکز هاي فرهنگی جامعه مورد مطالعه در سطح متوسط و مولفهاین مطالعه نشان داد مولفهنتیجه گیري: 

شود توجه به باشد،پیشنهاد میبهداشت مقدم بر درمان میتري قرار داشت. از آنجا که ها در سطح پایینبهداشت نسبت به بیمارستان
 هاي فرهنگ سازمانی کارکنان مرکز بهداشت با اولویت باالتري مورد تاکید قرار گیرد.ارتقاي جنبه

 فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان، مرکز بهداشت هاي کلیدي:واژه
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 بیمارستان هاي عمومی ایرانطراحی الگوي چابک سازي 

  
  3، محمدعلی جهانی*2، قهرمان محمودي1معصومه عبدي تاالر پشتی

  
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري -1
  دپارتمان خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري -2
 عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکیدپارتمان آموزش -٣
  

داراي ساختار  بایستی درمان، امر در اهمیت و حساسیت واسطه ي که به هستند هایی سازمان جزء ها بیمارستان سابقه و هدف:
لذا این پژوهش به منظور ارائه الگوي ساختاري  پویاي امروزي خود را با تغییرات محیطی وفق دهند. محیط در بتوانند تا چابک باشند

  بیمارستان هاي ایران انجام گردید. در چابکی
پژوهش شامل روسا، مدیران، اعضاء هیات علمی و  آماري انجام گردید. جامعه 93-94این مطالعه توصیفی در سال  روش کار:

روایی سازه اي . شدند انتخاب نمونه عنوان به مذکور آماري جامعه از نفر 260. مجموعا صاحبنظران امور بیمارستان ها بوده اند
داده ها توسط  مورد تایید قرار گرفت. 0. 97 کرونباخ آلفاي با آن پایایی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي وپرسشنامه از طریق 

ارائه گردید و بر اساس تحلیل عاملی تأییدي، با تحلیل عاملی و با استفاده از الگوهاي ریاضی مدل نهایی  Lisrel و spssافزارنرم 
  .تأیید الگو مورد سنجش قرار گرفت

چهار قابلیت چابکی (پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیري، سرعت) که در کل چابکی بیمارستان را  سوال هاي مربوط به یافته ها:
بین متغیرهاي وشش می دهند و از اعتبار برخوردارند. سنجش می کنند و زنجیره تأمین (متغیرهاي مستقل) به درستی این متغیر را پ

) و کمترین میانگین به توسعه مهارت هاي 1,98±0,66زنجیره تأمین چابکی بیشترین میانگین به متغیر حساسیت و پاسخگویی (
-p-value)(1,96t=0,00(و همچنین مدل معادالت ساختاري و تمامی رابطه ها تأیید شدند) تعلق گرفت 1,34±0,46کارکنان (
value≥.(   

براي موفقیت و تطبیق بهتر با محیط و دستیابی به افزایش کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و  : لذا پیشنهاد می شود کهنتیجه گیري
  به کار گرفته شود.، توان رقابت، کاهش هزینه ها، کاهش زمان ارائه خدمت چابکی سازمانی بیماران

 پاسخگویی، شایستگی، سرعت، انعطاف پذیريچابک سازي، بیمارستان عمومی،  واژه هاي کلیدي:
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  ارزیابی پژوهش هاي حوزه مدیریت نظام سالمت به شیوه تحلیل محتوا
  

  3*آرام تیرگر،  2زهرا آقالري،  1سحر عموزاده

  
 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس فرهنگی   -1
  دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل پژوهشکده سالمت، دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، -3
  

الت و یافته هاي پژوهشی در زمینه مدیریت نظام سالمت می تواند از طریق شناخت موضوعات بررسی محتواي مقا سابقه و هدف:
 مورد تاکید یا یافته هاي بدست آمده، کمک شایانی در جهت برنامه ریزي و اخذ تصمیماتی موثر براي مدیران این بخش بشمار آید.

  انجام پذیرفت. الت علمی پژوهشی این حوزه، در مجمدیریت  با موضوعپژوهش حاضر با هدف تحلیل محتواي مقاالت 
شماره از چهار مجله علمی پژوهشی (در حوزه مدیریت بهداشت و درمان)  87مقاله در قالب  659در این مطالعه مقطعی،  روش کار:

ته و براي به شیوه سرشماري بررسی شدند. جهت جمع آوري داده ها از فرم محقق ساخ 1393ساله تا پایان سال  18طی دوره اي 
   .استفاده شداز شاخص هاي آمار توصیفی تجزیه تحلیل داده ها 

) و مدیریت منابع %4/23از میان حوزه هاي موضوعی مختلف، سهم مقاالت با موضوع مدیریت خدمات بهداشتی درمانی( یافته ها:
، جامعه مورد پژوهش به ترتیب کارکنان و درصد از مقاالت 3/13و  3/27)، از بیشترین میزان برخوردار بودند. در %4/18انسانی (

در . بودند مطالعات از نوع مقطعی %7/53در  واقتباسی از یک پژوهش اصیل  )%3/89مدیران بودند. بیش از سه چهارم مقاالت (
  د. ، چک لیست ابزار  جمع آوري داده ها گزارش شده بو %4/19بیش از نیمی از مقاالت ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه و در 

 از برخی اما به به چشم می خورد، مقاالت حوزه مدیریت بهداشت و درمان تنوع موضوعی قابل مالحظه اي در گرچه نتیجه گیري:

جهت تاکید  نمی شود از اینرو اتخاذ راهکارهایی چندانی توجه مدیریت فضاي فیزیکی، تجهیزات و ملزومات پزشکیموضوعات مانند 
  .کاربردي در این حوزه الزم به نظر می رسدو  بر پژوهش هاي غیرتکراري

 تحلیل محتوا، مقاالت، مجالت، مدیریت بهداشت و درمان. واژه هاي کلیدي:
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  یاکتشاف یعامل لیروش تحل بابهداشت و درمان  يعملکرد شبکه ها یابیعوامل موثر بر ارز نییتع
  2محمد رضا ملکی ،،1بهرام طهماسبی

  پرستاري و مامایی حضرت زینب آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران . استادیار، دانشکده1
  . دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پرشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران2

م سالمت و اجزاي آن بطور سازمان جهانی بهداشت، موضوع ارزیابی عملکرد نظا 2000: از زمان انتشار گزارش سال سابقه و هدف

وارد ادبیات حوزه سالمت شده است. با توجه به اهمیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان در نظام سالمت، ضروري است رسمی 

نسبت به ارزیابی عملکرد آن اقدام شود. هدف از این پژوهش طراحی یک الگوي جامع  و علمی براي ارزیابی عملکرد شبکه 

  رستان می باشد. بهداشت و درمان شه

تا  1998 يمربوط به سالها يو کتابخانه ا یکیمرتبط، منابع مختلف الکترون يهاواژه دیمطالعه  با استفاده از کل نیدر ا: روش کار

عملکرد بخش سالمت  یابیارز یالملل نیب يالگوها نیترو مهم نیترجیرا سهیو مقا یقرار گرفته است. ابتدا بررس یمورد بررس 2012

عملکرد نظام سالمت نقش دارند استخراج شده است. سپس با استفاده از  یابیشاخص که در ارز 450و  اریمع150انجام شده و حدود 

مرتبط با عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان استخراج شده است. سپس با  اریمع 49از خبرگان و کارشناسان  یفرم نظرخواه

 یعملکرد شبکه بهداشت و درمان به نظر خواه یابیارز يفوق بر رو يارهایاز مع کیهر  ریتاث زانیم يرسشنامه ااستفاده از پ

  .انجام شده است یاکتشاف یعامل لیحاصله تحل يداده ها يبر روسپس گذاشته شده است. 

درصد واریانس ها بوده است، کشف شده است.  65عامل اصلی که تبیین کننده حدود  5با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، : یافته ها

معیار حدود  10با»  خدمات پشتیبان« درصد، عامل اصلی دوم 16 معیارحدود 11 با»  ویژگی هاي ارائه خدمات« عامل اصلی اول 

معیار  11با »  خدمات نوین« درصد، عامل اصلی چهارم  14معیار حدود  10با »  یافتهخدمات ادغام « درصد، عامل اصلی سوم  14

  درصد واریانس کل را تبیین نموده اند. 10معیار حدود  7با » خدمات سالمت اولیه« درصد، و عامل اصلی پنجم  11حدود 

عامل اصلی  5: در این پژوهش براي ارزیابی عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان مدلی بدست آمده است که از نتیجه گیري

خدمات سالمت «بیشترین و عامل  96/0با » خدمات نوین « معیار مربوطه می باشد، تشکیل شده است. عامل  49که در برگیرنده 

اختصاص داده اند. شاخصهاي برازندگی مدل نشان  می دهد که مدل بدست  کمترین ضریب همبستگی را به خود 79/0با » اولیه 

وابسته به برنامه ریزي و  ي، توسعه اایپو ندیفرآ کیعملکرد  یابیتوجه کرد که ارز یستیباآمده از برازندگی خوبی برخوردار می باشد. 

) مدل 2و شاخصهاي برنامه هاي سازمانی استفاده شود. ) براي ارزیابی عملکرد از معیارها 1می باشد. بنابر این پیشنهاد می شود: 

) بجاي استفاده از شاخصهاي سنتی، 3ارائه شده به دفعات براي ارزیابی عملکرد شبکه ها استفاده شده و مورد نقد و تکامل قرار گیرد 

ص شده تا همه شبکه ها ) بایستی حد مطلوب عملکرد شبکه ها مشخ4نسبت به طراحی و بکارگیري شاخصهاي جدید اقدام شود. 

  نسبت به آن سنجش شده و نقاط قوت و ضعف عملکرد نمایان شود.

 نظام سالمت، ارزیابی، الگو، شبکه بهداشت و درمان، عملکرد: واژه هاي کلیدي
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  ) TQM (میزان تطابق  مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بابل باعناصر مدیریت جامع کیفیت
  

  4، سید علی اکبر اصحابی3، میترا شعبانی2هاشمیسیده سمیه  ،1زینب فرهادي

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل، مسئول آموزش پرستاري و مامایی، دانشکده پزشکی- 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناس آموزش، دانشکده پزشکی–2 
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دانشکده پزشکی، مسئول آموزش تحصیالت تکمیلی- 3 
  مسئول آموزش، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
  

اقدامی است هوشمندانه که تاثیري هم نیروزا در تامین اهداف سازمان دارد و در  (TQM)مدیریت جامع کیفیت سابقه و هدف: 
نهایت به رضایت مشتري، افزایش کارآیی در سازمانها ختم میشود. امروزه بهبود کیفیت امري است که در بخشهاي تولید، صنعت و 

مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بابل با عناصرمدیریت جامع تطابق  بهداشت و درمان در اولویت قرار گرفته است. این مطالعه به منظور
  انجام گرفت.1393کیفیت در سال 

انجام گرفت. جامعه پژوهش کارکنان دانشگاه  1393پیمایشی  می باشد که بصورت مقطعی در سال  نوع مطالعه توصیفی،روش کار: 
خاب و با پرسشنامه استاندارد در پنج حیطه بهبود دائمی،  نفر با روش نمونه گیري تصادفی ساده انت 300علوم پزشکی بابل بودند. 

گزینه اي لیکرت طراحی  5مشارکت مدیریت،  مشتري مداري، تصمیم گیري بر اساس  آمار و اطالعات و تعهد مدیریت در مقیاس 
مورد  p<0/05ی داري اسمیرنوف و تک نمونه اي در سطح معن-و با آزمونهاي کولموگروف spss17گردید. داده ها در نرم افزار 
  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قرار  30-40درصد ) در گروه  سنی  44نفر( 97درصد) زنان بودند. بیشترین افراد 57نفر(195نفر مورد مطالعه   300از بین  یافته ها:
و  949/3±/.64با میانگین درصد) بودند. مولفه تعهد مدیریت 32نفر ( 95داشتند. از نظر تحصیالت بیشترین فراد در مقطع لیسانس 

مولفه تصمیم گیري براساس آمار و  469/3±/.46مولفه بهبود دائمی با میانگین 3/ 316±/.61مولفه مشارکت مدیریت با میانگین 
بطور  500/2±/.5بطور معنی داري بزرگتر از متوسط بودند و مولفه مشتري مداري با میانگین  034/3±/.034اطالعات با میانگین 

داري کوچکتر از متوسط بود. میزان تحصیالت و گروه سنی با عناصر مدیریت جامع کیفیت رابطه معنی داري داشت ولی معنی 
  رابطه معنی دار وجود نداشت.TQMجنسیت با 

از آنجائی که مولفه  مشتري مداري در وضیعت مناسبی نمی باشد. پیشنهاد میگردد رضایت مشتري مهمترین الویت نتیجه گیري: 
  ریت در مقایسه با سایر  اهداف  باشد. و نیز رضایت مشتري پیش شرط تمام برنامه ریزي هاي دانشگاه باشد. مدی

                                                                   TQMمدیریت جامع کیفیت، دانشگاه علوم پزشکی، واژه هاي کلیدي:  
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پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مازندران براساس مدل  تعالی  ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم
  )EFQM(سازمانی

  
  3، علیرضا حبیبی2سید علیرضا ابراهیمی ،1علی احمدیان

  

 کارشناس مسئول ارزشیابی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1
  علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهرعضو هیات ، دکتراي خط مشی گذاري عمومی -2
  دکتراي مدیریت استراتژیک مالی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر -3

  
ها، به کمک ) به عنوان یک ابزار فراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایاي سازمانEFQMمدل تعالی سازمانی(  سابقه و هدف:

ر شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاري نمایند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد دانشگاه ها را دآید تا آنمدیران می
هاي قابل بهبود را در ) بوده تا زمینهEFQMهاي توانمندسازها و نتایج مدل تعالی سازمانی (علوم پزشکی مازندران بر مبناي حوزه

  آنها شناسایی نماید.
ها و کارشناسان مسئول نفر از معاونین، رئیس گروه  299ز نوع زمینه یابی و جامعه آماري آن نوع مطالعه توصیفی ا روش کار:

دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با توجه به این کل جامعه آماري انتخاب گردید. بنابراین نمونه آماري به روش سرشماري انجام 
استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  EFQMد  گرفت. براي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استاندار

) جهت تایید پایایی Alpha = 78/0هاي آمار توصیفی بهره گرفته شد. ضریب آلفاي کرونباخ ( از شاخص  SPSSافزار نرم
  پرسشنامه محاسبه گردید که در حد قابل قبولی بوده است.

اختالف  5/5بوده با مقدار ثابت آزمون  556/5و میانگین نمرات که  Sig=./321 ، با توجه به در حوزه رهبري پیشرفتها: یافته
 00/0داري ندارد یعنی اینکه در این حوزه پیشرفت دانشگاه در حد قابل قبولی بوده است. در حوزه خط مشی با توجه به میزان معنی

 =Sig  00/0پیشرفت قابل مالحظه اي بوده است. در حوزه کارکنان با توجه به  901/5و میانگین نمرات  =Sig  747/5و میانگین 
داراي پیشرفت قابل  891/5و میانگین بدست آمده  Sig = 00/0ها با توجه به نیز پیشرفت قابل مالحظه بوده است. در حوزه شراکت

هاي  فرآیندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه، نتایج کلیدي عملکرد، حوزه مالحظه اي بوده است. و همچنین در
  اي بوده است . دانشگاه داراي پیشرفت قابل مالحظه

 EFQMنتایج تحقیق نشان داده است، که در مجموع دانشگاه توانسته است به اهداف و نتایج مطرح شده در مدل   گیري:نتیجه
  گیري قرار گیرد.شود از این مدل در واحدهاي تابعه دانشگاه مورد استفاده و بهرهپیشنهاد می دست پیدا کند.

  ، ارزیابی عملکرد، حوزه توانمندسازها، حوزه نتایج EFQMمدل تعالی سازمانی  واژه هاي کلیدي:
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 1393 :علوم پزشکی آبادان کاوي مدیران و کارشناسان دانشکدهسوابق بهینه

 
محمداسماعیل مطلق1، عبداهللا خوانزاده2، عبدالرضا میرشکاك3، مریم نیاکان4، ندا اکبري نساجی4، روحاهللا ارست3، کسري فقیه3، مینا دشتی3، 

 سیدداود نصراهللاپور شیروانی5، سادات حسینی سیدي6*  

 

  گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -1
  داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادانگروه  -2
  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان -3
  دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادان -4
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -5
  لوم پزشکی بابلکارشناس بهداشت، معاونت بهداشتی، دانشگاه ع -6
  

- هاي با انگیزه رشد و تعالی تالش میاست که در آن سازمانها فرایند جستجوي بهترینالگوبرداري) کاوي (بهینهسابقه و هدف: 
. این مطالعه با هاي عملکردي مورد استفاده قرار دهنددستاوردهاي موفق دیگران را شناسایی و براي بهبود شاخصنمایند تجارب و 

  مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان در طول دو سال گذشته انجام گرفت.کاوي ین فراوانی بهینههدف تعی
انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان  1393این مطالعه مقطعی در شهریورماه  کار: روش

سئوال و  8ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با آوري دادهجمعبودند که بصورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار 
ها با مراجعه حضوري سئوال باز و بسته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده 4جدول ثبت موارد الگوبرداري شده با 

 P<0.05داري در سطح معنی SPSS18آوري و در د جمعبعد از توجیه مبانی پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه، به صورت خودایفا
   .شدتحلیل 

سن و کل سابقه خدمت به  و انحراف معیار بودند. میانگین درصد)  زن 2/71(نفر 99 ،مطالعه موردمدیر و کارشناس  139از ها: یافته
بیشتر افراد داشتند.  لیسانس درصد)  4/78نفر یا  109از نظر سطح تحصیالت، بیشترشان ( .سال بود 13±7/6و  6/38±5/5ترتیب 

-نفر مورد بررسی هیچ 139کارشناس بود. از  مدیر و مابقی درصد)  3/68(نفر  95شاغل بودند. سمت  هادر بیمارستان درصد)  7/56(
سال  2درصد) در طول سوابق  3/40نفر( 56دیده بودند ولی کاوي به شکل رسمی یا علمی آموزش نکدام در خصوص تکنیک بهینه

مورد از تجارب و  106کاوي، مجموعا مورد بهینه 4حداقل با یک تا حداکثر گذشته خود جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمان، 
و  8/0سال گذشته  2در طول مدیران و کارشناسان  کاويبهینهبدین ترتیب سرانه مند شدند. ها بهرهدستاوردهاي موفق دیگر سازمان

 6/90مورد( 96کاوي در حیطه مدیریتی و سازمانی، مورد بهینه 106درصد) از  3/63مورد( 67 بوده است. 4/0متوسط ساالنه آن 
هاي اینترنتی بوده درصد) با مراجعه به سایت 5/41مورد( 44درصد) از داخل کشور،  6/90مورد( 103هاي دولتی، درصد) از سازمان

سابقه یا بین جنس، سن، کل سابقه خدمت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، محل خدمت، مسئولیت سازمانی، حیطه شغلی و . است
  ). P<05/0دار وجود نداشت (رابطه معنی کاويعدم سابقه بهینه

باشد. لذا آبادان پایین میدانشکده علوم پزشکی  کاوي در بین مدیران و کارشناساناین مطالعه نشان داد سرانه بهینه گیري:نتیجه
  گردد.کاوي پیشنهاد میاي به منظور ترویج و توسعه بهینههاي مداخلهطراحی و اجراي برنامه

 کاوي، الگوبرداري، بهبود عملکرد، دانشکده علوم پزشکی آبادانبهینه هاي کلیدي:واژه
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هاي معاونت توسعه سازي استراتژي)جهت پیاده (BSCارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازي متوازن 
  1392در سال  دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

  3، اصغر نادي2، علی صالحی1غالمعباس مالزاده محلی

 دانشجوي دکتري روانشناسی سالمت، رئیس گروه مهندسی سازمان، معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 1
 ها، معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس تحول اداري و بهبود روش - 2
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه ، بهداشتی علوم تحقیقات استنباطی، کارشناس مرکز آمار دکترا دانشجوي - 3

 آدرس پست الکترونیکی نویسنده رابط (مسئول):
  

 به توجه با هااست. سازمان برخوردار مدیران و هاسازمان نزد ايویژه اهمیت از عملکرد ارزیابی بحث حاضر قرن در سابقه و هدف:
 مواجهه در دارند اختیار در که استعدادي و هاتوانایی کمک به کوشندمی هستند، رو به رو آن با یکم و بیست قرن در که هاییچالش

 هايروش مشهورترین از یکی. کنند خود نصیب را سود بیشترین و ببینند، را زیان ترینکم آیدمی پیش که ايمنتظره غیر تغییرات با
هدف از تحقیق  .باشد می) BSC( متوازن امتیازي کارت روش است، شده بنا مالی غیر و مالی ارزیابی پایه بر که عملکرد ارزیابی

توسعه دانشگاه علوم  معاونت استراتژي سازيپیاده جهت )BSC( متوازن امتیازي کارت مدل اساس بر عملکرد حاضر ارزیابی
  باشد.می 1392پزشکی مازندران در سال 

  

نفر  و نمونه آماري  164 این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري کار:روش
مدارك و اي، مراجعه به اسناد و ها از روش کتابخانهآوري دادهجهت جمع نفر برآورد شد. 164نیز به روش سرشماري و همان 

با پنج بخش توسعه شایستگی و نوآوري و یادگیري سازمانی، فرآیند داخلی، رضایت مشتري، مالی، عملکرد سازمان با  نامهپرسش
سوال استفاده گردید. روایی آن  به رویت چند تن از اساتید متخصص رسید و پایایی آن با ضریب  83اي لیکرت و طیف پنج گزینه

جداول درصد فراوانی، توزیع فراوانی، میانگین، درصد، انحراف معیار و از  هابدست آمد. براي توصیف داده  α=980/0آلفاي کرونباخ
ها تاییدي داده –اسمرینوف، ضریب همبستگی،  تحلیل عاملی اکتشافی –هاي کولموگروف ... و براي تحلیل استنباطی از آزمون

  باشد.می LISRELو  SPSSنرم افزار مورد استفاده  استفاده شده است.
  

،  3/29 زنانرا بیشترین درصد فراوانی  و  1/84 کارشناسان گروه، 3/46 یکارشناس، مدرك 92,7متاهلین  ،7/70 مردان ها:یافته
 شغل در ، تجربه13,54کمترین درصد فراوانی داشتند. میانگین سابقه کار  7,3و افراد مجرد   9/7 رانیمد گروه،  3/7 کاردانمدرك 

 سازمان با  توسعه بین عملکردبستگی با توجه به ضریب هم برآورد شد. 2,21،تعداد اوالد 10,65 سابقه در معاونت ،10,56 فعلی
، 812/0عملکرد سازمان با  رضایت مشتري   ،902/0عملکرد سازمان با  فرایند داخلی، 758/0 (یادگیري، نوآوري و شایستگی)

  وجود دارد. دار معنیرابطه  05/0  سطحدر  که 841/0عملکرد سازمان با  مالی 
  

عوامل مربوطه به توسعه (یادگیري ،نوآوري و شایستگی) ،(وجه مالی) ، (فرآیند داخلی) و رضایت  BSCبین اجراي  نتیجه گیري:
گردد با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد براساس کارت متوازن پیشنهاد میمشتري با عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. 

)BSC( باشد از این مدل جهت ارزیابی عملکرد با توجه به امکان سنجی اقدام در راستاي اهداف برنامه استراتژیک این معاونت می
  شود.  

  

 مشتري، فرآیند داخلی، شایستگی و نوآوري، مالی،عملکرد سازمانی )،(BSCارزیابی عملکرد ، کارت متوازن  کلید واژه ها:

  



 

   189   
 

 1393:بررسی تاثیر اجراي طرح تحول سالمت درعملکرد بیمارستانهاي دولتی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
 2علی نقشینه ،1طیبه اسماعیلی

 مسئول آمار معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1
 معاون درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2

  
 به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تر یافته است، اندازي وسیع چشم دیدگاههاي سالمت امروز دنیاي در سابقه و هدف:

 یکی عنوان به است. بیمارستانها نموده آغاز 1393 ماه اردیبهشت از را سالمت تحول برنامه کشور، اجراي در سالمت متولی عنوان
شاخص هاي بیمارستانی مهمترین عامل دارند. با توجه به اینکه  برعهده میان این در موثري نقش سالمت، نظام اصلی ارکان از

و شاخص هاي بیمارستانی می توان به تاثیر اجراي این برنامه  اطالعات از گیري بهره با نشان دهنده عملکرد بیمارستان می باشند،
 .بیمارستانهاي پی برد، بنابراین به همین منظور این بررسی انجام شده استدر 

این بررسی از نوع توصیفی مقطعی بوده است. شاخص هاي عملکردي بیمارستانها  قبل از اجراي طرح تحول سالمت  روش کار:
یمارستانهاي تابعه دانشگاه بر اساس فرم ) مقایسه شده است. اطالعات مورد  نیاز از ب1393) با بعد از اجراي طرح(سال 1392(سال 

  هاي نظام نوین آماري  و سایت آمار و اطالعات بیمارستانی جمع آوري گردیده است. 
درصد  1/2بود. که  %5/76 1393، سال%4/74 1392در بیمارستانهاي دولتی بابل در سال درصد اشغال تخت  میانگین یافته ها:

در  درصد اشغال تخت ) نیز افزایش درصد اشغال تخت مشاهده شده است. بیشترین%53( افزایش داشته است. در اکثر بخش ها
) بوده %5/99داخلی اعصاب(  مربوط به بخش1393)،  سال  ICu )5/97%  مربوط به بخش1392بیمارستانهاي دولتی بابل درسال 

بیشترین مدت اقامت . را داشته است) %5/36، %2/41به ترتیب (درصد اشغال تختو بخش جراحی زنان در طی دو سال کمترین 
روز بوده و  8/25و  2/25مربوط به بخش پیوند مغز استخوان به ترتیب 1393و  1392بیمار در بیمارستانهاي دولتی بابل درسال هاي

حول روز )  را داشته است. تعداد بستري شدگان پس از اجراي طرح ت8/1بخش چشم کمترین مدت اقامت (1393و 1392در دو سال 
  درصد از بخش هاي بستري افزایش  مشاهده شذه است.  57درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که در  5/4سالمت  

هاي  سازمان اهداف مهمترین جزء مراقبت، باالترین استاندارد به دستیابی و درمان کیفیت ارتقايبا توجه به اینکه  نتیجه گیري:
 به دسترسی در عدالت ایجاد ،رح تحول سالمت در راستاي رسیدن به این اهدافاجراي طشود و  می محسوب درمانی و بهداشتی
نتایج بدست آمده در این بررسی با عنایت به افزایش درصد اشغال تخت و . خدمات می باشد کیفیت ارتقاي نیز و سالمت خدمات

در افزایش . ادامه این طرح میتواند یمارستانی می باشدتعداد بستري در اکثر بخش ها، نشان دهنده بهره برداري بیشتر از تخت هاي ب
   عملکرد بیمارستان ها تاثیر داشته باشد.

  طرح تحول سالمت، درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، عملکرد بیمارستان واژه هاي کلیدي:
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 1393ا...روحانی  بابل: رضایتمندي بیماران بستري از خدمات ارائه شده مرکز آموزشی درمانی آیت 
  

 4، خیزران عباسی2فاطمه صاحبیان،  3، راحله حاجی آقا بزرگی2رحمت شفیع پور، 2، فاطمه بیگم عباسی1حسنعلی جعفرپور
  
  کارشناس ارشد پرستاري و سوپروایزر آموزشی بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري، بیمارستان روحانی،  -2
  کارشناس بیمارستان، بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -3
  کاردان مدیریت و برنامه ریزي، بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4

           
ریزي و ارزشیابی خدمات ر برنامهباشد که به طور مکرر درضایتمندي بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سالمت می سابقه و هدف:

مرکز تعیین میزان رضایتمندي بیماران از خدمات  ارایه شده در پژوهش حاضر با هدف  لذا .گیردسالمت مورد استفاده قرار می
  آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل انجام گرفته است.

مرکز آموزشی درمانی  در 1393 سال در شش ماهه اول توصیفیحاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش  مطالعه :روش کار
بصورت تصادفی با بیمار در حال ترخیص انجام شده است. نمونه گیري از بخش هاي بستري و  406آیت ا... روحانی بابل توسط 

انجام شد و داده ها سوال  24غالب در با مقیاس لیکرت α= 87/0خودساخته معتبر و پایا با ضریب آلفا کرونباخ  پرسشنامه استفاده از
با سطح معنی داري حدود   One way ANOVAو  Students T test با آزمونهاي 17SPSSپس از جمع آوري با نرم افزار 

)05/0p< (.مورد تحلیل قرار گرفت  
رستاري، پزشکی، خدمات، حیطه مورد بررسی شامل هتلینگ، پ 6نفر مورد مطالعه، میزان رضایتمندي بیماران در  406از بین یافته ها:

) تحصیالت زیر دیپلم ٪84نفر( 340) زن،٪60نفر( 243) متاهل،٪88نفر( 374کادر اداري، پاراکلینیکی مورد بررسی قرار گرفت که 
) ٪55نفر( 236) کامال راضی،٪33نفر( 141بوده است. در کل میزان رضایت کل بیماران از خدمات ارائه شده مرکز عبارتند از

، ٪87) کامال ناراضی یا بی نظر بوده و بیشترین مقدار رضایت به ترتیب از خدمات پزشکی٪0,9نفر( 4)ناراضی، ٪10نفر( 44راضی،
بوده است. در بین  ٪70و هتلینگ ٪74، تغذیه ٪81، پذیرش و ترخیص ٪82، پرستاري ٪83، پاراکلینیک ٪85رعایت حقوق بیمار 

وجود داشت و بین میزان  )p=02/0( تباط معنی داري میان جنس و رضایتمنديمتغییرهاي جمعیت شناختی با رضایتمندي کل ار
  ) ارتباط معنی داري وجود نداشت.p=7/0) و رده سنی ( p=6/0رضایتمندي با وضعیت تاهل (

اما با برنامه ریزي  قرار دارد. و خوبی در حد متوسط ارائه شده در مرکز در این مطالعه میزان رضایت بیماران از خدمات نتیجه گیري: 
مناسب تر در زمینه تغذیه و مهیا نمودن امکانات رفاهی با کیفیت بهتر جهت همراه می توان در افزایش هر چه بیشتر رضایتمندي 

  بیماران گام برداشت.
 رضایت مندي، بیماران، بیمارستان روحانی واژه هاي کلیدي: 
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  مازندران یدانشگاه علوم پزشک در ندهریادگیسازمان  جادیعوامل موثر بر ا ییشناسا
  

  3، علی صالحی2افشانیعلی گل، 1مجتبی محفوظی جویباري

 
 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري-1
 ساري واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت رشته ارشد کارشناس-2
    ساري واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت رشته ارشد کارشناس-3
  

 در پویایی و انگیزه ایجاد در ترین عواملمهم از است. یکی آن انسانی نیروي سازمان، هر دارایی ترینهارزند: سابقه و هدف
کند،  کسب را اطالعاتی طور مداوم به که است الزم حیات ادامه براي و است زنده سیستم یک است. سازمان کارکنان، یادگیري

 ییشناساهدف اصلی پژوهش نماید.  استفاده هاآن از سریع و مناسب اتخاذ تصمیمات براي ،نیاز مواقع در و نموده پردازش را هاآن
 1392در سال  ازندرانی مدانشگاه علوم پزشکهاي دانشکده و کارکنان ارشد رانیمد دگاهیاز د رندهگیادیسازمان  جادیعوامل موثر بر ا

  است. 
نفري از مدیران ارشد و  140. از میان جامعه آمارياین پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نوع توصیفی پیمایشی است کار:روش

-نفر نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان با استفاده از نمونه 103هاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعداد کارکنان دانشکده
به تایید اساتید راهنما و مشاور رسید و پایایی آن اند. پرسشنامه از نوع محقق ساخته، روایی آن  تخاب شدهاي انگیري تصادفی طبقه

تک  tها از آزمون پارامتریک محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده α=  82/0با استفاده از آزمون ضریب آلفا کرونباخ 
  .فریدمن استفاده شد نمونه اي، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون

سال و  40تا  30 %36,9) و %38,8سال ( 40از نمونه زن و مابقی مرد بودند. بیشتر افراد باالي  %63,1در این تحقیق  ها:یافته
از  %37,9از پاسخ دهندگان فوق دیپلم و پایین و  % 17,5از افراد متاهل و مابقی مجرد بودند.  %81,6سال بودند.  30زیر  24,3%

کارشناس و  %56,3سال بودند. 20تا 10) داراي سوابق کاري %39,8فوق لیسانس و باالتر بودند. بیشتر افراد( %44,7ن لیسانس و آنا
، کنترل مبتنی بر مدیریت مشارکتی Sig= 0,000و  95سطح اطمینان %مدیر بودند. با توجه به  %11,7کارشناس مسئول و  32%

  .باشدمعنادار میاستان مازندران   یدانشگاه علوم پزشک در رندهیادگیسازمان  جادیبر اختار افقی درجه و سا 360تعهد، سیستم ارزیابی 
 در رندهیادگیسازمان  جادیبر ادرجه و ساختار افقی  360مدیریت مشارکتی، کنترل مبتنی بر تعهد، سیستم ارزیابی  گیري:نتیجه

است. از نظر رتبه بندي عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده مدیریت مشارکتی معنادار موثر استان مازندران  یدانشگاه علوم پزشک
درجه در رتبه دوم، ساختار افقی در رتبه سوم و کنترل مبتنی بر تعهد در رتبه آخر قرار دارد. پیشنهاد  360در رتبه اول، سیستم ارزیابی 

  متعدد تصمیم گیري استفاده شود.هاي شود به منظور مشارکت کارکنان در تصمیم گیري از روشمی
  عوامل موثر، سازمان، سازمان یادگیرنده، دانشگاه علوم پزشکی مازندران هاي کلیدي:واژه
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 علوم دانشگاه  کارکنان در یشغل یفرسودگ و یشناخت روان سالمت ، يکارآمد خود احساس بین رابطه یبررس
  شاهرود یپزشک

  3، محمد امیري2، حسن واحدي1سید رضا میرحسینی
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیر توسعه سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  -1
  عضو هیئت علمی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود  -2
  دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  -3

هدف بررسی رابطه بین احساس خود کارآمدي، سالمت روان شناختی و فرسودگی شغلی در کارکنان  مطالعه حاضر با سابقه و هدف: 
  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.

نفر از پرسنل در حوزه هاي ستادي دانشگاه 248انجام شد  1393در این مطالعه کاربردي که بصورت مقطعی در سال روش کار: 
ونه گیري تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گرد آوري داده ها از پرسشنامه هاي علوم پزشکی شاهرود به روش نم

سئوالی فرسودگی مسالچ استفاده شد. داده ها پس از  25سئوالی و پرسشنامه  28سئوالی شرر، سالمت عمومی  17خودکارآمدي 
 one way Anova  ،t-test  ،Pearson Correlation -هايشد. از آزمون گردیده و آنالیز   SPSSافزارگردآوري وارد نرم

 ،Chi-sqaure   .جهت بررسی متغیرها استفاده شد  
، 24/28±14/11سال، امتیاز سالمت عمومی  29/12±57/7سال، سابقه کار  97/36±60/7میانگین سنی افراد مورد مطالعه یافته ها:

بود. بین احساس خودکارآمدي شغلی با سن، سابقه کار،  68/81±18/22و فرسودگی شغلی  30/62±21/9احساس خودکارآمدي 
تاهل، شغل همسر، تحصیالت همسر، رضایت از درآمد، امکانات ضروري، جنس و تحصیالت و امکانات ضروري رابطه معناداري 

کارآمدي ). ولی بین احساس خود≥05/0P). بین سالمت عمومی با جنس رابطه معناداري مشاهده گردید(≤05/0Pمشاهده نگردید (
شغلی با سن، سابقه کار، تاهل، شغل همسر، تحصیالت همسر، رضایت از درآمد، امکانات ضروري، جنس و تحصیالت، رسته شغلی، 

). با آزمون ضریب همبستگی رابطه معناداري بین ≤05/0Pواحد خدمتی  و امکانات ضروري رابطه معناداري مشاهده نگردید(
) بین سالمت عمومی با P=0/001)، احساس خود کارآمدي با سالمت عمومی(P=0/001فرسودگی شغلی با سالمت عمومی(

  ). P=0/001احساس خود کارآمدي  و فرسودگی شغلی مشاهده گردید(
نتایج نشان داد که احساس خودکارآمدي باال سبب بهبود وضعیت سالمت عمومی کارکنان گشته و در مجموع کاهش  نتیجه گیري:

سبب می شود. لذا  مدیران دانشگاه با آگاه کردن کارکنان از میزان موفقیت هایشان، بازخورد و تقدیر و  فرسودگی شغلی افراد را
قدردانی از تجربه هاي موفق آنان و توانمند سازي و ایجاد جو اعتماد و استفاده از سبک هاي جدید مدیریت بخصوص مدیریت 

خود کارآمدي و سالمت عمومی و کاهش فرسودگی شغلی در سازمان  مشارکتی و بهبود کار تیمی می توانند سبب بهبود احساس
   گردند.

  احساس خود کارآمدي، فرسودگی شغلی، سالمت روانشناختی  واژه هاي کلیدي:
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  هاي غرب استان مازندران)نرابطه مولفه هاي مدیریت دانش و سالمت سازمانی( مطالعه موردي بیمارستا
  

  2، رکسانا محمد حیدري مقدم 1ناهید حق پرست پشتیري

 
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد تنکابن، کارشناس آموزش دانشکده پرستاري رامسر -1
  کارشناس نرم افزار، دانشگاه طبرستان، کارشناس پژوهشی دانشکده پرستاري رامسر -2
  

 هر استراتژیک يسرمایه عنوان به دانشی يذخیره. است حاضر عصر هايسازمان در ارزش خلق محور دانش،: سابقه و هدف
 و خود محیط در سازماني بقا و دوام به منجر سازمانی سالمت طرفی از. رودمی شمار به هاسازمان رقابتی مزیت ترینمهم سازمان،

 انجامها بیمارستان در سازمانی سالمت و دانش مدیریت بین يرابطه بررسی هدف با پژوهش، این ..گرددمی آن با سازگاريي ارتقا
 .شد

 300کل شامل آماري يجامعه. باشدمی همبستگی توصیفی هاداده آوريجمع يشیوه حیث از و بردي کار هدف، حیث از کار:روش
 نفر 165 که مورگان جدول طبق بر تحقیق آماري ينمونه. بود 1394هاي غرب استان مازندران در سال کارکنان بیمارستان نفر

 سالمت و0,83پایایی با دانش مدیریت پرسشنامه طریق از پژوهش هايداده. شدند انتخابتصادفی  گیرينمونه روش با بودند
  .شد تحلیل و تجزیه spssرافزا نرم بوسیلهآزمون فریدمن  رگرسیون، همبستگی هايآزمون طریق از و 0,94پایایی با سازمانی

هاي مدیریت بوده همچنین مولفه 36/0 با توجه به نتایج به دست آمده همبستگی بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی ها:یافته
نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که از واریانس سالمت سازمانی را پیش بینی کند. در طرف دیگر  13/0 دانش توانسته است

. همچنین بیرونی سازي دانش توانسته از تغییرات سالمت سازمانی را ایفاي سهم کند 09/0سته است اجتماعی سازي دانش توان
از تغییرات سالمت سازمانی و بیرونی سازي دانش  26/0 از تغییرات سالمت سازمانی، درونی سازي دانش توانسته است 24/0است 

  ند. از تغییرات سالمت سازمانی را ایفاي سهم ک 20/0توانسته است 
 ي مؤلفه نیزو  دهد که بین مولفه هاي مدیریت دانش با سالمت سازمانی رابطه معناداري داردنتایج نشان میدر نهایت  گیري:نتیجه

بندي حاکی از این است که رتبهمربوط به نتایج . ادارد ر سازمانی سالمت هاي مؤلفه ي تمام بینی یشپ قابلیت دانش، ترکیب
بیرونی سازي «و اي ) باالترین نمره میانگین رتبه19/3( داراي » سازيدرونی« ) و82/3( کم ترین اهمیتداراي » ترکیب دانش«

  به ترتیب دوم و سوم گردیدند.» اجتماعی سازي دانش«و » دانش
  هاي غرب استان مازندرانن: مدیریت دانش، سالمت سازمانی، بیمارستاواژه هاي کلیدي
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  هیجانی و توانمند سازي کارکنان مراکز بهداشت استان گیالنرابطه بین هوش 
  

  2، ماندانا احمدي نژاد1فردین مهرابیان

              
 دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن - 1
  دانشگاه ازاد اسالمی واحد بین المللی بندر انزلی - 2

  
با ظهور عصر ارتباطات، مباحث مربوط به هوش هیجانی و رابطه ان با توانمند سازي کارکنان بویژه در بخش هاي  سابقه و هدف:

بهداشت و درمان رشد چشمگیري یافته است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و توانمند سازي از دیدگاه کارکنان 
  مراکز بهداشت استان گیالن پرداخته است.

انجام شد. جامعه و  1394لغایت تیر ماه  1393پژوهش از دسته مطالعات کاربردي، توصیفی و مقطعی است و از بهمن ماه  ار:روش ک
نفر بودند که با استفاده از نمونه گیري  4500محیط پژوهش را کارکنان مراکز بهداشت استان تشکیل دادند. کل جامعه مورد مطالعه 

نفر بدست امد. ابزار پژوهش پرسشنامه هاي استاندارد هوش هیجانی وونگ  354مونه اي به حجم تصادفی ساده و فرمول کوکران ن
درجه اي لیکرت امتیازدهی شد. براي سنجش روایی پرسشنامه از  5لوو و پرسشنامه توانمندسازي کارکنان اسپریتزر بود و با مقیاس 
استفاده شد.ضریب الفاي بدست آمده براي پرسشنامه هوش هیجانی  روایی محتوا و براي سنجش پایایی ان از ضریب الفاي کرونباخ

بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  و شاخص هاي آمار  908/0و براي پرسشنامه توانمند سازي کارکنان  802/0
  توصیفی و استنباطی انجام شد. 

دسازي کارکنان معنادار و مثبت بوده و ضریب همبستگی بین هوش هیجانی رابطه بین تمامی ابعاد  هوش هیجانی و توانمن یافته ها:
/.بود. ضریب همبستگی بین ارزیابی احساسی خود، ارزیابی احساسی دیگران، کاربرد احساس و تنظیم 908و توانمند سازي کارکنان 

  بود. 914/0و 902/0،923/0/.،887احساس  با توانمند سازي کارکنان بترتیب 
با توجه به اینکه هوش هیجانی و ابعادش می توانند زمینه توانمند سازي کارکنان را پیش بینی نمایند لذا می توان  :نتیجه گیري

برنامه هاي اموزشی خاصی را براي افزایش هوش هیجانی کارکنان در سازمان ها به اجرا گذاشت. توجه به ایده هاي کارکنان و 
  افزایش توانمندي کارکنان در بهبود بهره وري سازمان موثر می باشند. ایجاد فضاي مناسب براي تبادل اطالعات و

 هوش هیجانی، توانمند سازي کارکنان، ارزیابی احساسی واژه هاي کلیدي:
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شهیدبهشتی تهران  درمانی شهري تابعه دانشگاه علوم پزشکی-بررسی میزان رضایت مراجعین مراکز بهداشتی
  از سیستم ارائه خدمات

، منیره 4، عبدالمطلب حسنی حسن کال3، سید مصطفی حسینی2، عزیزاهللا باطبی2، داوود شجاعی زاده1، داوود نصراهللا پور شیروانی1جلیل سیدي انديسید 
  6، حسن حیدري 5، مریم ابراهیمی 5پروانه

 
  	استادیار، گروه آموزش دروس عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و انستیتو .	خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهراناستاد، گروه 
 	تحقیقات بهداشتی کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 	علوم پزشکی مازندران مربی، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامائی حضرت زینب (س) آمل، دانشگاه
 	کارشناس، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 کارشناس آموزش و ارتقاء سالمت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی باب
کنترل وارزشیابی خدمات بهداشتی ودرمانی به عنوان اولین گام ضروري درارائه صحیح خدمات محسوب می گـردد و یکـی از    سابقه و هدف:

و انواع مهم این ارزشیابی ها، ارزشیابی براساس درجه رضایتمندي مراجعین می باشد. فلذا هدف از این تحقیق، بررسی میزان رضایت مددجویان 
 و بهداشـتی  خـدمات  ارائـه  نحـوه  از تهـران  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه تابعه شهري درمانی –مراکز بهداشتی بیماران مراجعه کننده به

  .  باشد می لیکرت مقیاس براساس درمانی
 درمـانی  –مرکـز بهداشـتی   25لیلی و به روش مقطعی می باشد. از بین افراد مراجعه کننـده بـه   تح –ژوهش حاضراز نوع توصیفیپ روش کار:

 بهداشـت،  آمـوزش : هشـتگانه  خـدمات  انـواع  از یـک  هـر  از(  گردیـده  تعیـین  نمونه 496 تعداد به ساده تصادفی گیري نمونه روش به شهري
نمونـه ) واطالعـات در    62، داروخانه، تزریقات وپانسـمان بـه تعـداد مسـاوي    پزشکی دندانپزشکی، وکودك، مادر ، خانواده تنظیم واکسیناسیون،

و استفاده از ابزار پرسشنامه مدون گردآوري شده اند و در نهایت درخصوص تجزیه و تحلیل   (Interview )وش مصاحبهمقیاس لیکرت با ر
  اقدام گردید.   windowsتحت  spssاسکوئر و فیشر و نیز نرم افزار-اطالعات با استفاده از روشهاي آماري کاي

درخدمت واکسیناسیون مربوط بـه متغییرهـاي     ( pبراساس یافته هاي این تحقیق، بیشترین میزان رضایتمندي ( با توجه به ارزش یافته ها:
درخدمت تنظیم خانواده مربوط به جنس و فاصله تا مرکـز در بهداشـت    -در آموزش بهداشت مربوط به تحصیالت وجنس  -بیمه و تحصیالت 

در  -در پزشکی مربوط به بیمـه و فاصـله تـا مرکـز     -دردندانپزشکی مربوط به جنس ووضعیت تاهل -شغل زنان مادروکودك مربوط به درآمد و
درداروخانه مربوط به شغل زنان میباشـد. درموردخـدمت واکسیناسـیون، رابطـه بـین       -تزریقات وپانسمان مربوط به فاصله تا مرکز وتحصیالت 

وفاصله تا مرکز و درمورد خدمت آموزش بهداشت این رابطه با متغییرهاي جنس، بیمه، شغل  میزان رضایت ومتغییرهاي جنس، بیمه، تحصیالت
 مردان و زنان، سن و تحصیالت و در مقوله بهداشت بهداشت مادروکودك رابطه مذکور و متغییرهاي درآمد ماهیانه، بیمه، سن و شـغل(زنان) ودر 

یمه، شغل(مردان) و فاصـله، درمـورد خـدمت دندانپزشـکی، بـا متغییرهـاي جـنس، بیمـه،         مورد تنظیم خانواده نیز با متغییرهاي جنس، درآمد، ب
تحصیالت ووضعیت تاهل و نیز در مقوله پزشکی با متغییرهاي جنس،سن، درآمد، بیمه، تحصـیالت وضـعیت تاهـل وفاصـله تـامرکز، درمـورد       

و درآخر در مقوله داروخانه نیز فقط با شـغل زنـان معنـی دار مـی     تزریقات وپانسمان رابطه مذکور فقط با متغییرهاي جنس، فاصله و تحصیالت 
  باشد.

متاسفانه درصد باالئی از مدد جویان و بیماران در گروه ناراضی ها قرارگرفته اند، بطوریکه بیشترین نارضـایتی را در خـدمتهاي    نتیجه گیري: 
چاره اندیشی درحداقل زمان ممکنه دارد و پیشنهاد میشود در بازرسـی هـا و    واکسیناسیون، دندانپزشکی و داروخانه می بینیم واین نیاز به تامل و

برنامه ریزي هاي مسئولین و مدیران ارشد دانشگاه، مورد کنکاش و پیگیري جدي قرار گیرد. و البته برعکس در خدمت هاي پزشـکی و تنظـیم   
  .دخانواده، بیشترین رضایت مالحظه گردید که شایسته تقدیر و تقویت میباشن

  رمانید –رضایت،  مراجع،  مرکز بهداشتی واژههاي کلیدي:
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  عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان هاي ایران

  
  3محمدعلی جهانی ،2قهرمان محمودي، 1معصومه عبدي تاالر پشتی

  
 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی1
 دپارتمان خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی2
   دپارتمان آموزش عمومی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی3

  
و  است خارجی و داخلی تغییرات با مواجهه در هنگام بیمارستان پاسخگویی نشان دهنده ي بیمارستان چابکی یک :و هدف سابقه

 موثر دارند. لذا این پژوهش به منظور عوامل بیماران به خدمات را در ارائه ها بیمارستان با سایر رقابت توانایی چابک هاي بیمارستان
  بیمارستان هاي ایران انجام گردید. در زنجیره تامین چابکی

مدیران ،اعضاي پژوهش شامل روسا،  آماري انجام گردید. جامعه 93-94مطالعه به صورت کاربردي بوده که در سال  روش کار:
در معادالت  20-10نمونه بر اساس تعداد متغیر ضربدر  260هیات علمی و صاحبنظران مراکز بهداشتی و درمانی بوده اند. تعداد 

آیتمی چابکی بین نمونه ها توزیع گردید.  53منطقه کشور پرسشنامه محقق ساخته 5ساختاري به روش نمونه گیري خوشه اي در 
مورد تایید قرار گرفت. داده ها  0. 99 کرونباخ آلفاي با آن پایایی نامه از طریق آزمون تحلیل عاملی تاییدي وروایی سازه اي پرسش

  وارد و با آزمون هاي مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت. spssپس از جمع آوري در نرم افزار 
ادغام فرآیندها  )،=0,008p-valueعات()، بکارگیري فناوري اطال=0,008p-valueتوسعه ي مهارت هاي کارکنان( یافته ها:

)0,001p-value=،( )0,000حساسیت و پاسخگویی به بازارp-value=،( )0,004برنامه ریزي متناسبp-value= معرفی ،(
کیفیت  ) و=0,005p-value)، رضایت مشتري (=0,000p-value)، کاهش هزینه ها(=0,008p-valueمحصول جدید (

تأثیر دارد و معرفی محصول جدید بیشترین رتبه و توسعه  رانیا یعموم يها مارستانیب بکیچا در )=0,005p-valueمحصول(
  مهارت کارکنان کمترین رتبه را کسب نموده اند.

 بیمارستان ها می باشد براي رقابتی مزایاي کسب ي الزمه مشتري و متغیر افزون روز نیازهاي به سریع پاسخگویی نتیجه گیري:
  دهند. افزایش در خود را چابکی هاي قابلیت ساختارهایشان می توانند زیر بهبود و جدید هاي استراتژيایجاد  با که

 : چابکی، بیمارستان، معرفی محصول جدید، رتبه بندي،زنجیره تامینواژه هاي کلیدي
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   بیمارستان هاي مدیران خالقیت سازمانی با بین استقالل کاري  و تعهد بررسی رابطه
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  مجید شیخی پیشکمري
 

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان کالله، » ص«بیمارستان حضرت رسول اکرم کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، 
  

 اند، متفق نظر در این محققان همه امروزه، دارد و قرار شناسان فراوان روان توجه مورد که است، مفهومی خالقیت، سابقه و هدف:
خدمات،  کیفیت و کمیت افزایش به تواند، می ها در سازمان خالقیت قدرت خالقیت اوست، افزایش از ناشی انسان قدرت اساس که

 بررسی هدف با شود. پژوهش حاضر منجر کارکنان شغلی رضایت و انگیزش وري، ایجاد بهره و کارایی افزایش ها، هزینه کاهش
  شد.  انجام مدیران بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی گلستان خالقیت میزان بااستقالل کاري و تعهد سازمانی  بین رابطه

 مدیران کلیه را پژوهش این آماري جامعه است. هدف، کاربردي نظر از و توصیفی همبستگی ماهیت حیث از تحقیق این روش کار:
جدول کرجسی  از استفاده با نمونه می دهند، حجم بود، تشکیل نفر 420 آنها دادتع بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی گلستان که

 پرسشنامه سه از استفاده با ها داده .شدند انتخاب نسبی، اي طبقه گیري نمونه شیوه به که شد. براورد نفر 201 و مورگان، تعداد 
 ها داده تحلیل و توصیف براي .شدند استقالل کاري، گرداوري پرسشنامه و می یر و آلن سازمانی تعهد تورنس، خالقیت استاندارد

 ضریب آماري آزمون هاي از استنباطی، آمار بخش در و فراوانی درصد و فراوانی معیار، میانگین، انحراف از توصیفی آمار بخش در
   .شد استفاده متغیرها واریانس رگرسیون، آنالیز پیرسون، تحلیل همبستگی

 وجود داري معنی و مثبت ارتباط  001/0 سطح معنا داري در و r= 0/765ضریب  با مدیران خالقیت و سازمانی تعهد بین یافته ها:
 معنی و مثبت ارتباط  002/0 سطح معنا داري در و r= 0/660  ضریب با مدیران خالقیت و استقالل کاري بین همچنین .دارد

 متغیر و کند می تبیین سازمانی تعهد متغیر را خالقیت وابسته متغیر تغییرات  %40 داد، نشان رگرسیون تحلیل دارد. وجود داري
  . کند می تبیین را خالقیت وابسته متغیر تغییرات  %10تنها  استقالل کاري

 آموزشی و بهداشتی هاي سازمان رسالت هاي یکی از و دانشگاه هاي علوم پزشکی اهداف از نوآوري یکی و خالقیت گیري: نتیجه
 نتایج اساس بر که طوري به باشد، می همسو1989، آمابلی1392قورچیان و قائدي تحقیقات نتایج با حاضر تحقیق یافته هاياست، 

 افزایش راههاي از کرد یکی بیان ،1391 سال در صمدي است، خالقیت در دخیل عناصر از سازمانی ، تعهد مذکو تحقیقات
 کارکنان است. در حس استقالل ایجاد خالقیت،

 استقالل کاري هنجاري،  عاطفی، تعهد سازمانی، تعهد تعهد خالقیت،: واژه هاي کلیدي
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 بررسی رابطه سالمت سازمانی وتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  

  2خدیجه بریمانی ،1رضا کارگر

  

  امین اموال، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  حسابدار-1
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس آموزشی، دانشکده بهداشت،-2

  
دهد تا به هنگام رقابت در یک میسازمانها  این امکان را به تعهد سازمانی سالمت سازمانی و تاثیر آن بر بررسی هدف:  سابقه و
بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه ابعاد مختلف سالمت  ابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند.و غیر قمتغییر محیط 

 سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. 
نفر از کارکنان  150جامعه آماري آن  ، از نوع پیمایشی میباشد.روش توصیفیمطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردي به  روش کار:

نفري بصورت تصادفی طبقه اي انتخاب شده است. براي  107که نمونه اي  ،بودهدانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
که  تاستفاده شده اسو تعهد سازمانی آلن و مایر  هوي و فیلدمنسالمت سازمانی استاندارد گردآوري داده ها از دو نوع پرسشنامه 

بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه هاي  673/0و  697/0نیز به ترتیب برابر  هاآنداراي روایی مناسبی بوده و پایایی 
در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی  16SPSSداده هاي حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماري تحقیق، 

  لیل قرار گرفت.مورد تجزیه و تح )اسپیرمن(
همچنین بین  )p>05/0بر اساس اطالعات بدست آمده بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. (یافته ها: 

ابعاد ساخت دهی، مالحظه گري، روحیه، یگانگی نهادي و نفوذ مدیر با تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود دارند. اما بین بعد حمایت 
  )p<05/0( بع با تعهد سازمانی ارتباط معناداري وجود ندارد.از منا

یافته ها نشان داد میان ابعاد سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد. بدین معنی که  نتیجه گیري:
 احساس اعتماد، و همچنین با ایجاد عملکرد استانداردهاي دقیقحفظ انتظارات خود از کارکنان و  نکرد با مشخصمدیران می توانند 

شود سالمت سازمانی را افزایش دهند تا حفظ  سازمانهاي به طریقی که انسجام برنامه سازگاري با محیطو ایجاد  در بین کارکنان
  تعهد کارکنان نیز افزایش یابد.

 علوم پزشکی مازندران، تعهد سازمانی ،سالمت سازمانی واژه هاي کلیدي:
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  1394هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالبررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات بیمارستان
  5*فرشته عادل مشهدسري، 4مریم عباسیان، 3زینب ابوطالب زاده، 2سید علی میري، 1غالمرضا عطایی

  
  پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پیرامربی(عضو هیات علمی)1
  اداري، دانشکده پیرا پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیر2
  ، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس مدیریت دولتی3
  کارشناس آموزش، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 4
   ، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد*5

  
مشتري مداري و حفظ ارزش و کرامت مردم و جوابگو بودن به آنان به  ،هاترین اصل تحول در سازمانمهم امروزهسابقه و هدف: 

 توسعههاي سنجش کارآمدي و رشد و از شاخص یکی هاارائه شده در بیمارستان خدماتمردم از  رضایت عنوان یک وظیفه است.
  مورد بررسی قرار گرفت.رجوع طرح تکریم ارباب هاي مذکور نتایج شاخصاین مراکز بشمار می آید. لذا در این پژوهش براي ارتقاي 

سنجش اعتماد مردم به  ،اطالع رسانی "محور 4این مطالعه توصیفی مقطعی براساس پرسشنامه محقق ساخته در قالب کار: روش
نفر مراجعه  100بر روي  "و رضایت از فضا و تجهیزات موجود رضایت از ادب و احترام کارکنان ،میزان تخصص و تعهد کارکنان

در  22Spssها با استفاده از نرم افزار آماري تحلیل دادههاي وابسته به دانشگاه بصورت تصادفی انجام گرفت. کننده به بیمارستان
 صورت گرفت. 05/0سطح معنی داري 

درصد) داراي 45نفر ( 45سال بود. بیشترین افراد  42/35±04/1درصد) زن بودند. میانگین سن 55نفر( 55مطالعه در این ها: یافته
بوده است که بر اساس محورهاي مورد ارزیابی  20درصد) بومی بودند. میانگین نمره هر حیطه 61نفر( 61مدرك تحصیلی دیپلم و 

به ترتیب مربوط به  13±57/0و  04/13±24/13،78/0±38/0ب میانگین نمره هاي این دانشگاه با کسبهترین عملکرد بیمارستان
محور اطالع رسانی، اعتماد مردم به میزان تخصص کارکنان و رعایت ادب و انضباط کارکنان بود و محور فضا و تجهیزات با 

  از عملکرد متوسطی برخوردار بود.  85/12±44/0میانگین نمره 
دم، انجام نظرسنجی و کسب رهاي ارائه خدمات به مشح روالهاي بهبود و اصیکی از راهیج بدست آمده با توجه به نتا گیري:نتیجه

ریزي صحیح و بازنگري در توانند با برنامهها میدر این راستا بیمارستان. باشدمیدیان ارائه خدمات و ارباب رجوع صنظریات مت
رسانی صحیح، تعهد کاري کارکنان و ایجاد فضاي مناسب و تجهیزات بهتر عفرایندها و اختصاص بودجه مالی بیشتر نسبت به اطال

سازي الزم به عنوان هاي مستمر جهت فرهنگآمیز این طرح آموزششود براي اجراي موفقیتاقدام نمایند. بنابراین پیشنهاد می
  راهکار اجرایی انجام شود.

  انشگاه علوم پزشکی بابلد ،بیمارستان ،ارباب رجوع ،طرح تکریمهاي کلیدي: واژه
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پی) درگرایش بیماران به مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان هاي تامین 7نقش عوامل آمیخته بازاریابی (
  اجتماعی مازندران

  3محمدعلی جهانی ،2قهرمان محمودي، 1سامره یعقوبیان

  

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري -1
  گروه خدمات بهداشتی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري    -2
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگه علوم پزشکی بابل -3

ها باید به منظور رویارویی با مشکالت و فعالیت در کنار رقبا و حفظ سهم در بازار : باتوجه به شرایط حاضر، سازمان سابقه و هدف
پی) درگرایش بیماران به بیمارستان هاي 7تالش نمایند. در همین راستا پژوهش حاضر به مطالعه نقش عوامل آمیخته بازاریابی(

  تامین اجتماعی و دانشگاهی مازندران پرداخته است.
در سطح بیمارستان هاي منتخب تامین  1393به روش توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی در زمستان  : این مطالعهروش کار

نفر بیمار بستري و سرپایی به روش تصادفی طبقه اي وارد مطالعه شدند.  600اجتماعی و دانشگاهی مازندران انجام شد که تعداد 
بود. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک مدل بک 85/0مینان ابزار گردآوري داده ها نیز پرسش نامه استاندارد باضریب اط

  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. 21نسخه  spssوارد و با استفاده از نرم افزار 
 ± 66/8: باالترین میانگین نمره متغیرهاي مورد پژوهش در بخش هاي سرپایی و بستري بیمارستان دانشگاهی به ترتیب( یافته ها

 ± 35/9) و (  78/27 ± 99/4) و در بخش سرپایی و بستري بیمارستان تامین اجتماعی به ترتیب ( 31/36±36/9) و (18/31
) و عامل شواهد فیزیکی P=00/0) مربوط به عامل خدمات بود. همچنین در بخش سرپایی، آمیخته کارکنان بیشترین تاثیر(18/37

) و P=00/0ه این بیمارستان داشتند و در بخش بستري، عوامل خدمات () را در گرایش بیماران بP=80/0کمترین تاثیر (
) کمترین تاثیر را در گرایش بیماران به این بیمارستان داشتند. در بیمارستان P=97/0) بیشترین تاثیر و آمیخته مکان(P=03/0فرایند(

بیماران موثر نبودند اما در بخش بستري، عوامل کدام ازعوامل آمیخته بازاریابی در گرایش  تامین اجتماعی، دربخش سرپایی، هیچ
) کمترین تاثیر را در گرایش بیماران به این P=90/0) بیشترین تاثیر و آمیخته قیمت (P=038/0) و خدمات(P=003/0تبلیغ (

  بیمارستان داشتند.
درگرایش بازاریابی عناصر آمیخته ن عنوان مهم تریه بو فرایند تبلیغ ، خدمات، کارکنان عواملکه  اینه با عنایت ب: نتیجه گیري

لذا به مدیران ارشد بیمارستانی و سیاست گذاران حوزه سالمت پیشنهاد می شود در برنامه ریزي هاي خود، به  شناخته شدندبیماران 
  عوامل آمیخته بازاریابی براي ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت مندي بیماران و تداوم ارتباط فی مابین توجه نمایند.

  آمیخته بازاریابی، گرایش، بیماران، بیمارستانهاي کلیدي: واژه
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موانع و مشکالت استقرار برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 
  یک مطالعه کیفی

  

  1محسنی، مریم 1حیدرنیا علی ، محمد2مریم رسولی ،1*کامبیز عباچی زاده، 1عباس زیاري

 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی و بهداشت گروه-1
  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پرستاري و مامایی، دانشکده گروه پرستاري کودکان،-2
  

  پیشنهاد شده که یکی از آنها، حاکمیت بالینی میباشد. مختلفی براي ارتقاي کیفیت مراقبتهاي سالمت  يها روشسابقه و هدف: 
معرفی و بیمارستانها موظف به اجراي آن شدند. در ارزیابی کشوري استقرار  يکشوری الگویبعنوان  1388در سال این سیستم 

ژوهش با هدف بررسی موانع حاکمیت بالینی تنها دو بیمارستان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تایید قرار گرفتند. این پ
  استقرار برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. 

نفر از افراد درگیر در اجراي برنامه،  25: این مطالعه با رویکردي کیفی به روش تحلیل محتواي قراردادي و با مشارکت روش کار
، با روش نمونه گیري هدفمند انجام شد. داده ها از وزارت بهداشت بیمارستانها و و کارشناسان رانیمد کان،، پزشپرستارانشامل 

طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوري و بطور همزمان تحلیل شد. صحت و استحکام داده ها توسط شرکت کنندگان و 
  کنترل خارجی تایید گردید.

مالی، کامل نبودن سیستم هاي ثبت و مستندسازي، فرهنگ  انسانی، کمبود منابع درونمایه چالشهاي نیروي 9یافته ها در یافته ها : 
ارزشیابی نامناسب، فقدان  و مدون، نظارت هاي مشی خط و ها سازمانی نامناسب، کمبود آگاهی مدیران و کارکنان، نقص در رویه

  در دو حیطه درونداد و فرایند قرار داده شدند. سازمانی ضعیف بدست آمده، بخشی و رهبري بین هماهنگی
یافته هاي مطالعه نشان دهنده وجود مشکالت و موانع متعددي در استقرار این برنامه می باشد که الزم است اولویت نتیجه گیري: 

  بندي شده و براي رفع آنها راهکارهاي مناسب ارائه شود. 
  کیفیت، تحلیل محتواي قراردادي، مطالعه کیفیبیمارستان، حاکمیت بالینی، هاي کلیدي: واژه
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بررسی عوامل مرتبط با شکل گیري کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی هوش هیجانی در شبکه 
  بهداشت و درمان استان گلستان

  
  2، غالمرضا نوروزي نوده1محبوبه سمیعی پاقلعه

  
  درمان، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستانکارشناس حراست، معاونت بهداشت و  -1
  کارشناس حراست، معاونت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان -2
  

امروزه شواهد جدید این نکته را بیان میدارند که هوش هیجانی در منشاء کارآفرینی نقش مهمی را ایفا میکند، اما  سابقه و هدف:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با شکل گیري  .اثبات این موضوع انجام شده استتاکنون تالشهاي اندکی براي 

  کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی هوش هیجانی می باشد.
 روش تحقیق توصیفی/ پیمایشی و همبستگی، جامعه آماري کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان گلستان به تعدادروش کار: 

نفر بعنوان گروه نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی  362 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 6600
طبقه اي انتخاب گردیدند. روش گردآوري داده ها کتابخانه اي و میدانی و از سه پرسشنامه استاندارد متغیرهاي سه گانه ساختاري، 

آفرینی سازمانی(مقیمی) و هوش هیجانی (سیبریاشرینگ) بهره گرفته شده است که ضمن تأیید روایی آنها زمینه اي و رفتاري و کار
محاسبه گردید. جهت تجزیه و   %91و  %88،  %86با استفاده از روایی محتوایی، پایایی آنها نیز با آزمون آلفاي کرونباخ به ترتیب 

استفاده  Excel ، SPSSو نرم افزارهاي نظیر 05/0اي اسپیرمن در سطح خطا  تحلیل داده ها نیز از آزمون ضریب همبستگی رتبه
  شده است.
یافته هاي این پژوهش نشان داد که بین عوامل ساختاري، رفتاري و زمینه اي با شکل گیري کارآفرینی سازمانی در سطح یافته ها: 

 متغیرهاي فوق را تعدیل میکند.رابطه معنی داري وجود دارد و هوش هیجانی رابطه بین  05/0خطا 
با توجه به یافته هاي تحقیق که روابط بین کلیه متغیرها را تأیید می کند پیشنهاد می گردد مدیران سازمان با برگزاري  نتیجه گیري:

جهت دوره هاي آموزشی مختلف ضمن ایجاد آگاهی و دانش نسبت به موضوع کارآفرینی در کارکنان، شرایط و مقتضیات الزم را 
  ایجاد، رشد و نهادینه سازي متغیرهاي ساختاري، رفتاري و زمینه اي فراهم آورند.

  عوامل ساختاري، عوامل رفتاري، عوامل محیطی، هوش هیجانی واژه هاي کلیدي:
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   ارائه مدلی براي تبیین عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازمانی
  فروغ خلیلی نژاد

  منابع انسانی، کارشناس امور اداري ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس ارشد مدیریت 
   

ها که امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درك و کاربرد نمادها و سمبلسابقه و هدف: 
هوش سازمانی یعنی . سازدگیري سازمانی توانمند میما را براي تصمیمهوش سازمانی، . نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد

داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است به گفتۀ بسیاري از محققان، یکی از عوامل مهم در رضایتمندي 
 باشد.کارکنان، اخالق کارکنان می

این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از  .گیري تصادفی ساده استفاده شدنمونهگیري از جامعه آماري، از روش براي نمونهکار:  روش
براي گردآوري اطالعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به هوش سازمانی و وفاداري . باشدنظر روش پیمایشی و همبستگی می

هایی نظیر فراوانی، درصد، رسم جداول، ها و اطالعات، در سطح آمار توصیفی از شاخصمشتریان از دو و براي تجزیه و تحلیل داده
 نمودارها و درسطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیته، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و واریانس استفاده شده است.

سبک  هوش سازمانی، توانایی یک سازمان در جمع آوري اطالعات، داشتن نوآوري، تولید دانش و فعالیت براساس دانشیافته ها: 
کندکه ویژگی خدماتی که دریافت کرده برابر با انتظارات باشد. رضایت ارباب رجوع حالتی است که ارباب رجوع احساس میمی

، بین هوش سازمانی کارکنان با وفاداري )پیرسون(اوست. هوش فرهنگی، رضایتمندي ارباب رجوع براساس نتایج آزمون همبستگی 
یعنی افزایش هوش سازمانی کارکنان باعث  .وجود دارد) r<0( رابطه معنادار و مستقیمی) Sig.>05/0( درصد 95 مشتریان در سطح

درصد از تغییرات متغیر وفاداري مشتریان را  62/ 6تواندو متغیر هوش سازمانی کارکنان می.) شودافزایش وفاداري مشتریان می
  .بینی نمایدپیش

ها و شود مدیریت،کارکنان را از مسئولیتسازد. پیشنهاد میگیري سازمانی توانمند میهوش سازمانی، ما را براي تصمیمنتیجه گیري: 
هاي خود در سازمان آگاه نمایند و انتظار سازمان از همکاري کارکنان به روشنی تشریحش و دو در این رابطه ارتباط واضح و نقش

  .مستمري بین مدیران و کارکنان در سازمان وجود داشته باشد
 هوش سازمانی، رضایتمندي ارباب رجوعکلیدي:  واژه
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  93ارزیابی کمیت نیروي انسانی پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 
  

  2سکینه بیگم کاظمی، 1فرهاد کرد

  
 کارشناس مسئول دفتر پرستاري، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 1
  درمانی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشجوي دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی - 2
  

هاي بهداشتی درمانی است و منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و ارائه  بیمارستان پرهزینه ترین جزء سیستمسابقه و هدف: 
از مهمترین راههاي افزایش بهره گیري از این منبع ارزشمند، ست. عامل اصلی تداوم و تحقق اهداف سازمانهامی باشد و خدمت 

بهره وري نیروي انسانی گروه پرستاري اهمیت فوق العاده اي دارد، استانداردسازي کمیت و ترکیب و توزیـع نیـروي انسانی است. 
فیت مراقبت و ارتقاي سالمت نقش اساسی در کیرا تشکیل داده و بزرگترین گـروه کارمنـدان فنـی را تشکیل زیرا پرستاران 

قرار گیرند  نیروي انسانیهدف پژوهش حاضر بدست آوردن اطالعاتی بود که مبناي سیاستگذاري و تصمیم گیري و تخصیص رد.دا
 .نزدیک نماینداستاندارد و آنها را تا حدودي به 

جمع آوري گردید، جامعه مورد   excelفایل  اطالعات مورد نیاز با استفاده از فرم اطالعاتی پژوهشگر ساخته در قالبروش کار: 
مطالعه نیروهاي رده پرستاري (پرستار، بهیار، کمک بهیار، اتاق عمل، بیهوشی) استخدام رسمی، قراردادي، طرح نیروي انسانی تا 

  د.در کلیه بیمارستانهاي دولتی استان بود. اطالعات با استفاده از روشهاي پارامتریک تحلیل گردی 93پایان سال 
درصد و به نسبت تخت  1,27نتایج پژوهش نشان داد نسبت نیروي رده پرستاري به تخت فعال بیمارستانهاي استان یافته ها: 

)، پرستار مرد %68,87(1536) بود. پرستار زن %17,98نفر( 401)، مرد %82,01نفر( 1829درصد بود، رده پرستاري زن 1,1مصوب 
 20)؛ مرد %5,96نفر( 133)؛ تکنسین بیهوشی زن %2,28نفر ( 51)؛ مرد %6,09نفر ( 136)؛ اتاق عمل زن %14,08نفر ( 314
  ) بود.%53نفر (. 12)؛ مرد %17نفر(. 4) بود.کمک بهیار زن %17نفر(. 4)، مرد %89نفر (. 20) بودند. بهیار زن %89نفر(.

بنظر می رسد برنامه ریزي و مدیریت اساسی در با توجه به حجم باالي خدمات و افزایش تعداد تختهاي بیمارستانی نتیجه گیري: 
خصوص جذب نیروي پرستاري بخصوص نیروي پرستاري مرد باید صورت پذیرد تا بتوان در ارائه خدمات با کیفیت گامی موثر 

  برداشته و شاخص نیروي پرستاري را بسمت استاندارد پیش برد.
 دولتی نیروي انسانی، رده پرستاري، بیمارستان: واژه هاي کلیدي
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 در رشت درمانی آموزشی مراکز جراحی و ویژه مراقبت هاي بخش در پرستاران گروهی کار و بیمار ایمنی رابطه

  1392 سال
 

  5، امین عادل4احمد نیک پی ،3شیال کیان مهر، 2، سعید آصف زاده1فردین مهرابیان

  

  استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -1
  استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -2
  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -3
  استادیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -4
  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی ایران  -5
  

خدمات غیر ایمن عالوه بر دغدغه اي جهانی در تمامی عرصه هاي خدمات سالمت است. مراقبت و  بیمار ایمنی سابقه و هدف:
 سیستمی رویکردي عنوان به تیمی کار رسمی آموزش تحمیل رنج به انسان ها، هزینه هاي اقتصادي سنگینی نیز به بار می آورد.

 هاي بخش در پرستاران گروهی کار و بیمار ایمنی رابطه بررسی هدف با مطالعه است. این شده پیشنهاد خطاها اینگونه اتمام براي
  .شد انجام رشت شهر درمانی آموزشی مراکز جراحی و ویژه بتمراق

انجام شد. محیط و جامعه پژوهش  1392مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به طور مقطعی در تابستان سال  روش کار:
 رشت شهر درمانیآموزشی،  مراکز جراحی و CCU,ICU هاي بخش در شاغل پرستاران کلیه کارکنان مراکز آموزشی، درمانی و

(n=280) ارزیابی پرسشنامهو  بودند. ابزار جمع آوري داده ها چک لیست استانداردهاي الزامی بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار 
  .شد استفاده پیرسون آزمون و توصیفی آمار هاي تکنیک و SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل کارگروهی می باشد. جهت

 840/0 همبستگی ضریب مقدار چون و )p<0.05( دارد وجود معناداري ارتباط پرستاران کار گروهی و بیمار ایمنی بین یافته ها:
  .است زیاد و مثبت ارتباط باشد می 8/0 از بیشتر و است

 هاي مهارت و انسانی منابع خود و وجود پیشنهادات و ها ایده بیان در به منظور افزایش کارگروهی، آزادي کارکنان نتیجه گیري:
  کافی توصیه می شود که با توجه به ارتباط معنادار و مثبت بین ایمنی بیمار و کار گروهی منجر به افزایش ایمنی بیمار نیز می گردد.

 ایمنی، بیمار، کارگروهی، استاندارد واژه هاي کلیدي:
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  گنبد کاووسبیمارستان شهید مطهري دالیل ترخیص با رضایت شخصی  بیماران بستري 
  1394سه ماهه اول سال 

  
  5، الهام حسینی نژاد 4، عایشه جرجانی 3، حسن سعیدي 2عافیه قربانی،  1بابک عرب

  

 ریاست بیمارستان، بیمارستان شهید مطهري گنبد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان -1
  گلستان *کارشناس ارشد مدارك پزشکی، بیمارستان شهید مطهري گنبد، دانشگاه علوم پزشکی-2
  رئیس مدیریت خدمات پرستاري، بیمارستان شهید مطهري گنبد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان-3
  سوپر وایزرآموزشی، بیمارستان شهیدمطهري گنبد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان-4
 کارشناس اعتبار بخشی، بیمارستان شهیدمطهري گنبد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  -5
  

وظیفه مهم یک  .گردد محسوب می بستري شرایط در اساسی مشکالت از یکی شخصی رضایت با ترخیص سابقه و هدف :
کیفیت خدمات بیمارستانی براساس نیازها و رضایت بیماران ارزیابی  و بیمارستان تامین سالمت بیماران مراجعه کننده به آن می باشد

می شود. این پژوهش به شناسایی دالیل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستري بیمارستان شهید مطهري گنبدکاووس می 
   پردازد. 

نفر) است که در طول  939رانی (جامعه آماري شامل کلیه بیما .روش توصیفی و مقطعی انجام پذیرفت: پژوهش حاضر به روش کار
رضایت  ترك نموده اند. براي جمع آوري داده ها از چک لیست ترخیص با بارضایت شخصی بیمارستان را ،وهشدوره سه ماهه پژ

و روش هاي آمار  SPSSشخصی ارسالی از سوي دانشگاه علوم پزشکی گلستان استفاده شده است. تحلیل داده ها براساس نرم افزار 
  ی انجام گرفته است.  توصیف
) در %16,4نفر ( 223) می باشد که باالترین میزان آن با %11,2نفر ( 939میزان ترخیص با میل شخصی بیماران بستري   ها:یافته

، احساس بهبودي )%50,6نفر (475ند از دالئل شخصی بخش جراحی مردان است. مهمترین علل ترخیص با میل شخصی عبارت
 50راجعه به مطب پزشک م ) و%6,9نفر ( 65، سایر)%21,3نفر (200عالقمندي جهت ادامه درمان در منزل  و )%39نفر ( 365نسبی 

  .)%5,3نفر (
مواردي که  در و عوارض احتمالی ترخیص با رضایت شخصی به بیماران داده شود ضروري است که اطالعات الزم از :گیرينتیجه

ل از اقدام بیماران به اعالم رضایت شخصی و ترك بیمارستان با دستور پزشک ترخیص اقامت بیماران می تواند کوتاه تر گردد قب
توجه به مشکالت فردي بیماران جهت اقامت بیشتر و ایجاد فضاي مناسب براي استراحت بیماران و همراهان در نتیجه  گردد.

  کاهش میزان ترخیص با میل شخصی می تواند موثر باشد. 
 رضایت شخصی، بیمار، گنبدکاووس ترخیص با: واژگان کلیدي
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مجتمع دانشگاهی پیامبر در کارکنان  بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی
  اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  
  ارسطو گوران اوریمی، 4افشانی علی گل  ،3حسن عشیري  ،2، مریم حسین پور1ام البنین نعیمی

  
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران. آموزش دانشکده پپراپزشکی  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارشناس مسول -1
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش استان مازندران-2
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدیر دفتر نهاد رهبري. دانشگاه علوم پزشکی مازندران -3
  آموزشی، کارشناس آموزش دستیاري دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس ارشد مدیریت-4
 ، سرپرست گروه تحول اداري و بهبود روش هاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران مدیریت آموزشیکارشناس ارشد  -5
  

م ي تواند بر با رفتار شهروندي سازمانیمتغیرهاي تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی و متغیرهاي رضایت شغلی سابقه و هدف: 
بررسی  ین پژوهشهدف از ا .. و افزایش یا کاهش هر کدام از این متغیرها تاثیري بر بروز رفتار شهروندي داردهم تاثیر گذار باشد

 جامعه مورد مطالعه است.در ، رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی
کلیه کارکنان جامعه ش از نظر هدف و روش، کاربردي، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري آن را این پژوه روش کار:

–گیري تصادفی نفر با روش نمونه 210اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  نفر تشکیل میدادند که بر 450به تعداد مورد مطالعه 
و رضایت شغلی ) 2004( آوري داده ها از سه پرسشنامه تعهد سازمانی آلنومیرجهت جمع . طبقه اي به عنوان نمونه آماري می باشند

وایی صوري و محتوایی ابزارها به تایید . ر) استفاده گردید2000ساکف (و رفتار شهروندي سازمانی پاد) 1951(بریفیلدوروث
، پرسشنامه α=0 %75نامه تعهد سازمانی صاحبنظران رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسش

همبستگی هاي  ها از آزمون بوده. جهت تجزیه و تحلیل داده α=74/0و پرسشنامه شهروندي سازمانی  α/. =93رضایت شغلی 
  تک نمونه استفاده شد. tپیرسون، و 

طه مثبت و معنادار وجود دارد و بین راب) 0001/0P≤،63/0=R( بین متغیرهاي تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی یافته ها:
اختالف . لذا برخالف انتظار فرضیه پژوهش رد می شود. متغیرهاي رضایت شغلی و رفتارشهروندي سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد

  .است 4/11 و مقدار این اختالف برابر با) p≤9/14=t,0001/0( از لحاظ آماري معنادار است) 4/71( میانگین رفتار شهروندي
 وري نیروي انسانی در کارکنان رابطه معنادار وجود دارد پیشنهاد می بین سالمت سازمانی و عدالت سازمانی با بهره نتیجه گیري:

کارکنان باشند و زمینه ارتقاء این متغیرها و بروز هر چه بیشتر  سازي این متغیرها در بین شود سازمان در صدد ارتقا و شفاف
  ندي سازمانی را فراهم آورند.رفتارهاي شهرو

 تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندي سازمانی کلیدي: ه هايواژ
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  بررسی تاثیر توانمندسازي روان شناختی بر تعهد سازمانی کارکنان
  شهربانو فالحی

  
  معاونت توسعه و مدیریت منابع، دانشگاه علوم پزشکی گیالن ˛کارشناس امور اداري

  
امروزه تحقیقات نشان می دهد که توانمند سازي عامل تسهیل کننده در پاسخ به تغییرات محیطی است ویکی از  و هدف:سابقه 

نتایج سودمند آن، افزایش وفاداري کارکنان به سازمان است. پژوهش فوق در پی بررسی رابطه بین توانمندسازي روان شناختی و 
  تعهد سازمانی کارکنان است.

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رشت در  234پژوهش توصیفی همبستگی است. نمونه آماري شامل روش  روش کار:
سطح معاونت ها بوده که از طریق نمونه گیري تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند در این پژوهش براي جمع آوري 

سوال بوده و ابزاري  15بزار مورد استفاده، پرسشنامه اسپریتزر است که شامل اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شده که اولین ا
استاندارد جهت اندازه گیري توانمندسازي روان شناختی می باشد. دومین ابزار مورد استفاده، پرسشنامه آلن و می یر است که شامل 

با استفاده از طیف لیکرت طراحی گردیده است. آلفاي  سوال بوده و ابزاري استاندارد جهت اندازه گیري تعهد سازمانی است که 18
    محاسبه گردید. 99/0و براي پرسشنامه تعهد سازمانی  863/0تعیین شده براي پرسشنامه توانمندسازي  روان شناختی 

ی آن به غیر از نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین توانمند سازي روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان و فرضیات فرع یافته ها:
احساس شایستگی رابطه معناداري وجود دارد. همچنین بین توانمند سازي روان شناختی وتعهد سازمانی کارکنان  فقط با توجه به 

  سطح تحصیالت را بطه معنی داري وجود دارد. 
با توجه به محرز شدن رابطه بین توانمندسازي روان شناختی و تعهد سازمانی می توان پذیرفت که بهبود توانمندسازي  نتیجه گیري:

کارکنان می تواند یک استراتژي ارزشمند براي بهبود تعهد سازمانی شود و الزم است که مدیران با دادن آزادي عمل، ارتقاء انگیزش 
  ند که کارکنان شغل خود را با ارزش تلقی نموده و عالقه درونی نسبت به آن داشته باشند.و تقسیم کار شرایطی را فراهم آور

 توانمند سازي ، توانمندسازي روان شناختی، تعهد سازمانی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی.واژه هاي کلیدي: 
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  رستان شفا بابلسررابطه بین عوامل اساسی رضایت شغلی با افزایش بهره وري سازمان در بیما
  زینب فرهادي

  
  مسئول آموزش پرستاري و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
هر مدیر به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی در کارکنان سازمان خود می باشد، تا با ایجاد رضایت شخصی، بهره  سابقه و هدف:

ی پژوهش شناخت عوامل اساسی موثر بر رضایتمندي کارکنان است و رابطه آن با وري و کارایی سازمان را افزایش دهد. هدف اصل
افزایش بهره وري سازمان می باشد. لذا پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عوامل اساسی رضایتمندي با افزایش بهره وري سازمان 

  در بیمارستان شفا بابلسر انجام گرفت. 
انجام گرفت. جامعه پژوهش آن کارکنان  1390حلیلی بود که به صورت مقطعی در سالاین مطالعه از نوع توصیفی تروش کار: 

نفر با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی  250بیمارستان شفا بابلسر بودند. تعداد
(JDI)13  که در پنج بعد ماهیت کار، سرپرستی، ترفیع و مقام، حقوق همکاران و شرایط محیط کار و پرسشنامه استاندارد بهره وري

در پنچ حیطه رضایت ذینفعان، تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه ها، کیفیت خدمات، سرعت فرایندها بر مبناي طیف لیکرت جمع 
در سطح Pearson و ضریب همبستگی  t،ANOVAوارد و با استفاده از آزمونهاي  spss16 آوري گردید. داده ها در نرم افزار 

  مورد ارزیابی قرار گرفت. P<0/05معنی داري 
درصد) متاهل بودند. بیشترین 88نفر( 220درصد) مرد و بیشترین افراد60نفر( 150نفر مورد مطالعه بیشترین افراد  250از یافته ها:

قرار داشتند.  15-20درصد) در گروه سنی 50نفر( 125درصد) و از نظر سابقه کار بیشترین افراد 55نفر(137افراد از نظر تحصیالت 
/.، 48/.، 52بین ماهیت کار با رضایت ذینفعان، تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه ها، کیفیت خدمات، سرعت فرایندها به ترتیب 

تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه ها، کیفیت خدمات، سرعت فرایندها  /. و بین سرپرستی با رضایت ذینفعان،45/.، و 56/.، 54
/. و 31/.، 33/. و بین ترفیع و مقام، حقوق همکاران و شرایط محیط کار با بهره وري بیمارستان بترتیب 41/.و 50/.، 44/.، 49/.، 51
بهره وري بیمارستان  بوده است. میزان تحصیالت /. همبستگی وجود داشت. یافته ها بیانگر رابطه معنی دار بین رضایت شغلی با 42

  و سابقه کار با بهره وري رابطه مثبت و معنی دار داشت. ولی بین جنسیت و تاهل با بهره وري رابطه مثبت و معنی دار وجود نداشت.
ري بیمارستان داشته است. نظر به اینکه دو بعد رضایت شغلی،  ماهیت کار و سرپرستی بیشترین همبستگی را با بهره و نتیجه گیري:

پیشنهاد می گردد مدیران در جهت افزایش رضایت شغلی از گردش کار، توسعه شغل، غنی سازي شغل، واگذاري مسئولیت، ارائه 
  بازخورد عملکرد بیمارستان به کارکنان استفاده نمایند. 

  رضایت شغلی، افزایش بهره وري، بیمارستان شفا بابلسر واژه هاي کلیدي:
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  در شبکه بهداشت و درمان استان گلستان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی
  

  2غالمرضا نوروزي نوده ،1محبوبه سمیعی پاقلعه

  
  کارشناس حراست، معاونت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان -1
  پزشکی استان گلستان کارشناس حراست، معاونت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم -2
  

هوش هیجانی یکی از اساسی ترین مسائل زندگی مدرن امروزي، براي حل مسائل و مشکالت فنی است لذا به  سابقه و هدف:
 .عنوان یک راه حل می تواند حداقل برخی از مشکالت زندگی بشر امروزي نظیر ضرورت توسعه کارآفرینی را حل و فصل نماید

  ررسی رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر ب
 6600 روش تحقیق توصیفی پیمایشی و همبستگی، جامعه آماري کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان گلستان به تعداد روش کار:

روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي نفر بعنوان گروه نمونه تعیین و با استفاده از  362 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
انتخاب گردیدند. روش گردآوري داده ها کتابخانه اي و میدانی و از دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (سیبریاشرینگ) و 

آزمون  کارآفرینی سازمانی(مقیمی) بهره گرفته شده است که ضمن تأیید روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی، پایایی آنها نیز با
محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون ضریب همبستگی رتبه اي اسپیرمن  %88و  %91آلفاي کرونباخ به ترتیب 

  استفاده شده است. Excel ،SPSSو نرم افزارهاي نظیر 05/0در سطح خطا 
) شامل 2004گانه آن بر اساس مدل گلمن (یافته هاي این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد چهار یافته ها: 

رابطه معنی داري  05/0خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی هاي اجتماعی و مهارت هاي اجتماعی با کارآفرینی سازمانی در سطح خطا 
 وجود دارد.

د مدیران سازمان نسبت به با توجه به یافته هاي تحقیق که روابط بین کلیه متغیرها را تأیید می کند پیشنهاد می گرد نتیجه گیري:
ارتقاء سطح هوش هیجانی کارکنان خود از طریق افزایش دانش و مهارت هاي شخصی، سازمانی و اجتماعی آنها زمینه الزم جهت 

  توسعه کارآفرینی و به تبع آن رشد و بالندگی در سازمان را فراهم نمایند.
  هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، مهارت هاي اجتماعی، کارآفرینی سازمانی واژه هاي کلیدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   211   
 

 

کی بابلرابطه حمایت سازمانی ادراکی با بی تفاوتی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزش  
 عزت اله بالوئی 1 ، فریدون کیهانیان 2

  

  قائم شهراستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  - 1
 ئول )دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، رئیس اداره امور عمومی و مالی  دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل ( نویسنده مس  - 2 

  
عملکرد کارکنان دانشگاه هاي علوم پزشکی متاثر از نگرش و درك آنان نسبت به مسائل مختلفـی اسـت کـه در      سابقه و هدف :

دانشگاه مطرح است. لذا این پژوهش با هدف سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراك شده و بی تفاوتی سازمانی در کارکنان شـاغل در  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.

  
) 1986روش پژوهش پیمایشی از نوع تحلیلی است. براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگـر (   روش کار:

نفر بودنـد کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـري        322) استفاده شد. تعداد نمونه ها 1389و پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی ساالریه (
) بـا آزمـون    spss  )20تصادفی ساده از بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل انتخاب شدند . داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       

  ) .  ∝ > %5رد تحلیل  قرار گرفت (همبستگی پیرسون مو
  

نتایج نشان داد که میزان حمایت سازمانی ادراك شده و بی تفاوتی سازمانی در کارکنان دانشگاه علـوم پزشـکی کمتـر از      یافته ها:
نـاداري  حد متوسط است و بین حمایت سازمانی ادراك شده و بروز بی تفاوتی سازمانی در کارکنان جامعه آمـاري رابطـه معکـوس مع   

  وجود دارد ، به طوري که هر چه میزان حمایت ادراکی از سازمان بیشتر باشد ، میزان بی تفاوتی کارکنان کمتر خواهد بود.
با توجه به میزان کم حمایت سازمانی ادراك شده و بی تفاوتی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ، مـدیران دانشـگاه     نتیجه گیري:

مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیري هاي مرتبت موجب  افزایش انگیزه، کارآیی و بروز رفتارهاي مطلـوب  می توانند با حمایت و 
  باعث کاهش بی تفاوتی کارکنان در سازمان خود شوند .

  
 بی تفاوتی سازمانی، حمایت سازمانی ادراك شده، کارمندان  کلید واژه ها:
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یت ارتباط با مشتري با استفاده از مدیریت دانش ( مطالعه موردي: شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیر
  بیمارستان و مراکزدرمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )

  
  2مینا منتخب مدنی، 1محمد مهدي پرهیزگار

 دانشیار دانشگاه پیام نور - 1
  لل، کارگزین شبکه بهداشت و درمان رودسرکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الم - 2

 
  

تاکنون عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتري در سازمان هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته اما در  :سابقه و هدف
کشورمان علیرغم اعتقاد به ارائه خدمات مطلوب و اهمیت طرح تکریم ارباب رجوع در بخش بهداشت و درمان مطالعات چندانی در 

عه حاضر با هدف شناسایی مشتري مداري، عوامل سازمانی(ساختار، رهبري، کارکنان)، یادگیري این زمینه صورت نگرفته است. مطال
از لحاظ( جذب، حفظ و ارتقاء) به عنوان  CRMسازمانی و  تکنولوژي به عنوان متغیرهاي مستقل و تأثیر آنها را بر موفقیت 

 ی گیالن صورت گرفت.متغیرهاي وابسته با استفاده از مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشک
پیمایشی می باشد. نمونه هاي پژوهش  -این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري اطالعات از نوع توصیفی روش کار:

تشکیل دادند که از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار  ،نفر از افرادي که به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده بودند 304را 
  نمونه اي، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده خطی تجزیه و تحلیل شدند. کت tمتغیرها با استفاده از آزمون هاي گرفتند. 
بیشترین و سایر سازمانی   که عوامل ساختاررند : همه عوامل مورد بررسی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتري تاثیر دایافته ها

 دارند. تاثیر  CRMاجراي تکنولوژي و یادگیري سازمانی به ترتیب بر موفقیت  مداري، عوامل از جمله رهبري، کارکنان، مشتري
مدیران ارشد و عالی باید با طراحی برنامه اي جامع و فراگیر شرایط الزم جهت افزایش موفقیت اجراي سیستم مدیریت  نتیجه گیري:

  ند. ارتباط با مشتري را با استفاده از عوامل مورد مطالعه فراهم نمای
 مشتري مداري، مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتري، واژه هاي کلیدي:
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 1393مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی  بابل  سالرضایتمندي بیماران اورژانس از خدمات ارائه شده در 
  

  6، خیزران عباسی 5بیگم عباسی فاطمه،  4، راحله حاجی آقا بزرگی3، مریم هاشمی 2فاطمه صاحبیان ،1حسنعلی جعفرپور

 
 کارشناس ارشد پرستاري و سوپروایزر آموزشی بیمارستان روحانی - 1
 کارشناس پرستاري بیمارستان روحانی - 2
 کارشناس پرستاري ومدیرخدمات پرستاري - 3
 کارشناس اجرایی بیمارستان روحانی - 4
 یروحان مارستانیب يپرستار کارشناس - 5
 کاردان مدیریت و برنامه ریزي بیمارستان روحانی          - 6

  
              ریزي و ارزشیابی باشد که به طور مکرر در برنامهرضایتمندي بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سالمت می سابقه و هدف: 

از خدمات  ارایه  اورژانس رضایتمندي بیمارانتعیین میزان پژوهش حاضر با هدف  لذا .گیردخدمات سالمت مورد استفاده قرار می
  مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل انجام گرفته است.شده در 

مرکز آموزشی درمانی  در 1393 سال در شش ماهه اول توصیفیحاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش  مطالعه :روش کار
بصورت تصادفی با ترخیص انجام شده است نمونه گیري از بیماران بستري اورژانس و  بیمار درحال 278آیت ا...روحانی بابل توسط

انجام شد و داده ها سوال  20غالبدر با مقیاس لیکرت α= 91/0خود ساخته معتبر و پایا با ضریب آلفا کرونباخ  پرسشنامه استفاده از
با سطح T Hotllingو  One way ANOVAو  Students T test با آزمونهاي17SPSSپس از جمع آوري با نرم افزار 

  مورد تحلیل قرارگرفت.)  >05/0pمعنی داري حدود (
حیطه مورد بررسی شامل پرستاري، پزشکی و امکانات و 3نفر مورد مطالعه، میزان رضایتمندي بیماران در 278از بین  یافته ها:

)تحصیالت زیر دیپلم بوده است در کل ٪79نفر( 218)زن،٪51نفر(140متاهل،) ٪81نفر( 224هتلینگ مورد بررسی قرار گرفت که
) ناراضی، ٪39نفر ( 105) راضی، ٪46نفر ( 96) کامالراضی، ٪5نفر(12میزان رضایت بیماران از خدمات اورژانس مرکز عبارتند از

ختالف معنی داري وجود دارد که بیشترین ) کامال ناراضی یا بی نظر بوده است. بنظر می رسد بین تک تک مولفه ها ا٪10نفر (24
مقدار رضایت به ترتیب از امکانات و هتلینگ، خدمات پرستاري و پزشکی بوده است. در بین متغییرهاي جمعیت شناختی با 

وجود داشت و بین سایر متغییرهاي جمعیت شناختی  )p=01/0( رضایتمندي کل ارتباط معنی داري میان تحصیالت و رضایتمندي
  ضایت کل ارتباط معنی داري وجود نداشت.با ر

که با برنامه ریزي مناسب در  در حد متوسط قرار دارد اورژانس مرکز در این مطالعه میزان رضایت بیماران از خدمات نتیجه گیري: 
  خصوص خدمات اورژانس می توان در افزایش هرچه بیشتر رضایتمندي بیماران گام برداشت.

 رضایت مندي، بیماران، بیمارستان روحانی، اورژانس واژه هاي کلیدي: 
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هاي مرکزآموزشی جهت پیاده سازي استراتژي)(BSCارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازي متوازن 
  درمانی  امام خمینی (ره) ساري

  
  3علی اصغر نادي قراء - 2ارسطوگوران اوریمی -  1دکتر قاسم عابدي

  
  بهداشتی درمانی و دانشیار دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندراندکتراي مدیریت خدمات  - 1
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی سرپرست گروه تحول اداري و بهبود روش هاي دانشگاه -2

  دانشجوي دکترا آمار دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران - 3
  

ارزیابی عملکرد  . هدف از این پژوهشمی باشداهمیت ویژه اي نزد سازمان ها و مدیران برخوردارارزیابی عملکرد از : سابقه و هدف
  هاي مرکزآموزشی درمانی امام(ره) ساري می باشد.بر اساس مدل کارت امتیازي متوازن جهت پیاده سازي استراتژي

اي با بکارگیري گیري تصادفی طبقهق از شیوه نمونهدر این تحقیهک .گرددمحسوب می نوع تحقیقات پیمایشی از پژوهش روش کار:
) استفاده شد. جمعیت آماري این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در 320: 1385تکنیک انتساب متناسب با حجم (منصورفر، 

درجمع ، نفر برآورد شده 270حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  و فرن 900جمعیت حجم .باشدمی 92در سال  مرکز فوق
میدانی استفاده شد. به منظور سنجش هریک از مؤلفه هاي تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته  آوري داده ها از دو روش اسنادي و

  .روش آماري تحلیل عاملی تأییدي می باشد استفاده شد.
وامل مربوطه به (یادگیري، نوآوري و شایستگی) ع BSCبررسی فرضیه ها نشانگر این است که رابطه مستقیم بین اجراي  یافته ها:

مشتري) با عملکرد  رابطه وجود ) با عملکرد سازمانی وجود دارد. ولی بین اجراي عامل (رضایت منديS،(وجه مالی)، (فرآیند داخلی 
  با عملکرد سازمانی رابطه مستقیم دارد. BSCاجراي مدل نتایج کلی نشان می دهدندارد. 

) در راستاي اهداف برنامه استراتژیک مرکز BSCنتایج حاکی ازآن است ارزایابی عملکرد براساس کارت متوازن ( نتیجه گیري:
  آموزشی درمانی امام (ره)  می باشد 

 مشتري، فرآیند داخلی، شایستگی و نوآوري، مالی و عملکرد سازمانی واژه هاي کلیدي:
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  هاي دانشگاه هاي علوم پزشکی بابل و مازندرانبررسی هوش اخالقی کارکنان کتابخانه 
  

  3طیبه اسماعیلی،  2، شهین دخت قادري 1، لیال عصري 1زهرا دهقان

  

  کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی کتابخانه مرکزي  دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  مازندرانکارشناس کتابداري و اطالع رسانی دانشکده دارو سازي دانشگاه علوم پزشکی  -2
  مسئول آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  

 می سازد. تشخیص  درست از نادرست  شامل مجموعه اي از توانایی هاي فردي است، که او را قادر بههوش اخالقی سابقه و هدف: 
رفتار فرد متجلی می شود.بر این  استت، که نتیجه آن دربرخوردار  باالعمل  و قدرتداراي هوش اخالقی از باورهاي  قوي فرد 

اساس  عملکرد مبتنی بر اخالق کارکنان عالوه بر تاثیر مثبت روي کیفیت کار می تواند بر جنبه هاي مختلف سازمان نقش  بسزایی 
سی داشته باشد.بنا براین جهت تعیین سطح هوش اخالقی کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران این برر

  انجام شده است .
است ،که به صورت مقطعی انجام شد. هوش اخالقی کلیه کارکنان کتابخانه   تحلیلی –مطالعه حاضر از نوع توصیفی روش کار: 

مورد بررسی قرار گرفته است، داده هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه  1394هاي  دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران در سال 
  استفاده شده است. SPSSجمع آوري گردید براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Kielو  Lennickارد استاند

) از دانشگاه علوم پزشکی %58نفر ( 25) از دانشگاه علوم پزشکی بابل و %42نفر( 25نفر بودند، که  60تعداد کل کارکنان یافته ها: 
) داراي سطح هوش اخالقی عالی و %28نفر ( 17) مرد بودند. %30نفر ( 18زن و  )%70نفر ( 42مازندران بوده است. در مجموع 

  ) ضعیف بودند. %27نفر ( 16) خوب و %45نفر ( 27خیلی خوب، 
در این بررسی بین سطح هوش اخالقی و مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، سوابق کار، مدرگ تحصیلی و محل خدمت) رابطه 

  وجود ندارد.  PValue>0/05) با   ( معنی داري 
 این خوبی بودند که، وضعیت در اخالقی هوش سطح کارکنان کتابخانه هاي دو دانشگاه از نظر با توجه به اینکهنتیجه گیري: 

کارکنان در کیفیت کار و پاسخ  اخالقی نماید. بنابراین با عنایت به تاثیر هوش ایجاد براي دانشگاه فراوانی منافع تواند می وضعیت
بین کارکنان و مدیران محیط  پذیري و انگیزه  اعتماد، مسئولیت ایجاد حس خودآگاهی، اقداماتی چون افزایش طلوب، باگویی م

  مناسبی جهت فعالیت بهتر و افزایش هوش اخالقی فراهم گردد.
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران اخالقی، هوش کلیدي: واژه هاي
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  رابطه مدیریت دانش با خالقیت سازمانی در بین کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی شاهرودبررسی 
  

  محمدرضا عامري
  

  کارگزین، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 

عنوان یک عامل مهم و امروزه سازمان ها به سرمایه هاي نامشهود و معنوي که همان دانش نامیده می شوند به  سابقه و هدف:
حیاتی می نگرند و سازمانی که از این موهبت برخوردار باشد با چالشهاي موجود بهتر برخورد می کند از طرفی در شرایط امروزي که 

. هدف از این تحقیق بررسی رابطه سازمانها با محیط رقابتی جهانی مواجه اند همواره نیاز به خالقیت کاري احساس می شود
  انش و خالقیت سازمانی کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد .مدیریت د
جامعه آماري این روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردي می باشد.  روش کار:

نفر محاسبه شده است.  78این پژوهش  می باشد که حجم نمونهکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نفر از  2127تحقیق شامل 
. روشهاي تجزیه و تحلیل با استاندارد مدیریت دانش و خالقیت استفاده شده استپرسشنامه روش جمع آوري اطالعات شامل 

  اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. –استفاده از آزمونهاي آلفاي کرونباخ، کولموگروف 
پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند. بیشترین گروه پاسخ  %46,2پاسخ دهندگان را مردان و  %53,8که نتایج نشان داد  یافته ها:

سال سابقه کار دارند و بیشترین گروه پاسخ دهنده نیز  30تا  20پاسخ دهندگان بین  %32,3سال، و  39تا  30دهنده در گروه سنی 
درصد است و فرض  5پرسشنامه در حالت کلی بزرگتر از  sigاسمیرنوف نشان داد که  –لیسانس بودند. نتایج آزمون کولموگروف 

  نرمال بودن پرسشنامه ها پذیرفته می شود. 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در  که تحقیق نشان می دهد این نتیجه گیري:

ماندهی و ذخیره سازي آن به منظور باالبردن افکار عمومی و افزایش خالقیت در سازمان به کار می شناسایی دانش، ارزیابی، ساز
گیرند. و پیشنهاد می گردد به قابلیت هاي شخصی افراد، از طرف مدیران ارشد توجه تا افزایش میزان سطح دانش کارکنان زمینه 

  ل داشته باشند.ساز محیطی شود که افراد تمایل به ایجاد خالقیت و حل مشک
  مدیریت دانش، خالقیت سازمانی، صالحیت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود   واژه هاي کلیدي:
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رودبررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی شاه  
  رضا  محمدزمانی

 مدیریت ومنابع دانشگاهمدیر امور عمومی معاونت توسعه  - 1

 
 کارکنان تعهد و پایبندي در سازمان، پاداشهاي و منابع توزیع هاي شیوه و مدیران منش و گفتار رفتار، بودن عادالنه سابقه وهدف :

 عناصر میان مستحکم پیوندي وجود گرو در اجتماعی نهاد و سیستم هر تداوم و حیات. بود خواهد مؤثر سازمان متعالی اهداف به
 است عبارت پژوهش مسأله مقدمه این دارد. با قرار سیستم آن در عدالت رعایت میزان تأثیر تحت پیوند این. است آن دهنده تشکیل

 ». دارد؟ با تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادي وجود سازمانی عدالت گوناگون ابعاد میان اي رابطه چه: «اینکه از

 دلیل به اجرا روش لحاظ از که است پیمایشی اطالعات گردآوري نحوه لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از تحقیق این روش کار: در
 تمامی شده گرفته بکار آماري باشد و از جامعه می 1393توصیفی در سال  – طبیعی محیط یک در تحقیق متغیرهاي بررسی

بتعداد   آماري نمونه حجم مورگان بااستفاده ازجدولکه  است نفر بوده 587ستادي دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بتعداد  کارکنان
 پرسشنامه است. شده استفاده پرسشنامه دو ابزار از تحقیق این در آمادگی، ارزیابی هاي روش از بسیاري تعیین گردید . همانند 234

 محمود تألیف که است گویه 24 داراي سازمانی تعهد باشد و پرسشنامه می یوفان لیو تألیف که است گویه 20 داراي سازمانی عدالت
 پیرسون همبستگی آزمون از سازمانی تعهد و سازمانی عدالت بین رابطه بررسی منظور به .است شده تشکیل باشد می ساعتچی

و توصیف و تجزیه  سنجیده) سنجش قابل( کمی متغییر دو بین رابطه تا است آن اصلی هدف همبستگی پژوهش در گردید استفاده
  انجام شد. SPSS16وتحلیل به کمک نرم افزار آماري 

 ضریب که است اي گونه به است آمده بدست سازمانی تعهد و سازمانی عدالت مؤلفه دو از که پیرسون آزمون از حاصل یافته ها:
 )و(p<0/05از کمتر که. 003 با برابر مؤلفه دو این آزمون از آمده بدست sig مقدار و. 092 با است برابر آزمون این همبستگی

  .دارد وجود سازمانی تعهد و سازمانی عدالت بین معناداري رابطه و شود می رد H0 فرض دهد می نشان

داري دارند. عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر کلی و ابعاد آن با ابعاد مختلف تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی نتیجه گیري :
بینی کرد که کارکنان در قبال وجود یا نبود عدالت سازمانی در محیط کار واکنش نشان توان پیشنظریه عدالت سازمانی میبراساس 

شود به نوعی تنش دچار شده و لذا براي کاهش دهند، به این معنی که اگر کارکنان مشاهده کنند که در سازمان عدالت اجرا نمیمی
ستگی و تعهد خود را نسبت به سازمان کاهش دهند. در چنین مواردي ممکن است تعهد سازمانی کنند میزان دلباین تنش سعی می

شوند تا در شغل ها برانگیخته میها کاهش یابد. برعکس اگر کارکنان احساس کنند در محل کار عدالت سازمانی وجود دارد آنآن
دین خود را به حرفه خود ادا کنند. ایجاد جو عدالت محور از وظایف خود وظیفه، تکلیف و مسئولیت بیشتري را بپذیرند تا بدین وسیله 

هاست. زیرا چنین جوي ارتباط باالیی با تعهد سازمانی کارکنان دارد.. ماهیت و شخصیت وجودي سازمانی اساسی مدیران سازمان
دهند در صورتی تعهد سازمانی از خود بروز میگذارد، زیرا کارکنان هاي کارکنان میعادل، تاثیرات زیادي بر رفتارها، اعمال و واکنش

  شود. می که احساس کنند عدالت در سازمان رعایت

  انسانی سازمانی، سرمایه تعهد سازمانی،  عدالت کلیدي:واژه 
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   تحول نظام سالمت  با استفاده از بهترین شواهد در آموزش علوم پزشکی
  

  ، محسن سلیمانی، رامین پازکیلید فتاحی زاده
  

  کارشناس مسئول برنامه ریزي و ارزشیابی آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 

آموزش علوم پزشکی وظیفه آماده سازي دانش آموختگان با کفایتی را بر عهده دارد که بتوانند در محیط در حال : سابقه و هدف
را تشخیص داده و با استفاده از بهترین شواهد علمی، مناسب ترین تشخیص و مراقبت و ...  تغییرجامعه و بالین، نیازهاي مددجویان

بستگی دارد. این امر مهم و آمادگی جهت خدمات رسانی به جامعه   کارآمدي نظام سالمت به فعالیت مطلوب این افراد را ارائه دهند.
به شواهد و مستندات موجود و مد نظر قرار دادن این شواهد  شود که مستلزم توجه سیستم آموزشی هاي درس شروع می از کالس

   .است در فرآیند آموزش
  این پژوهش یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتواست که در آن نظرات و دیدگاههاي اساتید با تجربه وموفقروش کار: 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد استفاده از بهترین شواهد در آموزش علوم پزشکی در نظام سالمت مورد بررسی و مطالعه قرار 
 .گرفت. داده ها ازطریق مصاحبه هاي نیمه ساختارمندو جمع آوري گردید و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل گردید

آنها ازاستفاده از بهترین شواهددرآموزش علوم پزشکی در نظام   این مطالعه که بیانگر دیدگاهدرك شرکت کنندگان در  ا:یافته ه 
سالمت بود، درچهار مفهوم کلی که شامل تناسب برنامه آموزشی با نیازهاي جامعه ، نیازهاي شغلی پزشکان و پیراپزشکان با استفاده 

  .یري از تجربیات خود و دیگران در آموزش طبقه بندي شداز کتب و رفرنس هاي شناخته شده در بخش سالمت و بهره گ

یکی از اصول اساسی جهت اجراي هر تغییري آماده سازي زیرساختها بویژه براي آموزش نیروي انسانی متخصص می نتیجه گیري: 
جریان طرح گرفت، م باشد. اگرچه سرعت و ضرورت اجراي این طرح، توجه به بسیاري از زیرساخت هاي اساسی نظام سالمت را از

 اما به هر صورت ادامه اجراي این طرح مستلزم شناخت فرصت ها و چالش هاي پیش روي متولیان اجراي این طرح خصوصا در
ها براي  بخش آموزش است. بدون شک استفاده از بهترین شواهد در آموزش علوم پزشکی توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه

راي پیشرفت، جوابگویی به نیازها و ارتقاء سالمت و نهایتا تحول نظام سالمت غیر قابل انکار تربیت نیروي انسانی بخش سالمت ب
  .استفاده از این روش نقش مهمی در ارتقاء آموزش و نهایتا تحول در نظام سالمت و اداره هر چه بهتر آن خواهد داشت است. لذا

 تربیت، انسانی، نیروي سالمت، نظام آموزشی، سیستم دانشگاه، ،پزشکی، اساتید  علوم آموزش شواهد، بهترین :واژه هاي کلیدي
  تحول شواهد، از استفاده
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بررسی مقایسه اي رهبري با عملکرد مدیران در بیمارستانهاي آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی و 
  1382 خدمات بهداشتی درمانی مازندران بر اساس مدل لیکرت در سال

  
  3، فاطمه صغري محمدي محلی2، بتول اعالیی1آزادیانبابعلی 

  

 مدیر خدمات پرستاري، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1
 مدیر خدمات پرستاري، بیمارستان بوعلی سینا ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -2
 مازندران کارشناس پرستاري, بخش چشم، بیمارستان بوعلی سینا ساري، دانشگاه علوم پزشکی -3

 
امروزه به دلیل کثرت جمعیت، ایجاد تنوع در فعالیت ها و انتظارات باعث شده است که بشر براي دستیابی به اهداف سابقه و هدف: 

خویش نیازمند به فعالیت هاي پیچیده و مشکل تر باشد و از سوي دیگر موارد فوق بهمراه محدودیت منابع و ضرورت بهره برداري 
زمان ایجاب می نماید که برخورداري از مدیریت از اهمیت بیشتري برخوردار گردد. هدف از این پژوهش تعیین  هر چه بیشتر از

  است.مدیران بیمارستانهاي آموزشی و غیرآموزشی سبک رهبري با میزان عملکرد 
نفر از جامعه مورد نظر و  20روش تحقیق از نوع توصیفی و بصورت مقطعی و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماري  روش کار:

و مجدداً جهت سنجش روایی  81/0نفر و به روش سرشماري انجام گرفت. پرسشنامه استاندارد لیکرت با پایایی  20نمونه آماري نیز
 بدست آمد. در روش میدانی از 0,90و اعتبار آن ابتدا نظر متخصصان و اساتید علمی براي پایائی پرسشنامه عملکرد آلفاي کرونباخ 

ابزار مشاهده و مصاحبه استفاده شد. پرسشنامه سنجش عملکرد مدیران، از عوامل عملکردي فرم ارزشیابی و شرح وظیفه مدیران در 
ها  از جداول فراوانی و درصدها، نمودارها، محاسبه شاخصهاي دانشگاه علوم پزشکی کشور اقتباس گردید. براي توصیف داده

  نحراف معیار و واریانس استفاده شده است .  مرکزي(میانگین و میانه و مد)، ا
درصد)  25بیمارستان ( 5درصد) داراي عملکرد متوسط (مدیران اثر بخش)  50بیمارستان ( 10بیمارستان مورد پژوهش  20 ها:یافته

 57/31مداري و درصد مدیران سبک رابطه  85/43درصد با قیمانده عملکرد خوب بودند. از طرفی  25داراي عملکرد ضعیف بودند و 
، 14,4، میانه 14,05، میانگین0,29درصد مدیران مستقل اجتماعی بودند. خطاي معیار 56/24درصد مدیران سبک وظیفه مداري و 

برآورد شد. تفاوت قابل توجهی بین درصدهاي عملکرد وضعیف و عملکرد خوب با سن و جنس  7,06، واریانس2,65انحراف معیار 
ت قابل توجهی بین درصدهاي عملکرد خوب و عملکرد ضعیف با مدرك تحصیلی وجود داشت. مدیران نمی توان یافت ولی تفاو

درصد از سبک رهبري مشورتی پیروي  7/86درصد مدیران بیمارستانهاي غیرآموزشی به میزان  60بیمارستانهاي آموزشی به میزان
) داشته و مدیران بیمارستانهاي غیرآموزشی عمل %85(می کنند. مدیران بیمارستانهاي آموزشی بیشتر عملکرد متوسط و ضعیف 

درصد از سبک رهبري مشارکتی برخوردار بودند. مدیران با عملکرد  12,5) داشتند. مدیران با عملکرد ضعیف  %3/98وسط و قوي (
 درصد از سبک رهبري مشارکتی برخوردار بودند. 23,3قوي 
کنند نسبت به مدیران با سبکهاي دیگر از عملکرد قوي تري ارکتی پیروي میبیشتر مدیرانی که از سبک رهبري مش گیري:نتیجه

کنند. پیشنهاد باشند. مدیریت مراکز آموزشی از سبکهاي باالتر، لیکرت نسبت به بیمارستانهاي غیرآموزشی پیروي نمیبرخوردار می
استثماري و استبدادي آمرانه بیشتر سبک رهبري مشارکتی استفاده کنند و به این  –شود، مدیران با سبک رهبري استبدادي می

  مسیر سوق پیدا کنند.
 استثماري، رهبري استبدادي آمرانه، عملکرد مدیران -مقایسه، سبک رهبري مشارکتی، رهبري استبدادي  واژه هاي کلیدي:
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  ها تاثیر یادگیري سازمانی بر بهره وري خدمات در بیمارستان
  

  1محمد علی جهانی،  2، سید جواد موسوي1موسی یمین فیروز

  
 گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران - 1
 دانشجوي دکتري تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران - 2

  
جهت همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی ازجهانی بیمارستان هاي امروزي با ساختارهاي سنتی توان انعطاف الزم سابقه و هدف: 

شدن را ندارند و براي مقابله با این امر مهم یا می بایستی تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند،که یکی از این 
اثیر یادگیري سازمانی بر  بهره ابزارها نهادینه کردن فرایند یاد گیري سازمانی در بیمارستان می باشد. لذا این پژوهش به منظور ت

  وري خدمات در بیمارستان ها انجام شده است.
شده است. اطالعات مورد استفاده انجام  1394مطالعات کاربردي بوده که به روش مروري  در سال  نوع پژوهـش از این :کار روش

علمی، استفاده شده است. براي گردآوري در تحقیق  از منابع علمی و کتابخانه اي عمدتا منابع خارجی شامل کتب، مجالت 
جستجو در پایگاه هاي » اثربخشی« و » کارایی« ، »بیمارستان« ، »یادگیري سازمانی«اطالعات مورد نیاز، بر اساس کلیدواژه هاي 

مدرك  153انجام گردید. از بین  Ebscoو  Google Scholar ،SID ،Magiran ،Sciencedirectاطالعاتی
  عنوان مورد گزینش و براي انجام پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت.  64نهایت بازیابی شده در 

مرور مطالعات نشان داد که فرد محور بیمارستان یادگیرنده است و متعالی شدنش از نظر شخصی،ذهنی وحرفه اي مقدم بر  یافته ها:
ال می رساند و سپس با تغییر بینش، ادراك وداشتن نگرش تعالی سازمان است. فرد یادگیرنده ابتدا خود را از نظر شخصی به حد اع

سیستمی به تعالی ذهنی  می رسد. تعالی شخصی وتعالی ذهنی می تواند افراد را دربیمارستان یادگیرنده به سوي تعالی حرفه اي 
معنوي در راستاي افزیش هدایت نماید. افراد با یادگیري دانش و کسب مهارت بر کار خود مسلط می شوند و با داشتن روحیه اي 

 کیفیت خدمات درمانی گام بر می دارند. 
مسئولین بیمارستان  ها با درك روشن از فرایند یاد گیري می توانند فعالیت هاي بیمارستان را به طور مداوم به گونه نتیجه گیري: 

  اي ساماندهی نمایندکه به عنوان مبنایی براي یادگیري وافزایش بهره وري باشد.
 یادگیري سازمانی، تعالی، بیمارستان، کیفیت خدمات درمانیهاي کلیدي: واژه
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  تعیین میزان رضایتمندي بیماران مراجعه کننده به مرکزباروري و ناباروري حضرت فاطمه زهرا (س) بابل

،  6، فاطمه نصیرایی میر5فاطمه پورعلی احمدي، 4، زهرا تجلی 3سیده فضه هاشمی کرویی،  2مریم عبدااله زاده دالور ،1مولود آقاجانی دالور
  8، هاجر مهدي نژاد درزي7پروین ذاکري

1-  phd  مامایی،  مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري ،حضرت فاطمه زهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل    
  نشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه (س)، دا -2
  کارشناس علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -3
  کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -4
  یقات بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس پرستاري، مرکز تحق -5
  کارشناس پرستاري، مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6
  زشکی بابلکارشناس پرستاري، مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پ-7
  کارشناس مدارك پزشکی، مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 8 

  
: رضایتمندي بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سالمت می باشد که به طور مکرر در برنامه ریزي و ارزشیابی سابقه و هدف

گیرد. با توجه به اینکه یک نظام بهداشتی  درمانی کار آمد فقط از طریق ارائه خدمات مطلوب خدمات سالمت مورد استفاده قرار می 
می تواند به رسالت خود یعنی تامین سالمت افراد جامعه اقدام برسد، لذا این مطالعه جهت بررسی میزان رضایتمندي بیماران مراجعه 

  م پذیرفت.کننده به مرکز ناباروري حضرت فاطمه زهرا (س) بابل انجا
نفر از مراجعین  322در یک مقطع زمانی مشخص به صورت مستمر بر روي  1394: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال روش کار

پرسشنامه  استاندارد رضایت سنجی درمانگاه ها بود. مجموع نمرات رضایتمندي گزارش شده، ام شد. ابزار جمع آوري اطالعات ،انج
) تقسیم شد. داده ها توسط  آزمون هاي آماري تی مستقل و کاي >27) و متوسط (27-30)، خوب (<30به سه دسته خیلی خوب (

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 18نسخه  Spssدو در نرم افزار 
ین کل ) بود. میانگ%33,9(  109) و %66,1( 213بود. فراوانی زنان و مردان به ترتیب 31,8 ± 6,2: میانگین سنی مراجعین یافته ها

رضایتمندي خوب  %55رضایتمندي خیلی خوب،  %22) بود.  33( از سقف  2,828,1نمره رضایتمندي بیماران از خدمات ارائه شده 
. نی دار آماري وجود داشترضایتمندي متوسط اعالم کردند. بین تعداد دفعات مراجعه و میزان رضایتمندي مراجعین ارتباط مع %23و 
)0,003P= با افزایش دفعات مراجعه میزان رضایتمندي افزایش یافت. ) به طوري که  

بین سن، جنس، شهري، روستایی، بومی، غیر بومی، سطح درآمد، علت نازایی (مردانه یا زنانه) و علت انتخاب این مرکز جهت درمان 
  با میزان رضایتمندي ارتباط معنی دار آماري وجود نداشت.

که میانگین نمره رضایتمندي باال بوده  و رضایتمندي از کیفیت و کمیت مراقبت هاي ارائه : یافته هاي ما نشان داد نتیجه گیري
  شده در مرکز ناباروري  توسط بیش از نیمی از مراجعین  در حد خوب بیان  شد. 

 کیفیت مراقبت هاي سالمت، درمانگاه هاي نا باروري، رضایتمندي واژه هاي کلیدي:
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  1392از خدمات بخش تغذیه در مرکز درمانی شهید رجایی بابلسرمیزان رضایتمندي بیماران 
  2، مصطفی اصغري1زهرا بهلولی اسکویی

   *کارشناس تغذیه (کارشناس کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل)-1
  )دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل(مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و  کارشناس تغذیه و ارشد مدیریت-2
  

ارائه  به نظر. شود می محسوب شده ارائه هاي مراقبت کیفیت پایش در وسیله یک عنوان به رضایتمندي سنجش سابقه و هدف:
بیماران  رضایتمندي تعیین هدف با اي مطالعه متفاوت، ابزارهاي با سنجش براساس رضایتمندي میزان از متفاوت آمارهاي
  انجام شد. 1392سال ز خدمات بخش تغذیه در مرکز درمانی شهید رجایی بابلسر بستري ا

جامعه پژوهش بیماران بستري در مرکز درمانی شهید  ،انجام گرفت 92این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی که در سال  ر:کاروش 
پایایی آن مورد  محقق ساخته بود که  روایی و شنامهسابزار جمع آوري داده ها  پر ،رجایی بابلسر که بصورت تصادفی انتخاب شدند

  تحلیل شد. p<0/05 استخراج  وSpss 16د قرار گرفت. داده ها در نرم افزاریتای
سال   60تا  50ن در گروه سنی ابیشترین بیمار ،سال20زیر بیماران کم سن ترین بودند.  مرد %54بیمار بررسی  75از بین  یافته ها:

، مثانه %5/2کولون،  %5/2سر،  %5/1باالي دیپلم بودند. نوع سرطان  %9دیپلم ،  %11ابتدایی ، %33بیسواد،  %47سطح سواد  بودند. 
درصد کیسه صفرا بودند همه 5/1مري،  %5/5لنفاوي،  %5/2سینه،  %6 گلو،%20 ،روده %27، معده %27 زبان، %5/1پروستات،  5/2%

، %24پرتو درمانی ،%53بیماران از شهرستان بابل بوده است. نوع درمان: شیمی درمانی ن از استان مازندران و بیشترین تعداد ابیمار
 %60خیلی خوب،  %32. رضایتمندي بیماران از خدمات بخش تغذیه  ودتا مشخص ب % 16 و %7شیمی درمانی و پرتو درمانی  

  .ان از بخش خدمات تغذیه وجود داردبیمار متوسط بود لذا رابطه معنی دار بین ارائه تغذیه مناسب  و رضایتمندي %8خوب،  
پیشنهاد می گردد نسبت به حفظ و ران از تغذیه مرکز مناسب می باشد. سطح رضایتمندي بیما .داد ناین مطالعه نشا نتیجه گیري:

  بهبود کیفیت مواد غذایی اقدام الزم بعمل آید.
بستري بیمار ،تغذیهرضایتمندي، خدمات  واژه هاي کلیدي:  
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  1393بررسی میزان رضایتمندي گیرندگان خدمات بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان تنکابن ،سال 
  

  3، نوید سوداگر امیري   2 محمد صادق سهرابی نژاد ،1نیما نژاد مقدم 

 

 دکترا، مدیر شبکه، شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران  - 1
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران ،کارگزین مسئول،کارشناس  - 2
  شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران کارشناس ، مربی مرکز آموزش بهورزي، - 3

  
نظام بهداشت از طریق ارایه خدمات بهداشتی به رسالت خود در زمینه حفظ و ارتقاء تندرستی اقدام می کند و این : سابقه و هدف

خدمات باید با مناسب ترین روش هاي عملی، از نظر علمی معتبر و از نظر اجتماعی قابل پذیرش براي مردم بوده و رضایت 
  گیرندگان خدمت حاصل گردد. 

از خانوار به تعداد  درب منزل  است. داده ها از طریق مصاحبه هاي مقطعی -توصیفی یک مطالعه  مطالعه حاضرروش کار: 
بدست  0,846پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد شد. خانوار جمع آوري 130
  شدند.و جداول فراوانی تجزیه و تحلیل   excellو اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آمد

 %87ناراضی بوده اند و  %3خانوار هاي مورد مصاحبه از ارایه مراقبت هاي گروه هدف رضایت کامل داشته اند و  % 79یافته ها: 
انی مرتب و تمیز خانوار ها  خانه بهداشت را مک%91عنوان نمودند که در صورت مراجعه با تاخیر بهورز با حوصله برخورد نموده است. 

 %9افراد بدلیل خرابی تجهیزات و  %16از سیستم  گرمایش خانه بهداشت راضی بوده اند. %76از سیستم سرمایش و  %79دانسته، 
  بدلیل کمبود دارو، خدمت را دریافت ننمودند.  

ردم به خدمات بهداشتی مورد واحد هاي بهداشتی طوري طراحی شده اند که بر اساس اصل عدالت اجتماعی تمامی منتیجه گیري: 
          نیاز دسترسی داشته باشند.

 رضایتمندي، خدمات بهداشتی، خانوار ژه هاي کلیدي:وا
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  بررسی رابطه سابقه کاري کارکنان با کیفیت اقدامات بیمارستان
  (مطالعه موردي: بیمارستان شهید رجایی تنکابن)

  
  2سهرابی نژادمحمد صادق ،1محمد مهدي مردانشاهی

  

  دکتري کارآفرینی، گروه کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، مازندران  - 1
 کارشناس، کارگزین مسئول، شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  - 2
 

پویا باقی بماند و با ارائه بهترین کیفیت اقدامات یک دائما بصورت  بیمارستان بعنوان مجموعه سازمانی است که باید :هدف سابقه و
رو این پژوهش با هدف شناخت کیفیت اقدامات، با توجه به از این .رسانی به مراجعان ایجاد نمایدساختار با کیفیت در فرآیند خدمت

  سابقه کاري کارکنان و بمنظور بهبود اقدامات بیمارستان صورت گرفته است.
و استفاده از چک لیست استاندارد مالکوم بالدریچ و مقیاس چهار گروه سابقه کاري (کمتر  وهش با بررسی میدانیاین پژدر :کارروش

نفر  225نفر کارکنان بیمارستان، به روش تصادفی تعداد  520سال)، از تعداد20سال و باالتر از 20تا 10سال، 10تا  5سال،  5از 
و آزمون هاي آماري  SPSS 21ها از نرم افزار اطالعات، براي تجزیه و تحلیل داده بعنوان نمونه انتخاب شدند. پس ازجمع آوري

براي سنجش پایایی آزمون، از روش محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده گردید که با توکی استفاده گردید.  تحلیل واریانس تک عاملی و
  .دار می باشد، پرسشنامه از پایایی مناسبی برخور 816/0توجه به ضریب محاسبه شده 

 35تا  25) نیز در گروه سنی %44نفر ( 99) از پاسخ دهندگان کارکنان مرد و مابقی زن و %24نفر ( 54نتایج نشان میدهد  :یافته ها
سال بوده اند. میانگین نمره پاسخ دهندگان مورد آزمون در خصوص معیارهاي رهبري، برنامه ریزي استراتژیک، تمرکز بر بازار و 

داراي تفاوت معنی داري می باشد. نتایج حاصل از آزمون  P ≥05/0العات و تحلیل با توجه به سابقه کاري در سطح مشتري، اط
که افراد پاسخ دهنده با سابقه کاري ده تا بیست سال نسبت به دیگران در تمامی عوامل داراي نمره  تعقیبی توکی نشان می دهد

  کمتري بودند.
سال، معیارهاي مذکور را کمتر از سایر گروهها ارزیابی نمودند و با توجه به  20تا 10وه سابقه کارياز آنجایی که گر :نتیجه گیري

بررسی دالیل این نظرات و محور قراردادن مشارکت همه اعضاي سازمان تجربه کاري مناسب گروه  و اهمیت معیارهاي مذکور، 
  اید.فراهم نم نفعان رايو منافع ذ مراجعینتواند رضایت میبوده و ضروري 

 سابقه کاري، کیفیت، مالکوم بالدریجواژه هاي کلیدي: 
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در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران در سال  TQMبررسی شاخص ها و ابعاد 
92  

  
  2اصغر نادي قرا، 1عزیزاله خناري نژاد

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران معاون سرمایه انسانی مدیر یت توسعه و منابع انسانی، - 1
 کارشناس آمار پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشجویی دکتري آمار    - 2

 
بر  کیفیت جامع در راستاي انطباق با حرکت تعالی خواه سازمان تجدیدنظر شده است.مدیریت در اصول بنیادین  سابقه و هدف:

هاي آموزشی و خدمات درمانی وجود دارد،در این مقاله ضمن اساس ضرورتی که به منظور ایجاد تحول کیفی در مدیریت سازمان
و امکان استقرار و اجراي آن در  TQM) و ابعاد کیفیت به بررسی لزوم اجراي TQMاشاره به اساس مدیریت کیفیت جامع (
  .رداختدانشگاه علوم پزشکی مازندران خواهیم پ

ها آوري دادهها توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمعاین پژوهش از نوع کاربردي و از جهت نحوه گردآوري داده روش کار:
 285گیري شده و حجم نمونه (آلفاي کرونباخ) اندازه %81اي استاندارد و محقق ساخته استفاده گردید. پایایی پرسشنامه پرسشنامه

اسمیرنف  –هاي کولموگرف گیري از نوع تصادفی ساده و از آزمونرجسی مورگان محاسبه شد. روش نمونهنفر براساس جدول ک
اي جهت آزمودن میزان اجرایی شدن هریک از ابعاد مدیریت کیفیت ها و از آزمون تی تک نمونهجهت سنجش نرمال بودن داده

گویان استفاده شده است و نرم افزار مورد ایط دموگرافی پاسخفراگیر استفاده شده است. ضمنا از آمار توصیفی جهت تشریح شر
  باشد.می SPSSاستفاده دراین تحقیق 

دهنده بوده و با توجه به مقدار آماره تی نشان 915/3ها نشان داد که میانگین کسب شده براي مدیریت کیفیت جامع یافته ها:یافته
است، در بخش اجراي سیستم مدیریت کیفیت  05/0داري ) در سطح معنی3(عدد دار بودن اختالف با میانگین طیف لیکرت معنی

بوده و اختالف با  312/4رسانی میانگین پذیري و خدمتدار، در بخش مسئولیتمعنی 3بوده و اختالف با میانگین  012/4میانگین 
دار، در قسمت مشارکت معنی 3الف با میانگین اخت 035/4دار، در بخش توجه مدیران به آموزش کارکنان میانگین معنی 3میانگین 

گیري باشد، در بخش استفاده از آمار و اطالعات در تصمیمدار نمیمعنی 3اختالف با میانگین  656/2کارکنان میانگین بدست آمده 
عوامل فیزیکی و باشد و در نهایت در بحث دار نمیمعنی 3در حد متوسط بوده و اختالف با میانگین  186/3سازمان میانگین 

  دار است.معنی 3اختالف با میانگین  858/3محسوس سازمان میانگین 
باشد و بجز در حوزه مشارکت ها مدیریت کیفیت جامع در حال انجام و اجرا در دانشگاه علوم پزشکی میبراساس یافته گیري:نتیجه

متوسط بوده سایر ارکان مدیریت کیفیت در سطح قابل قبول و ها که در حد کارکنان و استفاده از آمار و اطالعات در تصمیم گیري
پرستان در سازمان نسبت به آن چه در ابتدا باید مدیریت ارشد، میانی و سر TQMشود که براي اجراي خوبی قرار دارد. پیشنهاد می
  آن اصرار داشته باشند.گردد و اجراي دیدگاه مدیریت کیفیت جامع کامالً متعهد بوده و بر که موجب بهبود کیفیت می

 مدیریت کیفیت، کیفیت فراگیر، ابعاد کیفیت هاي کلیدي:واژه
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  بررسی رابطه بین هوش معنوي و رفتار شهروندي سازمانی در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  2، عبدالرضا یوسفی 1محمد یحیایی

  دبیرخانه دائمی هیات امناي دانشگاه علوم پزشکی شاهرودکارشناس امور اداري -کارشناس ارشد مدیریت دولتی- 1

  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی- 2

رفتار شهروندي سازمانی مجموعه فعالیتهاي مازاد نقش هاي رسمی کارکنان می باشد که موجب بهبود اثربخشی  : سابقه وهدف
در پژوهش هاي اخیر رفتار شهروندي بیشتر مورد تاکید محققین بوده ومورد واکاوي قرار گرفته است.بر این اساس سازمانی می شوند.

مطالعات گوناگونی با هدف شناسایی عوامل مختلف موثر بر رفتار شهروندي سازمانی انجام شده وعوامل مختلف فردي وسازمانی 
فتار  شهروندي سازمانی موثر باشد هوش معنوي می باشد.. هدف از این مطالعه، معرفی شده اند.یکی از عواملی که می تواند بر ر

اندازه گیري هوش معنوي و رفتار شهروندي سازمانی و بررسی روابط بین این دو متغیر و بررسی تأثیر مؤلفه هاي هر یک از آنها بر 
  یکدیگر می باشد.

توصیفی و از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماري شامل تمام کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی  -مطالعه کاربردي روش کار:
نفر به صورت تصادفی از واحدهاي مختلف دانشگاه انتخاب شدند . از پرسشنامه هاي  80کارمند تعداد  400شاهرود است که از بین 

سازمانی پادساکف براي گردآوري داده ها استفاده شده است. داده هاي جمع آوري  هوش معنوي بدیع و همکاران و رفتار شهروندي
براي تجزیه و   spss 21شده نرمال بوده و از ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون من ویتنی و رگرسیون چندگانه در نرم افزار 

  تحلیل داده ها استفاده شده است.

، ارتباط معناداري بین هوش معنوي و رفتار شهروندي سازمانی به طور کلی وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد  یافته ها :
همچنین مؤلفه هایی از هر کدام که قادر به پیش بینی متغیر دیگر بوده اند شناسایی شده و توان این پیش بینی نیز محاسبه گردید. 

آگاهی عشق وعالقه وسجایاي اخالقی بر بروز رفتار شهروندي  همچنین این نتایج نشان می دهند که از بین ابعاد هوش معنوي خود
  سازمانی تاثیر بیشتري دارند.

ین کارکنان از نظر متغیر رفتار شهروندي سازمانی در سطح مناسبی قرار دارند اما از نظر متغیر هوش معنوي باید ا نتیجه گیري:
  ی راهکارهاي پیشنهادي براي این امر درمتن ذکر شده است.تقویت شوند تا موجب اثربخشی هر چه بیشتر سازمان گردد که برخ

 هوش معنوي ، رفتار شهروندي سازمانی ، کارکنان ستادي، منابع انسانی واژه هاي کلیدي:
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اثرهوش هیجانی بر رفتارهاي کاري ضد بهره ور و رفتارهاي شهروندي سازمانی در میان کارکنان بیمارستان قائم 

  شهرستان رشت

  3، رضا منجیلی2، فردین مهرابیان1مهرداد گودرزوند چگینی

 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداري واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، گیالن - 1
 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، گیالن - 2
شناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروي انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداري واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوي کار - 3

  رشت، گیالن
مطالعه رفتار افراد در محیط هاي کاري از دیر باز مورد توجه دانشمندان علوم مدیریت بوده است، هدف از تحقیق  سابقه و هدف:

میان کارکنان بیمارستان قائم هیجانی بر رفتارهاي کاري ضد بهره ور و رفتارهاي شهروندي سازمانی در حاضر بررسی تاثیر هوش 
  می باشد.ستان رشت شهر

دسته مطالعات توصیفی، مقطعی و از نوع همبستگی است. جامعه و محیط  پژوهش، کارکنان بیمارستان قائم تحقیق از روش کار: 
نفر  47نفرمی باشند لذا با استفاده از فرمول کوکران نمونه اي به حجم  876شهر رشت بودند، با توجه به اینکه کل جامعه پژوهش 

اندارد بود. روایی  پرسشنامه با بهره گیري از نظرات متخصصان و پایایی آن با محاسبه شد. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه است
 محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ تایید شد. نرمالیته توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگرف اسمرینف بررسی و تایید شد. تجزیه و

  ماري من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.و آزمون آ 20spssنرم افزار آماري  تحلیل داده ها  با استفاده از
و همچنین بین  469/0و ضریب همبستگی  001/0بین هوش هیجانی و رفتارهاي کاري ضد بهره ور با سطح معناداري یافته ها: 

  دارد.رابطه معناداري وجود  377/0و ضریب همبستگی 009/0هوش هیجانی و رفتارهاي شهروندي سازمانی با سطح معناداري
با توجه به اینکه بین هوش هیجانی و رفتارهاي کاري ضد بهره ور و رفتارهاي شهروندي سازمانی کارکنان بیمارستان نتیجه گیري: 

قائم شهر رشت رابطه معناداري وجود دارد، لذا جهت جذب افراد با هوش هیجانی متناسب با جایگاه شغلی مد نظر فرآیندي را 
به  توانمندسازي کارکنان و آموزش رفتار هاي شهروندي سازمانی و کنترل هوش هیجانی در راستاي طراحی کرد. همچنین نسبت 

  منافع سازمان و کاهش رفتار هاي ضدبهره ور اقدام نمود. 
  هوش هیجانی، رفتار هاي کاري ضد بهره ور، رفتارهاي شهروندي سازمانیواژه هاي کلیدي: 
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هاي مدیریت تعارض در مدیران و کارکنان مجتمع چندگانه گاردنر با استراتژيبررسی رابطه بین هوش 

  1393دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) در سال 
  5افشانیعلی گل، 4فاطمه مشتشرق، 3موسی قربانی ولیک چالی ،2خدیجه قربانی ولیک چالی، 1غالمعباس مالزاده محلی

  مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشجوي دکتري روانشناسی سالمت، معاونت توسعه -1

  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور قائمشهر  -2

  مدرس دانشگاه شهید ستاري تهران - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارشناس امور آموزشی دانشگاه شهید ستاري -3

  علوم پزشکی مازندران  کارشناس خدمات آموزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه -4

  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران-5

چنین اهمیت نقش مدیران در تعارضات ي پیامدهاي سازمانی هوش هیجانی و همبا توجه به رشد تحقیقات در زمینهسابقه و هدف: 

هاي مدیریت تعارض در بررسی رابطه بین هوش چندگانه گاردنر با استراتژيشان، هدف اصلی این پژوهش، ها و کارکنانبین آن

  بود. )ص( اعظم پیامبر دانشگاهی مدیران و کارکنان مجتمع

-نفر تشکیل می 450 این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري کار:روش

عنوان نمونه آماري  اي بهطبقه-گیري تصادفینفر با روش نمونه 210) تعداد 1970و مورگان ( بر اساس جدول کرجسیدادند که 

بعد هوش (کالمی،  8) در 2005هوش چندگانه گاردنر چیسلت و چاپمن ( نامهها از پرسشآوري دادهانتخاب شدند. جهت جمع

نامه استراتژي مدیریت سوال و پرسش 40گرا) با و  طبیعتمنطقی و ریاضی، موسیقیایی، جسمانی، فضایی، برون فردي، درون فردي 

سوال استفاده شده است. روایی صوري و  30گرایی و کنترل) با حلتعارض پوتنام و ویلسون در سه بعد استراتژهاي (عدم مقابله، راه

نامه ن ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشمحتوایی ابزارها به رویت چند تن از اساتید متخصص رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمو

-بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده α=87/0هاي مدیریت تعارض نامه استراتژيو پرسش α=91/0هوش چندگانه گاردنر 

  هاي همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. ها از آزمون

گرا منطقی و ریاضی، هوش برون فردي، هوش درون فردي و هوش طبیعتاز بین هوش چندگانه گاردنر، بین هوش زبانی،  ها:یافته

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ولی  )ص( اعظم پیامبر دانشگاهی مجتمع کارکنان و هاي مدیریت تعارض در مدیرانبا استراتژي

 دانشگاهی و کارکنان مجتمع هاي مدیریت تعارض در مدیرانبین هوش موسیقیایی، هوش جسمانی و هوش فضایی با استراتژي

  رابطه معناداري وجود ندارد. )ص( اعظم پیامبر

هوش هیجانی عاملی مهم در شناسایی و هدایت تعارض است. بنابراین ضروري است در انتخاب و بهبود عملکرد  گیري:نتیجه

ه راهبردهاي مدیریت تعارض، راه براي مدیران سطوح عالی، هوش هیجانی مورد توجه قرار گیرد و با آموزش مداوم مدیران در زمین

  شناخت و برخورد به موقع و صحیح تعارض هموار گردد.

 اعظم پیامبر دانشگاهی هاي مدیریت تعارض، مجتمعهوش چندگانه گاردنر، استراتژيواژه هاي کلیدي: 
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  بررسی عوامل موثر در رضایتمندي ارباب رجوع در میان آموزه هاي اسالم
  

  3، رخساره نوریان راد2نسرین شهمیري، 1عالیه سوهان فرجی

  
 مسئول آموزش پزشکی ( فوق لیسانس علوم تشریح )، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 کارشناس امور اینترنی ( فوق لیسانس مامایی )، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 یزي شهري )، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد قائم شهرکارشناس دروس عمومی ( فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ر - 3
 

سازمان ها با آگاهی از طرز تلقی ارباب رجوع در مورد عملکردشان می توانند تصمیمات موثر تري اتخاذ کنند. در سابقه و هدف: 
آنها، رضایت و بندگی خداوند امکان جهان بینی اسالمی، راه خدا از میان خلق می گذرد، یعنی بدون تکریم انسان ها و جلب رضایت 

پذیر نیست. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رضایتمندي ارباب رجوع با جستجو در میان آیات قرآن و احادیث می 
  باشد.

 googleعدد از جدیدترین مقاالت در سایتهاي  15مطالعه حاضر از نوع مروري بوده که با مطالعه کتب اسالمی و روش کار: 
scholar   ،SID  ،Magiran  ،Elsevier  وgoogle    .صورت گرفت ،  

هنگام مالقات با برادران و  "یافته هاي پژوهش به اجمال شامل موارد زیر می باشد: اهمیت ظاهر: پیامبر اکرم (ص) یافته ها: 
به قول خود عمل کنید، قول شما، مسئولیت  ". اهمیت وقت مالقات : سوره اسراء "خواهران دینی خود ، لباس آراسته و زیبا بپوشید

. اهمیت احترام به سالمندان: پیامبر اکرم ( ص ) "صریح، دقیق و مختصر سخن بگویید "ص) . اهمیت گفتگو: پیامبر اکرم ("شماست
هنگام صحبت کردن با فقرا لذت بخش باشید و با  ". احترام به تهیدستان : "کسی که به سالمندان احترام نگذارد از ما نیست "

روي خود را با غرور از مردم برنگردانید، و با گستاخی و  " 18. دوري از کبر و غرور: سوره لقمان آیه "بهترین زبان سخن بگویید
حرکت مسلمان در مسیر برآوردن حاجت مسلمان دیگر از هفتاد  ". حرکت براي خدمت: امام صادق (ع)"تکبر روي زمین راه نروید
ست در انجام هر کاري، حتی شایسته ا ". تصحیح انگیزه و داشتن قصد قربت در هر کاري: پیامبر اکرم"طواف خانه خدا بهتر است

  . "خوردن و خوابیدن ، انگیزه االهی داشته باشید
با به کارگیري دستورات قرآن و احادیث ، موجبات رضایت خاطر مردم در بخش هاي اداري، فراهم خواهد شد. پیشنهاد نتیجه گیري: 

  و در معرض دید کارکنان قرار گیرد.  می شود یافته هاي حاصل از این پژوهش به صورت نکته روز در سیستم اتوماسیون
 رضایتمندي، ارباب رجوع، اسالم واژه هاي کلیدي:
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  هاي علوم پزشکیسازي و نهادینه کردن تفکر استراتژیک در دانشگاهمزایاي جاري
 سید مظفر ربیعی

  دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
گی پزشکی با کارکردهاي متنوع بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی داراي پیچید هاي علومدانشگاه سابقه و هدف:

-باالي سازمانی هستند که باید با منابع محدود، به نیازهاي نامحدود جامعه پاسخ مناسب ارائه نمایند. پذیرش تفکر استراتژیک می
سازي و نهادینه شناحت مزایاي جارياین مطالعه به منظور ش نماید. هاي علوم پزشکی ایفاي نقتواند در پویایی و بالندگی دانشگاه
  هاي علوم پزشکی انجام گرفت.کردن تفکر استراتژیک در دانشگاه

 Magiran , Google scholar, Iranmedex هايسایت در جستجو با اي وبه صورت کتابخانه مروري مطالعه روش کار:
SID  بندي گردید.و طبقه  استخراج مطالعه هدف با مرتبط و منطبق مقاله 11ها با بررسی گرفت. داده انجام  

گیري آینده اي که قادر به تشخیص جهتاست به گونهرعایت حداکثر احتیاط و بصیرت با فرایند اندیشیدن تفکر استراتژیک  ها:یافته
امروز را با درستی بیشتري حدس بزند. برخورداري از استراتژي مدون  هاي آینده تصمیماتنتایج و بازتابتواند سازمان بوده و می

اي را ایجاد تا به طور تواند زمینهسازي تفکر استراتژیک، می با جاري هاي تعالی سازمانی است. دانشگاهیکی از معیارهاي اصلی مدل
-روز نماید و بدین شکل شرایط سازمانی را براي تصمیم مداوم اطالعات را از محیط دریافت و بر اساس اطالعات دریافتی، خود را به

-یابد. با توسعه خالقیتگیري مبتنی بر شواهد فراهم نماید. در راستاي ترویج تفکر استراتژیک کار گروهی و تیمی توسعه و ارتقاء می
شود. با عقالیی برخوردار می گرایی محض اجتناب و بدین ترتیب دانشگاه از تفکر یکپارچه، منطقی وها، از سنتها و نوآوري

هاي کلیدي مثل تربیت منابع انسانی، کند. در راستاي اثربخشی شاخصبرد برقرار می-هاي همکار تعامل سازنده و رابطه بردسازمان
د و نماید. از حالت سرباري و متکی صرف به منابع عمومی دولت بتدریج به سازمان مولهاي سودمند کارآفرینی را جستجو میمدل

- حاصل یا کم حاصل) را میوقفه و کمی (بعضا بیبر و انجام کارهاي کیفی، جاي کارهاي بیهاي میانشود. راهرقابتی تبدیل می
شود. گیرد. به عبارت دیگر توجه به کارایی (درست انجام دادن کار) کم رنگ و به اثربخشی (انجام کارهاي درست) تاکید بیشتري می

  گیرد.ها و عملکرد، به عنوان یکی از نقاط قوت سازمانی مورد پذیرش همگان قرار میظم و مستمر از فعالیتخودارزیابی جامع، من
هاي علوم پزشکی را در جهت استفاده تواند دانشگاهنتایج این مطالعه نشان داد که برخورداري از تفکر استراتژیک می گیري:نتیجه

  هدایت و به سازمان پیشرو و متعالی ارتقاء دهد.هاي سازمانی و محیطی بهینه از همه ظرفیت
 علوم پزشکی سازي تفکر استراتژیک، نهادینه کردن تفکر استراتژیک دانشگاهتفکر استراتژیک، جاري هاي کلیدي:واژه
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  ر بیمارستان آیت اله روحانی بابلدسالمت بر ترویج زایمان طبیعی نظام بررسی تاثیر طرح تحول 
  

  *3مژگان نعیمی راد، 2، مریم هاشمی1محمود صادقی

  
  مرکز تحقیقات بیماري هاي عفونی و گرمسیري، استادیار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل_1
  کارشناس پرستاري و مترون بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل_2
  روحانی بابل، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابلواحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اله _3
  

	سابقه و هدف دستور العمل ترویج زایمان طبیعی از مجموعه دستورالعمل هاي برنامه تحول نظام سالمت می باشد که از :
سزارین را هر سه ماهه به  الزم االجرا می باشد. جهت ارتقا سالمت مادران و نوزادن، هر بیمارستان مکلف است میزان 15/2/1393

  پایه کاهش دهد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر طرح تحول سالمت بر ترویج زایمان طبیعی می باشد. %5/2میزان 
 15الی  1393اردیبهشت  15این مطالعه به روش مقطعی و گذشته نگر انجام شد. میزان زایمان هاي سزارین و طبیعی از روش کار: 
از سامانه ثبت زایمان اطالعات مادران از بخش زایمان بیمارستان آیت اله روحانی بابل استخراج شد و داده ها مورد  1394اردیبهشت 

  تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. 
می باشد که نسبت  %8/38زایمان انجام شده در یکساله اجراي طرح تحول سالمت آمار زایمان طبیعی  2790از مجموع :	یافته ها

افزایش یافته است. بیشترین آمار افزایش زایمان طبیعی به ترتیب مربوط به ماه هاي آذز، دي، مهر،  %8/7ل از اجراي طرح به قب
و در ماه هاي اسفند، فروردین و  %3/4و  %6/6، %6/6، %3/8، %3/9، %4/10، %9/12، %8/13مرداد، بهمن، خرداد، تیر و آبان 

کاهش داشته است ولی در هر دو نیمه اردیبهشت ماه افزایش چشمگیري  %7/0و  %6/1، %3/2 شهریور آمار زایمان طبیعی به ترتیب
  ).%7/0تا  %2/0در آمار زایمان طبیعی نداشتیم ( از 

) 1392پایه (یعنی نسبت به سال  %10: اگرچه که آمار زایمان طبیعی در طی طرح یکساله تحول سالمت به میزان نتیجه گیري
ت ولی این بیمارستان با توجه به اینکه سطح سه می باشد و پذیراي مادران باردار پر خطر می باشد توانسته کاهش پیدا نکرده اس

کاهش دهد، لذا جهت کاهش بیشتر آمار سزارین نیازمند اقدامات بیشتر بخصوص در  %8/7است آمار زایمان طبیعی را به میزان 
  ان طبیعی می باشیم.زمینه خوشایند سازي و راهکار هاي بی دردي در زایم

 زایمان، سالمت، طبیعیواژه هاي کلیدي: 
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هاي پزشکی نسبت به دریافت مدرك تحصیلی بصورت سنتی و  بررسی میزان رضایتمندي فارغ التحصیال ن گروه
  غیر الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
  فاطمه رضی نتاج آقا محلی

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت آموزشی، ،اداره امور فارغ التحصیالن

  
امروزه  یک استراتژي ضروري براي موفقیت سازمان می باشد.ارائه خدمات مطلوب اداري به مراجعه کنندگان  سابقه و هدف :

بسیاري از خدمات اداري همچنان بصورت سنتی و مکانیکی انجام می شود که بطور کلی با مشکالت فراوانی در زمینه هاي مختلف 
روبروست. مشکالتی که از دیدگاه هرکدام از مراجعه کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات اداري قابل توجه می باشد. این مطالعه با 

ن گروههاي پزشکی نسبت به دریافت مدرك تحصیلی بصورت سنتی و غیر یتمندي فارغ التحصیالی میزان رضاهدف بررس
  الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گردید.

نفر از مراجعه کنندگان به اداره امور فارغ التحصیالن معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  204این مطالعه بر روي روش کار : 
انجام گردید. ابزار جمع آوري داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با این مراجعه کنندگان بوده است. مطالب بیان شده  93ل بابل در سا

قرار داده شد و مورد تحلیل و  SPSS 16توسط آنها بصورت مکتوب درآورده شد و داده ها بصورت کد بندي شده در نرم افزار 
  تعیین گردید. ) >p   (0/05ها  بررسی قرار گرفت. سطح معنادار داده 

) از سیستم سنتی صدور مدرك تحصیلی ابراز نارضایتی می کردند مهمترین  ٪17/91نفر ( 186از میان مراجعه کنندگان   یافته ها:
موضوعات مطرح شده از میان این مصاحبه ها، اتالف وقت فراوان بدلیل عدم وجود سیستم الکترونیک جهت ارائه مدرك فارغ 

یا دانشکده هاي تابعه مخصوصا  )، مواجه شدن با عدم حضور مسئولین تایید کننده مدارك در واحدهاي ستادي و ٪90حصیلی (الت
)  و در نتیجه معطلی زیاد ، دوباره کاري  شدن در روند صدور مدرك تحصیلی بدلیل ٪35جهت مراجعه کنندگان شهرستانها(

ارتباط معنا داري با محل سکونت فارغ التحصیالن و )، بوده است.  ٪47ص (راهنمایی هاي نامناسب توسط اشخاص غیر متخص
،  ) >p   (05/0میزان رضایتمندي آنها وجود داشت به نحوي که فارغ التحصیالن شهرستانی مشکالت بیشتري را بیان می کردند

  .) <p   (05/0ود نداشتهمچنین هیچ رابطه معنا داري  بین جنسیت مراجعه کنندگان و میزان رضایتمندي آنها وج
با توجه به نتایج بدست آمده وجود یک سیستم متمرکز الکترونیک  جهت انجام امور فارغ التحصیلی به کاهش اتالف نتیجه گیري: 

وقت و عدم رضایتمندي مراجعه کنندگان، خصوصا ساکنین غیر بومی می انجامد و در نتیجه موجب ارتقا سطح کیفی ارائه خدمات 
افزایش رضایتمندي می شود . بنابراین یکی از راههاي رسیدن به این هدف تبدیل مجموعه فعالیتهاي مربوط به فارغ آموزشی و 

 التحصیالن رشته هاي گروه پزشکی از شکل سنتی و  مکانیکی بصورت الکترونیک می باشد. 
 رضایتمندي، فارغ التحصیالن، مدرك تحصیلی،  سنتی   واژه هاي کلیدي :
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برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در زمینه پذیرش دانشجو در چشم انداز ده تبیین 
  )1394-1404ساله (

  *4یوسف یحیی پور،  3، فاطمه رضازاده3، جمیله آقاتبار رودباري2، پروین سجادي1یداله زاهد پاشا

  
  معاون آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل. -1
  مدیر امور آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

  کارشناس تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل. -3
  مدیر تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -4
  

برنامه ریزي استراتژیک فرآیندي در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالشهاي آن جهت نیل به اهداف و  سابقه و هدف:
تبیین برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در زمینه پذیرش دانشجو در  رسالتهاي بلندمدت است، این مطالعه، جهت

  )، انجام شد.1394-1404چشم انداز ده ساله (
تحلیلی با بررسی برنامه استراتژیک معاونت آموزشی و داده هاي موجود مربوط به ظرفیت پذیرش دانشجویان -این مطالعه توصیفی روش کار: 

  در این معاونت انجام و تحلیل داده ها به صورت دستی انجام شد.
دانشجو در سال  350آموزشی، در نظر است پذیرش دانشجو کارشناسی پیوسته از تا پایان چشم انداز ده ساله برنامه استراتژیک معاونت  یافته ها:

، ثابت ماندن ظرفیت پذیرش دکتري عمومی پزشکی 20دانشجو به  60، در مقطع کارشناسی ناپیوسته از 1404دانشجو در سال  300به  1394
قل یک رشته جدید هر دو سال و راه اندازي حداقل چهار رشته طی دانشجو در سال)، در دوره هاي تکمیلی، راه اندازي حدا 140و دندانپزشکی (

 18دانشجو به  6دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و راه اندازي حداقل چهار رشته جدید و پذیرش از  80به  60سال و ظرفیت پذیرش از  10
 70دستیار به  55سه رشته تخصصی جدید و پذیرش از ) صورت پذیرد. در گروه بالینی، راه اندازي حداقل Phdنفر در مقطع دکتري تخصصی (

دستیار فوق تخصصی، پذیرش ثابت دستیار در هر ده رشته  6به  2و در گروه فوق تخصصی، راه اندازي حداقل دو رشته جدید و پذیرش از 
ی پژوهشی، با پذیرش ثابت دستیار در سال) و همچنین استراتژي ظرفیت پذیرش در رشته هاي دکتري تخصص 3تخصصی گروه دندانپزشکی(

  دانشجو در سال) می باشد. 3دانشجو در هفت گرایش (
هدف برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه در زمینه پذیرش دانشجو در چشم انداز ده ساله، کاهش و تعدیل ظرفیت پذیرش  :نتیجه گیري

 مالیم در مقاطع تکمیلی، طی ده سال آینده می باشد.در مقاطع غیرتکمیلی و راه اندازي و توسعه  پذیرش دانشجو با شیب 
 ، رشته.برنامه استراتژیک، چشم انداز، پذیرش دانشجو واژه هاي کلیدي:
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  مروري بر مدلهاي ارزیابی عملکرد سیستم هاي بهداشتی ودرمانی
  (الگوها، مفاهیم، تجربیات کشورها)

  3نصراهللا پور شیروانی، سید داود 2بهرام طهماسبی، 1قاسم عابدي
  دانشیار، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1
  . استادیار، دانشکده پرستاري و مامایی حضرت زینب آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران2
  . استادیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پرشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل3
  

سازمان جهانی بهداشت، موضوع ارزیابی عملکرد سیستم هاي بهداشتی و درمانی  2000بعد از انتشار گزارش سال سابقه و هدف: 
وارد ادبیات حوزه بهداشت و درمان شده است. ارزیابی عملکرد سیستم بهداشتی درمانی جهت شکل گیري یک فهم بطور رسمی 

هاي بهداشتی درمانی، ارائه یک بستر براي گفتگو بین برنامه ها و بین بخش هاي  مشترك از اولویت بندي براي تقویت سیستم
گذارند قابل استفاده مختلف و نیز ایجاد یک فهم مشترك براي برقراري ارتباط بین فعالیت هایی که بر پیامد هاي بهداشتی تاثیر می

  عاد و اجزاي آن مورد بررسی قرار گرفته است. است. در این پژوهش الگوهاي مختلف ارزیابی عملکرد نظام سالمت و اب
 تا 1998 هاي مرتبط، منابع مختلف الکترونیکی و کتابخانه اي مربوط به سالهايدر این مطالعه  با استفاده از کلید واژهروش کار: 

مهمترین الگوهاي بین المللی به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بررسی و مقایسه رایجترین و  2012
ارزیابی عملکرد بخش سالمت انجام شده و سپس مهمترین مفاهیم و عناوینی که در طراحی الگوي ارزابی عملکرد نقش دارد 

  استخراج شده است. در انتها تجربیات برخی کشورهاي منتخب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
کشور در این زمینه  9رایج و بین المللی مربوط به ارزیابی عملکرد نظام سالمت و نیز تجربیات  الگوي 10در این مطالعه، یافته ها: 

ساختار نظام سالمت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مهمترین ابعاد مورد توجه در ارزیابی عملکرد نظام سالمت شامل:  
د بهداشتی، کیفیت مراقبت، کارایی، پاسخگو بودن، برابري(عدالت) و سالمتی، پیامنظام اطالعات سالمت، ، منابع، تیتول، عملکرد

  می باشد. دسترسی
در هر کشوري به تناسب ساختار سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و برمبناي اهداف مورد انتظار از نظام سالمت نیاز به نتیجه گیري: 

از است تا الگوي ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف طراحی الگوي ارزیابی عملکرد می باشد. به جهت شفافیت و پاسخگویی، نی
هاي خود را بپذیرد. براي ارزیابی عملکرد نیاز است تا اجرایی نظام سالمت طراحی و اجرا شود تا هر واحد اجرایی مسئولیت فعالیت

لگوي ارزیابی کامل و بدون ریزي مناسب باشند. از آنجائیکه هیچ اواحدهاي اجرایی براي فعالیت خود داراي اهداف روشن و برنامه
باشد، بنابراین نتیجه طراحی هر الگوي ارزیابی عملکرد هم قبل و هم بعد از اجرا باید منتشر شده تا مورد انتقاد سازنده نقص نمی

  صاحبنظران قرار گرفته و نواقص آن برطرف شود. 
 چارچوب، ارزیابی عملکرد، نظام سالمت، ارزیابی، الگو واژه هاي کلیدي:
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 ها در ایرانو ارتباط آن با بار بیماري سال اخیر 5طی  پزشکی علوم حوزه در پژوهشی تولیدات سنجی علم

  2، حسن صیامیان1زهرا فروغی
  دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران _1
  سالمت، دانشکده پیراپزشکی ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندراناستادیار گروه مدارك پزشکی و فناوري اطاعات _2
 

تا  2010هاي سالطی  Scopusو  Pubmedدر پایگاه  پزشکی علوم حوزه در پژوهشی تولیدات سنجی علم سابقه و هدف:
  ایران می باشد. در ها بیماري بار با آن ارتباط و 2014

 طریق از و سنجی علم روش از گیريبهره با هاو دادهاي به انجام رسیده است این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه روش کار:
موضوعات مورد نظر این  حوزه در موجود علمی شامل تولیدات آماري است. جامعه شده گردآوري برداريفیش و مستقیم مشاهده
  Scopus و PubMed  اطالعاتی هايپایگاه در 2014 تا 2010 هايسال طی در ایرانی پژوهشگران توسط که پژوهش

 بر PubMed پایگاه در مطالعه مورد کلید واژه براي موضوعات ترینمناسب استخراج منظور به .باشد می، استشده سازينمایه
 اساس تولیدات علمی بر در هر دو پایگاه، جستجو گردید. انتخاب رکورد ترین_تخصصی و صورت گرفت جستجو MeSH اساس

 رکوردهاي سنجی مربوطه انجام گردید. علم هايواژه کلید و) 2010-2014( Years)،   ایران کشور( Affiliation: هاي فیلد
  به صورت تخصصی انجام شد . Scopus پایگاه طریق از آمده نیز بدست

 رکورد به حوادث 76رکورد به اعتیاد و  234است که شده  سازي نمایه PubMed  پایگاه رکورد در  781مجموع  دریافته ها: 
عنوان  62افسردگی و  عنوان آن به اختالل 1530شده است که  بازیابی رکورد 2824نیز  Scopus  ترافیکی تعلق دارد و در پایگاه

 بیشترین افسردگی بیماري همچنان علمیتولیدات مشترك موارد حذف از بعد پایگاه دو هر در همچنین آن به اعتیاد اختصاص دارد.
  گیرد.می دربر را تعداد

قلب با آن که بیشترین بار بیماري را در  ایسکمیک هايترافیکی و بیماري دهد که حوادث: نتایج این تحقیق نشان مینتیجه گیري
مانی مورد نظر این فاصله ز علمی در  تولیدات از کمی درصد  Scopus و PubMed پایگاه دو هر گیرند اما درایران در بر می

   دارد. ها اختصاصاین بیماري پژوهش به
 Pubmed ،Scopus ، بار بیماري ، ایران ، تولیدات علمی :کلیدي هايواژه
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شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر برعملکرد مدیران ستادي دانشگاه علوم پزشکی مازندران با استفاده از 
  AHPفرآیند سلسله مراتبی 

 
  PH( 2علی تاجدینM.A)(1  ،)مراد تقوي اللیمی

  
 علوم پزشکی مازندران دانشگاه قائمشهر، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی دولتی دانشگاه آزاد واحد - 1

   دانشگاه علوم وفنون بابلدکتري مهندسی صنایع،  -2

دارد، براي گریز از ارزش  مدیران آن سازمانبا عملکرد  یارتباط مستقیم میزان موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف هدف:سابقه و 
. دگردمطالعه  سازمانی نیزموثر بر عملکرد  یابی ذهنی ضروري است در کنار توجه به معیارهاي کاري، اخالقی و ارزش یابی، عوامل

شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر بر عملکرد مدیران ستادي دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بررسی بنابراین پژوهش حاضر به 
 پرداخته است. AHPاستفاده از فرآیند سلسله مراتبی 

به  علوم پزشکی مازندران مدیران ستادي دانشگاهکلیه پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماري شامل  روش کار:
نفر ونمونه گیري از نوع سرشماري و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نرخ ناسازگاري محاسبه شده براي  20تعداد 

از  هابرآورد و براي تعیین روایی این ابزارها از روایی صوري و محتوایی استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده 07/0پرسش نامه ها 
 استفاده شد. AHPتکنیک سلسله مراتبی 

و بعد از آن به ترتیب مهارت فنی، انسانی و ادراکی می  نتایج حاصل نشان داد که مهمترین عامل مهارت هاي فردي استیافته ها: 
بر اساس نتایج حاصل آراستگی  موثر برعملکرد مدیران ستادي دانشگاه: فرديعوامل مهمترین معیارهاي مرتبط با  استنتاج: باشد.

مهمترین معیارهاي می باشد.  فن بیان و سخن گفتن، رعایت شعائر، اخالق و رفتارظاهر داراي باالترین الویت و بعد از آن به ترتیب 
 به ترتیب.داراي باالترین الویت و بعد از آن  شرکت در فعالیت هاي اجتماعی سازمانبر اساس نتایج حاصل انسانی: عوامل مرتبط با 

داراي  شرکت در ریسک پذیريبر اساس نتایج حاصل  فنی:عوامل مهمترین معیارهاي مرتبط با می باشد. برد  -ایجاد محیط برد 
مهمترین معیارهاي می باشد.   به روز بودن دانش و اطالعات و بکارگیري فناوري هاي نوین باالترین الویت و بعد از آن به ترتیب.

به حل کننده  داراي باالترین الویت و بعد از آن به ترتیب  داشتن تفکر سیستمیبر اساس نتایج حاصل راکی: ادعوامل مرتبط با 
  می باشد. توانایی پیش بینی پیامدها قدرت تصمیم گیري،  ،مشکالت

دانشگاه علوم  ، مدیران ستادي،AHP: عملکرد، مهارت فردي، مهارت انسانی، مهارت فنی، مهارت ادراکی، واژه هاي کلیدي
  پزشکی مازندران  

 

 

 

 

 

 

 



 

   237   
 

  )1394دورنماي بیکاري پنهان در میان ثبت نام شدگان سامانه متقاضیان کار دانشگاه علوم پزشکی بابل (
  

  4پور شیروانی، سیدداود نصراهللا3، احمد غالم نیا روشن2، محمود حاجی احمدي 1رویا رمضانی فوکالئی

  

 توسعه، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس امور رایانه، معاونت  - 1
 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
 استادیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4

 
 کهشود می یکار شده است که شامل شاغالنوارد بازاربا عنوان بیکاري پنهان وعی از بیکاري هاي اخیر ندر سالسابقه و هدف: 

سازمان مربوطه ایجاد تشکیالت  اي که باتناقض شغلیباشد. بیکاري پنهان با توجه به نمیدانش آنها شغلشان مرتبط با تخصص و 
نام شدگان پنهان در میان ثبتاین مطالعه بمنظور تعیین میزان بیکاري . نمایدمشکالت فراوانی براي آن سیستم ایجاد میکند، می

  کار دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت.سامانه جویندگان
شدگان در سامانه نامپژوهش ثبت انجام گرفت. جامعه 1394تحلیلی می باشد که در تابستان -مطالعه حاضر از نوع توصیفیکار: روش

نام الکترونیکی ثبتها فرمآوري دادهشگاه علوم پزشکی بابل بودند که بصورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمعکار دانمتقاضیان
تحصیلی و شغل مورد تحصیلی، رشتههایی از قبیل: جنس، مدركسایت دانشگاه علوم پزشکی بابل شامل متغیرجویندگان کار در وب

  مورد تحلیل قرار گرفت.P<0/05داريبا سطح معنی spss17ها در نرم افزار تقاضا بود. داده
نفر 315) زن بودند. از نظر سطح تحصیالت تعداد %51نفر (1110کار در سامانه شدگان متقاضینامنفر ثبت 2177از تعداد ها: یافته

ارشد و باالتر بودند. رشناسی )کا%14نفر (305) کارشناسی و %60,4نفر (1315) کاردانی، %11,1نفر (242دیپلم، ) دیپلم و زیر14,5%(
آن، هاي مرتبط با) مدیریت، حسابداري و رشته%20,7نفر (450آن، درمانی و وابسته به) بهداشتی%11,5نفر (251هاي تحصیلی: رشته
ل غیرمرتبط )متقاضی مشاغ%52,7نفر (1147ها بودند. تعداد هاي مرتبط با آن و مابقی از سایر رشته) کامپیوتر و رشته%13نفر (283

هاي ) از رشته%6,5نفر (74شده از سوي دانشگاه بودندکه شامل: گونه شغل ارائهتحصیلی خود یا حاضر به پذیرش هربا رشته
هاي ) ازکامپیوتر و رشته%14,7نفر( 169هاي مرتبط. هاي مدیریت، حسابداري و رشته) از رشته%13,2نفر (151درمانی. بهداشتی

شدگان مورد نیاز اصلی دانشگاه بود.  نام) از کل ثبت%45,2نفر ( 984ها بودند. همچنین رشته تحصیلی ایر رشتهمرتبط و مابقی از س
) از کل %2,7نفر(8تحصیلی کارشناسی، ) از کل دارندگان مدرك%4نفر (53تحصیلی کاردانی، ) از کل دارندگان مدرك%14,4نفر (35

کار، مدرك تحصیلی با نوع درخواستهاير به پذیرش مشاغل خدماتی بودند. بین مدركارشد حاضتحصیلی کارشناسیدارندگان مدرك
تحصیلی با درخواستهاي مشاغل خدماتی رابطه معنیهاي مورد نیاز دانشگاه و همچنین مدرك و رشتهتحصیلی با رشتهو رشته

  ).P=0.000داروجود داشت (
نام شدگان با وضعیت ایجاد بیکاري پنهان حاضر به اشتغال در دانشگاه علوم از ثبتنتایج مطالعه نشان داد بیش از نیمی گیري: نتیجه

-نیرو در دانشگاه حساسیتپنهان در دانشگاه، مسئولین جذب  گردد براي پیشگیري از توسعه بیکاريپزشکی بابل شدند. پیشنهاد می
  هاي الزم در گزینش افراد را با توجه به تخصص آنها بعمل آورند.

    بیکاري، بیکاري پنهان، جویندگان کار، دانشگاه علوم پزشکی بابل هاي کلیدي:هواژ
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لستانگ پزشکی علوم دانشگاه مرکزي بارضایت مندي ارباب رجوع درستاد سازمانی هوش بین رابطه بررسی  

 فروغ خلیلی نژاد

   ومنابع دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، کارشناس امور اداري ،معاونت توسعه مدیریت 

نمادهـا   و کـاربرد  درك دریافـت،  توانـایی  بـه  در هـر مـورد، هـوش    اسـت  هـوش  مختلـف  از انـواع  صـحبت  امروزه مقدمه و هدف:
-مـی  توانمنـد  سـازمانی  گیـري تصـمیم  بـراي  را سـازمانی، مـا   هـوش . دارد اشـاره  اسـت،  انتزاعـی  توانـایی  نـوعی  کـه  هـا و سمبل

 محققـان،  از بسـیاري  گفتـۀ  اسـت بـه   مـؤثر  بـر سـازمان   کـه  عـواملی  همـه  از فراگیـر  دانشـی  داشـتن  یعنـی  سازمانی هوش. سازد
 باشد.می کارکنان اخالق رضایتمندي کارکنان ، در مهم عوامل از یکی

 هـدف  نظـر  از تحقیـق  ایـن  .شـد  اسـتفاده  سـاده  تصـادفی  گیـري نمونـه  آمـاري، از روش  از جامعـه  گیـري نمونـه  بـراي  کار: روش
 بـه  نسـبت  کارکنـان  نگـرش  خصـوص  در اطالعـات  گـردآوري  بـراي . باشـد مـی  همبسـتگی  و پیمایشـی  روش از نظـر  و کاربردي
-شــاخص از توصــیفی آمــار ســطح در اطالعــات، و هــاداده تحلیــل و تجزیــه بــراي و از دو مشــتریان و وفــاداري ســازمانی هــوش

 همبسـتگی  ضـریب  آزمـون  نرمالیتـه،  از آزمـون  اسـتنباطی  آمـار  سـطح  در و نمودارهـا  جـداول،  رسـم  درصـد،  فراوانـی،  نظیـر  هایی
 است. شده استفاده واریانس و پیرسون، رگرسیون

سـازمانی، توانـایی یـک سـازمان در جمـع آوري اطالعـات، داشـتن نـوآوري، تولیـد دانـش و فعالیـت بـر اسـاس               هـوش  یافته ها:
کنـد کـه ویژگـی خـدماتی کـه دریافـت       رجـوع احسـاس مـی    باشد. رضایت ارباب رجـوع حـالتی اسـت کـه اربـاب     دانش سبک می

 بـین  ،)پیرسـون (همبسـتگی   آزمـون  نتـایج  اسـاس  بـر  رجـوع  اربـاب  فرهنگـی، رضـایتمندي   هـوش  کرده برابر با انتظارات اوسـت. 
ــوش ــازمانی ه ــان س ــا کارکن ــاداري ب ــتریان وف ــطح در مش ــد 95 س ــه) Sig.> 05/0( درص ــادار رابط ــتقیمی و معن ) r <0(  مس
 ســازمانی هــوش متغیــر و.) شــودمــی مشــتریان وفــاداري افــزایش باعــث کارکنــان ســازمانی هــوش افــزایش یعنــی .دارد وجــود

  .نماید بینیپیش را مشتریان متغیر وفاداري تغییرات از درصد 6/62 تواندمی کارکنان

 از را مـدیریت، کارکنـان   شـود مـی  پیشـنهاد  سـازد. مـی  توانمنـد  سـازمانی  گیـري تصـمیم  بـراي  را ما سازمانی، هوش نتیجه گیري:
 در و شــود تشـریح  روشـنی  بـه  کارکنـان  همکـاري  از سـازمان  انتظـار  و نماینــد آگـاه  سـازمان  در خـود  هـاي نقـش  و هـا مسـئولیت 

  .باشد داشته وجود سازمان در کارکنان و مدیران بین و مستمري واضح ارتباط رابطه این

 رجوعهوش سازمانی ،رضایتمندي ارباب  کلیدي: واژه هاي
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 بررسی رابطه بازاریابی درونی و کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال

  1392دانشگاهی سمنان در سال  در  بیمارستان هاي
  2فاطمه اعتمادي ،1مریم نظري

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان_1
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان _2
  

هایی مواجه ساخته و پذیرش آن در بخش در دنیاي کنونی موضوع کیفیت خدمات، مدیریت سازمانها را با چالشسابقه و هدف: 
یکی از سازمانهاي خدماتی بسیار مهم بیمارستانهاي می باشند که ماموریت اصلی آنها . خدمات به طور فزاینده اي افزایش یافته است

در سالهاي گذشته سازمانها سعی با کیفیت براي بیماران و برآورد نیازها و انتظارات آن ها است.  در نظام سالمت ، تامین مراقبت
کرده اند از طریق مفاهیم و رویکردهاي بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم 

و نقش تعیین کننده رفتارهاي  و پزشکان با بیماران  مل مستقیم کارکنانتعا در بیمارستانها  سازند. یکی از ویژگی هاي مهم خدمات
  می باشد. بیماران آنها در برخورد با گرایانه مشتري

در بیمارستانهاي  شهر سمنان انجام گرفته است. تعداد نمونه ها طبق جدول مورگان   1392این مطالعه در نیمه اول سال  روش کار:
نفر از بیماران به صورت تصادفی ساده  انتخاب شدند. جهت گردآوري   167نفر از کارکنان و  217جامعه  و با در نظر گرفتن اندازه

اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد که براي ارزیابی کیفیت خدمات از پرسشنامه استاندارد سروکوال استفاده گردید و براي تحلیل 
 -تحلیل عاملی تاییدي  -آزمون تحلیل واریانس فریدمن - ارامتریک اسپیرمن)(معادل پ همبستگی پیرسون داده ها از آزمونهاي

  تحلیل مسیر استفاده شد.تکنیک و  مدل معادالت ساختاري
کیفیت خدمات و مشتري   -بازاریابی درونی متغیر اصلی تحقیق ( 3 که بینداد نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان یافته ها: 

مشاهده شده براي کلیه فرضیه هاي مطرح شده در تحقیق  (sig)داري سطح معنیدارد و  ی داري وجود رابطه مثبت و معن گرایی)
. لذا میان کلیه متغیرها درسطح است) کمتر =  %5داري استاندارد (باشد که از سطح معنی) میsig > 05/0( 05/0کوچکتر از
باشد این که ضریب همبستگی دو به دو متغیرها داراي عالمت مثبت میداري وجود دارد. با توجه به درصد رابطه معنی 95اطمینان 

 3توان گفت که جهت تغییرات این متغیرها با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است. همچنین بین کلیه عوامل در بنابراین می
  متغیر نیز رابطه مثبت و همبستگی وجود دارد.

نتایج تحقیق . ر اندازه گیري کیفیت خدمات در بیمارستانها داراي روایی و پایایی می باشدسروکوال به عنوان یک ابزا :نتیجه گیري
با در نظر گرفتن متغیر میانجی مشتري گرایی تاثیر مثبت و معناداري بر روي ابعاد  حاکی از آن است که اقدامات بازاریابی درونی

می  بیمارستانها و تاکید بیشتر بر بعد عوامل محسوسي بازاریابی درونی در به عبارتی با تاکید و اجرا کیفیت خدمات بیمارستانها دارد.
  خواهد شد.بیماران را ارتقا داد که نهایتاً موجب بهبود رضایت  بیمارانتوان کیفیت خدمات ارائه شده به 

 بیمارستانهاي دانشگاهی سمنان ،مشتري گرایی ،کیفیت خدمات ،: بازاریابی درونیکلیدي واژه هاي
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 تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن

  3شهال حسینخانی،  2مهرانگیز بالغی دماوندي، 1صدیقه بالغی دماوندي

  
 کارشناس پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوري،  دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 کارشناس اموراداري، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس معاونت توسعه  - 3

  
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است، که دو دیدگاه درباره عامل بوجود آورنده این تعهد وجود دارد.  سابقه و هدف:

. آنچه مسلم است، اینکه تعهد موجب بهره وري می داند امري رفتاريرا آن  يدیگر ها تعهد را امري عاطفی یا نگرشی و یکی از آن
  می شود. لذا این مطالعه مروري کوتاه به منظور بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی انجام شد. 

و با استفاده از واژه هاي  Magiran, IranMedex,ISCاین مطالعه مروري کوتاه با جستجو در سایت هاي اینترنتی  روش کار:
نی، رفتار سازمانی و بهره وري انجام شد. اطالعات بدست آمده دسته بندي و فقط مقاالت مرتبط با عوامل موثر کلیدي تعهد سازما

  بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.  
بیشتر تحقیقات مرتبط با تعهد سازمانی به منظور کشف پیش بینی ها و بازده هاي تعهد سازمانی هدایت شده اند در  یافته ها:

عامل بیرونی با  3عامل درونی و 2ص پیش بینی تعهد سازمانی از طریق عوامل بیرونی و درونی مرتبط با کار نشان داد که خصو
تعهد سازمانی رابطه معنی داري داشته و آنرا پیش بینی می کنند. پژوهشگران معتقدند که مدیران می توانند با تغییر و اصالح عوامل 

امل درونی را افزایش دهند. زیرا تعهد سازمانی تحت  تاثیر عواملی نظیر برنامه هاي بازنشستگی و سایر بیرونی در محیط کار، اثر عو
  مزایاي مربوط به یک شغل، پس از دوره طوالنی اشتغال است. 

ا ارتقاء نتایج مطالعه نشان داد که با شناخت عوامل انگیزشی و کاربرد ابزارهاي مناسب می توان تعهد سازمانی ر نتیجه گیري:
  بخشید. 

 تعهد سازمانی، رفتار سازمانی، بهره وري واژه هاي کلیدي:
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 يمورد یبررس: یسازمان و یشغل يمتغیرها اساس بر یشغل رضایت از یسازمان يیادگیر يتاثیرپذیر یبررس
 سمنان یپزشک علوم دانشگاه کارکنان

 يحامد هیمرض
  

  سمنان یپزشک علوم ارشد، یکارشناس
 دست به کار و کسب يدنیا در يبیشتر یرقابت يمزایا يبرا خود کارکنان انگیزه افزایش با درصدند پیوسته ها سازمان :هدف و سابقه
 را یسازمان و یآموزش يور ،بهره یرقابت مزیت یک عنوان به یسازمان يیادگیر. کنند عمل موفقتر خود يرقبا با یرویای در تا آورده

 یم موضوع این به ما پژوهش این در است کارکنان یشغل رضایت یسازمان يیادگیر بر موثر عوامل از ییک و آورد یم ارمغان به
 . دهد قرار تاثیر تحت را یشغل رضایت تواند یم یسازمان و یشغل يها متغیر براساس یشغل رضایت چگونه که پردازیم

 کارکنان آن يآمار جامعه. شود یم محسوب یپیمایش– یتوصیف آن ماهیت که يکاربرد یتحقیق ینوع مزبور پژوهش :مطالعه روش
 این يها داده. شدند نفرانتخاب 138 مورگان جدول براساس يگیر نمونه روش. باشد یم سمنان یپزشک علوم دانشگاه ومدرسین
 قرار تحلیل نظر مورد يها داده لیزرل و spss 19 افزار م نر از استفاده با و گردید يآور جمع نامه پرسش از استفاده با پژوهش

 سطح.گرفت قرار استفاده مورد يآمار جامعه یبررس يبرا ANOVA و SEMساختاري معادالت از ها فرضیه آزمون يبرا.  گرفت
 . شد گرفته نظر در 5 کمتر معنادار

 يمتغیرها بین از و موثراست یسازمان يیادگیر واحدبر 0,96 میزان به یشغل رضایت که گردید مشخص ها داده تحلیل در : ها یافته
 واحد کمترین واحد 032 با معیارهمکاران و بیشترین واحد 0,74با سرپرست معیار)،پرداخت ،همکاران ،سرپرستیشغل کار،ارتقا( یشغل
 یاطالعات يها ،فرهنگ،سیستم ي،تکنولوژ ساختار( یسازمان يها متغیر بین دیگراز یازسوی.  دارد یشغل رضایت يبررو تاثر

 عامل کمترین واحد 0,55 عملکردبا وسنجش عامل مهمترین واحد 0,86با یسازمان ساختار) یفیزیک ،امکانات عملکرد ،سنجش
 . شد شناخته یسازمان يیادگیر بر تاثرگذار

 یراض خود یشغل ازشرایط که یکارکنان باشدو یم موثر يیادگیر بر شدت به یشغل رضایت که است آن از یحاک نتایج: يگیر نتیجه
 نخواهند نمایش به خود از يا شایسته يبهرور و یبازده نتیجه ودر نداشته يیادگیر يبرا یکاف انگیزه زیاد احتمال به نیستند

 .دهند یم دست از یرقابت مزیت یک عنوان به را یسازمان يیادگیر سازمان و گذاشت
 يساختار معادالت ییاب سمنان،مدل یپزشک علوم دانشگاه ،یسازمان ي،یادگیریشغل رضایت :يدیکل يها واژه
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بررسی دیدگاه بیماران و پرستاران در مورد نقش عناصر آمیخته بازاریابی خدمات در گرایش بیماران به 
  هاي دولتی و خصوصیبیمارستان

  ابوالحسن گنجعلی
  

  شبکه بهداشت و درمان گلوگاه  رئیس امور عمومی

  
هم از  ) در گرایش بیماران به بیمارستان هاي دولتی و خصوصیp7آمیخته بازاریابی خدمات (بررسی نقش عوامل هدف:  سابقه و

دیدگاه بیماران و هم از دیدگاه پرستاران بسیار حائز اهمیت است. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین تفاوت دیدگاه بیماران و 
بر گرایش بیماران به بیمارستان هاي دولتی و خصوصی مرکز استان ) p7پرستاران در مورد نقش عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (

  مازندران انجام شده است.
تحلیلی بوده است، در این  –مطالعه حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردي و بر اساس روش گردآوري داده ها، توصیفیکار: روش

شدند. ابزار گردآوري داده هاي تحقیق، پرسشنامه محقق  پرستار به روش غیر احتمالی سهمیه اي انتخاب 613بیمار و 900مطالعه 
 tساخته عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بود که اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون 

  صورت گرفت. spss16استفاده شد که توسط نرم افزار
یماران و پرستاران در بیمارستان هاي دولتی، تنها در مورد تاثیر عامل قیمت در گرایش نتایج تحقیق نشان می دهد که بها: یافته

بیماران به بیمارستان هاي دولتی، اتفاق نظر داشتند و نظراتشان در مورد سایر عوامل متفاوت بود البته الزم به یادآوري است که در 
ل آمیخته بازاریابی، در مقایسه با بیماران داشتند. از سوي دیگر، گروه اغلب موارد ، پرستاران نگاه خوشبینانه تري در خصوصی عوام

هاي نظیر در بیمارستان هاي خصوصی، در مورد مسایل بیشتري با هم اتفاق نظر داشتند که آن عوامل عبارت بودند از محصول، 
دآوري است که دیدگاه آنها در مورد قیمت، از قیمت، مکان، ترویج، کارکنان، امکانات فیزیکی و مدیریت فرآیندها. اگرچه الزم به یا

  جنبه عدم تاثیر مطلوب آن عامل در گرایش بیماران بود.
به نظر می رسد که براي نزدیکتر نمودن نظرات پرستاران و بیماران در خصوص نقش عوامل آمیخته بازاریابی در گیري: نتیجه

ت عمل بیشتري در مورد چگونگی مدیریت مناسب جهت ارائه بهتر گرایش بیماران، مسوولین بیمارستان هاي دولتی بایستی دق
  خدمات و نیز استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت جلب بیماران ( مشتریان ) داشته باشند.

 دیدگاه، آمیخته بازاریابی خدمات، بیمار، بیمارستانکلیدي: واژه هاي
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 از ارسالی آماري هاي داده کیفیت ارتقاي جهت کارکنان برتوانمندسازي موثر آموزشی الگوي ارائه
  درمانی مراکزبهداشتی

  غراوي یپان عبدالحامد
  

  گنبدکاووس گلستان، مرکز بهداشت پزشکی علوم پزشکی، دانشگاه مدارك ارشد کارشناس
  
 کارکنان توانمندسازي جهت مهم هاي گام از یکی آن با متناوب هاي دوره واجراي آموزشی الگوي و ارائه شناساییسابقه و هدف:  

 شده انجام موضوع این بررسی هدف با مطالعه این که دارد آماري هاي داده کیفیت درارتقاي مهمی ونقش بوده سالمت حوزه در
  است.

 WHOوPubmed هاي جستجو درسایت و با اي کتابخانه صورت به که بوده مروري نوع از مطالعه اینروش کار: 
 و از گرفت انجام GoogleScholarو   Googleجستجوگر  موتورهاي از و با استفادهSIDو Magiranو   AHIMAو

 قرارگرفت. مورد بررسی مطالعه هدف با منطبق مقاله10 مرتبط مقاله 20بین
 داده فقط که است و مهم الزم باشد داشته کارآیی (MIS)اطالعات مدیریت سیستم که آن برايبررسی ها نشان داد که   یافته ها

بر  مقاله  5در آماري هاي داده کیفیت ارتقاي در راستاي نیز آموزش بحث گردد و در آوري جمع سازمانی اهداف نیاز مورد هاي
 که شده اشاره داده وريآ جمع هاي و با توجه بر هزینه شده تاکید آماري هاي و گزارش ثبت درنظام کشوري دستورالعمل پیوست
 دهی سامان در راستاي کارکنان توانمندسازي در اصالحی بر اقدامات شواهدي آوردن و فراهم  راه نقشهو  بررسی ابزار از استفاده

 ابزار راهنماي از استفاده با آموزشی مدل در پایان و کرد خواهد کمک آماري هاي داده کیفیت و ارتقاي دهی و گزارش ثبت نظام
  .گردد می پیشنهاد بهداشت جهانی سازمان

 بسیاري حل براي مناست رویکرد یک سالمت اطالعات مدیریت سیستم سازي و پیاده کاربرد داد که نشان بررسی این نتیجه گیري:

  .دارد حیاتی نقش کارکنان آموزش آن در که است آماري هاي داده کیفیت و ارتقاي آماري وگزارش ثبت نظام مشکالت از
 توانمندسازي، بهداشتی درمانیمراکز ، ها داده کیفیت، الگوي آموزشیواژه هاي کلیدي: 
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 بهداشت مراکز کارکنان یسازمان يرفتارشهروند و يساز توانمند بین رابطه یبررس

 گلستان استان یپزشک علوم دانشگاه

 یعرب ناصر

  
 گلستان یپزشک علوم دانشگاه ارشد، یکارشناس

  

 رفتارهـا  اینگونـه  بـه  توجـه  اسـت  کـرده  جلب خود رابه ومحققان مدیران توجه یسازمان يرفتارشهروند مفهوم امروزه :وهدف سابقه
 يتوانمندسـاز  بـین  رابطـه  حاضـرتعیین  پـژوهش  باشـدهدف  کارکنـان  يسازمانهاوتوانمندساز یاثربخش افزایش يازراهها یمیتواندیک
 .  است یسازمان يرفتارشهروند و کارکنان

 یپزشـک  علوم دانشگاه مراکزبهداشت کارکنان یسازمان يورفتارشهروند يتوانمندساز بین رابطه یبررس حاضربه درپژوهش :کار روش
 رفتـار  و اسـپریتزر  يالگـو  يمبنـا  بـر  يسـاز  توانمنـد  راستا این در.است شده پرداخته)تپه مراوه-کالله-گالیکش:مراکز(گلستان استان

 دانشـگاه  بهداشـت  مراکـز  کارکنـان  کلیه شامل يآمار جامعه.است گرفته قرار یبررس مورد ارگان يالگو يمبنا بر یسازمان يشهروند
 و یکرجسـ  جـدول  از بااسـتفاده  نمونـه  حجـم .باشـد  ینفرمـ  581بتعـداد )تپـه  مـراوه -کاللـه -گـالیکش :مراکـز (گلستان یپزشک علوم

 اطالعـات  يگـردآور  يبـرا .میباشـد  یوهمبسـتگ  یپیمایشـ  وازنظـرروش  يکاربرد ازنظرهدف تحقیق این.گردید نفرتعیین234مورگان
 یپایـای  تعیـین  يبـرا  گردیدکـه  اسـتفاده  دوپرسشـنامه  از يوتوانمندساز یسازمان يرفتارشهروند به نسبت کارکنان نگرش درخصوص
ـ  تعیـین  يوبـرا 91/0سـازمانی  يشـهروند  رفتار وپرسشنامه 81/0توانمندسازي پرسشنامه(کرونباخ يآلفا ازضریب ها پرسشنامه  یروای

ـ  نظیر یازشاخصهای یآمارتوصیف هاواطالعات،درسطح داده وتحلیل تجزیه يبرا.است شده استفاده یمحتوای یپرسشنامه،ازروای  یفراوان
 . است شده استفاده اسپیرمن یهمبستگ ضریب از یاستنباط آمار درسطح و ونمودارها جداول رسم درصدو و
 تحقیقشان در)1385( وهمکاران یفرهنگ.همسواست)1385(وهمکاران یفرهنگ تحقیقات بانتایج تحقیق این ،نتایجیبطورکل :ها یافته 

 يورفتارشـهروند ) ارزشـها  یوهمسـوی  یهمبسـتگ  کاربامعنا،احسـاس (کـار  درمحـیط  معنویت يها مؤلفه بین که رسیدند نتیجه این به
 يورفتارشـهروند  يتوانمندسـاز  بین رابطه"باعنوان یتحقیق)1389(وهمکاران یاسمعیل. دارد وجود دار یومعن مثبت يا رابطه یسازمان
 آن يهـا  ومؤلفـه  کارکنـان  يتوانمندسـاز  دادبـین  نشـان  ونتـایج  داده انجـام "تهـران  اسـتان  یبدن تربیت کل اداره کارکنان یسازمان

 .دارد حاضرمطابقت تحقیق بانتیجه وجودداردکه يمعنادار رابطه یسازمان يبارفتارشهروند
 یپزشـک  علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  مراکـز  کارکنان یسازمان يرفتارشهروند و يتوانمندساز ،بینیاصل بافرضیه درارتباط :يگیر نتیجه
 يتوانمندسـاز  متغیـر  دو از آمـده  بدست یهمبستگ میزان دهد یم نشان یپژوهش يها یافته.دارد وجود يمعنادار رابطه گلستان استان

ــین رو ایــن از اســت معنــادار یهمبســتگ ایــن  =000/0sig يدار یمعنــ اســطح =621/0r کارکنــان یســازمان يورفتارشــهروند  ب
 .  گیرد یم قرار تایید مورد یاصل یپژوهش فرضیه و دارد وجود يمعنادار رابطه کارکنان یسازمان يورفتارشهروند يتوانمندساز

 مراکزبهداشت ، يتوانمندساز ، یسازمان يرفتارشهروند : يکلید يها واژه
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تعدیل کننده یادگیري سازمانی درستاد بررسی رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد کارکنان با توجه به نقش 
   مرکزي دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  فروغ خلیلی نژاد
  

 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، کارشناس امور اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان

    
کار مبتنی بر دانش، ومحیط کسب  .باشدعملکرد کارکنان میهدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکري و  سابقه و هدف:

هاي منابع انسانی، نوآوري، روابط با مشتري، هاي ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگینیازمند رویکردي است که دارایی
ارزشمند است که دارایی نامشهود یک  سرمایه فکري نوعی سرمایه. گیردها، ساختار سازمانی و... را در بر میفرهنگ سازمانی، نظام

 .شودسازمان شناخته می

مدل براي انجام این پژوهش مبانی نظري وسیعی در زمینه سرمایه فکري و عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. : روش کار
این پژوهش بر اساس نظران شکل گرفت و تمامی فرضیات تحلیلی این پژوهش بر اساس این مطالعات و مراجعه به نظر صاحب 

. مورد تحلیل قرارگرفت) ايسرمایه انسانی، ساختاري و رابطه( اند و در نتیجه سرمایه فکري در سه بعدمدل تحلیلی بنا نهاده شده
هاي پژوهش با استفاده از داده. گیري تصادفی ساده انتخاب گردیده استنفر که به روش نمونه157 جامعه مورد مطالعه شامل

  آوري و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.جمع پرسشنامه
ي فکري، موضوع جدیدي است که به لحاظ نظري در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح و منبعی پر ارزش براي سرمایه یافته ها:

شود. عملکرد مانی و توانایی هاي آنها را شامل میآید، در واقع سرمایه فکري تمامی کارکنان، دانش سازسازمان ها به حساب می
بر اساس نتایج آزمون  .استي نیروي انسانی گذاشته شده عبارت است از نتیجه رسانی در وظایفی که از طرف سازمان برعهده

)  r>0( یمیرابطه معنادار و مستق.) Sig <05/0( درصد 95 ، بین سرمایه فکري و عملکرد کارکنان در سطح)پیرسون(همبستگی 
) سرمایه فکري( شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقلیعنی افزایش سرمایه فکري، سبب بهبود عملکرد کارکنان می. وجود دارد

  .باشدمی= )  r 864/0( کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان) عملکرد( و متغیر وابسته
سرمایه فکري و عملکرد کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رابطه دهد که بین ها نشان مییافتهنتیجه گیري: 

-ها اعتماد و مسئولیتگردد داشتن دیدگاه سیستمی و ایجاد فضاي باز یاد گیري در سازمانلذا پیشنهاد می .داري وجود داردمعنی
  .تواند منجر به افزایش و بهبود عملکرد گرددمیپذیري خود پذیري را در بین افراد سازمان بهبود بخشیده و این مسئولیت

 سرمایه فکري، عملکردکارکنان واژه هاي کلیدي:
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  بررسی عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه اي در ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  )M.A( (2علی اسدي کفشگري ) ، M.A(1سیده زینب موسوي

 
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس امور اداري، معاونت توسعه،، ارشناس ارشد مدیریت آموزشیک -1

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، کارشناس امور واگذاري، معاونت توسعه،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی -2

  
افزایش یافته است ولی هاي اخیر تعداد زنان ارتقا یافته به مشاغل مدیریتی  ها حاکی از این است که در سال بررسیسابقه و هدف: 

و میزان ارتقاي زنان به سطوح عالی مدیریت با سطح تحصیالت و  آنان هنوز سهم اندکی از کل مشاغل مدیریتی برخوردارند

این پژوهش سعی بر در بنابراین وجود نوعی مانع نامرئی به نام سقف شیشه اي بسیار بارز است. تجربیات آنان همخوانی ندارد.

و ارائه راهکارهایی مبنی بر کاهش و از بین بردن  علوم پزشکی مازندران موثر در ایجاد سقف شیشه اي در دانشگاهشناسایی عوامل 

  شده است.آن 

هاي موثر بر شکل گیري سقف شیشه اي می  زمینه یابی به بررسی شاخص -این تحقیق با اتخاذ ماهیت توصیفی روش کار: 

نفر در نظر گرفته شده است. سپس بر  200سمی و پیمانی ستاد مرکزي دانشگاه به تعداد پردازد. جامعه آماري از میان کارکنان ر

ابزارگردآوري اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی  نفر انتخاب شد. 127حسب جدول مورگان نمونه اي به تعداد 

آن توسط آزمون آلفاي کرونباخ، تجزیه و تحلیل داده  محتوایی آن توسط متخصصین و اساتید این زمینه تایید گردید. همچنین پایایی

(میانگین، انحراف معیار و استفاده از جداول و نمودارها ) به منظور مقایسه میانگین گروه ها و از  هاي این پژوهش از آمار توصیفی

  و آنوا جهت تحلیل سواالت پژوهش استفاده شد. tآمار استنباطی، آزمون هاي 

اصل از آزمون نشان می دهد که عوامل فرهنگی، جنسیتی، فرهنگ سازمانی و درك زنان نسبت به تواناییهاي خود نتایج حیافته ها: 

در ایجاد سقف شیشه اي موثر است. فرهنگ سازمانی بیشترین تاثیرو عوامل فرهنگی کمترین تاثیر را بر ایجاد سقف شیشه اي در 

  ته اند.ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی مازندران را داش

 : زنان، مدیریت، سقف شیشه اي، موانع، دانشگاهکلیديه هاي واژ
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  1393 :بررسی عملکرد بخش اتاق عمل بیمارستان شهید مطهري گنبد کاووس
  4، راحله وحدانی 3حسن سعیدي ، 2عافیه قربانی،  1بابک عرب

  

 ریاست بیمارستان، بیمارستان شهید مطهري گنبد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  - 1
 گلستان یپزشک علوم دانشگاه گنبد، يمطهر دیشه مارستانیب ، یپزشک مدارك ارشد کارشناس - 2
 گلستان یپزشک علوم دانشگاه ، گنبد يدمطهریشه مارستانیب ، يپرستار خدمات تیریمد سیرئ - 3
 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،بیمارستان شهیدمطهري گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان   - 4

  
استفاده مطلوب از زمان و برنامه ریزي فعالیت بخش اتاق عمل از عوامل مهم صرفه جویی در زمان و افزایش کارایی  سابقه و هدف:

این بخش است و مدیریت بیمارستان با نظارت بر برنامه کاري و فعالیت بخش اتاق عمل می تواند بازده این بخش را به نحو 
عملکرد بخش اتاق عمل بیمارستان شهید مطهري گنبدکاووس انجام پذیرفته مطلوبی افزایش دهد. این تحقیق با هدف بررسی 

  است.
این پژوهش ازنوع توصیفی می باشد. براي گردآوري داده ها با توجه به نوع اطالعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد روش کار: 

ات در اختیار منشی اتاق عمل قرار گرفت. فرمی طراحی گردیدکه پس از تائید کمیته پژوهش بیمارستان، جهت وارد کردن اطالع
  شده و با استفاده ازروش هاي آمار توصیفی تجزیه و تحلیل انجام پذیرفت.  SPSS17سپس اطالعات وارد نرم افزار 

) آن به صورت اورژانسی پذیرش  %73مورد ( 919موردعمل جراحی ثبت شده است که 1253تعداد  93درخرداد ماه سال  ها:یافته
مورد ( 799د. در بررسی اعمال جراحی انجام شده برحسب نوع تخصص مشخص گردیدکه بیشترین میزان اعمال جراحی با شده ان
) در شیفت عصر است. همچنین از %42مورد (  527) مربوط به ارتوپدي و باالترین میزان اعمال جراحی انجام شده با63,8%

بعدازظهر به وقوع پیوسته است. متوسط  3 -6) در فاصله زمانی %26,4ورد (م 330نظرساعت انجام اعمال جراحی، اکثرعمل ها با  
  مورد می باشد. 40انجام اعمال جراحی در هرروز 

با توجه به نتایج یافته ها الزم است تامین نیروهاي متخصص پزشکی دراکثر رشته ها به ویژه ارتوپدي و جراحی مغزو  گیري:نتیجه
ات مناسب براي بیماران ترومایی موردتوجه قرار گیرد. از سوي دیگر به علت اینکه اکثر اعمال اعصاب و تهیه تجهیزات و امکان

جراحی در شیفت عصر انجام می پذیرد. توزیع نیروي انسانی اتاق عمل و بی هوشی در این شیفت بایستی متناسب با حجم کاري 
  بخش  باشد.    

  عملکرد، اتاق عمل، گنبدکاوسواژه هاي کلیدي : 
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 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با رضایت مندي ارباب رجوع در ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  فروغ خلیلی نژاد
  

   کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، کارشناس امور اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ها که انواع مختلف هوش است در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درك وکاربرد نماد ها و سمبلامروزه صحبت از سابقه و هدف: 

امروزه هوش، پیشوند بسیاري از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشاندهنده تغییر نگاه . نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد
اي از اندیشیدن و  ي نوین به مقوله هوش است. هوش فرهنگی شیوهسازمان ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکردها

 تر عمل کنند.اي اثربخشگونه دهدکه آنان بتوانند در هر بستر فرهنگی، بهعمل را به مدیران وکارکنان آموزش می

روش کتابخانه اي با آوري اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و سوابق موضوع تحقیق از در تحقیق حاضر براي جمع کار: روش
این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش پیمایشی و همبستگی  .استفاده از منابع فارسی و منابع التین استفاده شده است

براي گردآوري اطالعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به هوش فرهنگی و رضایت مندي ارباب رجوع از دو پرسشنامه . باشدمی
هایی نظیر فراوانی، رسم جداول، ها و اطالعات، در سطح آمار توصیفی از شاخصبراي تجزیه و تحلیل داده است. استفاده گردیده

  نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیته، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و واریانس استفاده شده است.
و شغلی پاسخهاي سازگارانه تري شخصی هاي جدید در زندگی  سبت به موقعیتشود که افراد نهوش فرهنگی سبب مییافته ها: 

کند که دانش فرهنگی را به طور مناسبی در پاسخ به محیط سازد و براي او انگیزه ایجاد میبدهند و سازه اي است که فرد را توانا می
 05/0( درصد 95 ارکنان باوفاداري مشتریان در سطح، بین هوش فرهنگی ک)پیرسون(بر اساس نتایج آزمون همبستگی  .به کار گیرد

Sig.> (رابطه معنادار و مستقیمی )0r< (وجود دارد. و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل )و متغیر ) هوش فرهنگی کارکنان
-بانک می یعنی افزایش هوش فرهنگی کارکنان باعث افزایش وفاداري مشتریان.باشدمی= )  889/0r)(وفاداري مشتریان( وابسته
  شود.

  هوش فرهنگی، رضایت مندي ارباب رجوعواژه هاي کلیدي: 
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  مروري بر تفکر انتقادي
  سیما عطاریان

  
  کارشناس بودجه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

  
تفکر انتقادي است و کمبود این توانایی می تواند انسان را از مشارکت : یکی از حیاتی ترین مهارتها درجامعه امروز سابقه و هدف

موثر در جوامع باز دارد. اما با این همه در جوامع در مقابل کاربرد آن مقاومت هایی وجود دارد که نشان از ناآگاهی نسبت به معانی و 
  تقادي انجام گردید.مبانی این تفکر است. این پژوهش به منظور آگاهی در زمینه مفهوم تفکر ان

انجام گردید. کلیه منابع در زمینه تفکر انتقادي به زبان فارسی ازطریق بانک هاي  1394مطالعه مروري در بهار سال: روش کار
الکترونیکی همچون بانک اطالعاتی مقاالت علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران، اطالعات نشریات کشور 

مورد با  20مقاله و متن بود که از میان آنها تعداد  35وتور جستجوي گوگل با واژگان فارسی صورت گرفت. نتیجه جستجو و نیز در م
  بررسی سیستماتیک  و تحلیل محتوایی انتخاب شدند.

یی دانشجویان را در تعاریف متعددي در زمینه تفکر انتقادي موجود بود. از منظرآموزشی یک فرایند شناختی اساسی که توانا :یافته ها
مهارت حل مسئله و تصمیم گیري در موقعیتهاي متفاوت افزایش می داد و بعنوان برونداد آموزشی قابل بررسی بود. یک توانایی 
تفکر مستقل، روشن و منطقی و فعالیت نظام مند براي فهمیدن، ارزشیابی و یافتن عیوب استدالل ها بود. یک تفکر منطقی بود که 

و تجدید نظر عقاید، نظریات، اعمال و تصمیم گیري درباره آن ها بر مبناي دالیل وشواهد می پرداخت و نتایج درست و به بررسی 
منطقی از پیامد هاي آن بود. این تفکر از دو بخش انگیزش و مهارت انتقادي تشکیل می شد. انگیزش به معناي گرایش در 

حقیق، ارزشیابی، استنباط، توضیح و خود تنظیمی بوده است. در تمام مطالعات به بکارگیري تفکر و مهارت انتقادي شامل تفسیر، ت
  اثرات مثبت این تفکر وکمرنگ شدن بکارگیري آن در جوامع اعتراف گردید.          

لب و : تفکر انتقادي، تفکري عمیق، هدف دار، منطقی و بسیار مفید است که در زمینه حل مسئله، بررسی و فهم مطانتیجه گیري
تصمیم گیري کاربرد دارد. توصیه می شود مدیران حیطه هاي مختلف با ارزیابی علل افت کاربرد این تفکر زمینه بکارگیري آنرا 

  فراهم آورند.
 : تفکر انتقادي، تفکر، مهارت انتقادي، نگرشواژه هاي کلیدي
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 مرکز بهداشت شهرستان ساري )، در امور اداريISOامکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت (
  4، ارسطو گوران اوریمی 3محسن روحی2، اصغر نادي قرا ،1قاسم عابدي

  
  دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار مرکزتحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، ساري، ایران - 1
  ساري، ایران دانشجوي دکتراي آمار،کارشناس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت، - 2
 کارشناس مدیریت  - 3
  کارشناس ارشد مدیریت، سرپرست گروه تحول اداري و بهبود روش هاي دانشگاه علو پزشکی مازندران  - 4

 
)، در امور اداري مرکز بهداشت ISOاستقرار نظام مدیریت کیفیت (، سنجش وضعیت هدف از پژوهش حاضر سابقه و هدف:

وضعیت استقرار مدیریت کیفیت و ابعاد آن، در اداره مورد مطالعه، کلی از  یدرکمی باشد تا بتوان به واسطه آن شهرستان ساري 
  .پرداخت

-اساس داده این پژوهش برپیمایشی می باشد.  -تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از حیث روش تحقیق، توصیفیروش کار: 
از جامعه مورد نظر بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیري تصادفی ساده، تن از آزمودنی ها،  278آوري شده از هاي جمع

  پخش پرسشنامه ها تصادفی بوده است. انجام شده است.
استفاده شده  ، آزمون تی تک نمونه اي و آزمون فریدمناسمیرنف-گروفولموآزمون کاز پژوهش  سواالتبراي بررسی  یافته ها:

افته هاي پژوهش در ارتباط با سواالت هشتگانه، نشان می دهد، وضعیت ابعاد مشتري محوري و مشارکت کارکنان مطلوب ی .است
بوده و مرکز بهداشت شهرستان ساري در پیاده سازي این ابعاد از سیستم، موفق عمل کرده است. همچنین سه بعد رهبري، رویکرد 

طی بوده اند. یافته ها نشان داد، وضعیت سه بعد به شرح رویکرد سیستمی، رویکرد فرایندي و بهبود مستمر، داراي وضعیت متوس
واقعی به تصمیم گیري و ارتباط با تامین کنندگان و شرکاء نا مطلوب بوده و این اداره در پیاده سازي این ابعاد از سیستم، موفق عمل 

داراي وضعیت مطلوبی بوده و اداره مذکور در پیاده سازي  )ISO( نکرده است. یافته ها نشان داد، متغیر کلی نظام مدیریت کیفیت
  این سیستم، موفق عمل کرده است.

داراي وضعیت مطلوبی بوده و اداره مذکور در پیاده سازي  )ISO( یافته ها نشان داد، متغیر کلی نظام مدیریت کیفیت نتیجه گیري:
  این سیستم، موفق عمل کرده است.

 مرکز بهداشت شهرستان ساري، )ISO(نظام مدیریت کیفیت ایزو کیفیت،واژه هاي کلیدي: 
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بررسی  عملکرد اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل در توسعه تحصیالت تکمیلی بر اساس جدول 
 )1391-1394حد گسترش و اسناد باالدستی (

  2دکتر یوسف یحیی پور، 1، فاطمه رضازاده1جمیله آقاتبار رودباري

  
 کارشناس تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  مدیر تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  

راه اندازي . می باشد و توسعه پیشرفت براي هر دانشگاه ها و اهداف تحصیالت تکمیلی، از برنامه هاي رشته گسترشسابقه و هدف: 
رشته هاي تحصیالت تکمیلی باید با توجه به جدول حد گسترش و مصوبات وزارت متبوع صورت گیرد. این مطالعه به  و توسعه

  منظور بررسی عملکرد حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس خالصه نتایج جداول مذکور انجام می شود.
مستندات موجود در واحد تحصیالت تکمیلی و جداول حد گسترش  و براساساین مطالعه به صورت مقطعی و گذشته نگر روش کار: 

وزارت متبوع انجام و داده ها به صورت دستی تحلیل می گردند. براساس جداول حد گسترش، راه  رشته هاي علوم پایه پزشکی
(رشته هاي جدید)، قرمز (توقف  گروه با رنگهاي سفید 5اندازي رشته هاي علوم پایه پزشکی براساس برخی شاخص هاي مربوطه به 

دانشگاه  5در مجوز جدید)، قهوه اي (محدودیت و صدور مجوز براي حداکثر دو دانشگاه دیگر )، زرد (صدور مجوز براي حداکثر 
    دانشگاه دیگر) تقسیم بندي شدند. 10-20دیگر) و رنگ سبز (صدور مجوز براي 

)}در مقطع %75رشته (6الت تکمیلی در گروه علوم پایه پزشکی شامل {رشته تحصی ، هشت1394تا  1391از سال یافته ها: 
راه اندازي گردید. رشته هاي ایجاد شده در دانشگاه بابل، براساس جدول حد  Phd)} در مقطع %25رشته (2کارشناسی ارشد و {

بیوشیمی  Phdسالمندي و )} شامل رشته کارشناسی ارشد پرستاري 5/37رشته (3گسترش به گروه هاي زیر تقسیم می شوند: {
)} شامل رشته هاي کارشناسی ارشد میکروب شناسی و ایمنی شناسی %25رشته (2طب سنتی در گروه زرد، { Phdبالینی و 

)} شامل کارشناسی ارشد رشته هاي علوم تشریح، تاریخ علوم پزشکی و سالمت %5/37رشته (3پزشکی در گروه قهوه اي و {
   ز طبقه بندي می شوند.سالمندي در گروه با رنگ قرم

نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از مطابقت نسبی رشته هاي این دانشگاه با جدول حدگسترش و سند باالدستی می نتیجه گیري: 
رشته هاي تحصیالت تکمیلی با اهتمام به وضعیت  رشته ها در جدول، موجب اعتالي  باشد. لذا، دانشگاه بایستی براي راه اندازي

  .در منطقه، کشور و عرصه هاي بین المللی گردد دانشگاه
 توسعه، تحصیالت تکمیلی، جدول حد گسترش، راه اندازي، رشتهواژه هاي کلیدي: 
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  آمل ستانرابطه رفتار شهروندي سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهر
  2، ابوالقاسم زهستانی1فاطمه باغ خواستی

  
  ایران آمل، ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شبکه بهداشت آملکارشناس ارشد مدیریت آموزشی،  -١

  استاد یار، دکتراي فوق تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران -٢

  
با توجه به اهمیت ارائه خدمات به مردم خصوصاً در جهت ارتقاي سالمت جامعه، رفتار شهروندي سازمانی از عوامل  سابقه و هدف:

مهمی است که انجام آن منجر به عملکرد شغلی بهتر کارکنان حیطه سالمت و در نهایت خدمت بهتر به مردم و افزایش سطح 
ي بین رفتار شهروندي سازمانی با عملکرد شغلی ش حاضر با هدف بررسی رابطهشود. پژوهها میسالمت آنان و پیشگیري از بیماري

  کارکنان مرکز بهداشت شهر آمل انجام شد. 
نفر  850جامعه آماري شامل کلیه کارکنان استخدام رسمی، طرحی، قرارداد معین شاغل در مرکز بهداشت آمل به تعداد کار:  روش

 24ها، پرسشنامه استاندارد نفر تعیین گردید. ابزار گردآوري داده 265سی و مورگان برابر بوده که حجم نمونه بر اساس جدول کرج
اي لیکرت طرح شده سؤالی بود که سواالت بر اساس مقیاس پنج درجه 49سؤالی پودساکف و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته 

 95فی و استنباطی استفاده شده است که در سطح اطمینان ها از آمار توصیبودند. روش پژوهش همبستگی بوده و براي توصیف داده
  درصد مورد تأیید قرار گرفت. 

شناسی و فضیلت مدنی از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی با عملکرد شغلی نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهاي وظیفه یافته ها:
تباط معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد رفتار ارتباط معنادار وجود دارد و بین بقیه ابعاد با عملکرد شغلی ار

  بینی کنندگی عملکرد شغلی را دارند.شهروندي سازمانی قدرت پیش

رسد که رفتار شهروندي سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مرکز بهداشت آمل رابطه داشته و براي عملکرد : به نظر مینتیجه گیري 
 مؤثرتر کارکنان بهتر است تمامی ابعاد رفتار شهروندي سازمانی به کارکنان آموزش داده شود. 

  رفتار شهروندي سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان واژه هاي کلیدي:
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  درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی
  2، علی سلملیان1دکتر علیرضا حبیبی

  
  استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد قائمشهر - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، انبار دار و مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2

  
درگیر شدن در کار مفهومی نوین است که در سالیان اخیر وارد مباحث سازمانی شده و بیش از دو دهه از ظهور آن سابقه و هدف: 

نمی گذرد. کارکنان درگیر در کار، کارکنانی شاداب، پر انرژي و بهره ورند که تمایل زیادي براي صرف تالش و کوشش فراوان از 
در این زمینه نشان می دهد که درگیر شدن کارکنان در کار تحت تأثیر عوامل مختلف، فردي، خود نشان می دهند. پژوهش ها 

  شغلی و سازمانی است. 
نفر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد. ابزار اندازه گیري متغیرهاي تحقیق  322جامعه آماري این تحقیق روش کار: 

  پرسشنامه عدالت سازمانی نیهف و مورمن و درگیر شدن در کار یوترش است. 
شدن در کار همبستگی مثبت و نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون خطی نشان می دهد که بین عدالت سازمانی و درگیر ها: یافته

  معنادار وجود داشته، و عدالت سازمانی توانایی پیش بینی درگیر شدن در کار را دارد.
نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ادراکات کارکنان و عدالت مراوده اي باالترین نسبت را دارد، و در بین عدالت  نتیجه گیري:

متیاز هستیم، همچنین ادراکات کارکنان و عدالت رویه اي جایگاه متوسطی را در جامعه توزیعی و ادراك کارکنان شاهد کمترین ا
به منظور داشتن منابع انسانی سالم، مخصوصاً از نظر سالمتی روانی ایجاد شرایطی در سازمان که منابع انسانی  هدف داشته است.

الت توسط کارکنان مشکلی است که به فرد و سازمان عدالت باالیی را در سازمان درك کنند ضروري است، چون عدم ادراك عد
  صرف نظر از مقام سازمانی که دارا می باشد، آسیب وارد می کند.

 درگیر شدن در کار، عدالت سازمانی، کارکنان واژه هاي کلیدي:
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  1393بررسی میزان اطالع رسانی بهورز درباره موضوعات بهداشتی  درشهرستان تنکابن  سال 
  3، محمد صادق سهرابی نژاد  2 ، رضا نبئی 1 نیما نژاد مقدم

 

  دکترا، مدیر شبکه ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران - 1
  شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران کارشناس ،رئیس اداره امور عمومی ،- 2
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران کارشناس ،کارگزین مسئول ،- 3

   
هدف اطالع رسانی و برقراري ارتباط با مردم این است که پیام هاي بهداشتی را به نحو مطلوب به مردم برسانیم ودر : سابقه و هدف

  ي ممکن براي انتقال پیام استفاده کنیم.این زمینه باید از مناسب ترین و موثرترین راه ها
از خانوار به تعداد  درب منزل  است. داده ها از طریق مصاحبه هاي مقطعی -توصیفی مطالعه حاضر یک مطالعه  :روش کار

بدست  0,846پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد شد. خانوار جمع آوري 130
  شدند.و جداول فراوانی تجزیه و تحلیل   excellو اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آمد

،پیگیري  %84،آموزش گروه هاي هدف  %38اطالع رسانی بهورز در خصوص روز هاي حضور تیم سالمت در روستا تنها یافته ها: 
و بیشترین روش اطالع رسانی در روستا  %65فرهنگی در روستا  ،و حضور بهورز در مناسبت هاي %78در صورت عدم مراجعه 

  سخنرانی بوده است.
کمترین اطالع رسانی در خصوص روز هاي حضور تیم سالمت در منطقه بوده و استفاده از رسانه هاي آموزشی در نتیجه گیري: 

  خصوص اطالع رسانی مسائل بهداشتی کم رنگ می باشد.
 بهداشتی، اطالع رسانی، بهورزپیام  ژه هاي کلیدي:وا
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  93بررسی توسعه سرمایه ساختاري در دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 
  4، مژگان بشیري3، حسین غالم نیاي فومنی2، علی رمضانپور1هاجر قاسمیان طالقانی

  

مدیریت مالی، معاونت توسعه و مدیریت منابع  –نویسنده مسئول، کارشناس توسعه سازمان و تحول اداري، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی  - 1
 انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات گیالن، دکتراي اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات گیالن - 2
تحول اداري دانشگاه علوم پزشکی گیالن، کارشناس ارشد، معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی  مدیر توسعه سازمان و - 3

 گیالن
  منابع انسانی، معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن –کارشناس نیروي انسانی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی  - 4

  
قابتی واقعی یک سازمان به طور عمده بر اساس سرمایه ساختاري آن بنا نهاده می شود، سرمایه ساختاري مزیت ر سابقه و هدف:

یک دارایی ارزشمند استراتژیک است که شامل دارایی هاي غیرانسانی همچون سیستم هاي اطالعات، قوانین و رویه ها و پایگاه 
وانمندسازي سرمایه انسانی در دستیابی به اهداف عملکردي بدست می سرمایه ساختاري، زیرساختی در جهت ت هاي داده می باشد.

  در برنامه ریزي عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی کارآمد باشد.  یا ارتقاء خدمات سالمت تدر حل مشکالدهد که می تواند 
نفر بوده و حجم  1162تعداد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن (به عنوان جامعه آماري تحقیق حاضر)  در این مقاله :روش کار

نفر برآورد شده است. ابزار اصلی جمع آوري اطالعات پرسشنامه بوده جهت آزمون فرضیه  209نمونه بر اساس فرمول کوکران، 
 LISRELو  SPSS 20 افزار نرم وسیله به ها تحلیل و تجزیه این یه. کلاستفاده شد مدل سازي معادالت ساختاريتحقیق از روش 

  .است گردیده انجام 8.54
 می نشان است که 865/0 معیار انحراف و 33/3 میان پاسخ دهندگان مورد بررسی داراي میانگین متغیر سرمایه سازمانی دریافته ها: 

  .) است3انتظار ( مورد میانگین از جامعه آماري مورد مطالعه بیشتر این متغیر در میزان دهد
وابط غیررسمی، پیشنهاد می شود ساختارهاي سازمانی و نحوه ارتباطات در دانشگاه مورد بازنگري قرار گیرد و به رنتیجه گیري: 

ید کاهش ، فرایندهاي کاري زاصالح روش هاي انجام کارتوجه بیشتري گردد. با استفاده از مهندسی مجدد با ا روابط مبتنی بر اعتماد
یابد و با استفاده از نرم افزارهاي کاربردي تر در بخش هاي مختلف از بسیاري از دوباره کاري ها پرهیز شود و بدین وسیله سریع تر 

راه اندازي سیستم یکپارچه الکترونیکی بسیاري از مشکالت برطرف می گردد و مدت زمان  ابه تغییرات محیطی پاسخ داده شود. ب
  .می یابد انجام کار کاهش
 سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی، مهندسی مجدد، اصالح روش ها، تغییرات محیطی واژه هاي کلیدي:
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 رابطه بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با اخالق کاري اسالمی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران

  4، دکتر محمد سلطان تویه3ارسطو گوران اوریمی ،2، علی گل افشانی2سید محمود اشلقی، 1مریم وفایی نژاد
 
 دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس مسئول امور اداري  -1
   کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -2
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -3
  پرست گروه تحول اداري دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس ارشد مدیریت آموزشی سر  -4
   مشاور ریس و  مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران-5

 
اي که گردد و همچنین در جامعهها به اهداف خود میتوجه به فرهنگ سازمانی موجب پیشرفت و رسیدن سازمان سابقه و هدف:

گردد می بایست اخالق کاري و فرهنگ سازمانی در ارتباط با یکدیگر در راستاي مبانی اسالمی مطرح می اسالم بعد از جمهوریت آن
  عنوان گردند. هدف  این پژوهش شناسایی ارتباط میان فرهنگ سازمانی دنیسون با اخالق کاري اسالمی است. 

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  1051ان این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماري پژوهش ازمیروش کار: 
به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه  281استان مازندران بودند که از این میان 

  ) براي فرهنگ سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته اخالق اسالمی استفاده شد.2007دنیسون(
) با مدل 364/0اد در این پژوهش نشان داد شد اخالق کاري اسالمی با مولفه هاي فرهنگ سازمانی(یافته  نشان  دیافته ها: 

  دنیسون یعنی ماموریت سازگاري، مشارکت رابطه مثبت و با یکپارچگی رابطه منفی دارد.
ه علوم پزشکی باشد ولی با فرهنگ سازمانی با مدل دنیسون می تواند پیش بینی کننده اخالق کاري اسالمی در دانشگانتیجه گیري: 

  توجه به ارتباط نه چندان قوي بین این دو متغیر میزان پیش بینی نیز به همان میزان ضعیف است.
 فرهنگ سازمانی دنیسون، اخالق کاري اسالمی، ماموریت سازگاري ، مشارکت، یکپارچگیواژه هاي کلیدي: 
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  مدیریت آموزشی در اسالم

  2*، جمیله آقاتبار رود باري1فاطمه رضازاده

  

  کارشناس تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی،دانشگاه علوم پزشکی بابل-1

  کارشناس تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی،دانشگاه علوم پزشکی بابل-2

 امر آموزش و فعالیتهاي سازمانهاي آموزشی که مستقیماً با عبارت است از مدیریت آن بخش از مدیریت آموزشی سابقه و هدف:
   ؛ این مطالعه به منظور تبیین مدیریت آموزشی در اسالم انجام گرفت.یادگیري مرتبط است پرورش و

  این مطالعه به صورت مروري و با بررسی متون و جدیدترین مقاالت و تالیفات در زمینه موضوع تحقیق انجام شده است. روش کار:

 مهمترین و. اصلی آن خداوند متعال است مدبر سیستم آموزشی توحیدي است که مدیر وآفرینش یک این مطالعه نشان داد یافته ها: 
 عمل و اسالم باید با است. آموزش در» تربیت انسانها تعلیم و«به عبارتی  پرورش یا آموزش و مدیریت آموزشی، روشنترین هدف

عمل کننده به علم  آگاه و عالم و اسالم باید آموزشی درمدیر . تهذیب نفس همراه باشد تزکیه و الزاماً با عینیت بخشیدن به علم و
گونه که انسان داراي ماهیتی همان. تهذیب نفس باشد همواره درحال تزکیه و رفتار و علم و اعتقاد در داراي ایمان و خویش و

ا محوري بر اساس علم هاي تحصیلی و مطالب درسی نیز باید از یک سو داراي کانون یدوبعدي است ( معنوي و جسمانی)، دوره
العقلیه) باشد تا النقلیه) باشد که نیازهاي معنوي فرد را برآورده سازد، و از سوي دیگر باید مشتمل بر علم اکتسابی (علموحیانی (علم

است،  ي محتواي آموزشسازندهماهیت علم که فراهم .براي پیشرفت اجتماعیِ مرتفع سازد ابتواند نیازهاي جسمانی و عقالنی او ر
ها نسبت به آدمی و علم، تأثیر شگرفی بر شود و این دیدگاههاي تحصیلی و مطالب درسی محسوب میي دورهترین دغدغهعمده

  .آموزش اسالمی دارد
نتایج  این بررسی نشان می دهد، در دیدگاه آموزشی اسالم، برهمراهی علم و ایمان و اصل تربیت و تزکیه تاکید   نتیجه گیري:

به طور جدي مورد توجه هاي تحصیلی و مطالب درسی و علوم اکتسابی دوره فراوان شده است. پیشنهاد می گردد، اسالمی کردن
  قرار گیرد.

  الم، آموزش، علم.مدیریت آموزشی، اس کلیدي: ه هايواژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

258 
 

  

  بررسی نقش هوش هیجانی پرستاران با پذیرش و رضایت مندي بیماران
  2، سیده عاطفه نجفی پور1حمیدرضا نامدار

  
  کارشناس پرستاري، مرکز پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر-1
 کارشناس ارشد روانشناسی، آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار-2
  

تعامل سازنده با بیماران، هوش هیجانی پرستاران، جایگاه ارزنده اي دارد. پرستارانی که از هوش هیجانی باالتر  : درسابقه و هدف
برخوردارند بیشتر می توانند با جلب نظر بیماران و همراهانشان، به همکاري وتداوم درمان کمک کرده، رضایت مندي از فرایند 

منظور این مطالعه با هدف بررسی نتایج پژوهش هاي انجام شده در خصوص نقش هوش درمان را در بیماران ارتقا بخشند. بدین 
  هیجانی پرستاران با پذیرش و رضایت مندي بیماران انجام شد.

پژوهش حاضر از نوع مروري بوده و روش جمع آوري اطالعات براي نگارش این مقاله از کتاب ها و پایان نامه هاي روش کار: 
  طریق جستجو در پایگاه هاي اطالعات نظیر:موجود و همچنین از 

)Scpus.Proquest,Nursing.consulty Nursing in dex,Elserier   کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (
   Google,Googleschoolar,ScienceDirect,SID,Irandoc,Mag Iranاست.

که بین هوش هیجانی پرستاران و رضایت مندي بیماران از  نتایج تحلیلی پژوهش هاي متعدد انجام شده بیانگر آن بودیافته ها: 
) وجود داشت و متغیر هوش هیجانی توانسته است رضایت P>001/0فرایند درمان رابطه معنی دار در سطح معنی داري کمتر از(

  مندي بیماران را پپش بینی کند.
انی پرستاران و رضایت مندي بیماران رابطه معنادار به طور کلی نتایج تحقیقات بیانگر آن است که بین هوش هیجنتیجه گیري: 

وجود دارد و افرادي که از هوش هیجانی باال تري برخوردارند بهتر می توانند توجه بیمار را جلب کرده و به فرایند درمان کمک کنند. 
آموزش هاي مناسب در جهت ارتقاء مولفه بنابراین با توجه به منافع فردي و اجتماعی رضایت مندي بیماران از فرایند درمان، با ارائه 

هاي هوش هیجانی (همدردي، خود آگاهی، جرات مندي، انعطاف پذیري، حل مساله، کنترل تنش و غیره) فرهنگ ارتباط مناسب 
  بین پرستاران و بیماران را ارتقاء داد.

 : هوش هیجانی، رضایت مندي بیماران، فرآیند درمانواژه هاي کلیدي
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 تدوین برنامه خدمات بهداشت حرفه اي با روش تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل در یک محیط اداري دانشگاهی

  2، زهره بنائی 1علیرضا دهدشتی

  

 ندانشگاه علوم پزشکی سمنا، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  - 1
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشکده بهداشت  - 2

   
خدمات بهداشت حرفه اي در محیط هاي اداري اغلب به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاري از محیط ارائه : سابقه و هدف

هاي کاري نیز علیرغم ارائه این خدمات، کیفیت و تناسب خدمات بهداشت حرفه اي مطلوب نمی باشد. هدف از مطالعه حاضر ارائه 
فه اي با هدف ارتقاء سالمت و عملکرد کاري کارکنان در محیط اداري یک مدل مطلوب و مفید از دیدگاه متخصصین بهداشت حر

 .می باشد

طرح مطالعه حاضر به صورت موردي و در یک محیط اداري دانشگاهی اجرا شده است. براي ارزیابی عوامل مخاطره آمیز  ر:روش کا
مورد نیاز با استفاده از چک لیست و با انجام  محیط کار از روش تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل اداري استفاده شده است. داده هاي

مشاهده، مصاحبه با پرسنل و اندازه گیري عوامل محیطی جمع آوري شدند. براي تجزیه وتحلیل داده ها عوامل مخاطره آمیز 
 .محیطی رتبه بندي و در تدوین برنامه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي تعیین شدند

لیل عوامل محیط کار، یک برنامه مطلوب ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در محیط هاي اداري شامل بر مبناي تجزیه و تح :ها یافته
هاي اداري از نظر مواجهه با مواد آالینده شیمیایی،  ارزیابی عوامل ارگونومیکی موثر بر سالمت افراد، ارزیابی کیفیت هوا در ساختمان

به هاي کار سازمانی به ویژه تعارض بین وظایف اداري و انجام معاینات دوره اي بررسی مواجهه کارکنان اداري با عوامل روانی و جن
 .کارکنان از نظر وضعیت سالمت عمومی بوده است

ارزیابی عوامل مخاطره آمیز محیطی با روش تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل روش مناسبی براي تدوین برنامه مدیریت  :نتیجه گیري
می شود. نتایج حاصل از این مطالعه را می توان به صورت عملی در یک محیط اداري خدمات بهداشت حرفه اي محسوب 

  دانشگاهی اجرا و تأثیر آنرا در بهبود عملکرد و سالمت کارکنان مورد ارزیابی قرار داد
  تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل، خدمات بهداشت حرفه اي، ارتقاء سالمت واژه هاي کلیدي:
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اثر تناسب استراتژیک بین استراتژي منابع انسانی بر عملکرد شبکه هاي بهداشت و درمان تابعه دانشگاه علوم 
  1394سال   درپزشکی استان مازندران  
  امید صنوبري

  

–ولتی کارشناس دریافت و پرداخت، شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن، دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران، دانشجویکارشناسی ارشد مدیریت د

  مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
  

ی هر کشور محسوب می شود. عملکرد سازمان ها به ویژه در بخش بهداشت و درمان مبناي توسعه کمی و کیفسابقه و هدف: 
استراتژي سازمان زمانی موفق است که تمامی اقدامات و فعالیتهاي دیگرسازمان با آن یکپارچه و هماهنگ باشد. منابع انسانی به 
 عنوان کلیدي ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کار آمد و اثربخش در راستاي اهداف سازمان بکار گرفته می شوند که تناسب بین

  استراتژي هاي منابع انسانی برقرار باشد.
شبکه  34مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی همبستگی است. داده ها به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي، از روش کار : 

بهداشت و درمان جمع آوري و از آزمونهاي روش تحلیل عاملی به شیوه چرخشی محور هاي متعامد ( واري / ماکس ) استفاده 
  تجزیه و تحلیل شدند.   SPSSد. اطالعات با استفاده از با نرم افزار گردی

وجود تناسب بین استراتژي منابع انسانی پیمانکارانه با استراتژي هاي سرمایه انسانی ویژه و استراتژي رفتار سازمانی یافته ها: 
سرمایه انسانی محوري و استراتژي رفتار سازمانی رقابتمدار و همچنین بین استراتژي منابع انسانی متعهدانه با استراتژي هاي 

  .مشتري مدار باعث افزایش عملکرد سازمان میگردد
نشاندهنده آن است که تناسب استراتژیک میان استراتژي هاي منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی اثر قابل نتیجه گیري: 

  .توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت
 استراتژي، تناسب استراتژیک، منابع انسانیدي: واژه هاي کلی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   261   
 

  93اشتراك گذاري دانش در دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال  به لیتمابررسی تاثیر اعتماد بر  
  3، ماریا مقدس 2، هاجر قاسمیان طالقانی1مژگان بشیري

  

  منابع انسانی، رشت، ایران –کارشناس اداره رفاه و بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، کارشناس ارشد مدیریت دولتی  -1
   مالی، رشت، ایران –نویسنده مسئول، کارشناس توسعه سازمان و تحول اداري، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی  -2
  منابع انسانی  –کارشناس ارشد مدیریت دولتی   -3
  

 جهتسازمان  کیکارکنان و واحدها در  نیب، دانش است تیریمد ندیدر فرآ يدیکل ياز حوزه ها یکیدانش  اشتراكسابقه و هدف: 
هدف از این مطالعه بررسی  شود.  یدانش م حیصح تیریمنجر به مد وموثر است  یبه دانش سازمان یو گروه يدانش فرد لیتبد

  می باشد. 93اشتراك گذاري دانش در دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال  به لیتماتاثیر اعتماد بر 
انجام شد. جامعه آماري   1393پژوهش از دسته مطالعات  توصیفی و تحلیلی و مقطعی است که از فروردین لغایت شهریورروش کار: 

 النیگ  یپزشک علومري تحقیق حاضر کارکنان (ستاد و دانشکده ها ) بود. جامعه آما النیگی پزشک علومتحقیق حاضر کارکنان 
نفر انتخاب شدند. روش گردآوري  1162نفر از بین  303بوده و طبق یک فرایند نمونه گیري غیر احتمالی در دسترس تعداد 

ژگی اطالعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه  محقق ساخته  در دو بخش  بود که در بخش اول آن وی
سوال در خصوص تمایل به اشتراك دانش و اعتماد  بود. جهت بررسی روایی  21هاي فردي و دموگرافیک و بخش دوم تعداد 

جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق از روش مدل سازي پرسشنامه از روایی محتوي و بررسی پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ و 
. امتیاز دهی بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت استفاده شد spssو LISREL8.53معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار 

  بود. 08/0انجام شد. سطح معنی داري براي تمایل به اشتراك دانش 
  بر تمایل به اشتراك دانش بوده است.یافته هاي تحقیق بیانگر وجود تاثیر مثبت و مستقیم اعتماد یافته ها: 

افراد در سازمان استقبال شود. در سازمان  تالش گردد که نقاط ضعف کارکنان  یشخص دانش يگذار اشتراك ازنتیجه گیري: 
برجسته نگردد. پیشرفت براساس شایستگی باشد. با استفاده از متخصصین دانشگاهی خارج از سازمان در جهت دستیابی به مدلی 

  براي شایسته ساالري در سازمان اقدام نماید. 
  اد، اشتراك دانش، مدیریت دانش، منابع انسانی: اعتمواژه هاي کلیدي
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بررسی و رتبه بندي عوامل مرتبط با شکل گیري کارآفرینی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی در شبکه بهداشت 
  و درمان استان گلستان

  2، غالمرضا نوروزي نوده1محبوبه سمیعی پاقلعه

  
  دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان کارشناس حراست، معاونت بهداشت و درمان، -1
  کارشناس حراست، معاونت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان -2
  

: شرایط پیرامونی سازمان هاي امروزي به گونه اي است که حل مشکالت و تنگناها نیازمند راه حل هاي جدید و منابع سابقه و هدف
ز مهمترین منابع، ابتکار، خالقیت و نوآوري و در یک کلمه کارآفرینی است. هدف اصلی متفاوت می باشد و بدون تردید یکی ا

  پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندي عوامل مرتبط با شکل گیري کارآفرینی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی می باشد.
 و درمان استان گلستان به تعداد روش تحقیق توصیفی/ پیمایشی و همبستگی، جامعه آماري کارکنان شبکه بهداشت روش کار:

نفر بعنوان گروه نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی  362 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 6600
ساختاري، زمینه طبقه اي انتخاب گردیدند. روش گردآوري داده ها کتابخانه اي و میدانی و از پرسشنامه استاندارد متغیرهاي سه گانه 

اي و رفتاري مرتبط با کارآفرینی سازمانی(مقیمی) بهره گرفته شده است که ضمن تأیید روایی آن با استفاده از روایی محتوایی، 
محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون ضریب همبستگی رتبه اي  %86پایایی آن نیز با آزمون آلفاي کرونباخ 

  استفاده شده است. Excel ،SPSSونرم افزارهاي نظیر 05/0آزمون فریدمن در سطح خطا اسپیرمن و 
یافته هاي این پژوهش نشان داد که بین عوامل ساختاري، عوامل زمینه اي، عوامل رفتاري با کارآفرینی سازمانی در سطح  یافته ها:

 قرار دارند. رابطه معنی داري وجود دارد و به ترتیب در رتبه یک تا سه 05/0خطا 
با توجه به بررسی و رتبه بندي انجام شده پیشنهاد می گردد مدیران با استفاده از یک رویکرد سیستمی و همه جانبه  نتیجه گیري:

نگر زمینه و شرایط الزم را جهت ایجاد و بسط و توسعه کلیه متغیرها و عواملی که طبق مدل تحقیق بر روند شکل گیري کارآفرینی 
  هستند را فراهم نموده و با ایجاد آگاهی در کارکنان، تعهد الزم را نسبت به عملی کردن عوامل فوق الذکر ایجاد نمایند.تأثیرگذار 

 عوامل ساختاري، عوامل زمینه اي، عوامل رفتاري،کارآفرینی سازمانی واژه هاي کلیدي:
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 امیرکال کودکان بیمارستان در یسرطان بیماران از یاجتماع يمددکار ياقتصاد حمایت میزان

 زاده قاسم احمد ،2پاینده سلیمه ،1ينوروز رقیه

  
 
 امیرکال کودکان بیمارستان ،يمددکار کارشناس  -1
 نژاد ییحی بیمارستان ،يمددکار کارشناس  -2
  مازندران فنون و علوم دانشگاه الکترونیک، کارشناس  -3

 
 و ينیازمنـد  تشـخیص  و یشناسـای  گـذارد  یمـ  تـاثیر  خـانواده  و فـرد  یزنـدگ  ابعـاد  همـه  بـر  سـرطان  کـه  انجـا  از :هدف و سابقه
 افــزایش و آســیب کــاهش در توانــد مــی درمــان طــول در هــا خــانواده ایــن از حمایــت يبــرا جامعــه منــابع و امکانــات از یآگــاه
 یسـرطان  بیمـاران  از ياقتصـاد  حمایـت  در مـددکار  نقـش  یبررسـ  منظـور  بـه  پـژوهش  ایـن  لـذا  باشـد  مـوثر  بیمـار  درمان و بهبود

 .است شده انجام امیرکال کودکان بیمارستان
 بـر  نیـاز  مـورد  يهـا  داده کـه  بـوده  سـاخته  محقـق  فـرم  هـا  داده يآور جمـع  ار ابـز  بـا  کـه  بـوده  يکاربرد مطالعه این: کار روش 

 .گرفت قرار توصیف مورد يفرد يمتغییرها اساس
 اول مـاه  سـه  در %73 یسـرطان  بیمـاران  کـل  از و بـوده  سـال  6 تـا  5 بـین  کودکـان  یسـن  میـانگین  پـژوهش  ایـن  در :هـا  یافته 

) 15 تبصــره در( درمــان فرانشــیز از بیمارســتان تخفیــف وکــل انــد داشــته بیمارســتان از یمــال کمــک خواســت در یدرمــان یشــیم
ــول در ــال طـــ ــال1,124,198,859) 90( ســـ ــوده ریـــ ــال در و بـــ ــال 518,815,849) 91( ســـ ــال در و ریـــ ) 92(ســـ

 و بــوده مــاه هــر يبــرا ســال ســه یطــ در ریــال 6,400,000 بیمــار هــر يبــرا متوســط بطــور کــه بــوده ریــال92,930,291,004
 یبـابل  و یبـوم  بیمـاران  کـل  از %56 همچنـین  اسـت  بـوده  ریـال  9,150,000 مـاه  در بیمـار  هـر  يبـرا  سـال  سـه  یط در میانگین
 یمــابق و) %33( یوحمــایت یروســتای وبیمــه) %53(یاجتمــاع بیمــه پوشــش تحــت ازبیمــاران دیگــر، يشــهرها از یومــابق وحومــه

 و بیمارسـتان  نیـاز  مـورد  درمـان  طـول  در یسـرطان  بیمـاران  از ياقتصـاد  حمایـت . انـد  بـوده  مسـلح  ينیـرو  و یدرمان خدمات بیمه
 درمـان  امـر  تسـهیل  موجـب  يمـددکار  طریـق  از ياقتصـاد  کمـک  و ينیازمنـد  مـوارد  تشـخیص  و یشناسـای  بـا  تا باشد یم بیمار
 .  گردد

ــر نتیجــه ــا توانســت اعتبــارات کمبــود رغــم یعلــ یمردمــ مشــارکت بــا يمــددکار داده نشــان مطالعــه ایــن :يگی  از يحــدود ت
 اقـدام  يمـددکار  یمـال  تـوان  افـزایش  بـه  نسـبت  گـردد  یمـ  پیشـنهاد  لـذا  نمایـد  مرتفـع  را بیمـاران  و بیمارسـتان  یمـال  مشکالت

 .آید بعمل
 یسرطان بیمار ،ياقتصاد حمایت ،یاجتماع يمددکار :يدیکل يها واژه
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 داده ها پوششیبا استفاده از مدل تحلیل  گلستانهاي دانشگاه علوم پزشکی  بررسی  کارایی فنی بیمارستان

(DEA)  1392درسال 

  5،  فرهاد کرد4سکینه بیگم کاظمی ،3، روح اله بیات2، محسن بیاتی1افشین اسفندنیا

  

  علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه - 1
  دانشجوي دکتري اقتصاد سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز - 2
  کارشناس ارشد اموزش پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه - 3
  لستاندرمانی،دانشگاه علوم پزشکی گ دانشجوي دکتري مدیریت خدمات بهداشتی و - 4
  دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس مسئول دفتر پرستار  - 5

  
هاي دانشگاه علوم پزشکی گرگان با استفاده از مدل تحلیل  هدف از این پژوهش بررسی کارایی فنی بیمارستان سابقه و هدف:
  .بود 1392درسال   فراگیر داده ها

ابسته به دانشگاه علوم پزشکی هاي و مقطعی است. جامعه مورد مطالعه بیمارستان -این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی روش کار:
. اطالعات مورد استفاده از طریق ل بودل جلیآصیاد، طالقانی، شهداء بندرگز، امیرالمومنین، امام خمینی و  آذر، 5گرگان شامل: 

 نظر فرمها، معاونت درمان و مرکز آمار دانشگاه جمع آوري شدند. به منظور جمع آوري داده هاي مورد  مراجعه مستقیم به بیمارستان
طراحی گردید که حاوي اطالعاتی نظیر تعداد تخت، تعداد اعمال جراحی، تعداد پذیرش بستري، درصد اشغال تخت، اطالعاتی 

  متوسط اقامت بیمار، تعداد بیماران سرپایی، تعداد کارکنان ( پزشک، پرستار و سایر کارکنان) بود.
امام خمینی  امیرالمومنین، شهدا، هاي طالقانی، یتی و کارایی مقیاس بیمارستانمدیر دهند که کارایی فنی، نتایج نشان می  یافته ها:

 5هاي  مدیریتی وکارایی مقیاس بیمارستان نها ثابت است و کارایی فنی،آبرابر با یک است یعنی بازدهی نسبت به مقیاس  وال جلیل
هاي مورد مطالعه برابر  میانگین کارایی فنی بیمارستانها کاهشی است.  نآصیاد کمتر از یک است و بازدهی نسبت به مقیاس  آذر و

  . میباشد.997میانگین کارایی مقیاس برابر با  . و927میانگین کارایی مدیریتی  .،925با 
 42,6تعداد سایر پرسنل  و ، 43تعداد پرستار ،29,8ها براي تعداد تخت  میانگین میزان بکارگیري بیش از نیاز نهاده نتیجه گیري:

نیروي انسانی  مازاد تعداد تخت و هاي این استان بطور کارا از منابع خود استفاده نکرده اند و ه بیانگر این است که بیمارستاناست ک
  دارند همچنین میانگین نهاده ها براي پزشکان برابر با صفر است.

 لستانگ دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان، کارایی فنی، تحلیل پوششی داده ها، واژه هاي کلیدي:
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  چابکی بیمارستان آیت اله روحانی شهر بابل  وضعیت
  4، محمدرضا پیاده روحی 3، علی نقشینه 2،  طیبه اسماعیلی1سهیال ابراهیم نیا روشن

  

 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مازندران، ایران  -  1
  کارشناسی ارشد مدارك پزشکی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مازندران، ایران        -2
  جراح عمومی و معاون درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مازندران، ایران   -3
  مدیر بیمارستان آیت اله روحانی، کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مازندران، ایران  -4
  

اساس این تغییر ایجاد می شود مورد بهره برداري  هایی را که بر چابکی توانایی سازمان براي تغییر است تا فرصت سابقه و هدف:
ه ي پاسخگویی بیمارستان در هنگام مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی است و اگر چابکی یک بیمارستان نشان دهند قرار دهد.

بیمارستان ها به صورت چابک طراحی شوند، توانایی رقابت با سایر بیمارستان ها و ارائه خدمات مناسب به بیماران را دارند. این 
  انجام گرفت.   1394ابل در سال مطالعه با هدف تعیین چابکی سازمانی بیمارستان آیت اله روحانی شهر ب

انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه روسا و مسئولین  1394این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در سال  روش کار:
بخش هاي مختلف درمانی، پاراکلینیکی، اداري مالی و فنی مهندسی بیمارستان آیت اله روحانی بودند براي جمع آوري داده ها از 

تحلیل    spssپرسشنامه چابکی که در پژوهش هاي قبلی پایایی و روایی آن تایید شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار  
  گردید. 

) مرد %29نفر (  15) زن و %72نفر ( 37نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. که از این تعداد  52نفر ) 54از کل جامعه پژوهش( یافته ها:
 5/148) می باشد. و میانگین چابکی بیمارستان %79نفر ( 41ابکی بیمارستان خوب و عالی ارزیابی گردید. که شامل بودند. وضعیت چ

  وجود دارد. )    (pvalue=0/002بدست آمد. ارتباط معنی داري بین وضعیت چابکی و جنس با  
توجه به سطح چابکی، بیمارستان باید به ایجاد استراتژي چابکی بیمارستان ِآیت اله روحانی متوسط رو به باال است. با  نتیجه گیري: 

    هاي جدید و بهبود زیر ساختار هایش براي مواجهه با تغییرات محیطی بپردازد تا بتواند قابلیت هاي چابکی را افزایش دهد.
 چابکی سازمانی، مدیریت تحول، بیمارستان ها واژه هاي کلیدي:
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 در بخش دولتینقش آموزش هاي سازمانی 

  4علی شیرود عیسائی  3، محمد علی تسخیري،2، خدیجه علی کیایی1فریدون کیهانیان 
  

 دانشجوي کارشناس ارشدمدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی و مالی ،دانشکده پرستاري و مامایی رامسر،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  خوابگاه، دانشکده پرستاري و مامایی رامسر ،دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی ارشدبرنامه ریزي آموزشی، متصدي  - 2
 لیسانس حسابداري ،حسابدار مسئول، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  فوق دیپلم روانشناسی، نگهبان، دانشکده پرستاري رامسر،دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4

  
از مهمترین اقدامات سازمان در جهت آشنایی کارکنان با وظایف و مسئولیت هاي محوله   آموزش هاي نیروي انسانیسابقه و هدف: 

آموزش کارکنان . و آماده ساختن آن ها جهت مشارکت در امور، بروز خالقیت، ارتقاء، دانش، مهارت و رشد توانایی هاي آن ها ست
به منظور تجهیز نیروي انسانی سازمان و بهسازي و بهره  فرایندي است براي سازگاري افراد با محیط متحول سازمانی، بدین جهت

گیري هر چه مؤثر تر از این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل براي بهبود امور سازمان بشمار می 
  .رود . این مطالعه به منظور بررسی نقش آموزش آموزش هاي سازمانی در بخش دولتی انجام می گیرد 

 SID  Google,  Googleمطالعه ازنوع مروري بوده که به صورت کتابخانه اي و میدانی با جستجودرسایت هايروش کار: 
Schoolar ,  Magiran,    مقاله در راستاي هدف  19مقاله مرتبط و در دسترس ،داده ها و اطالعات  26انجام گرفت. از بین

  مطالعه استخراج  و مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج مطالعات نشان می دهد که آموزش و بهسازي نیروي انسانی منجر به بینش وبصیرت عمیق تر، دانش و معرفت باالتر یافته ها: 

و توانایی و مهارت بیشتر کارکنان در سازمان براي اجراي وظایف و مسئولیت هاي شغلی می شود در نتیجه موجب نیل به هدف 
خشی بهتر و بیشتر می گردد. برنامه هاي آموزشی کار کنان در یک سازمان می تواند نیاز به نیروي هاي سازمانی با کار آیی و اثر ب

  انسان متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی براي حل مشکالت کارکنان باشد . 
رتقاء سطح کارایی سازمان نتایج نشان می دهد چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می توانند در انتیجه گیري: 
  سهیم باشند . 

 آموزش، سازمان، بخش دولتی، آموزش هاي سازمانواژه هاي کلیدي: 
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ارزیابی مهم ترین اولویت هاي کارآفرینی در تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان این رشته در دانشگاه آزاد 
  92-93صنعتی  شاهرود در سال اسالمی واحد شاهرود ودانشجویان این رشته در دانشگاه 

  3نرگس محمد، 2 عفت عامریون، 1زهرا کمیاب

  کارشناس ارشد اموزش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ومدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلالمی واحد شاهرود - 1                      

  کارشناس ارشد اموزش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-2            

 کارشناس اموزش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-3 

موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی زمینه و بستر الزم را جهت سامان دهـی بـه فعالیـت هـاي آموزشـی،      ::هدف  وسابقه  

در ایـن  پژوهشی و مشاوره آن به خوبی فراهم می کند.. تربیت بدنی به عنوان یکی از عرصه اي مهـم بـراي جوانـان جویـاي شـغل      

این تحقیق به منظور بررسی زمینه هاي کارآفرینی در دانشجویان رشته کارشناسی تربیـت بـدنی در دانشـگاه     رشته محسوب میگردد.

  آزاد اسالمی واحد شاهرود ودانشگاه  شاهرود انجام گرفت.  

نفري دانشجویان این دو دانشـگاه در شـاهرود کـه بـا      600دانشجوي این رشته  کل جامعه  267: طی این تحقیق، دیدگاه  روش کار

بهره گیري از جدول تاك من به عنوان حجم نمونه مشخص شده بودند. با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي با توجه بـه  

سوالی ساخته شده توسط پژوهشگر که روایی آن به شـکل   70.ابزار اندازه گیري، پرسشنامه حجم زیر گروه ها مورد بررسی قرار گرفت

  محاسبه شد.  86,0صوري و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

همبسـتگی پیرسـون مهـم    روش هاي آماري استفاده شده عبارتند از آمار توصیفی، تحلیل واریانس و ضـریب  یافته ها و نتیجه گیري:

ترین یافته هاي این تحقیق شناسایی پنج زمینه اصلی براي کارآفرینی در ورزش است که به ترتیب اولویـت عبارتنـد از کـارآفرینی در    

حوزه هاي آموزش در ورزش، مدیریت و برنامه ریزي ورزشی، تبلیغات ورزشـی، ورزش همگـانی، سـاخت و تولیـد تجهیـزات ورزشـی       

 .P³0) و زنـان و مـردان (  P³0. 33معنی داري از نظر آماري بین دیدگاه دانشجویان این رشته ها در دو دانشـگاه  (  همچنین تفاوت

 ) وجود نداشت. 83

 کارآفرینی ، تربیت بدنی ، دانشجویان : واژه هاي کلیدي
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  بررسی رابطه هوش هیجانی و موفقیت مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
  3، فروغ خلیلی نژاد2، علی مقدسی1بطیارمحمدمهدي 

  
  کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر توسعه سرمایه انسانی، معاونت توسعه مدیریت ومنابع علوم پزشکی گلستان - 1
  کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، معاون مدیر توسعه سرمایه انسانی، معاونت توسعه مدیریت ومنابع علوم پزشکی گلستان  - 2
 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، کارشناس امور اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 3

 
سیر مطالعات هوش از هوش منطقی که بر پایه شناخت استوار است، به سمت هوش هیجانی حرکت کرده است  سابقه و هدف:

اثربخش هستند که اهداف را با حداکثر بهره وري رضایتمندي و تعهد کارکنان محقق مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبرانی 
  می سازند و رویکردشان به کنترل، از نوع خودکنترلی مبتنی بر خود آگاهی است.

این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردي و بر حسب نحوه گردآوري داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی می  روش کار:
باشد که در آن به بررسی ارتباط هوش هیجانی با موفقیت مدیران دانشگاه علوم پزشکی می پردازد. اطالعات پس از جمع آوري کد 

اطالعات وارد کامپیوتر می شود و با استفاده از آزمون هاي آمار توصیفی اطالعات SPSSبندي شده و با استفاده از نرم افزار 
 دیران و میزان موفقیت آنان توصیف می شود.دموگرافیک میزان هوش هیجانی م

هوش هیجانی یک نوعی از هوش است که بر خالف هوش شناختی که از طریق ژنتیک ایجاد می شود، از طریق آموزش یافته ها: 
باالترین ایجاد و در افراد نهادینه می گردد. هوش هیجانی می تواند همواره مدیران را در راه هاي دشوار مدیریتی یاري کند. در 

مراحل سازماندهی، هوش هیجانی می تواند براي مدیران در حال پیشرفت یک برگ برنده باشد. همچنین نتایج آزمون همبستگی 
person .نشان داد که بین هوش هیجانی و موفقیت مدیران رابطه معنادار و مثبتی مشاهده گردیدp<0/05)(  

اجرایی یا ستادي شناخت نیازها و خصوصیات درونی افراد است. بنابراین پیشنهاد  رمز موفقیت مدیریت سازمانی اعم ازنتیجه گیري: 
می گردد مدیران براي هیجانات و توانمندي هاي کارکنان اهمیت قایل گردند و با قدرت اختیار دادن و مشورت با آنها،کارکنان را در 

  انجام وظایفشان تشویق نمایند.
  ن آموزشیهوش هیجانی، مدیراواژه هاي کلیدي: 
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 بررسی تاثیر اصالح ساختار حوزه ستادي  بر امکان جذب نیروي متخصص در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  2، حسین آرائی درونکال1تقی بینایی

  

  مدیر توسعه سازمان و تحول اداري، لیسانس جغرافیا، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1
 تشکیالت، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی سمنانکارشناس  -2

 
در موسسات و سازمان هاي مختلف به تناسب رسالت آنها،  نیاز ها متفاوت است. اگرچه ممکن است این نیازها و  سابقه و هدف:

نها بر بهره وري و بهبود شرایط یکسان نیست.  یکی از عامل تاثیر گذار بر عوامل، شبیه بهم باشند اما مطمئنا شدت و اولویت تاثیر آ
بهره وري و راندمان کاري ترکیب نیروي انسانی در مجموعه مورد بررسی می باشد. تشکیالت تفصیلی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

  مورد بازنگري قرار گرفت . 1393پس از سال ها در سال 
اظ محقق، گروهی و ازلحاظ هدف، کاربردي واز لحاظ روش، توصیفی و همچنین از لحاظ محل اجرا، تحقیق حاضر از لح روش کار: 

کتابخانه اي می باشد با تشکیل کارگروه تخصصی کشوري با ترکیب متخصصان حوزه تشکیالت و طبقه بندي مشاغل  نسبت به 
داماتی صورت پذیرفته است. هر مقدار تغییرات اصالح ترکیب و ساختار در جهت تخصصی نمودن شاغلین حوزه هاي ستادي  اق

  حوزه هاي ستادي در جهت تخصصی شدن باشد منجر به نتایج بهتر خواهد شد.
در این تحقیق، مصوبه نهایی وزارت بهداشت از تشکیالت تفصیلی ارسالی به دانشگاه علوم پزشکی سمنان  مورد تجزیه و  یافته ها: 

ت هاي سازمانی حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی سمنان ازلحاظ پست باتصدي، پست تحلیل و  آمار و ارقام  ترکیب پس
بالتصدي،  پست سرپرستی مدیریتی و همچنین از لحاظ  ترکیب پستهاي کارشناسی و اصلی مورد بررسی قرار گرفت.  نتیجه اینکه 

کاهش  %11بهره وري نیروي انسانی بی تاثیر است  تعداد پستهاي با تصدي بدون تغییر باقی مانده و تعداد پستهاي بالتصدي که در
یافته و همچنین تعداد پستهاي سرپرستی و مدیریتی که کاهش آنها از سیاستهاي کلی برنامه پنجم  توسعه  و کوچک نمودن حجم 

وظایف و  کاهش یافته از سوي دیگر پستهاي اصلی و کارشناسی که نشان دهنده  اهمیت %26دولت بوده به شکل چشمگیري یعنی
  افزایش داشته است . %36و پستهاي کارشناسی %12تخصصی شدن وظایف  می باشد به ترتیب پستهاي اصلی 

انتظار می رود همانگونه که پرسنل حوزه  ستادي وظایف سیاستگذاري و برنامه ریزي در سطح کالن را بر عهده دارند   نتیجه گیري:
  روي کارشناس بتواند به اتخاذ  سیاستها و برنامه ها  ي مطلوبتر بیانجامد .افزایش پستهاي کارشناسی وبه تبع آن جذب نی

 اصالح ساختار، تشکیالت تفصیلی، تشکیالت و طبقه بندي مشاغل  واژه هاي کلیدي:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

270 
 

 91-93وضعیت انتقال دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال هاي 

  3طیبه اسماعیلی، 2، مهرانگیز حقانی1مریم یوسفی روشن

  

  کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام  معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 کارشناس مسئول اداره پذیرش وثبت نام  معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 مسئول آمار معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر که بر اساس شرایط مندرج در آیین نامه سابقه و هدف: 

آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد انجام می پذیرد. این مطالعه به منظور تبیین 
  شگاه انجام شده است. وضعیت موجود انتقال دانشجویان به این دان

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی با بررسی علل درخواست انتقال دانشجویان درسال روش کار: 
انجام گرفته است. داده هاي مورد نیاز بر مبناي مستندات ثبت شده در صورتجلسات شوراي نقل و انتقال دانشگاه و  91–93هاي

مورد تجزیه و  16نسخه  Spss و  Excelواحد بایگانی معاونت آموزشی استخراج گردید و با استفاده از نرم افزار  مکاتبات موجود در
  تحلیل قرار گرفت.

) پسر متقاضی انتقال به این %31نفر( 62) دختر و %69نفر( 135دانشجو، 197، 91-93در این بررسی در طول سه سال یافته ها: 
)پسر. %29نفر( 41) دختر و %71نفر (100) مورد موافقت قرار گرفت، %72درخواست ( 141درخواست ها  دانشگاه بوده اند. از بین

 53شاهد و فرزندان هیات علمی با  %5) بوده است و سهمیه %35نفر ( 69بیشترین علت انتقال دوري راه و مشکالت رفت و آمد 
 004/0جنس و علت انتقال رابطه معنا دار آماري مشاهده شده است.(  ) در رتبه دوم علل انتقال قرار داشته است. بین%27درخواست (

= P-value (  
انتقال دانشجویان دختر بیشتر بوده و دوري راه و مشکالت رفت و آمد بیشترین علت   با توجه به اینکه در این بررسینتیجه گیري: 

داد موارد انتقال پیشنهاد می گردد با افزایش پذیرش انتقال دانشجویان مشاهده شده است بنابراین براي به حداقل رساندن تع
  دانشجویان بومی حجم نقل و انتقاالت به حداقل برسد.

  انتقال دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، علت انتقالواژه هاي کلیدي: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   271   
 

1393تأثیر نوع بیمه درمانی برارتقاي کیفیت سالمت خانوار شهرستان بابل:   

  3، محمدعلی جهانیپورامیر اشکان نصیري، 1تبارحاجیزینب 

  
  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی-1
  دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی-2
  رمانی، دانشگاه علوم پزشکی بابلاستاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و د-3
  

لذا این پژوهش . بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر، پاسخی به شرایط نامطمئن و پر مخاطره زندگی افراد استسابقه و هدف: 
 بوده است. 1393به منظور تأثیر نوع بیمه درمانی بر ارتقاي کیفیت سالمت خانوار شهرستان بابل در سال 

هاي درمانی در شش ماهه دوم مطالعه کاربردي بوده به روش توصیفی، تحلیلی در خانوارهاي تحت پوشش کلیه بیمهاین کار:  روش
نمونه  380هاي درمانی، طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد در شهرستان بابل انجام شده است. از جمعیت تحت پوشش بیمه1393

بوده که WHOQOL-BREها پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگیي دادهاند. ابزار گردآوربه صورت تصادفی انتخاب گردیده
اسمیرنوف و رگرسیون مورد تحلیل قرار -هاي کولموگروفبا استفاده از آزمون spssآوري و ورود به نرم افزارها پس از جمعداده

  گرفت.
اند. افراد تحت پوشش بیمه تامین سال بوده 31-40ین ) بین سن%40,3اند. بیشترین افراد (افراد مورد مطالعه مرد بوده %77,4ها: یافته

اند. پوشش بیمه درمانی خانوار مورد مطالعه داراي بیمه تکمیلی بوده %66,8اند، بیشترین افراد تحت مطالعه بوده %34,2اجتماعی با 
درمانی پایه و بیمه تکمیلی بر بعد ). پوشش بیمه p≤0.001پایه و بیمه تکمیلی بر ارتقاي کیفیت سالمت خانوار تأثیر مثبت دارد (

) تأثیر مثبت دارد به p≤0.001) و بعد محیطی (p≤0.001)، بعد روانشناختی(p≤0.001)، بعد اجتماعی (p≤.0.001جسمانی(
  کمترین تأثیر را دارد. %10,10بیشترین تاثیر، و بعد اجتماعی با میانگین  %25,8طوري که بعد محیطی با میانگین 

توان با ا عنایت به این که پوشش بیمه درمانی پایه و تکمیلی بر ارتقاي کیفیت سالمت خانوار تأثیر مؤثري دارد، میبگیري: نتیجه
  ها و افزایش میزان دسترسی، اطمینان فکري گیرندگان خدمت را ارتقاء داد.دهی بیمهتقویت میزان پوشش

 بیمه تکمیلی و بیمه پایه بیمه درمانی، ابعاد کیفیت، سالمت خانوار،واژه هاي کلیدي: 
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 تجربه استقرار نظام نوین مالی (حسابداري تعهدي): یک مطالعه کیفی

  محمد تقی رمضان زاده رستمی
  

  کارشناس ارشد مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  

با مشخص شدن مزایا و برتري هاي حسابداري تعهدي در مقابل حسابداري نقدي، استقرار نظام نوین مالی در وزارت  سابقه و هدف:
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور که اولین دستگاه دولتی حاکمیتی و غیر انتفاعی در این زمینه 

چند سال از استقرار، به بررسی تجارب دانشگاه علوم پزشکی مازندران در زمینه  بودند، شروع گردید. این پژوهش پس از گذشت
  پرداخته است.1393استقرار نظام نوین مالی در سال 

پژوهش حاضر به روش کیفی و با شیوه تحلیل محتوا انجام گرفت. نظر به اینکه پژوهشگر با توجه به ضرورت هاي  روش کار:
حسابدار دانشگاه علوم  21درگیر بوده است، لذا ضمن مشاهدات شخصی و با نمونه گیري هدفمند،  شغلی، در موضوع تحقیق خود نیز

سال تجربه استقرار نظام نوین مالی (حسابداري تعهدي) را داشته و داراي تحصیالت کارشناسی به  3پزشکی مازندران که حداقل 
ماهه  4فرادي نیمه ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه ها در یک دوره باال بوده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مصاحبه ان

انجام و یادداشت برداري صورت گرفت. با رویکرد تحلیل محتوا ، داده ها نام گذاري شده و کدهاي تحلیلی   به دست آمده و در 
  نهایت تشخیص طبقات و مضامین انجام شد.

گان و تحلیل داده هاي آنان، بیانگر استخراج سه طبقه اصلی بوده و هر طبقه نیز به نتایح حاصل از تجارب مصاحبه شوند یافته ها:
این طبقات اصلی که قابلیت توجه داشته و منجر به استقرار مطلوب می گردند تحت عنوان متغیرهاي  زیر طبقات تقسیم گردیدند.

  مدیریتی، متغیرهاي انسانی و متغیر هاي فنی استخراج و نامگذاري گردید.
 ،هر چند دراستقرار نظام نوین مالی که می توان به آن انقالب مالی در بخش سالمت نامید پیشترفت هایی وجود داشته نتیجه گیري:

ولی بازنگري در متغیرهاي مدیریتی، متغیرهاي انسانی و متغیر هاي فنی احساس گردید. مهندسی مجدد، افزایش انگیزه کارکنان، 
  ی و کاهش استرس کارکنان پیشنهاد می گردد. درك بیشتر پیچیدگی هاي فن

  نظام نوین مالی، حسابداري تعهدي، مطالعه کیفی واژه هاي کلیدي:
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  بررسی موانع و مشکالت اجراي نظام نوین مالی دردانشگاه علوم پزشکی مازندران و واحدهاي تابعه
  گرودي حالج صمد

  مازندران دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ارشد حسابداري،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و واحدهاي  هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و مشکالت اجراي نظام نوین مالی درهدف:  سابقه و

  تابعه است.
 هايداده و گیردمی صورت استقرایی هاياستدالل با آن انجام و است میدانی پیمایشی صورت شبه پژوه این انجام روشروش کار:  

و بودجه  حسابداري کارشناسان و مدیران بین ساخته پرسشنامه پژوهشگر توزیع طریق از پژوهش، هاي فرضیه آزمون براي نیاز مورد
   .است شده گردآوريمازندران و واحد هاي تابعه  پزشکی علوم در دانشگاه شاغل

ساختار سازمانی، سیستم ارزیابی عملکرد،ضعف هاي تحقیق شامل نیروي انسانی، مدیریت مالی، سیستم اطالعاتی، مؤلفه یافته ها:
باشد. درتبیین صحیح مفهوم اصالحات، الزامات قانونی، به عنوان متغیرهاي مستقل و نظام نوین مالی متغیر وابسته این تحقیق می

و انحراف  0356/4با میانگین  مالی امور در شاغل انسانی نیروي تخصص عدم و مقاومت که است این بیانگر پِژوهش هاي یافته
نبود سیستم  ،57083/0و انحراف معیار  1867/4عدم وجود مدیریت مناسب در حوزه مدیریت مالی ستاد با میانگین  ،64869/0معیار 

و انحراف معیار  915/3نبود ساختار سازمانی مناسب با میانگین  ،50963/0و انحراف معیار 3/ 8867اطالعاتی مناسب با میانگین 
موانع  و اجرایی مدون دستورالعمل عدم ،6965/0انحراف معیار  86/3سیستم ارزیابی عملکرد مناسب با میانگین  نبود ،60744/0
با میانگین  اتبیین صحیح مفهوم اصالحات و تغییرضعف در ت ،69463/0و انحراف معیار 3/ 6933با میانگین  قانونی اجرایی
 می مازندران پزشکی علوم دانشگاه در نظام نوین مالی شدن اجرایی عدم رد مهم بسیار ازعوامل0,62527و انحراف معیار 1044/4
  .یاشند

سیستم ارزیابی  ،ساختار سازمانی ،دهد که عوامل نیروي انسانی، مدیریت مالی، سیستم اطالعاتینشان می نتایج تحقیق نتیجه گیري:
الزامات قانونی بر اجراي صحیح نظام نوین مالی در دانشگاه علوم پزشکی  ،ضعف در تبیین صحیح مفهوم اصالحات، عملکرد

نیروي ، تبیین صحیح مفهوم اصالحات، مدیریت مازندران تأثیر دارند که رتبه بندي این عوامل با توجه به آزمون فریدمن به ترتیب
هاي زیر با توجه به نتایج پیشنهاد الزامات قانونی است. ارزیابی عملکرد و عامل، ساختار سازمانی عامل ،سیستم اطالعاتی، انسانی

  گردد:تحقیق و به تفکیک هر مؤلفه ارائه می
 خدمت ضمن کاربردي هاي آموزشی دوره برگزاريو همچنین  طرح مثبت و پیامدهاي نتایج از آن نمودن مطلع الف) نیروي انسانی:

  .مستمر بصورت
هاي نظام نوین مالی با همکاري و مشارکت کارشناسان خص و مدونی براي پیمودن گاممدیریت مالی برنامه مش مدیریت مالی: ب)

  واحدها طراحی نموده و ابزار تشویق و تنبیه را به طور مناسب و عملی بکار برند.
خدمات و اجراي  ارتقا نرم افزار مورد استفاد در دانشگاه با توجه به نیاز دانشگاه براي محاسبه بهاي تمام شده ج)سیستم اطالعاتی:

  بودجه ریزي عملیاتی.
  اصالح ساختار هزینه و کنترل و تجزیه تحلیل هزینه.، ایجاد واحد حسابداري مدیریت ساختار سازمانی: د)
  ارزیابی عملکرد واحدها بطور مستمر ،عملکرد مورد انتظارتعریف شاخص هاي  ارزیابی عملکرد: ه)
 راستاي در محاسبات دیوان دارایی، وزارت با مستمر جلسات برگزاري و موجود مقررات و قوانیندر  بازنگري الزامات قانونی: و)

  عمومی بخش گیري گزارش و ساختارحسابداري بهبود و اصالح
 و آزمون برگزاري ،افزار موجود نرم آموزش، بهایابی نوین روش و دولتی حسابداري آموزشی دورههاي برگزاري تبیین اصالحات: ن)
  حسابداران شغلی بر مزایاي نتیجه ریتاث
 حسابداري مدیریت، ارزیابی عملکرد. بودجه ریزي عملیاتی، مبناي حسابداري تعهدي، بهاي تمام شده خدمات، کلیدي: ه هايواژ
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بابل و خدمات بهداشتی درمانی امکان سنجی بودجه ریزي عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی  
  2، جواد حسین زاده1سعیده کاکوان

  
 مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارشناس ارشد مدیریت دولتی- 1
 لیسانس حسابداري، معاون مالی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2

  
 ضرورت پزشکی، علوم هايدانشگاه گستره آن در تبع به و کشور سطح در ايبرنامه ریزيبودجه ناکارایی به توجه با سابقه و هدف:

 نتایج متأسفانه ولی پذیرفته، خصوص اقداماتی صورت این در و گرفته قرار دولتمردان توجه مورد بندي عملیاتیبودجه روش تغییر
 بدون است که موانعی آن تبع به و الزامات به نکردن توجه روند، این نبودن موفق دالیل از یکی شاید .است نگردیده حاصل دلخواه

صدد  در پژوهش اند، اینداده قرار اول را،اولویت کار در سرعت و رفته آن اجراي سراغ به البداهه ها، فیزیرساخت سازيآماد
  باشد.دانشگاه علوم پزشکی بابل می در) 2004»(مدل شه«ي عملیاتی بر اساس ریزنظام بودجهامکان اجراي  شناسایی

آوري اطالعات مورد نیاز از هاي تحلیلی است که در آن براي جمعمطالعه حاضر، یک پژوهش کاربردي و از نوع پژوهش روش کار:
 30اي و میدانی استفاده شده است که در بعد میدانی از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماري پژوهش، شامل هر دو روش کتابخانه

ها و بودجه دانشگاه، رؤسا و معاونین مالی دانشکده بودجه، کارشناسان و برنامه لی، مدیرانما معاونین، مدیراننفر رئیس و کلیه 
مورد تحلیل قرار  20SPSSباشند که با استفاده از سرشماري نظرات آنها با نرم افزار دانشگاه علوم پزشکی بابل می هايبیمارستان

  گرفت. 
اي، سازمانی) و (قانونی، رویه (ارزیابی عملکرد، نیروي انسانی، فنی)، اختیار هاي پژوهش حاضر، تواناییبر اساس یافته ها:یافته

 ریزي عملیاتی بر اساس مدل شه تشخیص داده نشدند. (سیاسی، مدیریتی، انگیزشی) به عنوان موانع استقرار بودجه پذیرش
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دهنده این واقعیت است که در حال حاضر دانشگاه  هاي این پژوهش نشانیافته گیري:نتیجه

  ریزي عملیاتی را دارد.توانایی، اختیار و پذیرش الزم براي اجراي بودجه درمانی بابل
  دانشگاه علوم پزشکی بابل پذیرش، اختیار، توانایی،ریزي عملیاتی، بودجه هاي کلیدي:واژه
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  هاي ایرانعلل کسورات سازمان هاي بیمه گر از اسناد حق العالج بیماران در یکی بیمارستانبررسی 
  2، محمد امیري1حسن باقري

  
  برنامه، بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود مدیر - 1
  و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی  - 2
 

گر نقش مهمی در تامین منابع مورد نیاز جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران کاهش کسورات ازسازمان هاي بیمه سابقه و هدف:
شاهرود پزشکی هاي تابعه دانشگاه علومدارد. مطالعه با هدف تعیین علل کسورات سازمان هاي بیمه گر از اسناد پزشکی بیمارستان

  انجام شد.
هاي مورد نیاز توسط فرم انجام شد. داده 1390هاي کاربردي است که بصورت مقطعی در سال این مطالعه از نوع پژوهش :کارروش 

سوال اختصاصی در زمینه علل کسورات و با مراجعه مستقیم پرسشگران به  37سوال عمومی و  5ها مشتمل بر آوري دادهجمع
هاي آنالیز واریانس یکطرفه و پیرسون شده و با آزمون SPSSها وارد نرم افزار ر طرف قرارداد تکمیل شد. دادهگهاي بیمهسازمان

  تحلیل گردید و نتایج بصورت جداول توزیع فراوانی نمایش داده شد.
 %33/0شرقی با  البرز سنگ کمترین مربوط به شرکت ذغال و %24/6کسورات مربوط به نیروهاي مسلح با  بیشترین درصدها: یافته
هاي مشخص شده با توجه به گروه بود. %09/2نسخ سرپائی با  کمترین علل کسورات مربوط به گروه ویزیت پزشکان در بود.

در رتبه بعدي  %94/21بیشترین و خدمات درمانی با  %18/64نسخ سرپائی سازمان تامین اجتماعی با  پزشکان در کسورات ویزیت
اي به ترتیب مربوط به عدم پذیرش تخت روز و خدمات پرستاري و سپس باالبودن آمار اسناد بیمه صلی کسورقرار گرفت. علت ا

ولی بین مبلغ  ).P≤05/0هاي سال رابطه معنی داري مشاهده نگردید(سزارین به زایمان طبیعی بود. بین مبلغ کسورات با ماه
  ).P≥05/0داري مشاهده گردید(ستري رابطه معنیگر و تعداد اسناد ارسالی بکسورات و نوع سازمان بیمه

- ها و متصدیان امور اسناد پزشکی، تعامل بیشتر با سازمانبرگزاري جلسات آموزشی براي متخصصین، مسئولین بخشگیري: نتیجه
  ایفا نماید.هاي مدیریت اطالعات بیمارستانی می تواند نقش مهمی درکاهش کسورات گر و همچنین استفاده از سیستمهاي بیمه

  اسناد پزشکی گر، درآمد اختصاصی، کسورات، بیمارستان،سازمان بیمه هاي کلیدي:واژه
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  بررسی موانع استقرار بودجه ریزي عملیاتی در نظام سالمت
  مهدي باباجانپور

 کارشناسی ارشد، اداره کل گمرك استان مازندران

    
استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیاتی به جاي بودجه ریزي سنتی  یکی از راه کارهاي مطرح جهت هدف: سابقه و

آموزش پزشکی کشور را امیدوار  برنامه چهارم توسعه کشور، دست اندرکاران نظام سالمت و است. پیشنهاد بودجه ریزي عملیاتی در
سال از برنامه چهارم، حجم مشکالت بودجه  گذشت دو با اما اعتباري این حوزه تخفیف یابد، ساخت که از این پس مشکالت مالی و

 .این پژوهش بررسی موانع استقرار بودجه ریزي عملیاتی در نظام سالمت است اي در این قلمرو تشدید شده است. هدف از

چاپی از ژورنال  ومنابع علمی دیجیتال  کتابخانه اي و با مرور نقلی و مطالعه حاضر به صورت مرور غیر سیستماتیک یا روش کار: 
جستجوي کلمات کلیدي بودجه ریزي عملیاتی، اقتصاد  که تعداد هشت مقاله مورد بررسی از هاي مختلف علمی انجام گردید،

با اعمال معیار ورودي  Pubmed,Sciencedirect,Scholar,Google در پایگاه هاي داده سالمت، مدیریت عملکرد
  .گیردبر می در زبان انگلیسی را

هاي مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از  بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیت یافته ها:
قبال صرف  سوي دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزي سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی در

منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. ایجاد بودجه ریزي عملیاتی یک فرآیند مشابه  ازمنابع نادیده گرفته می شوند لذا 
برنامه را بیان کنند همچنین  پایین به باال می باشد. برنامه ریزان و سیاست گزاران باید اهداف کلی و ویژه هر از باال به پایین و از

اهداف الزم است ترسیم کنند. با توجه به رابطه متقابل بین برنامه استراتژیک، بودجه آنها باید سطوح منابعی که براي حمایت آن 
ریزي عملیاتی و مدیریت عملکرد در هرسازمان می توان نتیجه گرفت که موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه 

شش فاکتور مدیریت  لکرد در آن سازمان می باشد.استراتژیک مستلزم انجام همزمان بودجه ریزي عملیاتی و همچنین مدیریت عم
ریزي عملیاتی در استقرار نظام بودجه ریزي، مدیریت هزینه، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، نظام پاسخگویی و انگیزش بربرنامه

  .سازمان، تأثیرگذار هستند
شهاي بودجه ریزي و توزیع منابع آن می باشد، یکی از ضرورت هاي اصالح ساختار اقتصادي نظام سالمت، اصالح رو نتیجه گیري:

که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت هاي هر سازمان می تواند ضمن شفاف سازي نحوه توزیع منابع، امکان پایش  از آنجائی
ي در جهت افزایش را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه ریزي عملیاتی گام موثر عملیاتی و انتظار براي دسترسی به نتایج هزینه ها

حوزه اقتصاد سالمت نشان می  کارائی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود. این مقاله با بررسی موانع استقرار بودجه ریزي عملیاتی در
   .صوري بودجه ریزي عملیاتی اصالح اساسی صورت پذیرد "دهد که باید در روند کنونی و بعضا

  نظام سالمت، اقتصاد سالمت، مدیریت عملکردبودجه ریزي عملیاتی، هاي کلیدي: واژه
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حسابداري (مطالعه موردي: مراکز آموزشی درمانی وابسته به  بی ویژگی هاي کیفی سیستم اطالعاتارزیا
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

  2، سمیه جعفریان 1مجتبی حسن پور

  

  درمانی بوعلی سینا ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس ارشد مدیریت مالی، حسابدارمسئول ،مرکزآموزشی - 1
  کارشناس بهداشت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2

  
باشد. وظیفه تهیه این اطالعات و : امروزه به جرات می توان گفت هر تصمیم صحیح نیازمند اطالعات مالی کافی میسابقه و هدف

اطالعاتی حسابداري است. هدف اصلی این پزوهش بررسی این مسئله است که آیا سیستم  هاي پردازش آنها به عهده سیستم
جهت تصمیم  حسابداري موجود در مراکز آموزشی درمانی تحت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اطالعات مورد نیاز را

  .گیري مدیران فراهم می کند
و از نظر  لی و از شاخه تحقیقات میدانی استع ظر ماهیت و روش، توصیفی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نروش کار

جامعه آماري این پژوهش  قلمرو در سطح مراکز آموزشی درمانی تحت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است.
ي داده هاي در این پژوهش از که از طریق سرشماري به دست آمده و براي گردآور از مدیران و حسابداران می باشد نفر 42

نرمال استفاده شده است. سواالت پرسشنامه شامل سواالت  Zپرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت و براي ارزیابی فرضیه ها از آزمون 
در تنظیم پرسشنامه این پژوهش تعاریف  مربوط به مشخصات شخصی مدیران و سواالت مربوط به فرضیات پژوهش می باشند.

  مستقل از بیانیه پیشنهادي هیات استانداردهاي حسابداري ایران اخذ شده اند. ییر هاعملیاتی متغ
:یافته ها نشان داد از میان ویژگی هاي مطرح شده براي سیستم اطالعاتی حسابداري که در قالب فرضیات فرعی مطرح شده یافته ها

ري این  مراکز قابل فهم، قابل اتکا، قابل مقایسه، مربوط و بود میان همه آنها همبستگی وجود داشت. یعنی سیستم اطالعاتی حسابدا
اطالعات مفیدي را جهت  تی حسابداري مراکز آموزشی درمانیمی توان گفت که سیستم اطالعا%95با اطمینان  به موقع می باشد.

  "تصمیم گیري در اختیار مدیران قرار می دهد.
مراکز مورد مطالعه ویژگی هاي کیفی سیستم اطالعاتی را در بر دارد و می تواند که سیستم حسابداري  ن داد: نتایج نشانتیجه گیري

  اطالعات صحیح و کاملی را جهت تصمیم گیري مدیران ارائه نماید.

 حسابداري مدیریت تصمیم گیري، اطالعات حسابداري، ویژگی هاي سیستم اطالعاتی حسابداري، واژه هاي کلیدي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

278 
 

 

  آزمون هاي الکترونیکی ضمن خدمت کارشناسان امور مالی و بودجه متناسب سازي طراحی
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  محمد رفیقی
  

 مسؤل آموزش کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزشی و کارشناسارشد مدیریت کارشناس 
  

دانش، نگرش و مهارت کارکنان و رفتارهایی که به رفاه دار و مداوم بهبود نظام عبارت است از آموزش ضمن خدمت سابقه و هدف:
آموزش به آنان  مختلف خدمات، سطوحپرورش و  ترین روش تواناسازي کارکنانبهترین و منطقی گردد.میمنجر  آنان و سازمان

  هاي ذهنی مدیران است.هاي شغلی یکی از دغدغهلذا توجه به کمیت و کیفیت آموزش. است
سوالی محقق ساخته با طیف  33ها از پرسشنامه آوري داده. جهت جمعاستیق از نوع تحقیقات توصیفی مقطعی این تحق کار:روش

لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه به تایید متخصصان رسیده و پایایی آن پس از اجراي مقدماتی به روش آلفاي کرونباخ 
نفر هستند که  556کارشناسان امور مالی و بودجه شاغل در دانشگاه به تعداد  محاسبه گردیده است. جامعه آماري تحقیق کلیه 0,93
ها با پرسشنامه فوق از کاربران نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از اتمام آزمون 262

مون تی مستقل، تی تک گروهی و آنوا با سطح اطمینان و آز SPSSها با استفاده از نرم افزار نظرسنجی به عمل آمد. کلیه داده
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 95%

ت استخدام افراد یچنین وضعدهند. همل میی) را زنان تشک %52نفر( 136) افراد نمونه مورد بررسی را مردان و % 48نفر(125 ها:یافته
باشند. میانگین به ) قراردادي می % 31نفر ( 81)  پیمانی و  %14نفر ( 36 ) از افراد رسمی، %55نفر( 144مورد مطالعه نشان داد که 
برآورد شده  2,56، امکانات آموزشی  2,73، نحوه برگزاري  2,7، مکان اجرا  2,78، تناسب محتوا  2,79ترتیب در تسلط مدرس 

  است.
رآورد شده است. با توجه به نتایج تحقیق که حاکی از نتایج تحقیق در بررسی پنج مؤلفه پرسشنامه باالتر از متوسط ب گیري:نتیجه

 افراد توانمنديمندي سطوح مختلف کارشناسان امور مالی و بودجه از نحوه اجراي آموزش است، روش اخیر می تواند جهت رضایت
  .قرارگیرد استفاده مورد سازمان، کامیابی و خود وظایف ایفاي در

 یادگیري الکترونیکی، آموزش ضمن خدمت، تواناسازي کارکنان واژه هاي کلیدي:
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 تعیین شاخص هاي ارزیابی امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 محمد تقی رمضان زاده رستمی1  محمد صادق صفري طالعی2

 

  کارشناس ارشد مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1

دبیر کمیته فنی مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانرئیس اداره دریافت و پرداخت و   -2  

 ، برنامـه  هدفگـذاري  بـــراي  ؛ مفهـــومی  نظـر  و از کـرده را مشـــخص   جهـت فعالیتهـا   مـی تواننـد  هـا   شاخصسابقه و هدف: 
امـور مـالی دانشـگاه    ارزیـابی   هــاي  شـاخص ایـن پـژوهش بـه تعیـین     . هسـتند ریـزي و ارزیـابی فعالیتهـا چـــارچوب مناســـبی      

 هـدفهاي تعیـین شـده    "خصوصـا  در دسـتیابی بـه هـدفهاي تعیـین شـده      میــزان توفیــق   سـنجش بـراي  علوم پزشکی مازندران
  .استقیمت تمام شده و بودجه ریزي عملیاتی پرداخته  ،جدیدي از قبیل حسابداري تعهدي

ریات و ســایت هــاي مــرتبط و ایــن مطالعــه از نـوع مــروري بــوده و بـا جســتجو در منــابع متعـدد علمــی ؛ شــامل نشـ    روش کـار:  
قــانون  ،سیاســت هــاي هــاي کلــی نظــام اداري  ،برنامــه پــنجم توســعه  ،1404منــابع متعــدد از قبیــل ســند چشــم انــداز ایــران  

ــوري   ــدمات کش ــدیریت خ ــگاه    ،م ــتراتژیک دانش ــه اس ــه اي و برنام ــی و وزارتخان ــالیف مل ــایف       ،تک ــداف ـ وظ ــا ـ اه راهبرده
  تلخیص و شاخص سازي نموده است.  ،فیش برداري  "ایتاوالزامات را مطالعه کرده و نه

امــور مـالی دانشــگاه علـوم پزشـکی مازنــدران منجـر بــه      ارزیـابی  هـاي  شــاخصمطالعــات انجـام شـده بــراي تعیـین    یافتـه هـا:   
ــازي  ــی س ــتخراج و    کم ــلی و  7در اس ــاخص اص ــه   48ش ــده ک ــی ش ــاخص فرع ــفش ــاخص   تعری ــر ش ــت ه ــاربرد و اهمی ، ک

 6شـاخص هـاي ارزیـابی لـوازم و تجهیـزات       ،شـاخص   5شـاخص هـاي ارزیـابی فضـاي فیزیکـی           ،بطـور کلـی   .مشخص شد
شـاخص   ،شـاخص   11شـاخص هـاي ارزیـابی نیـروي انسـانی       ،شـاخص   9شـاخص هـاي ارزیـابی فنـاوري اطالعـات       ، شاخص

ص و شــاخص هــاي ارزیــابی شــاخ 7شــاخص ،   شــاخص هــاي ارزیــابی خــدمات مــالی  4هــاي ارزیــابی بودجــه و منــابع مــالی 
  شاخص تعیین گردیدند. 6کلّی 

مشخصـی جهـت کنتـرل و ارزیـابی اهـداف و       چـــارچوب  ،تعیـین و کمـی سـازي ایـن شـاخص هـا        ،با اسـتخراج  نتیجه گیري: 
ــی     ــوم پزشــکی و دســتگاههاي دولت ــین ســایر دانشــگاههاي عل ــدران و همچن ــوم پزشــکی مازن ــالی دانشــگاه عل ــور م وظــایف ام

  دارد.   مرتبط وجود

  شاخص ، ارزیابی ، کمی سازي ، برنامه استراتژیک  واژه هاي کلیدي: 
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  دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ریزي عملیاتیبررسی موانع و مشکالت استقرار بودجه
  محمدصادقی ارمی

  
  مازندرانکارشناس ارشد مدیریت دولتی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نکا، دانشگاه علوم پزشکی 

  
اثربخشی مصرف منابع مالی، سازمانی  ریزي عملیاتی همواره به عنوان یک نظام مدیریتی براي ارتقاي کارایی وبودجه سابقه وهدف:

ریزي عملیاتی در دانشگاه بررسی موانع و مشکالت استقرار بودجه پژوهش این انجام از مورد توجه جدي سازمانها بوده است. هدف
  باشد.مازندران میعلوم پزشکی 

حاضر کلیه  تحقیق آماري جامعه باشد. توصیفی پیمایشی می روش لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از تحقیق این روش کار: 
نفر بوده که به دلیل  55بودجه دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است. جامعه آماري این پژوهش  کارکنان شاغل در واحد سازمانی

تکمیل و عودت  پرسشنامه، 45هاي توزیع شده، بودن آن، از روش سرشماري استفاده گردید که از بین پرسشنامهکوچک و محدود 
 تایید مورد نظران صاحب و اساتید نظر به توجه با نیز آلفاي کرونباخ و روایی آن مقدار با تحقیق این در پرسشنامه داده شد. پایایی

اسمیرنوف  –آزمونهاي کولموگروف  استنباطی مشتمل بر توصیفی و آمار آمار هايشاخص از هاستفاد با تحقیق هاي داده قرار گرفت.
)K-S.تی تست و فریدمن مورد بررسی قرار گرفت ،(  

ریزي عملیاتی متغیر وابسته هاي تحقیق شامل انسانی، محیطی، فنی فرآیندي به عنوان متغیرهاي مستقل و بودجهمؤلفه یافته ها:
 در دارد، قرار اول اولویت در 6894/2باضریب  عوامل فنی و فرآیندي دهد می نشان ها رتبه میانگین نتیجه باشد.این تحقیق می

محیطی عوامل  نتیجه به عنوان اولین مانع در پیاده سازي بودجه بندي عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران شناخته می شود.
  دارد. قرار سوم اولویت در 8552/2ضریب  انسانی باعوامل دارد و  قرار دوم اولویت در 7544/2ضریب  با

فرآیندي و محیطی بر پیاده سازي بودجه بندي عملیاتی در دانشگاه  دهد که عوامل انسانی، فنینشان می نتایج تحقیق نتیجه گیري:
به ترتیب شامل فنی فرآیندي، محیطی و عامل  علوم پزشکی مازندران تأثیر دارند که رتبه بندي این موانع با توجه به آزمون فریدمن

  گردد:هاي زیر با توجه به نتایج تحقیق و به تفکیک هر مؤلفه ارائه میپیشنهاد انسانی است.
هاي اداري موجود به محاسباتی، نظیر قانون برنامه و بودجه و رویه مقررات مالی و تدوین یا اصالح قوانین و محیطی: عواملالف) 

  نیازمندي هاي بودجه ریزي عملیاتی و رفع تعارضات قوانین فعلی .فراخور 
  فرآیندي: برنامه راهبردي براي دانشگاه متناسب با مشارکت کلیه واحدهاي سازمانی. فنی عوامل ب)
  انسانی: توانمندسازي و آموزش مداوم نیروهاي انسانی متناسب با نیاز هر واحد دانشگاهی. عوامل ج)
 ریزي عملیاتی، انسانی، فنی و فرایندي، محیطی.موانع بودجه کلیدي: ه هايواژ
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  کارکنان مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر با اقتصاد مقاومتی ییآشنا زانیم
  

  3، زینب باقرزاده2، کبري عالی2، فتانه قوي پنجه1*موسی رضایی

  
  بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابلرجایی  مدیر مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید - 1
  کارشناس رادیوتراپی مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  کاردان رادیولوژي مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  
اسالمی و جهت جلوگیري از فشار و تهدیدهاي اقتصادي دشمن بر کشور و با اساس سیاست راهبردي جمهوري  بر هدف:و مقدمه 

، مقام معظم رهبري در اواخر سال  حکام بخشیدن و رونق اقتصادي کشورتوجه به وجود مشکالت مزمن و دیرپا و نیز نیاز به است
درمانی شهید رجایی بابلسر  ز پزشکی و پرتوکارکنان مرک ییآشنامفهوم اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. این پژوهش، میزان  1392

  را مورد بررسی قرار داده است.  با اقتصاد مقاومتی
، رسته خدمتی و سابقه کار مطالعه توسط پرسشنامه اي شامل سن، جنساین مطالعه از نوع توصیفی می باشد. در این  کار:روش

افزار اکسل نظرات کارکنان اخذ گردید اطالعات توسط نرماومتی ومی در رابطه با اقتصاد مقپرسش مفه 8بعنوان اطالعات فردي و 
  آنالیز گردید. نتایج آنالیز مذکور پس از استخراج دسته بندي شده و به روش توصیفی بیان شد. 2010
ندگان شرکت کن %51دهد که نفر از کارکنان در تحقیق شرکت کردند. بررسی نظرات شرکت کنندگان نشان می 55مجموعا  ها:یافته

به مقدار خیلی  %2از کل شرکت کنندگان با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی دارند که میزان آشنایی  %92سنجی مرد بوده و در نظر
از کل شرکت کنندگان معتقدند که مسئولین و  %94به میزان کم برآورد شده است.  %22متوسط و  %29به مقدار خوب،  %37خوب، 

اند و از شرکت کنندگان معتقدند که در محل کار با مصداق اجرایی آن برخورد نموده %69. باشند آن میمردم تواما مسئول اجراي 
  اذعان داشتند که در زندگی شخصی خویش نیز در این زمینه کوشا هستند.  75%

داشته ولی در عین حال دهد که شرکت کنندگان در این مطالعه با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی سنجی نشان مینظر گیري:نتیجه
- مقاومتی طبق نظر مقام معظم رهبري در مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر می هاي اقتصادسازي ایدهنیازمند عملی

  باشند.
 کارکنان ییآشنا، پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر ،شهید رجائی بابلسر مرکز پزشکی ،مقاومتی اقتصادکلیدي: هايواژه
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  علوم پزشکیهاي هاي مرکزي دانشگاهمدیریت مالی کتابخانهبایدها و نبایدهاي 
  3ابوذر رمضانی، 2پور، علی محمدي1پور بندبنیمحمد اسماعیل

  استادیار، دکتري آموزش پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی گیالن١
 گیالنکارمند دانشگاه علوم پزشکی  و دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري1
  تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، یرسان اطالع و کتابداري علوم تخصصی دکتراي دانشجوي١
  

و وظایف مدون و مصوب خود  هاهدف با: مدیریت کتابخانه دانشگاهی باید از اعتبارات مالی کافی، مستقل و متناسب هدف و سابقه
منظور شناسایی مسائل بهمطالعه حاضر  ی برآورده سازد.راحت بهخود را  کننده استفادهبرخوردار باشد تا بتواند نیازهاي اطالعاتی جامعه 

دانشگاه را در ارائه  يهاو نیز شناسایی عواملی که نظام کتابخانه علوم پزشکیدانشگاه  يهاموجود در کتابخانهمالی و مشکالت 
  کند.یخدمات بهتر و تحقق رسالت دانشگاه هدایت م

 در مدیریت مالی، کتابخانه، بودجه کلیدواژه با شدهانجام تحقیقات بازیابی براي بود، یافته ساختار مرور نوع از مطالعه : اینکار روش
 تحقیق، گروه تخصصی نظر و پژوهش موضوع با مقاالت ارتباط میزان بر اساس سپس. شدند جستجوي فارسی اطالعاتی هايبانک

  . شدند محتوا تحلیل و تحقیق انتخاب با معیارهاي ده عنوان  مقاله مرتبط
هایی یسی، بلکه به تشریح برنامهنوبودجهیسی در نوبودجهبودجه کتابخانه باید در غالب برنامه تهیه شود نه عملیات قابلیت  :هایافته

برو  از اندازه آن با دو مشکل مالی رو نظرصرفهاي دانشگاهی مطالعات کتابخانه بر اساس شده است.یینتعاست که داراي اهداف 
که نباید از محدوده بودجه یدرحالاست  کنندگانمراجعههستند. نخستین مشکل ایجاد تسهیالت و خدمات ویژه در پاسخ به تقاضاي 

تی و کارکنانی ی با حجم خدمات ارتباطی ندارد) مشکل دوم مربوط به مجموعه منابع اطالعاطورکلبه(بودجه  شده فراتر برود یتتثب
و وقت بیشتري براي کارمندنیاز  ي رو به رشدي به تجهیزات و فضاي بیشتريهامجموعهاند. چنین یفزوناست که پیوسته رو به 

گردد که این موضوع یمدارند. از طرفی نوسانات شدید در اقتصاد خارجی منجر به کاهش یا قطع خرید منابع اطالعاتی خارجی 
میزان اعتبار، میزان تخصیص،  جمله ازین اساس جهت تحلیل عوامل مختلفی بر ال به اهداف آموزشی دارد. اهمیت فراوانی در نی

المللی، زمان انجام تعهدات بانک ینبدر نمایشگاه  شدهعرضهزمان ابالغ بودجه، کادر مالی، دفاتر مالی، سهم کتاب، مجله و کتب 
-مسئوالن کتابخانه آموزش کمبود بودجه ریالی و عدم اطالع و اختیار در خرج کرد آن، عامل و فرآیند انتخاب و خرید، ... و در مقابل

 دارد.  ضرورت ها
 مسئوالن آگاهی. است دانشگاهی هايکتابخانه جمله از و هاسازمان در یت،اهم با بسیار مسائل از بنديبودجه و بودجه گیري:یجهنت

 ییکارآ و مدیریت کیفی رشد موجب ،هاآن صحیح یريکارگ به و بنديبودجه نوین و علمی هايروش از ها،کتابخانه این
برآورد، تنظیم، ارائه و دفاع از بودجه توسط مسئوالن کتابخانه اسباب رشد هویت  واقع در .شد خواهد دانشگاهی هايکتابخانه

  مدیریتی آنان است.
  مالی بندي، مدیریتهاي دانشگاهی، بودجهکتابخانه :کلیدي يهاواژه
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توزیع اعتبارات معاونت آموزشی در جهت راه اندازي و توسعه رشته هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی 
  1394لغایت تیر ماه  1393ازسال  بابل

  5، جمیله آقاتبار رود باري*4دکتر یوسف یحیی پور ،3،پروین سجادي2، دکتر سیمین موعودي1دکتر یداله زاهد پاشا

  
  معاون آموزشی دانشگاه، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  مدیر اجرایی و سرپرست امور هیات علمی ، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
 مدیر امور آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  ی بابلمدیر تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشک- 4
  کارشناس تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 5
  

براي راه اندازي و توسعه یک رشته در مقطع تحصیالت تکمیلی، تامین ضروریات اعالم شده از سوي وزارت متبوع سابقه و هدف: 
اعتبارات اختصاص یافته از سوي معاونت آموزشی که مستلزم صرف هزینه نیز می باشد، ضرروریست، این مطالعه جهت بررسی  

  دانشگاه به منظور تحقق این برنامه انجام شده است.
این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی با بررسی مستندات هزینه هاي مرتبط با رشته هاي تحصیالت تکمیلی در فاصله  روش کار:

. امور 1ست. اعتبارات تخصیص یافته در سه گروه تقسیم گردید: ) انجام شده ا94لغایت پایان تیر  1393ماهه (سال  16زمانی 
. 2پروژکتور، تامین کتب، نرم افزارهاي آموزشی و موارد مشابه)  آموزشی و کمک آموزشی ( از جمله خرید کامپیوتر، اسکنر، ویدئو

. تامین تجهیزات اختصاصی 3و ...) از قبیل کولر، اسپلیت، تجهیز پاویونها و امکانات رفاهی واحدهاي آموزشی(تامین ملزومات 
  پزشکی. داده هاي جمع آوري شده به صورت دستی تجزیه و تحلیل گردید.

ریال اعتبار  از جانب معاونت آموزشی جهت راه اندازي و توسعه رشته هاي 696/215/565/10مبلغ در مقطع زمانی مذکور،  یافته ها:
)}مربوط %18( ریال499/889/911/1و{93)}مربوط به سال %82ریال( 197/326/653/8مقاطع تکمیلی اختصاص یافته است که{

ته جهت امور آموزشی و کمک )}از اعتبارات  تخصیص یاف%71( 7/561/595/696مبلغ{می باشد.  94به چهار ماه اول سال 
)} از کل %11(000/760/122/1{)} براي تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز و مبلغ %18ریال(000/860/880/1، مبلغ{آموزشی

  تامین ملزومات و امکانات رفاهی واحدهاي آموزشی تخصیص یافته است. اعتبارات براي
، ، با رویکرد ویژه به امور آموزشیدانشگاه علوم پزشکی بابل براي راه اندازي و توسعه رشته هاي تحصیالت تکمیلی نتیجه گیري:

  ته این امر شرایط را براي راه اندازي و توسعه دیگر رشته ها، تسهیل  می نماید.هزینه قابل توجهی متقبل می شود که  الب
 تحصیالت تکمیلی، هزینه،  اعتبار، راه اندازي، توسعه کلیدي: ه هايواژ
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  یاوران جوان انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران، سفیران امید و لبخند
 منیره پروانه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،

  
خانواده  گروه یاوران جوان انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران به منظور حمایت و پشتیبانی از بیماران سرطانی و سابقه و هدف:

که یکی از سازمان هاي مردم نهاد در شهرستان بابل . این گروه زیر مجموعه انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران آنان تاسیس شد
  .روه یاوران جوان انجام گرفته استاین مطالعه به منظور معرفی گ می باشد. است،

نمونه پژوهش یاوران جوان انجمن امداد به  . جامعه وانجام گرفت 1394سال  این مطالعه از نوع توصیفی بود که در روش کار:
مسئول این گروه و تعدادي از  داده ها از طریق بررسی مستندات موجود در دفتر انجمن و مصاحبه با ده.بیماران سرطانی ایران بو

  طبقه بندي و توصیف شد. ،داده هاي جمع آوري شده یاوران جوان جمع آوري گردید.
خانواده آنان در  بیماران سرطانی و گروه یاوران جوان انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران به منظور حمایت وپشتیبانی از یافته ها:

از دل انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران که دفتر مرکزي آن در شهرستان بابل  ،عضو جوان 16با همکاري  1390ن سالآبا 28
جعه حضوري دارد. این گروه با بررسی پرونده افراد مراعضو غیر 300عضو حضوري و  40حاضر متولد شد. در حال  ،واقع شده است

، در جهت تامین شانکننده به انجمن امداد به بیماران سرطانی و مراجعه حضوري به منازل آنان و بررسی وضعیت مالی و بهداشتی 
برگزاري بازارچه هاي خیریه  هاي این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله فعالیت نیازهاي اولیه خانواده ها اقدام می نماید.

هاي  جمع آوري کمک پوشاك، اهداي بسته هاي غذایی و عیادت از بیماران، هاي مذهبی به نفع بیماران، خوانی و جشنو مولودي 
  نقدي مردمی.غیر نقدي و

در شهرستان بابل با کادري  که گروه یاوران جوان انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران، نتایج این مطالعه نشان داد نتیجه گیري:
ه هاي آنان موفقیت هاي شایانی داشته است. دخانوا سرطانی وائه خدمات گوناگون به بیماران ته و تحصیلکرده در ارفرهیخ ،جوان

  دانشگاه علوم پزشکی بابل با استفاده بهینه از ظرفیتهاي موجود پروژه هاي مشترك را طراحی و اجرا نماید. پیشنهاد می گردد
 شهرستان بابل اد به بیماران سرطانی،انجمن امد یاوران جوان، واژه هاي کلیدي:
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  خانه کودکان سیاره زمین، نهادي مردمی حامی کودکان کار
  منیره پروانه

 
 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
طور امنایی از ي زمین، نهادي مردمی، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که بهي کودکان سیارهخانه سابقه و هدف:

  هاي ایشان آغاز به کار کرده است.و خانواده کارخورشیدي با هدف آموزش، حمایت و توانمندسازي کودکان  1391شهریورماه 
خانه ریق بررسی مستندات موجود در دفترانجام گرفت. داده ها از ط 1394این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در سال روش کار:

مصاحبه با تعدادي از فعاالن این مرکز جمع آوري گردید. داده هاي جمع آوري شده طبقه بندي و توصیف  و ي زمینکودکان سیاره
  شد.

 ،هاي حرفه آموزيآموزش با محور عالیت می نماید:این مطالعه نشان داد خانه کودکان سیاره زمین در راستاي امور زیر ف یافته ها:
پیشگیري از  تغذیه، بهداشت، ،تنظیم خانواده ،کاري با محورهاي مهارت هاي زندگیحمایت هاي مدد،هنر آموزي و سواد آموزي

 منشور اخالقی و ،ساس مفاد پیمان نامه ي حقوق کودكکلیه افراد عضو این مرکز برا .کار آفرینی ،پیشگیري از کودك آزاري ،اعتیاد
 فعاالن این مرکز در ایجاد محیطی امن و شاد براي یادگیري کودکان کار و نیز تولید و آیین نامه ي اجرایی خانه فعالیت می نمایند.

  تامین محتواي آموزشی براي کودکان و خانواده هاي آنان تالش می کنند.
ر نظر دارد با انجام اقدامات انسان دوستانه براي بهبود سطح زندگی د ي زمیني کودکان سیارهخانهکه  از آنجائی نتیجه گیري:

 آموزشی و ،فعالیتهایی در  زمینه هاي حمایتیي پایدار با روش مشارکت محور توسعه هاي آنان با رویکرد کودکان کار و خانواده
شترکی استفاده از توانمندیهاي موجود پروژه هاي متوانمندسازي به انجام رساند لذا پیشنهاد می گردد دانشگاه علوم پزشکی بابل با 

  آموزش طراحی و اجرا نماید. درمان و ،در حوزه بهداشت
  نهاد مردمی کودکان کار، ،، سیاره زمینخانه کودکان واژه هاي کلیدي:
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  عوامل موثر بر موفقیت مجمع خیرین سالمت شهرستان آق قال در جلب مشارکت هاي مردمی
  3، تایماز سالق2، ناصر کاظمی 1فریده کسلخه

  
  مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان آل جلیل  - 1
 مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بیمارستان آل جلیل  - 2
  مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  -کارشناسی مدیریت دولتی، بیمارستان آل جلیل  - 3

  
یه یکی از منابع مورد استفاده در تامین مالی نظام سالمت هستند. بنابراین جلب مشارکت هاي کمک هاي خیر سابقه و هدف:

مردمی در حوزه سالمت از اهمیت ویژه اي برخوردار است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مجمع خیرین 
ایجاد بستر مناسب جهت دیگر سازمان هاي مردم سالمت شهرستان آق قال در جلب مشارکت هاي مردمی براي تسهیل گري و 

  نهاد انجام شده است.
نفر از افراد  28انجام شد.  1394این مطالعه مقطعی و توصیفی بر روي مجمع خیرین سالمت شهرستان آق قال در سال  روش کار:

شده و داده ها از طریق تکمیل  این مجمع و افرادي که در ارتباط با فعالیتهاي مجمع بودند به صورت سرشماري وارد مطالعه
  شده و به وسیله آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.  SPSSپرسشنامه معتبر جمع آوري شد، سپس داده ها وارد نرم افزار آماري 

) داراي مدرك %71/60نفر ( 17) مرد بودند. از نظر مدرك تحصیلی، %43/71نفر ( 20نفر شرکت کننده،  28از بین  یافته ها:
) دیپلم بودند. از نظر %57/3نفر ( 1) کاردانی و %57/3نفر ( 1) دکترا و %71/10نفر (3)، %43/21نفر کارشناسی ارشد ( 6کارشناسی، 
سال بودند. عوامل موثر  10) باالي %43/46نفر ( 13سال و  10تا  5) %28/39نفر ( 11سال،  5) کمتر از %28/14نفر ( 4سابقه کار، 

)، عوامل %64/31)، عوامل ارتباطی (%57/38از نظر شرکت کنندگان شامل: عوامل درون و برون سازمانی ( بر موفقیت این مجمع
) بود. از میان عوامل فردي و %85/32) و عامل تبلیغات (%62/56)، عوامل فردي و شخصی (%7/3)، پاداش (%57/44اجتماعی (

درصد، توانایی و مهارت باالي اعضاي مجمع در  86/67خیر با شخصی، توانایی و مهارت باالي اعضاي مجمع در شناخت افراد 
درصد  71/60درصد و بومی بودن با  38/65درصد، اعتقادات مذهبی اعضاي مجمع با  51/65تشویق و جلب کمک هاي مردمی با 

  درصد، کمترین تاثیر را داشته است.  7/3بیشترین تاثیر را داشته اند و عامل دریافت پاداش با 
از آن جایی که عمده ترین دلیل موفقیت مجمع خیرین سالمت آق قال عوامل فردي و شخصی شناخته شده است  گیري:نتیجه 

  پیشنهاد می شود سایر سازمان هاي مردم نهاد در تقویت این عوامل در اعضاي مجمع خود تالش نمایند. 
 مجمع خیرین سالمت، موفقیت، آق قال واژه هاي کلیدي:
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  پیشرفت اهداف نظام سالمت در نهاد مردم هاي سازمان موثر در ارتقاء نقشعوامل 
  2، حسن باقري 1محمد یحیایی

  

  کارشناس امور اداري دبیرخانه دائمی هیات امناي دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-کارشناس ارشد مدیریت دولتی- 1
  بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  مدیر برنامه،- 2
  

امروزه کلیه کشورهاي دنیا بخصوص کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه آنچنان به اهمیت بهداشت و سالمت  هدف: سابقه و
ترین سازي محیط بشري در جهان سوم در زمره ارجحهاي بهداشتی و سالم واقفند که جامعترین کمکهاي آنان در قالب مساعدت

هاي این نظام به منظور حوزه سالمت نقش مهمی در جبران کاستیمشارکت اجتماعی در د.  گیرتبلیغات و فرآیندهاي آنان قرار می
در نظام سالمت ایران  نقش سازمانهاي مردم نهادنماید. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه شواهد موجود در زمینه تأمین منابع ایفا می

  .می باشداین حوزه  از عوامل موثر بر و کسب دورنمایی
هاي  واژه اجرا شد. جستجو در چهار پایگاه معتبر اطالعاتی داخل کشور با کلید يتوصیفی به روش مرور مطالعه این: روش کار

مطالعه غربال  18شکل گرفت. در نهایت  بهداشت و درمانارتقاء سالمت یا و  نهاد، خیریه یا خیرین،هاي غیردولتی یا مردمسازمان
  د.گردیگیري و گزارش بندي، نتیجهتحلیل کیفی جمع شدند و با استفاده از آمار توصیفی و

 امر این و می باشد آن انجام در مردم باور و خواست اراده، سازد می معنی با جامعه یک در را مشارکت انجام امروزه آنچهیافته ها: 
 قرار توجه مورد مستمر و امري جدي عنوان به مشارکت ي نحوه تضمین و مشارکت آگاهی از عنصر 2 که یابد می تحقق زمانی
 است جدي و مستمر آنها مشارکت ارایه که و بدانند نمایند حاصل اطمینان آن به نیاز و مشارکت ي نحوه از ها انسان اگر گیرد.
 آن خاص، هایی زمان در فقط مشارکت موضوع که شود حاصل براي آنان گمان این اگر اما کرد نخواهند مضایقه آن انجام از قطعا
  .شد نخواهد ایجاد جدي صورت به آنان هرگز در مشارکت باور می گیرد، انجام معین نیازهایی رفع براي هم

ها مؤید آن است که ورود محتواي علمی در این حوزه بسیار کند و با سرعت اندك به پیش رفته است. بندي یافتهجمع نتیجه گیري:
 جلب ،کمیته اجتماعی توسعه در مشارکتهاي همگانی جلب و خیرین معنوي و مادي گیري از توانمندیهاي بهره منظور همچنین به

هدایت  و نیات احصاء و خیرین مشارکت جلب و شناسایی، نظام سالمت نیازهاي و کمبودها خیرین باید با هدف شناسایی مشارکت
پیشنهاد  نماید عمل بعدي سطح به خیرین هاي کمک و خیرین همچنین معرفی و نیازها، انعکاس در پلی عنوان به ها، آن منابع

گذاران و مؤسسات خیریه در حوزه سالمت تعریف و از پژوهشگران هایی مشترك میان سیاستهاي پژوهشی و پروژهشود طرحمی
  هاي علمی بهره گرفته شود.ها از طریق روشاین حوزه براي پاسخ به آن

 متنظام سال خیرین، نهاد،هاي مردمسازمانواژه هاي کلیدي: 
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  از دیدگاه پرستاران اشتباهات دارویی در بخش هاي مراقبت ویژهبا عوامل مدیریتی مرتبط 
  5، احسان کاظم نژادلیلی 4، طاهره خالقدوست 3، معصومه ادیب2فریده هاساواري ، 1رویا کبودمهري

  

  دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی گیالن - 1
  مربی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن -2
 مربی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن -3
  کی گیالنمربی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزش -4
 سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر استادیار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر -5
  

که می تواند  منجر به صدمات جدي و حتی مرگ  اشتباهات دارویی یکی از رایج ترین انواع اشتباهات درمانی است :و هدف سابقه
بیماران  شود. اشتباهات دارویی پرستاران با عوامل متعددي مرتبط می باشد که از جمله  آنها می توان به عوامل مدیریتی اشاره 

ر بخش هاي مراقبت نمود. لذا این پژوهش با هدف تعیین عوامل مدیریتی مرتبط با  اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل د
  انجام گرفت. 1392-93ویژه در سال 

هاي وابسته  ) بیمارستانCCUو  ICU( پرستار شاغل در بخش هاي مراقبت ویژه 281تحلیلی  - در این مطالعه توصیفی :روش کار
ط با  اشتباهات دیدگاه پرستاران در مورد عوامل محیطی مرتببه روش سرشماري انتخاب شدند. به دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

نفر از اساتید محترم  15روایی پرسشنامه بر اساس اخذ نظر  بررسی شد.پژوهشگر ساخته دارویی از طریق یک پرسشنامه دو بخشی 
داده ها، تحت نرم ). <05/0Pمورد ارزیابی قرار گرفت ( هیئت علمی و پایایی آن طی دو هفته با آزمون مجدد و آزمون ویلکاکسون

  تحلیل شدند. با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و 19نسخه  SPSSافزار 
متغیر ناخوانا بودن کاردکس، نبودن پروتکل هاي دارویی در بخش، فقدان نظارت و کنترل بر عملکرد  4نتایج نشان داد که  یافته ها:

ترتیب مهم ترین عوامل مدیریتی مرتبط با اشتباهات  کارکنان و ناکافی بودن آموزش ضمن خدمت کارکنان در زمینه دارو درمانی به
  .دارویی از دیدگاه پرستاران می باشند

اشتباهات دارویی پیشنهاد به مدیران در جهت برقراري  بروزبا توجه به اهمیت ایمنی بیمار وتاثیر عوامل مدیریتی در نتیجه گیري:
کل هاي مربوط به دارودرمانی در دسترس پرستاران، برگزاري دوره سیستم کامپیوتري جهت ثبت دستورات دارویی ، قراردادن پروت

  هاي آموزشی ضمن خدمت، ضروري به نظر می رسد.
  پرستار اشتباهات دارویی، بخش مراقبت ویژه، :واژه هاي کلیدي
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از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش اشتباهات دارویی با  ارتباط فضاي فیزیکی بخش و کمبود تجهیزات پزشکی
  ویژههاي مراقبت 

  5، طاهره خالقدوست4معصومه ادیب،  3، احسان کاظم نژادلیلی2فریده هاساواري ،1رویا کبودمهري
  

. اشتباهات دارویی پرستاران با عوامل متعددي مرتبط ترین انواع اشتباهات درمانی است اشتباهات دارویی یکی از رایج :و هدف سابقه
اشاره نمود. لذا این پژوهش با  عوامل محیطی از قبیل فضاي فیزیکی و تجهیزات پزشکیمی باشد که از جمله  آنها می توان به 

 1392-93در سال  مرتبط با  اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ویژه محیطیهدف تعیین عوامل 
  انجام گرفت.

)بیمارستانهاي وابسته به CCUو  ICUپرستار شاغل در بخش هاي مراقبت ویژه( 281تحلیلی  –در این مطالعه توصیفی روش کار:
دیدگاه پرستاران در مورد عوامل محیطی مرتبط با  اشتباهات دارویی به روش سرشماري انتخاب شدند. دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

نفر از اساتید محترم هیئت  15روایی پرسشنامه بر اساس اخذ نظر  بررسی شد.پژوهشگر ساخته طریق یک پرسشنامه دو بخشی از 
داده ها، تحت نرم افزار ). <05/0Pمورد ارزیابی قرار گرفت ( علمی و پایایی آن طی دو هفته با آزمون مجدد و آزمون ویلکاکسون

SPSS  تحلیل شدند. با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و 19نسخه  
متغیر نور نامناسب،  3عامل از دیدگاه پرستاران در بروز اشتباهات دارویی نقش دارند. عامل اول شامل  2نتایج نشان داد که  یافته ها:

متغیر وجود  3طی بخش و عامل دوم شامل سرو صداي زیاد، درجه حرارت نامناسب محیط براي کارکنان تحت عنوان شرایط محی
تعداد زیاد بیماران بدحال، کمبود تجهیزات الزم براي تزریق دارو وتنظیم قطرات، نبود فضاي کافی جهت آماده سازي دارو تحت 

  عنوان عوامل مربوط به فضاي فیزیکی بخش و تجهیزات دارویی نامگذاري شدند. 
توجه به  اشتباهات دارویی پیشنهاد به مدیران در جهت بروز تاثیر عوامل محیطی در یمار وبا توجه به اهمیت ایمنی ب نتیجه گیري:

  ضروري به نظر می رسد. طراحی مناسب فضاي فیزیکی بخش هاي مراقبت ویژه و تامین تجهیزات مورد نیاز دارو درمانی
  عوامل محیطی، پرستاراشتباهات دارویی، بخش مراقبت ویژه،  :واژه هاي کلیدي
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  هاي استان گلستان هاي مراقبت ویژه بیمارستان بررسی وضعیت کنترل کیفی و هزینه هاي ونتیالتورهاي بخش
  2فرهاد کرد،  Msc(1سکینه بیگم کاظمی(

  

  دانشجوي دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 1
 دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس مسئول دفتر پرستاري  - 2

  
در صورت عدم کاربرد صحیح بمرور زمان مستهلک و غیرقابل که  هستند گران قیمتیهاي تجهیزات پزشکی سرمایهسابقه و هدف: 

دهند. هدف این مطالعه بررسی هزینه هاي ناشی از انجام کنترل  میو بار مالی زیادي را به خود اختصاص  شدهاستفاده 
ونتیالتورهاي بخش هاي مراقبت ویژه و ارائه راهکار مناسب به مدیران بیمارستانها در جهت مدیریت هزینه  "کالیبراسیون"کیفی

  هاي تجهیزات پزشکی و نگهداشت آنها در جهت افزایش هزینه اثربخشی، ایمنی بیمار و هزینه فایده است.
ري داده ها، فرم هاي کنترل کیفی و چک لیستی مشتمل بر سن پژوهش حاضر توصیفی گذشته نگر و روش جمع آو :روش کار

بیمارستان دولتی استان  6دستگاه، هزینه هاي تعمیر و تعویض قطعات ونتیالتور، زمان کنترل کیفی، در بخش هاي مراقبت ویژه 
  تریک و آزمونهاي تی انجام شد.تجزیه و تحلیل و محاسبات از طریق آزمونهاي پارام spss   17گلستان بود. اطالعات با نرم افزار 

اختالف معنی داري داشتند و هزینه  1391و  1390نتایج پژوهش نشان داد که میانگین هزینه کرد دستگاهها در سال  یافته ها:
  سال بود.  4سال بیشتر از دستگاهها با سن باالي  4دستگاهها با سن کمتر از 

مطالعه، بنظر می رسد مدیریت صحیح در زمینه هزینه کرد صورت نگرفته و نتایج  با توجه به نتایج پژوهش در دو سال نتیجه گیري:
کنترل کیفی دستگاهها با جدیت دنبال نشده است و نظارت بیشتر مدیران در این زمینه و آموزش کاربران می تواند در نگهداري 

  تجهیزات پزشکی از اهمیت زیادي برخوردار باشد.
 تجهیزات پزشکی، کنترل کیفی، ونتیالتور، هزینهبیمارستان،  کلیدي:واژه هاي 
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  1394:ارزیابی تجهیزات اداري و فضاي فیزیکی دانشکده پیراپزشکی بابل از دیدگاه کارکنان غیر هیات علمی
  5زینب ابوطالب زاده ،4*فرشته عادل مشهدسري، 3، سید علی میري2سید حسین موسوي، دکتر 1غالمرضا عطایی

  
  ، دانشکده پیرا پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابلمربی(عضو هیات علمی)1

  استادیار (مدیر گروه)، دانشکده پیرا پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابل2
  مدیر اداري، دانشکده پیرا پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابل3
  اه علوم پزشکی بابل، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگکارشناس ارشد*4
  ، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیریت دولتیکارشناس 5

  
ها محسوب می هاي مهم کارآمدي و رشد و توسعه سازمانارزیابی و سنجش رضایتمندي کارکنان یکی از شاخصه سابقه و هدف:

ن به ارائه خدمات گردد. ها در جهت بهبود بخشیدشود. سنجش میزان رضایت کارکنان می تواند منجر به رشد و بالندگی سازمان
دانشگاه نیز به عنوان یک سازمان پویا جهت تحقق اهداف خود نیازمند بهره بردن از کارمندان کارآمد است. لذا پژوهش حاضر در 

  پزشکی بابل انجام گردید. راستاي بررسی میزان رضایت کارکنان از محیط کار خود در دانشکده پیرا
با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در دانشکده پیراپزشکی بابل انجام  1394بصورت مقطعی در سالاین مطالعه توصیفی  کار:روش

نفر کارمند  40در حیطه تجهیزات اداري و فضاي فیزیکی محل خدمت بصورت سرشماري میان  ،شد. پرسشنامه در مقیاس لیکرت
در سطح معنی داري  Spss22اي حاصل با نرم افزار هپرسشنامه عودت داده شد.داده 37غیر هیات علمی توزیع گردید که 

p<0.05 .تحلیل شد  
و  49/40±2/1زن بودند. میانگین سن و سابقه خدمت کل افراد به ترتیب  درصد)1/54نفر(20 ،نفر مطالعه شده 37از  ها:یافته

در حوزه آموزشی و اداري و  درصد)6/67( نفر25  درصد) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی بودند.2/62نفر ( 23سال بود.  1/7±8/11
نمره 40میانگین سطح رضایت کارکنان از  ها مشغول بکار بودند.درصد) درآزمایشگاه5/13( نفر5درصد) در حوزه خدمات و 9/18( نفر7

مندي بوده است. بین سطح رضایت 48/23±15/1و از فضاي فیزیکی محل خدمت  27/24±06/1از تجهیزات اداري موجود ،کل
مندي کارکنان با ) اما بین سطح رضایتp<0.05( دار وجود داشترابطه معنی سابقه خدمت سن و ،محل خدمت ،کارکنان با جنس
  ).p>0.05( رابطه معنی دار وجود نداشت وضعیت استخدامی و سطح تحصیالت

باالتر بوده است. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن مندي کارکنان از میانگین نمره نتایج این مطالعه نشان داد که رضایت گیري:نتیجه
  تالش بیشتري در راستاي بهبود و ارتقاء شرایط محیط کاري کارکنان دانشکده انجام گردد. ،منديحفظ سطح رضایت

  کارکنان دانشکده پیراپزشکی ،فضاي فیزیکی ،تجهیزات اداري هاي کلیدي:واژه
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  الزامات و اقتصادسنجیکنترل کیفی تجهیزات پزشکی:  
  محمدرضارضائی

  
  گلستان پزشکی علوم دانشگاه کودکان طالقانی گنبد، بیمارستان کارشناس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک،

  
کند. کنترل کیفی با توجه به الزامات ها تغییر پیدا میها در طول عمر مفید آنهاي عملکرد دستگاهمشخصههدف:  و سابقه

ISO/IEC17025 با هدف شناسایی تغییرات و اقدامات اصالحی روي عملکرد  پزشکی تجهیزات نامهآیین 38 ماده 1تبصره  و
هاي پزشکی اي دستگاههاي فعلی در اجراي کنترل کیفی دورهسنجی روشپذیرد. هدف این مطالعه اقتصادها انجام میدستگاه

  ها است. بیمارستان
هاي اینترنتی، ضوابط و نامه مرتبط هايسایت به مراجعه با و ايکتابخانه صورت به که ودهب مروري نوع از مطالعه این :کار روش

  گرفت. اداري و مقاالت مرتبط انجام
 هاياز دستگاه توجهی قابل میزان ساله هر دارند. پزشکی آموزش و درمان تشخیص، امر در مهمی نقش تجهیزات پزشکی :هایافته

 هايمشخصهتغییرات در  دچار دستگاه از استفاده نحوه محیطی و شرایط فرسودگی، عوامل تاثیر تحت هابیمارستان در پزشکی
 دستگاه پزشکی و مقایسه آن خروجی اندازه گیري توان می را کیفی کنترل دهند.می دست از خود را کارآیی و شوندمی عملکردي

و  پزشکی هايدستگاه کیفی کنترل اهمیت به توجه با لذا .دانست آن به دستگاه نسبت این خطاي میزان تعیین و استاندارد یک با
هاي کنترل کیفی و تعیین تعرفه خدمات انجام آن، اداره کل تجهیزات پزشکی کشور اقدام به بررسی و تایید صالحیت شرکت لزوم
باشند. ا حداقل یک بار در سال میهها موظف به کنترل کیفی دستگاهها نموده است. بر طبق سنجه هاي اعتباربخشی، بیمارستانآن

ها، عدم دسترسی به تمامی هاي جانبی از قبیل ایاب و ذهاب و اسکان کارشناسان شرکتها، وجود هزینهعدم پوشش کلیه دستگاه
خطاي ها در فاصله زمانی بین تعمیرات و مراجعه کارشناسان، ها در زمان مراجعه کارشناسان، عدم کنترل کیفی دستگاهدستگاه

ها و بعضا اعالم نظرات متناقض در یک زمان از موارد گزارش شده در مکاتبات اداري و کارشناسان شرکت در بررسی دقیق دستگاه
باشد که سبب کاهش  اثربخشی فرآیند کنترل کیفی و تحمیل هزینه به ها میمصاحبه با کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستان

  ها شده است.بیمارستان
  
-پیشنهاد می دارد.  وجود هاي پزشکیفرآیند کنترل کیفی دستگاه در زیادي هايچالش که داد نشان مطالعه این نتایج گیري:جهنتی

نسبت به انجام متمرکز کنترل کیفی و کاهش  هاي پزشکیهر دانشگاه با تاسیس و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفی دستگاه گردد
  .نماید اقدام هاي مشاهده شدههاي مربوطه و رفع سایر چالشهزینه

  
 اداره کل تجهیزات پزشکی بیمارستان، کنترل کیفی، پزشکی، دستگاهکلیدي:  هايواژه
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  برآورد میزان هدرروي سرم هاي رقیق کننده در بیمارستان و ارائه راهکار
  2*یداله جنتی ، 1زرینینوشین ، 1مائده باقري

  پزشکی مازندرانکارشناس پرستاري، دانشگاه علوم  - 1
  اري دانشگاه علوم پزشکی مازندراناستادیار و عضو مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفت - 2
  

هزینه هاي باالي بیمارستانی و هدرروي مقادیر قابل مالحظه اي از داروها به صورت هاي گوناگون و عدم بهره وري و هدف: ه سابق
تعیین میزان  با هدف جدید بودن موضوع، زمینه اصلی تحقیق را فراهم آوردند . این تحقیقاز نظام الگوي مصرف در بیمارستان ها و 

  نجام شده است.هدرروي سرم هاي رقیق کننده  در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ساري 
مطالعه همه  مقطعی دریک مقطع یک ماهه می باشد.  محیط انجامپژوهش حاضر کاربردي و از دسته مطالعات توصیفی : روش کار

منظور از هدر روي در این مطالعه استفاده بیش از مقدار مورد نیاز می ساري انتخاب شد. ) ره( بخش هاي بیمارستان امام خمینی
سی سی  100که سفتریاکسون  باید در  باتوجه به این، باشد بار در روز 2براي مثال اگر دستور دارویی بیماري سفتریاکسون  باشد.

سی سی  500-1000مورد نیاز است که اگر سرم سی سی  200ساعت  24رقیق شود پس براي این بیمار در  الین)سرم (نرمال س
 )2    نیاز واقعی )1وجود داشت: متغیر  3است. در این مطالعه سرم هدر رفته  سی سی 300-800براي این بیمار باز شود به ترتیب 

  میزان هدر روي )3 میزان مصرف شده 
با روش سرشماري پس از کسب مجوز . استفاده شد ( مورد تایید صاحب نظران) ساخته محققثبت اطالعات از چک لیست جهت 
میزان هدرروي با توجه به داروهاي ماه مورد مطالعه از نظر پرونده هاي ترخیصی بیمارستان امام خمینی (ره) ساري در تمام 

  . ستفاده از آمار توصیفی صورت گرفتلیل یافته ها با اتحتجزیه و و ه میکروستی مورد بررسی قرار گرفت
هدرروي در بخش داخلی یافته ها نشان داد که ) بودند. %48نفر مرد ( 220) و %52نفر زن ( 440ترخیص شدهبیمار   660: از یافته ها
)، %04/28)، اورولوژي (%25/23(انکولوژي  )،%27/0)، اورژانس (%8/1)، مغز و اعصاب (%43/18جراحی عمومی ( )،%61/11مردان (

با توجه به حاکی از این است که نتایج ) می باشد. %0)، زایشگاه، اي سی یو و ارتوپدي (%60/3)، جراحی زنان (%13خلی زنان (دا
ز عالوه بر نیایک ماه عدد سرم رقیق کننده در  296و  294به ترتیب سی سی)  1000و   500استفاده از سرم هاي روتین فعلی ( 

  مورد استفاده قرار گرفته است.بیماران واقعی 
کارگیري روش هایی جهت صرفه جویی در مصرف سرم هاي رقیق کننده در کلیه بیمارستان ها ضروري به نظر ه ب: نتیجه گیري

این صورت حجم در سی سی به عنوان راهکار پیشنهاد می گردد.  250می رسد و بنابراین استفاده از سرم هایی با حجم کمتر مانند 
بیمار و نیز بیمارستان را (به دلیل حجم کم تر و تاثیرش در  هزینه نگهداري، حمل و نقل و انباشت زباله) زیادي از هزینه هاي 

آن  و بهینه رابر نیازب و مصرف  بسته به شرایط کاربردسرم  انواعسیاست مناسب نسبت به تهیه  خواهد داد. لذا ضروري است کاهش
  .گردد اتخاذ

  ، صرفه جویی، اقتصاد مقاومتیهدرروي، هزینه گزاف بیمارستانی، سرم هاي رقیق کننده واژه هاي کلیدي:
در شوراي پژوهش دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده  88-38*این تحقیق طی شماره 

 است .
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و مقایسه آن با استاندارد تعیین شده از سوي 1394بابل در سالبررسی فضاي فیزیکی دانشکده دندانپزشکی 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  5، بهزاد محمدزاده4، هادي عباسیان3، دکتر محمد ابراهیم حاجی آقاي تبار2دکتر احسان موعودي،1فاطمه گیلچینی

  

  بابل، دانشگاه علوم پزشکی واحد پژوهشی دانشکده دندانپزشکی کارشناس - 1
  بابل، نویسنده مسئول پزشکی علوم ، رئیس دانشکدهدندانپزشکی،دانشگاهآموزشی رادیولوژي دهان فک و صورتاستادیار گروه  - 2
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده رئیس اداري مالی ،دندانپزشک عمومی - 3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه کی،دندانپزش ، رئیس امور اداري و عمومی دانشکدهکارشناس مدیریت - 4
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده مسئول تاسیسات - 5
  

پژوهشی و رفاهی دانشجویان و کارکنان می  فضاي فیزیکی از عوامل موثر بر توسعه فعالیت هاي آموزشی درمانی، مقدمه:سابقه و 
و مقایسه آن با سرانه فضاي آموزشی که  1394 دانشکده دندانپزشکی در سالبررسی فضاي فیزیکی  لذا هدف از تحقیق حاضر باشد.

  تعیین گردیده می باشد. ، درمان و آموزش پزشکیي هر دانشجو از سوي وزارت بهداشتبرا
آموزش این مطالعه در دانشکده دندانپزشکی بابل و با استفاده از اطالعات و مدارك موجود در حوزه اداري مالی و واحد  :کارروش 

نتایج با استفاده از آمار توصیفی به تفکیک مساحت سرانه فضاي  و مساحت کل دانشکده استخراج گردید دانشکده انجام پذیرفت.
  آموزشی به ازاء هر نفر دانشجو و مقایسه با  تعداد ورودي ها و فارغ التحصیالن هر سال اعالم گردید.

  560و  هزار  7 فضاي فیزیکی با مساحتی حدود متر مربع 617و  هزار 12 اري از حدوددانشکده دندانپزشکی بابل با برخورد یافته ها:
نفر دستیار  82 نفر دانشجوي تکمیلی و 23 نفر از دانشجویان مقطع دندانپزشکی عمومی، 214 امکاناتی را براي آموزش مترمربع

 3 سرانه فضاي آموزشی استاندارد براي هر دانشجواین در حالی است که  تخصصی در بخشهاي مختلف آموزشی فراهم نموده است.
  سانتی متر مربع می باشد. 22 و متر

 نفر دستیار تخصصی بعنوان ورودي جذب و 30 فر دانشجوي تکمیلی ون 4نفر دانشجوي دکتراي عمومی، 33 این دانشکده هر ساله
صصی بعنوان فارغ التحصیل را تحویل جامعه نفر دستیار تخ 20 نفر دانشجوي تکمیلی و 2 نفر دانشجوي دکتراي عمومی، 33

  میدهد.
با توجه به سرانه فضاي آموزشی  و از آنجائیکه دانشکده دندانپزشکی بابل محیطی آموزشی درمانی و پژوهشی می باشد :نتیجه گیري

نفر دانشجوي  234 بهمربع فضاي آموزشی ظرفیت آموزش  متر 560 و هزار 7 این دانشکده با مساحتی حدود استاندارد تعیین شده،
بر اساس نتایج این مطالعه فضاي  .آموزش می باشند نفر دانشجو در حال حاضر مشمول 319 دندانپزشکی را دارد در حالیکه تعداد

فضاي فیزیکی مناسب می  و براي ارتقاء کیفیت آموزشی نیاز به فیزیکی دانشکده دندانپزشکی با استاندارد تعیین شده فاصله دارد
  باشد.

 دانشکده دندانپزشکی استاندارد براي هر دانشجو، سرانه فضاي آموزشی فضاي فیزیکی، اژه هاي کلیدي:و
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  1394: ه پیراپزشکی از دیدگاه دانشجویانهاي امتحانات دانشکدارزیابی فضاي فیزیکی سالن
  3نیاهاجر طبري، 2، سید علی میري1زهرا رفاهی باباپور

  
  کارشناس پرستاري، کارشناس آموزش، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  ها، مدیر امور اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس مبارزه با بیماري- 2
        کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، کارشناس آزمایشگاه شیمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل                          - 3

  
هاي مطلوب توان به خلق محیطی با ویژگیبا توجه به تاثیر محیط کالبدي انسان، با تعیین کیفیات عناصر فضایی، میه و هدف: سابق

یافت. مطلوب بودن سالن امتحانات بر ایجاد تفکر و تمرکز دانشجویان سهم بسزا دارد، چرا که گاها دانشجویان به دلیل  دست
این مطالعه  اضطراب و ناتوانی در تمرکز ناشی از تاثیر محیط با وجود داشتن دانش الزم، قادر به پاسخگویی مناسب سواالت نیستند.

  انجام شده است. 1394هاي امتحانات دانشکده پیراپزشکی از دیدگاه دانشجویان در سال سالن به منظور ارزیابی فضاي فیزیکی
در دانشکده  1393-94این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده که در پایان دوره امتحانات ترم دوم سال تحصیلی روش کار: 

ي مختلف این دانشکده بودند که به صورت سرشماري هاپیراپزشکی انجام شده است. جامعه مورد پژوهش همه دانشجویان رشته
ها، پرسشنامه آوري دادهها بررسی شدند. ابزار جمعانتخاب شدند. برخی عوامل فیزیکی نظیر نور، رنگ، دما، وضیت ایمنی و صندلی

 P<0.05داري ح معنیبا سط SPSS19افزاز آوري شده در نرمهاي جمعمحقق ساخته با تاکید بر استانداردهاي الزم بود. داده
   تجزیه و تحلیل گردید. 

) زن بودند. میانگین مطلوبیت از وضعیت %45/67( نفر 143نفر از دانشجویان شرکت داشتند که  212: در این مطالعه هایافته
و  %75/92و رنگ  %28/95و  %30/91، نور %93و  %95/86، سرما %30/92و  %15/81ها در دانشجویان زن و مرد به ترتیب صندلی

) دانشجویان کیفیت سالن را در برقراري نظم و آرامش در طول امتحان مطلوب ارزیابی %20/88( نفر 187بوده است.  11/88%
 %35/2متوسط و  %43/9خوب،  %50عالی،  %35/27نمودند. همچنین در این ارزیابی دانشجویان کیفیت سالن امتحانات را به میزان 

  ها نظري نداشتند.آن %81/10ضعیف تلقی نمودند و 
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین رضایت نسبی از وضعیت کیفی سالن امتحانات در میان دانشجویان زن در  گیري:نتیجه

ها بوده است. با توجه به تاثیر ترین میزان رضایت به ترتیب از وضعیت نور و صندلیترین و کمبیش تر بوده است.مقایسه با مرد بیش
  ها بر این مهم غلبه کرد.توان با طراحی اصولی صندلیعوامل ارگونومی در میزان آرامش فرد، می

  فضاي فیزیکی، دانشجویان، سالن امتحانات، کیفیتکلیدي:  ه هايواژ
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  آیا مرکز اقامتی بیماران در مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر پاسخگوي بیماران می باشد ؟
  4ابراهیم حسن بخشان  ، 3 طیبه غالمعلی تبار ، 2 حکیمه مهدي زاده ،1موسی رضایی

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل  –مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر  –مدیر بیمارستان  - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل –مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر  –کارشناس مدارك پزشکی  – 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل –مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر  –کاردان مدارك پزشکی  – 3
  دانشگاه علوم پزشکی بابل –مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر  -متصدي پذیرش  - 4
  

بابلسر به عنوان قطب سرطان در منطقه شمال کشور به بیماران سرطانی مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی  :ه و هدفسابق
ندران واستانهاي همجوار می باشند. هزینه ایاب خدمت شیمی درمانی و رادیوتراپی ارائه می نماید. مراجعین این مرکزاز کل استان ماز

ن از جمله آسیبهاي هستند که بیماران و نی از به موقع رسیدو ذهاب، تصادفات، خستگی ناشی از رفت و آمد، استرس و نگرا
خگوي تمام بیماران متقاضی میباشد، . این تحقیق به منظور بررسی اینکه آیا مرکز اقامتی بیماران پاسن متحمل می شوندهمراهانشا

  .انجام گردید
مرکز پزشکی و پرتودرمانی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش کل مراجعینی که جهت درمان به  –این مطالعه از نوع توصیفی: روش کار

بیمارستان   HIS. داده ها از پرونده هاي پزشکی و سیستم مراجعه کردند می باشد 93و 92، 91شهید رجائی بابلسر در سالهاي 
  . مورد پردازش قرار گرفت EXCELاستخراج گردیده و در نرم افزار 

بیمار،  1991: 91(سال  بیمار سرطانی 5488شهید رجائی بابلسر  کل بیماران مراجعه کننده به مرکز پزشکی و پرتودرمانی: یافته ها
مرحله،  7060: 91مرحله (سال  20424به تعداد  "ان جمعاکه این بیمار .بیمار) بوده است 1688: 93بیمار و سال  1802: 92سال 
جائی بابلسر مراجعه نموده اند. ) جهت درمان به مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رمرحله 6655: 93مرحله و سال  6709: 92سال 

 4984، ) از شهرستان بابلسردرصد 7بیمار ( 387روز متوالی بوده است. از تعداد کل بیماران فقط  4متوسط هر مرحله درمان بیماران 
  . ها بوده است) از سایر استاندرصد 2بیمار ( 117ها و درصد) از سایر شهرستان 90بیمار (

درصد از بیماران متقاضی (اگر فرض بر  20سوئیت پاسخگوي  10به تعداد  1394اقامتی بیماران در سال  افتتاح مرکز: نتیجه گیري
گردد تعداد این . بنابراین پیشنهاد می) می باشددرصد از بیماران عالقمند به استفاده از مرکز اقامتی باشند 50این باشد که  فقط

جدید در  وي نیاز بیماران بوده و همچنین در افزایش رضایتمندي و جذب بیمارانهم پاسخگ ، تاواحد افزایش یابد 25سوئیت ها به 
  . شرایط رقابتی موثر باشد

 سرطان ،و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر بیماران مرکز پزشکی : مرکز اقامتی،يکلید يواژه ها
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 هاي نیازمند به تدبیرتامین و نگهداري تجهیزات پزشکی: چالش

  * 3اسکندر شریفی ،2سیما عطاریان ، 1پور شیروانینصراهللا سیدداود 
  بابل استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی-1
 کارشناس بودجه، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، کارشناس فنی -3
   

تجهیزات پزشکی  نقش اساسی  و انکار ناپذیري  در امر پیشگیري، تشخیص، درمان و بازتوانی دارد و  بدون استفاده  سابقه و هدف:
 هاي مرتبط باچالشاین مطالعه به منظور شناسایی  .رسداز این تجهیزات، تحقق مناسب رسالت جامعه پزشکی غیرممکن به نظر می

  گرفت. تجهیزات پزشکی انجام تامین و نگهداري
هاي اینترنتی و بررسی مقاالت مرتبط انجام اي و با مراجعه به سایتاین مطالعه از نوع مروري بوده که به صورت کتابخانه روش کار:

  گرفت. 

هاي انجام شده شود. برابر بررسیمیلیارد دالر در دنیا صرف خرید تجهیزات پزشکی می 6/45ساالنه  W.H.Oبنا به گزارش ها:یافته
هاي ساخت و تجهیز بیمارستان به خرید تجهیزات هاي جدیدالتاسیس حدود یک سوم هزینهاندازي بیمارستاندر ایران، براي راه

درصد قیمت خرید آنها در  10 -20یر تجهیزات پزشکی باید مبلغ یابد. از طرف دیگر براي نگهداري و تعمپزشکی اختصاص می
آوري، نظارت ناکافی مدیران، بینی شود. تجهیزات پزشکی برخالف سایر منابع فیزیکی و مادي به علت تغییرات سریع فنبودجه پیش

ر ارائه خدمات پیشگیرانه، زودتر هاي عرضه کننده، مهارت نافی کاربران و مدیریت نامناسب دخدمات نامناسب پس از فروش شرکت
شوند. بعضی از تجهیزات پزشکی آنچنان از پیچیدگی برخوردار هستند که تعداد افراد از طول عمر مفید محاسبه شده منسوخ می

باشد، توانند مهارت الزم را کسب کنند و آن دسته از تجهیزاتی که در به کارگیري آن به آموزش جزیی هم نیاز میمعدودي می
شود. به دلیل وارداتی بودن عمده تجهیزات پزشکی موجود در بازار، خدمات پس همین آموزش اولیه و مقدماتی به کاربران داده نمی

اي و تعمیرات مورد نیاز به باشد. دسترسی به تکنیسین یا کارشناس فنی جهت سرویس دورهاز فروش با ضعف شدیدي مواجه می
شود که همه موارد فوق قیمت تمام شده کی براي تعمیرات، به موقع و به سهولت یافت نمیگردد. قطعات یدسادگی ممکن نمی

خدمات بهداشتی درمانی را افزایش خواهد داد و در بعضی از بازه زمانی ارائه بعضی از خدمات تشخیصی و درمانی را متوقف خواهد 
   نمود.
گردد در تجهیزات پزشکی وجود دارد. پیشنهاد می تامین و نگهداري دي درهاي زیاچالشنتایج این مطالعه نشان داد که  گیري:نتیجه

ها کمیته فعالی تشکیل و نسبت به اعمال مدیریت کارامد و موثر که هم تعهد و هم معاونت درمان و در هر کدام از بیمارستان
  تخصص الزم را داشته باشد اقدام گردد.  

 تجهیزات پزشکی، تامین و نگهداري، خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان هاي کلیدي:واژه
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 تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر رضایتمندي و پیامد بیماران

  2، کلثوم خانلرزاده عمرانی2، سامره طالیی بورا1*شکوفه درخور

  

  نژاددانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه، بیمارستان شهید یحیی  - 1

  نژاد یحیی شهید بیمارستان کارشناس پرستاري، - 2

  

یکی از معیارهاي ارزشیابی از نطام سالمت رضایتنمدي بیماران است. ارزیابی محیط فیزیکی و رضایتنمدي بیماران  سابقه و هدف:

اید با معیارهاي فعالیت آن متناسب باشد و تسهیالت الزم بمی تواند ابزاري براي ارزیابی کیفیت باشد. محیط فیزیکی بیمارستان ها 

  براي مراقبت ها تامین شود. 

ثیر محیط کار بر رضایتمندي بیماران و کیفیت کار ارائه أاین مطالعه به صورت مروري به تحقیقاتی می پردازد که ت روش کار:

 و Pub med ،Sciencedirect ، Wileyعاتیاز پایگاه هاي اطال مقاالت جستجوي براي دهندگان مراقبت می پردازد.

Google scholar قرارگرفت. مطالعه مورد مقاله 39د حدو و گردید استفاده  

 ءمحیط فیزیکی به عنوان یکی از شاخص هاي مهم براي اندازه گیري کیفیت مراقبت هاي بهداشتی و به عنوان یک جز یافته ها:

محیط فیزیکی مناسب نه تنها موجب راحتی و آسایش دریافت  بالینی می باشد.حیاتی از برنامه ي بهبود عملکرد و اثربخشی 

کنندگان خدمت می شود، باعث راحتی و آسایش در محیط کار کارکنان نیز شده و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایط کاري و 

ن فرد مراقبت هاي بهداشتی را آیکی که در ارتباط قوي بین سالمتی و محیط فیز نحوه ارایه خدمت بهتر به بیماران آنان می گردد.

  کند وجود دارد.دریافت می

محیط فیزیکی بیمارستان بر بهره وري ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی، پیامد بیماران و رضایتمندي بیماران موثر  نتیجه گیري:

  .است. براي ترویج رفاه در بیماران، نیاز به دانش به منظور بهینه سازي محیط مراقبتی و درمانی بیماران داریم

 مندي بیمار، بهره وريمحیط فیزیکی، بیمارستان، رضایت واژه هاي کلیدي:
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  93دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  بررسی تحقق اهداف طرح تحول سالمت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
  

  3، مطهره اندیشه2، فاطمه اکبري1مریم محضري
  

 کارشناس مسئول دارو، غذا و آزمایشگاه، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
 کارشناس داروئی ، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
 کارشناس تجهیزات پزشکی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3

  
هاي سنتی مدیریت هاي تامین مالی و ناکارآمدي شیوههاي فزاینده بهداشت و درمان، ظرفیت محدود نظامهزینه سابقه و هدف:

کند. دراین گذاري بیشتر در سالمت ترغیب میها را به اصالح وضع موجود و سرمایهعنوان عللی است که کشور بخش سالمت، به
با اهداف مختلف از جمله دسترسی آسان بیماران به دارو و تجهیزات  93راستا برنامه تحول نظام سالمت در کشور از اردیبهشت سال 

  ها آغاز گردید.مورد نیاز در بیمارستان
(از زمان شروع طرح) تا پایان اسفند ماه همان سال انجام  1393این پژوهش از نوع توصیفی بوده و از اردیبهشت ماه سال ش کار: رو

باشد. طی جلسات گرفته است. جامعه پژوهش مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده و حجم با نمونه برابر می
اي از مراکز هاي دورهمراکز تابعه و ستاد دانشگاه فارماکوپه هر مرکز تایید گردید. بررسی بصورت بازدید کمیته دارو و تجهیزات در

هاي ابالغی از وزارت بهداشت تنظیم آموزشی درمانی تابعه دانشگاه وتکمیل چک لیست ارزیابی عملکرد که بر اساس دستورالعمل
مارستان صورت گرفته است. روائی چک لیست بر اساس روش اعتبار محتوا تعیین شده و میزان نسخه هاي خارج از فارماکوپه هر بی

  گیري شد. گردید و پایایی آن از طریق آزمون مجدد اندازه
بار بازدید و تکمیل چک لیست صورت گرفته و ارسال فیدبک به هر مرکز  5به طور متوسط  93از هر مرکز در طی سال  ها:یافته

درصد موارد مورد بررسی با دستورالعمل ابالغی تطابق داشته است.  95پایش مجدد انجام شد. در نهایت  جهت رفع نواقص موجود و
  هاي مراکز تابعه دانشگاه خارج از فارماکوپه تدوین شده ارائه گردیده است.درصد نسخه 48/0تنها 

ستاد و مراکز تابعه در چگونگی پیشبرد اهداف یک اي و پایش منظم و تعامل بین کارشناسان هاي دورهانجام بازدیدنتیجه گیري: 
  نیز استمرار دارد. 94طرح تاثیر مثبت داشته و این فعالیت در سال 

  ، چک لیستايهاي دورهطرح تحول نظام سالمت، بازدید هاي کلیدي:واژه
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  بابل یپزشکم دانشگاه علودیاساتمیزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی درزمان تدریس توسط 

  منیره پروانه

  

  کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  

هم شنیده اند بخاطر  آنچه راکه هم دیده اند و %50آنچه راخوانده اند و %10تحقیقات نشان می دهدکه فراگیران فقط  وهدف: سابقه

وسایل کمک آموزشی  قدرکاربرد این درصد افزایش خواهدیافت. هر باشند، آموزشی درگیر فرایند بیشتر درمی آورند. هر چه فراگیران 

 متوقف نمی کند عدم این وسایل درعین حال که آموزش را و سهولت بیشتري انجام میشود یادگیري با یاددهی و امر غنی تر باشد،

 بررسی میزان استفاده از این مطالعه به منظور می شود. یادگیري منجر وشدن یاددهی  دشوارتر تر شدن زمان آموزش وبه طوالنی

  انجام گردیده است. بابل یپزشکم دانشگاه علواین وسایل در

 انجام شده است. 85درسال تحصیلی  بابل یپزشکم دانشگاه علو در تحلیلی بصورت مقطعی-این مطالعه توصیفی روش مطالعه:

دانشجویان  از نفر 183 توسط تهیه و وسایل کمک آموزشی گوناگون به تفکیک، هر یک از مورد سوال در 21 پرسشنامه اي حاوي

 تکمیل گردید. ایفا بصورت خود مقاطع مختلف تحصیلی که بصورت خوشه اي یک مرحله اي انتخاب شده بودند، رشته ها و

  .آنالیزگردید SPSS15.0  نرم افزار شده و با کامپیوتر وارد اطالعات پس ازکدگذاري،

وسایل کمک  استفاده از )%3/93( نفر 171 این مطالعه مشارکت کردند. در 90/15+22/1میانگین معدل با دانشجو 183 یافته ها:

هنگام تدریس  وسایل کمک آموزشی در بیان داشتند که اساتیدشان از )% 7/75( نفر 141 دانستند. تفهیم مطالب موثر در آموزشی را

 بین گروههاي مختلف آموزشی دانشگاه میزان بکارگیري وسایل کمک آموزش تفاوت معنی داري رانشان نداد بهره جستند. در

)0.05>Pvalue(  

سایر وسایل کمک آموزشی  و ). بین اورهد%6/6( ویدیوکمترین کاربردراداشته است و )%9/80( بیشترین کاربرد آنان اورهد به اعتقاد

  )Pvalue>0.05( اختالف معنا داري وجودداشت

 وسایل نمی تواند و اینگونه مواد چه استفاده صرف ازگر بود. وسایل کمک آموزشی ناچیز برخی از آشنایی دانشجویان با نتیجه گیري:

تسهیل می  انها یادگیري فراگیران را استفاده ماهرانه از انتخاب و این معلم است که با و تضمین کند را برقراري ارتباط وتدریس مؤثر

  تري بهره گیرند.وسایل کمک آموزشی متنوع از اساتید می گردد پایه این مطالعه پیشنهاد ما برا کند،

 دانشگاه بابل اساتید، تدریس، وسایل کمک آموزشی، واژه هاي کلیدي:
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  صیانت از حقوق مردم: یک نگاه لوکس یا یک تعهد و الزام سازمانی
  

 سیدمظفر ربیعی

  دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

ها، ازجمله که باید مورد توجه همه سازمان هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطري انسان هاست آحاد مردمحقوق  ه و هدف:سابق
و فنی صیانت از حقوق  شناسایی جایگاه قانونی، حقوقیاین مطالعه به منظور  دهنده خدمات سالمت قرار گیرد.هاي ارائهسازمان

  انجام گرفت. مردم در حوزه سالمت
 ,Magiran , Google scholar هايسایت در جستجو با اي وبه صورت کتابخانه مروري مطالعهاین  روش کار:

Iranmedex  SID   وGoogle مطالعه هدف با مرتبط و منطبق مقاله 8گرفت. اطالعات با بررسی اسناد باالدستی و  انجام 
  بندي گردید.و طبقه  استخراج

. پرداخته شده است آیه وجود دارد که صراحتا به مباحث حقوقی از جمله حقوق ملت بر حاکمیت 15در قرآن مجید بیش از  ها:یافته
ی هاي اجرایاي به کلیه سازمانبا هشت برنامه مداخله برنامه جامع اصالح نظام اداري دولت یازدهم جمهوري اسالمی ایران که

سازي و نهادینه کشور ابالغ شد، برنامه هفتم آن به صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري اختصاص یافته است. در راستاي جاري
سازي نحوه ارائه خدمات، اخذ پیشنهادات کردن صیانت از حقوق مردم باید نسبت به آشناسازي مردم با حقوق خود، مستند و شفاف

صالحات اداري، دریافت شکایات مردم و الزام به پاسخگویی، ایجاد بستر مناسب جهت کشف مصادیق مردمی و لحاظ نمودن آن در ا
عنوان یکی از اهداف  را به صیانت از حقوق مردمسازمان جهانی بهداشت فساد اداري و برخورد سریع و قاتع با متخلفین اقدام نمود. 

 )استقالل فردي،1یطه، شامل: هشت حبا چارچوبی  آنگیري براي اندازه کهو بخشی از ارزیابی عملکرد نظام سالمت در نظر گرفته 
دسترسی به حمایت )8)کیفیت محیط ارائه خدمات و 7)رازداري، 6وضوح ارتباط، )5انتخاب، )حق4)دسترسی سریع، 3انسانی،  شأن)2

قابل سلب از جمله حق سانی داراي حقوقی غیرمبناي کرامت ان بیمار بر ،درماندر حوزه  .تدوین نمودخانواده و حمایت اجتماعی 
دخالت پزشک براي درمان نیاز به اذن او دارد و اذن بیمار همان  ،به عنوان یک انسان مسلط بر نفس خویش وتعیین سرنوشت است 

  د.است که در فرایندهاي درمانی باید مورد تاکید قرار گیرهاي پزشکی گیرياعالم رضایت یا اخذ نظر او در تصمیم
نتایج این مطالعه نشان داد که صیانت از حقوق مردم جایگاه شرعی، قانونی، حقوقی و فنی دارد که باید مورد توجه همه  گیري:نتیجه

  مدیران و کارکنان نظام سالمت قرار گیرد. 
 صیانت، حقوق مردم، تعهد سازمانی، الزام سازمانی، جایگاه قانونی و حقوقی هاي کلیدي:واژه
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  هاي اجرایی بررسی علل پیدایش فساد مالی در بین کارکنان دستگاه
  2، مجید قنبري بورخیلی 1دکترعلی ثریایی

  
 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل،مازندران  - 1
  دانشگاه (بین الملل)دانشجوي ترم آخرکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی بین الملل، مدیر اموراداري پردیس خودگردان - 2
  

اخیراً رابطه منفی بین سطح توسعه و سطح فساد، مورد توجه جدي سازمان هاي جهانی قرار گرفته است و در زمینه  سابقه و هدف:
وسیع تر کنترل فساد به عنوان یکی از شاخص هاي حاکمیت خوب پذیرفته شده است. فساد مالی یک پدیده گسترده است که 

داري در دنیا عاري از فساد مالی نیست، اما تفاوت معنا و هیچ کشوري مامی زمان ها را تحت تأثیر قرار داده استتمامی جوامع در ت
هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش فساد مالی دربین کارکنان دستگاه  بین درجه فساد در کشورهاي مختلف جهان وجود دارد.

  هاي اجرایی استان مازندران می باشد.
، پرسش هاي اکتشافی در میان کارکنان بخش دولتی ایران، براي شناسایی عوامل پیدایش فساد مالی در این پژوهش روش کار:

است و با در نظر گرفتن نتایج آن، از نوع  مطرح شده است. این پژوهش با توجه به روش شناسی از نوع مطالعات توصیفی و اکتشافی
، مجموع متغیرهاي مالی و لحاظ کردن متغیرهاي بومی گذار بر فسادمتغیرهاي تأثیربه منظور شناسایی و کاربردي نیز هست 

سؤال مبتنی بر مقیاس  32، پرسش نامه اي با ان و متخصصان امر قرار گرفت. سپسشناسایی شده به روش دلفی مورد تأیید خبرگ
، به روش تصادفی سیستماتیک توزیع مازندران دستگاههاي اجرایی استاننفر از کارکنان  230پنج درجه اي لیکرت طراحی و بین 

در این تحقیق از روایی محتوایی استفاده  .دو معیاري که براي آزمودن برازش اندازه ها به کار می آیند عبارتند از: روایی و اعتبار شد.
یع شد و ضریب آلفاي کرونباخ آنها بین افراد جامعه آماري توز درمرحله مقدماتی تعدادي از شد و براي سنجش اعتبار پرسش نامه،

-tآزمون  از ،تحلیل داده ها براي بررسی فرضیاتروش تجزیه و بدست آمد که نشانه اعتبار بسیار باالي پرسش نامه است. 91/0
test   با استفاده از نرم افزارspss .انجام شده است  

عدم کفاف حقوق و «ستگاههاي اجرایی نشانه آن است که آمارهاي توصیفی متغیرهاي تأثیر گذار بر فساد مالی کارکنان د یافته ها:
با » قوم گرایی« بیشترین زمینه در فساد مالی در میان کارکنان بحساب می آید ،در حالی که متغیر  54/4با میانگین » دستمزد

االي حد متوسط است که ، میانگین متغیرهاي تأثیرگذار بذاري بر فساد مالی است. در مجموعداراي کمترین تأثیر گ 1/2میانگین 
(تمایل  باتوجه به آزمون فریدمن پنج عامل اساسی "نشانه ي عدم سالمت اداري در دستگاههاي اجرایی استان مازندران است. ضمنا

به حفظ قدرت توسط مدیران، ضعف سیستم هاي نظارتی وپاسخگویی، انحصارطللبی، بوروکراسی حاد دولتی، ناکارآمدي مدیریت 
 ) درایجاد فساد مالی تاثیرگذاربوده که قابل تعمیم به دیگر کارکنان دولتی می باشند. منابع انسانی

هرچند فساد به طور سنتی در رابطه با فعالیت هاي بخش دولتی به کار گرفته شده است، امروزه این مفهوم تمامی  نتیجه گیري:
بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فساد  بر می گیرد. درفرهنگ و مانند اینان را  زمینه هاي زندگی نظیرتجارت شخصی، سیاست،

تراز در تمامی ابعاد فساد مالی می تواند در سالمت سازمانی نظام اداري بسیار راهگشا باشد. راهکار اساسی در حرکت متوازن و هم
  مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن است.

 عملکرد، بوروکراسی، قانون گریزي ارزیابی ،فساد، پاسخ گویی، نظارت واژه هاي کلیدي:
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  تأثیر گذاري دینداري بر رفتار سخت کوشی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بابل
  *6محبوبه خادم ابوالفضلی، 5، فاطمه رضایی4، محدثه خاکسار3، معصومه کریمی2، غالمرضا عطایی1سید علی میري

 

  پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس بهداشت، مدیر امور اداري، دانشکده  -1
 کارشناس ارشد بیو فیزیک، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
 دکتري تخصصی رادیوتراپی، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-3
 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد ژنتیک، -4
 دانشجوي کارشناسی رادیولوژي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-5
   کارشناس ارشد فیزیک هسته اي، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-6
  

ستند که یکی از ابعاد مهم و قابل مالحظه در جهت ندترین عامل در هر سازمانی هرزشمنیروي انسانی مهمترین و اسابقه و هدف: 
بهره وري سازمان، میزان سخت کوشی منابع انسانی آن مجموعه می باشد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع هدف از این 

  شگاه علوم پزشکی بابل می باشد.  پژوهش بررسی تأثیرات دینداري و اخالق کار اسالمی بر رفتار سختکوشی کارکنان دان
 32روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي خدایاري فرد براي سنجش دینداري با روش کار: 

سوال براي سنجش سخت کوشی با روایی 10سوال و از آزمون میلر با  17سوال، علی عباس جهت سنجش اخالق کار اسالمی با 
نفر و  200است. جامعه آماري کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل، تعداد نمونه  86/0و 83/0، 83/0قابل قبول به ترتیبپایایی 

ها، با استفاده از نرم افـزار آمـاري اس پـی اس اس بـه منظـور  پس از گردآوري دادهروش نمونه گیري تصادفی ساده می باشد. 
  .ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چنـدمتغیره اسـتفاده شـدطه میان متغیرها از راب بررسـی

کوشــی بــه  سخت بــر متغیــر رفتار دو متغیرهاي دینداري و اخـالق کـار اسـالمی هـرکه نتایج گویاي ایـن اسـت یافته ها: 
که  دهدمینشان و همچنین  )(R2=0.186باشد می طــور مثبــت و معنــادار تاثیرگذارنــد و ضــریب تعیــین نیــز معنــادار

  .شودبه وسیله متغیرهاي دینداري و اخالق کار اسالمی تبیین می کوشـی کارکنـان سخت درصد از تغییـرات رفتار 19د حدو
ـانگین مدیران سازمانها نوید بخش باشد، چرا که با توجه به فرهنگ اسالمی جامعه و می توانـد بـرايیـن نتـایج مـیا نتیجه گیري:
 ها کسب شده، به طور بالقوه با کارکنان دیندار و اخـالق در مورد متغیرهاي پژوهش توسط آزمودنی بـاالیی کـه

سازمان به اصـول اخـالق  کوشـی دارنـد در ارتباطنـد و بـا تقویـت هرچـه بیشـتر باورهـاي دینـی در مداري که تمایل بـه سخت
  .کوش خواهند داشت که مبناي مزیت رقابتی پایدار براي سازمان خواهد بود سخت کـار اسـالمی، کارکنـانی متعهـد،

 سختکوشی، دینداري، اخالق کار اسالمیواژه هاي کلیدي: 
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  دکتربهشتی بابلرابطه رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید 
 

  3نیما حسینجان زاده، 2حوري زارع اطاقسرائی ، 1*نادعلی حسینجان زاده 

 

  کارشناس ارشد مدیریت . مسئول کارگزینی بیمارستان شهیددکتربهشتی بابل   *- 1
  کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی . فرهنگی-2 
  دانشجوي کارشناسی مدیریت- 3
 

امروزه در بین مطالعات مربوط به سازمان، مفهوم رفتار شهروندي سازمانی توجه مدیران و محققان زیادي را به خود  :وهدف هسابق
ها باشد. تعهد سازمانی  جلب کرده است، رفتارهایی که توجه به آن می تواند یکی از راه هاي اساسی در افزایش اثربخشی سازمان

گر نیرویی است که فردي را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی وظایف خود را نیز بیان
انجام دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید 

  .بود 1393در سال  دکتربهشتی بابل
 130بود که دکتربهشتی بابل تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش کارکنان بیمارستان شهید -پژوهش حاضر از نوع توصیفی  :کاروش ر

نفر به روش طبقه اي تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازمانی ویلیامز و اندرسون 
  ی مک گیفورد جمع آوري و با آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد.و پرسشنامه تعهد سازمان

)، وضعیت رفتار شهروندي را مناسب ارزیابی کردند. بین رفتار شهروندي %83اکثر افراد تحت بررسی در این بیمارستان ( یافته ها:
مشاهده شد. از میان ابعاد  (r=0.32)و همبستگی مثبت  (P<0.05) سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه آماري معنادار

رفتار شهروندي سازمانی، بین ابعاد رادمردي و فضیلت مدنی با تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی دیده شد اما بین ابعاد ادب و 
  نزاکت، وجدان و نوع دوستی با تعهد سازمانی ارتباطی معنادار مشاهده نشد.

ي سازمانی، می توان میزان رضایت و انگیزه شغلی کارکنان بیمارستان را باال برده که این با ارتقا مفهوم رفتار شهروند نتیجه گیري:
  .امر می تواند سبب افزایش اثربخشی فرایند درمان و باال بردن رضایت بیماران گردد

 رفتار شهروندي سازمانی، تعهد سازمانی، بیمارستان	:يکلید ايواژه
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 سالمت سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندرانرابطه هوش معنوي و 
  

  4، سودابه سعادت4، سمانه سعادت3، فرشیده ضامنی2حمیرا امینی ،1جمشیدیزدانی چراتی

  

 استادیار، گروه آمارزیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران-1
  بهداشت و درمان شهرستان نکا، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناسی ارشد، مرکز  -2
  استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري -3
  کارشناسی بهداشت عمومی، مرکز بهداشت و درمان شهرستان نکا، دانشگاه علوم پزشکی مازندران-4
  

هاي اثربخشی سازمانی است. از سویی با ورود به سازمان، بـا  ترین شاخصیکی ازگویاترین و بدیهیسالمت سازمانی، سابقه و هدف: 
توجه به شدیدتر شدن نیاز به اعتماد براي فعالیت در سازمان هاي جهان امروزي نیاز به معنویت و توسعه هوش معنوي در بـین افـراد   

عنوي و سالمت سازمانی در مـدیران و کارکنـان دانشـگاه علـوم پزشـکی      افزایش می یابد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه هوش م
  انجام گرفته است. 1392مازندران در سال 

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران که به روش نمونـه گیـري تصـادفی     350مقطعی  -در یک مطالعه کاربرديروش کار: 
هـاي اسـتاندارد سـالمت سـازمانی هـوي و همکـاران       پرسشـنامه ها با اسـتفاده از  دهساده انتخاب شدند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. دا

)OHI)(1996 آوري و با استفاده از آزمون هاي آماري جمع 76/0) با پایایی 1388زاده (و هوش معنوي عبداهللا 72/0) با پایاییt   تـک
و نـرم   Friedmanاي ) و آزمـون رتبـه  ANOVA(، آزمون تحلیـل واریـانس  Pearsonدو نمونه مستقل،  همبستگی  t اي،نمونه
  تحلیل گردید. 20نسخه SPSSافزار 

ها نشان داد که میزان توجه به هوش معنوي و سالمت سـازمانی در دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـاالتر از حـد        یافتهیافته ها: 
ازمانی بعـد روحیـه داراي بیشـترین میـانگین     ). در میـان ابعـاد سـالمت سـ    =00/0pباشـد( متوسط بوده و این اختالف معنی دار مـی 

) بـود. همچنـین نتـایج حاصـل از آزمـون همبسـتگی       17/3گري سـازمانی داراي کمتـرین میـانگین رتبـه(    ) و بعد مالحظه98/4رتبه(
Pearson  نـوي  نشان داد که بین سالمت سازمانی و برخی ابعاد آن (روحیه، تاکید علمی، ساخت دهی، پشتیبانی منابع) با هـوش مع

)، ولی بین سایر ابعاد سالمت سازمانی (انسجام سازمانی، نفوذ سازمانی، مالحظه گـري)  >05/0pارتباط معنادار و مثبتی مشاهده شد (
  ).<05/0pرابطه معنادار مشاهده نشد (

ترین عامل تاثیر گـذار و  هوش معنوي ارتباطی معنادار با سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه دارد. روحیه سازمانی مهم نتیجه گیري:
 باشد.ترین عامل در سالمت سازمانی کارکنان میگري سازمان کم اهمیتمالحظه

  هوش معنوي، سالمت سازمانی، کارکنان واژه هاي کلیدي:
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  1392گرا و سالمت سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران: رابطه رهبري تحول 
  

  4سودابه سعادت 4سمانه سعادت ،3فرشیده ضامنی،  2حمیرا امینی، 1جمشیدیزدانی چراتی

  

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکزتحقیقات علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت، استادیار،گروه آمارزیستی،-1
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران نکا مرکز بهداشت و درمان شهرستان ارشد،کارشناسی  -2
  گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري استادیار، -3
  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانا کارشناسی بهداشت عمومی، مرکز بهداشت و درمان شهرستان نک - 4
  

گرا هاي اثر بخشی سازمانی است. از سویی رهبري تحولترین شاخصسالمت سازمانی، یکی ازگویاترین و بدیهی سابقه و هدف:

بخشد. این پژوهش کند و همکاران و پیروان را براي سطوح باالتر توانایی ارتقاء مییک آگاهی از رسالت یا بینش سازمان ایجاد می

انجام  1392مت سازمانی در مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال گرا و سالبا هدف تعیین رابطه رهبري تحول

  گرفته است.

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران که به روش نمونه گیري تصادفی  350مقطعی  -در یک مطالعه کاربرديروش کار: 

) OHIهاي استاندارد سالمت سازمانی هوي و همکاران (پرسشنامهستفاده از ها با اساده انتخاب شدند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده

تک  tآوري و با استفاده از آزمون هاي آماري جمع 91/0) با پایایی 1388گراي فالح (و رهبري تحول 72/0) با پایایی 1996(

 20نسخه SPSSو نرم افزار  Friedmanاي ) و آزمون رتبهANOVA( ، آزمون تحلیل واریانسPearsonاي، همبستگی نمونه

  تحلیل گردید.

گرا و سالمت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران باالتر از حد ها نشان داد که میزان توجه به رهبري تحولیافتهیافته ها: 

بیشترین میانگین ). در میان ابعاد سالمت سازمانی بعد روحیه داراي =00/0p( باشدمتوسط بوده و این اختالف معنی دار می

) بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی 17/3( گري سازمانی داراي کمترین میانگین رتبه) و بعد مالحظه98/4رتبه(

Pearson  نشان داد که بین سالمت سازمانی و برخی ابعاد آن (روحیه، تاکید علمی، ساخت دهی، پشتیبانی منابع) با رهبري تحول

)، ولی بین سایر ابعاد سالمت سازمانی (انسجام سازمانی، نفوذ سازمانی، مالحظه >05/0pر و مثبتی مشاهده شد (گرا ارتباط معنادا

  ).<05/0pگري) رابطه معنادار مشاهده نشد (

ثیر ترین عامل تاگرا ارتباطی معنادار با سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه دارد. روحیه سازمانی مهمرهبري تحولنتیجه گیري: 

  باشد.ترین عامل در سالمت سازمانی کارکنان میگري سازمان کم اهمیتگذار و مالحظه

 رهبري تحول گرا، سالمت سازمانی، کارکنانواژه هاي کلیدي: 
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  طراحی مدل ساختاري اصول اخالقی، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی 
  خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان)(موردمطالعه: دانشکده علوم پزشکی و 

  3، هدي زنگیان2، سمیه زنگیان*1زمان زنگیان
  

  تی درمانی استان سمنانفناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش آمار و، مدیریت افزارنرمکارشناس  -1
  دانشگاه سمنانیریت و علوم اداري ، دانشگاه اقتصاد و مدالمللبیندانشجوي دکتري بازاریابی -2
  سمنان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشجوي هوشبري دانشگاه-٣

آمیز آن مستلزم یک نگرش جامع و فراگیر از عوامل مؤثر عملکرد سازمانی از مباحثی است که بهبود و اجراي موفقیتسابقه و هدف: 
شود، نیروي انسانی است. لذا نیروي انسانی با رعایت زمانی میبر آن است. یکی از این عوامل که منجر به بهبود عملکرد سا

شود. بدین صورت که رعایت هاي دانشی میسازي موفق نظاماخالقیات و اصول اخالقی منجر به ارتقاء عملکرد سازمانی و پیاده
اصول اخالقی بر تسهیم دانش و  بنابراین هدف این مقاله سنجش تأثیر، شوداصول اخالقی و تسهیم آن منجر به بهبود عملکرد می

  عملکرد سازمانی است.
نفر از کارکنان  148این پژوهش از نظر هدف کاربردي است و از حیث روش توصیفی است. نمونۀ آماري پژوهش حاضر  :کار روش

پرسشنامه است که روایی و ها سمنان است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده استان پزشکی علوم دانشگاه
  سنجش قرار گرفتند. به روش معادالت ساختاري مورد visual plsافزار هاي پژوهش با کمک نرمپایایی آن بررسی شد. فرضیه

متغیر میانجی) است. ( و عملکرد سازمانی (متغیر وابسته) و تسهیم دانش) در این پژوهش اصول اخالقی (متغیر مستقل ها:یافته
هاي پژوهش حاکی از آن است که در سازمان موردمطالعه بین اصول اخالقی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود یافته

  دارد. همچنین اصول اخالقی تأثیر معناداري بر تسهیم دانش دارد.
آنکه این نقش در مقایسه با لکند. حانقش میانجی تسهیم دانش را در رابطه بین اصول اخالقی و عملکرد تأیید می :نتیجه گیري

افزاید و هاي جدیدي را به متون نظري تسهیم دانش میهاي یادشده چندان ملموس نیست. این مقاله یافتهارتباط مستقیم بین متغیر
دهد که اخالق یک عامل کند. همچنین این پژوهش نشان میبر اهمیت نقش تعاملی اصول اخالقی و عملکرد سازمانی تأکید می

ها فراهم شود و شود که زمینۀ رعایت اصول اخالقی در سازمانلیدي در ارتقاء عملکرد سازمانی است. بر این اساس پیشنهاد میک
  افراد با مشارکت فعال و تسهیماصول اخالقی عملکرد سازمانی را بهبود بخشند.

 اصوالخالقی، تسهیم دانش، عملکرد سازمانیهاي کلیدي: واژه
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  قائم شهربیمارستان ولیعصرشهرستان  بین ویژگیهاي شخصیتی و اخالق حرفه اي در کارکنان رابطه
  3فاطمه قورچیانی، 2صدیقه سلیمانیان،  1زینب فرهادي

 

  مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل*مسئول آموزش پرستاري و - 1
  علوم پزشکی بابلمسئول آموزش، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه - 2
  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت،  بیمارستان امیر اعلم،  دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  

- هاست و ارزشهاي اخالقی آني کارکنان در سازمان ها ي امروزي تحت تاثیر ارزشاز رفتارها و تصمیم ها: بسیاري سابقه وهدف
، عالوه بر داشتن شرایط احراز شغل، اولین گام در دستیابی به این اهدافهاي شخصیتی افراد می باشد. هاي اخالقی ناشی از ویژگی

. لذا مطالعه حاضر به منظور رابطه بین سازمان می باشدتناسب ویژگیهاي شخصیتی با نوع کار و رابطه آن با اخالق حرفه اي 
  ان ولیعصر قائم شهر انجام گرفت. هاي شخصیتی و اخالق حرفه اي در کارکنان بیمارستویژگی

انجام گرفت. جامعه پژوهش آن کارکنان  1393تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال –این مطالعه از نوع توصیفی روش کار:
پنج انتخاب و با پرسشنامه ویژگیهاي شخصیتی  تصادفی طبقه بندي نمونه گیري  نفر با روش 130بیمارستان ولیعصر بودند. تعداد 

در استاندارد  و پرسشنامه اخالق حرفه ايعاملی نئو (بی ثباتی هیجانی، برونگرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیري، وظیفه شناسی) 
سوال،  5سوال، روابط سالم و انسانی در محل کار با  5سوال، پشتکار و جدیت در کار به  6چهارحیطه دلبستگی و عالقه به کار با 

 .داده ها در نرم افزار گرفتمورد ارزیابی قرار ، گزینه اي لیکرت طراحی گردید 5سوال در مقیاس  6جمعی و مشارکت در کار با روح 
 SPSS18  وارد و با آزمونهاي رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون  در سطح معنا داريP<0/05  مورد تجزیه و تحلیل قرار

  .گرفت
داراي مدرك کارشناسی  بودند. از نظر سابقه  درصد) 65یا  85العه، از نظر تحصیالت بیشترین افراد (نفر مورد مط 130 از :یافته ها

سال قرار داشتند. بین بی ثباتی هیجانی با پشتکار وجدیت در کار، روابط انسانی 15-20در گروه  درصد ) 50یا  65کاربیشترین افراد (
همبستگی وجود داشت. بین ویژگی برونگرایی با همه اصول اخالق  -/.32و  -/.28، -/.31سالم، روح جمعی و مشارکت بترتیب  و

/. همبستگی 25و /.24بترتیب  حرفه اي رابطه معنی دار وجود داشت. بین ویژگی دلپذیر بودن با عالقه به کار، پشتکار وجدیت در کار
ي یافته ها بیانگر وجود رابطه  طه معنی وجود داشت./. راب27بین انعطاف پذیري با روح جمعی و مشارکت به میزان  وجود داشت.

معنی دار بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی، با همه اصول اخالق حرفه اي بوده است. ونیز با سابقه کار و مدرك تحصیلی رابطه 
  معنی دار وجود داشت.

وجود داشت. پیشنهاد می گردددر آزمونهاي  از آنجائیکه بین ویژگیهاي شخصیتی با اخالق حرفه اي رابطه معنی دار نتیجه گیري:
  استخدامی جهت جذب نیرو، جابجایی و ارتقاي کارکنان تناسب شغل با ویژگی هاي شخصیتی به نحو مطلوب رعایت  گردد. 

 ویژگی هاي شخصیتی،  اخالق حرفه اي،  بیمارستان ولیعصر: واژهاي کلیدي
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 با درنظر گرفتن نقش میانجی تعهد و عملکرد سازمانی ررسی تأثیر اصول اخالقی بر سالمت سازمانیب
  )(موردمطالعه: کارکنان بیمارستان کوثر استان سمنان

  3، هدي زنگیان2، سمیه زنگیان*1زمان زنگیان
  

  فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان آمار و، مدیریت افزارنرمکارشناس - 1
  الملل، دانشگاه اقتصاد و مدیریت و علوم اداري دانشگاه سمناندکتري بازاریابی بیندانشجوي -2
  دانشجوي هوشبري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان-٣
  

-سازمانی فراهم مینمایند. بستر مناسبی را براي تعهد که مدیران اصول اخالقی را در سازمان خود اجرا میهنگامیسابقه و هدف: 
با رعایت اصول اخالقی وابستگی عاطفی و  شود و از سوي دیگرزیرا رعایت اصول اخالقی منجر به هدایت نیروي انسانی می، نمایند
سان رعایت اصول اخالقی منجر به بهبود عملکرد سازمانی و بدین یابد.ها و اهداف سازمان نیز افزایش میآمیز به ارزشتعصب

  شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر اصول اخالقی بر سالمت سازمانی است.مت سازمانی میافزایش سال
نفر از کارکنان  98این پژوهش از نظر هدف کاربردي است و از حیث روش توصیفی است. جامعه آماري پژوهش حاضر  :کار روش

هاي پژوهش با ست که روایی و پایایی آن بررسی شد. فرضیهها پرسشنامه اسمنان است. ابزار گردآوري داده استان بیمارستان کوثر
  سنجش قرار گرفتند. به روش معادالت ساختاري مورد plsvisualافزارکمک نرم

متغیر میانجی) ( سالمت سازمانی (متغیر وابسته) و تعهد و عملکرد سازمانی و) در این پژوهش اصول اخالقی (متغیر مستقل ها:یافته
مطالعه بین اصول اخالقی و سالمت سازمانی رابطه مثبت و  هاي پژوهش حاکی از آن است که در سازمان موردهستند. یافته

  معناداري وجود دارد. همچنین اصول اخالقی تأثیر معناداري بر تعهد سازمانی دارد.
کند. این مقاله بر اهمیت نقش د مینقش میانجی تعهد سازمانی و عملکرد را در رابطه بین اصول اخالقی و سالمت تأیی :نتیجه گیري

دهد که اخالق نقش مهمی در ایجاد سالمت کند. همچنین این پژوهش نشان میتعاملی اصول اخالقی و سالمت سازمانی تأکید می
ها شود که به منظور افزایش سالمت سازمانی و تعهد کارکنان منشور اخالقی در سازماندارد. بر این اساس پیشنهاد می سازمانی

  فراهم شود و افراد پیرو این منشور مورد تشویق مدیران سازمان قرار گیرند.
  اخالقی، سالمت سازمانی، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی اصولهاي کلیدي: واژه
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  بررسی تاثیر سالمت اداري بر رضایت شغلی کارکنان
  3، زهرا نادریان2، سید علی میري1فریبا اصغرپور

  
  دانشجوي دکتري تخصصی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  امور اداري دانشکده پیراپزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
  گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-3

 
ــدف: ــابقه و ه ــه هــا ســازمان موفقیــت امــروزه س ــود ب ــوژیکی و ســاختاري، فرهنگــی، انســانی پیشــنیازهاي وج ــژه تکنول  اي وی

 هسـتند  هـا  سـازمان  آن در شـاغل  کارکنـان ، هـم  بـه  نسـبت  هـا  سـازمان  برتـري  میـزان  سـنجش  هـاي  شـاخص  از .است محتاج
 افــزایش موجــب و رســانندمی انجــا بــه بــاالتري کیفیــت بــا را محولــه وظــایف میشــود باعــث شــان تعهــد و وفــاداري میــزان کــه

ــره، عملکــرد ــل یکــی شــغلی رضــایت. شــوند ســازمان اثربخشــی و وري به ــم ازعوام ــت در مه ــه اســت شــغلی موفقی  باعــث ک
ــروز، کــارآیی افــزایش ــأثیر بررســی، تحقیــق ایــن از میگــردد. هــدف فــردي رضــایت احســاس و خالقیــت ب ــر اداري ســالمت ت  ب
  .است بوده دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل کارکنان، در شغلی رضایت

 هـایی  پرسشـنامه  طریـق  از نیـاز  مـورد  اطالعـات . میباشـد  همبسـتگی  روش بـه  پیمایشـی  -توصـیفی  نـوع  از، تحقیـق  روش کـار: 
 در شـد.  کارکنـان تقسـیم   بـین  بـود،  شـرحی  سـوال  25 و) شخصـی  هـاي ویژگـی ( بیـوگرافی  مـورد  در سـوال  6 يدربرگیرنـده  که
-جمـع  و توزیـع  از پـس  .هانـد  گفـت  پاسـخ  سـؤاالت  لیکرتبـه  نـوع  از اي درجـه  5 مقیـاس  یـک  اسـاس  بـر  کارکنـان  تحقیق این

ــه وارد شــده گــردآوري هــايداده، هــاپرسشــنامه آوري ــد رایان ــه و گردی ــاري کمــک ب ــورد، SPSS نرمافزارآم ــه م ــل و تجزی  تحلی
  .اند قرارگرفته آزمون پیرسون مورد همبستگی ضریب از استفاده با مطالعه مورد نمونه از حاصل هاي یافته و ،قرارگرفت

ــا: ــه ه ــق  یافت ــن تحقی ــان زن و  4/51در اب ــد.  6/48درصــد از کارکن ــز بیشــتر از   9/45درصــد مــرد بودن ــان نی  15درصــد کارکن
ــط و) اقتصــادي عوامــل، مشــارکت، ســاالري شایســته( اداري ســالمت متغیرهــاي بابررســی ســال ســنوات خــدمت داشــتند.  رواب

ــا هــاآن ــا اقتصــادي مــلعوا و مشــارکت، ســاالري شایســته بــین مشــخص شــد کــه شــغلی رضــایت ب  رابطــه شــغلی رضــایت ب
 رابطـه  شـغلی  رضـایت  و اداري سـالمت  بـین  کـه  دریـافتیم  آمـده  بدسـت  هـاي  یافتـه  بـه  توجـه  بـا  همچنین. دارد وجود معناداري
  دارد. وجود معناداري

ــري:  ــه گی ــون نتیج ــیه آزم ــلی فرض ــق اص ــان تحقی ــه داد نش ــایت ک ــغلی رض ــا ش ــالمت ب ــان اداري س ــاطی داراي کارکن  ارتب
  معنادارمی باشد.

 رضایت شغلی، سالمت اداري، شایسته ساالري واژه هاي کلیدي:
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رابطه بین اخالق کار اسالمی بواسطه نقش انگیزش درونی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی با عملکرد شغلی 
  کارکنان بیمارستان بقیه اهللا اعظم علی آباد کتول گلستان

  1، حمیدرضا رضوي1کاظم کاشفی

  

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علی آباد کتول، دانشکده مدیریت و حسابداري، علی آباد کتول- 1
  

، رضـایت  کـار اسـالمی بـا نقـش انگیـزش درونـی       مسـئله اصـلی تحقیـق حاضـر ایـن اسـت کـه آیـا بـین اخـالق           سابقه و هدف:
متغیــر اخــالق کــار اســالمی بــه عنــوان شــغلی، تعهــد ســازمانی و عملکــرد شــغلی رابطــه معنــاداري وجــود دارد؟ در ایــن تحقیــق 

متغیــر مســتقل و انگیــزش درونــی، رضــایت شــغلی، تعهــد ســازمانی و عملکــرد شــغلی بــه عنــوان متغیــر وابســته در نظــر گرفتــه  
 تعهــد شـغلی،  رضـایت  درونــی، انگیـزش  نقـش  بــا اسـالمی  کـار  اخــالق بـین  رابطـه  هــدف تحقیـق حاضـر بررســی   شـده اسـت.  

  ان می باشد. کارکن شغلی عملکرد و سازمانی
روش پژوهش از نـوع توصـیفی، تحلیلـی اسـت. جامعـه آمـاري تحقیـق کلیـه کارکنـان بیمارسـتان بقیـه اهللا اعظـم بـه               روش کار:

نفـر بـه صـورت تصـادفی طبقـه اي انتخـاب شـدند. ابـزار جمـع آوري داده هـا            135نفر  مـی باشـد، کـه از ایـن میـان       200تعداد 
ــراي  ــد. ب ــی باش ــتاندارد م ــنامه اس ــزار     پرسش ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــتگی ب ــون همبس ــه از آزم ــی رابط ــابی  SPSSبررس ــدل ی و م

  استفاده شده است.  0,05معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار لیزرل در سطح معنی داري 
یت شـغلی  و رضـا   97/3بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و انگیـزش درونـی بـا میـانگین          9/3اخالق کار اسالمی بـا میـانگین    یافته ها:

بـه عنـوان     9/3بـه عنـوان متغیـر میـانجی و عملکـرد شـغلی بـا میـانگین          87/3و تعهـد سـازمانی بـا میـانگین      88/3با میـانگین  
متغیر وابسته مـی باشـد. یافتـه هـاي تحقیـق در خصـوص متغیرهـاي جمعیـت شـناختی نشـان مـی دهـد کـه از لحـاظ جنسـیت،                

درصـد بـین    28سـال،   40تـا   30درصـد بـین    52سـال،   30رصـد کمتـر از   د 16درصـد زن؛ از لحـاظ سـن،     15درصد مـرد و   85
درصــد فــوق  30درصــد دیــپلم و زیــر دیــپلم،  10ســال؛ از لحــاظ ســطح تحصــیالت،  50درصــد بیشــتر از  4ســال و  50تــا  41

 5درصـد بــین   36ســال،  5درصـد کمتـر از    20درصـد فـوق لیســانس؛ از لحـاظ سـابقه خــدمت،      18درصـد لیســانس،   42دیـپلم،  
  سال بوده اند.  20درصد بیشتر از  4سال و  20تا  16درصد بین  16سال،  15تا  11درصد بین  24سال،  10تا 

سـازمانی و عملکـرد شـغلی؛ رابطـه وجـود دارد بنـابراین در        تمام فرضیات تحقیق بـه جـز انگیـزش درونـی بـا تعهـد       نتیجه گیري:
شـان بـاال رود و   غلانگیـزه مـدیران و جـذب هـر چـه بیشـتر کارکنـان بـه ش        راستاي تقویت این دو فرضیه پیشـنهاد مـی گـردد کـه     

  زمینه و شرایط براي ادامه شغل و کسب درجات باالتر شغلی فراهم گردد.  
  

 اخالق کار اسالمی، انگیزش درونی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی :يکلیدهاي  واژه
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  ام سالمت در دانشگاه علوم پزشکی سمنانبررسی وضعیت اخالق حرفه اي کادر نظ
  3، ابوالفضل فتاح2آنا عبدالشاهی، 1مریم خرم منش

  

 شبکه بهداشت و درمان دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، کارشناس امور مالی -1
 مغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنانکارشناس نظارت بر غذا و دارو، شبکه بهداشت و درمان دا-2
  بهداشت و درمان دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ریاست شبکه- 3
 

 هاي ارزش و بار داراي اي حرفه اخالق اصول. است اي حرفه اخالق ها سازمان موفقیت در متغییر مهمترین امروزه سابقه و هدف :
 اي حرفه اخالق کاربردي تحقیق این در. است آفرین نقش اجتماعی، هنجارهاي و ها سازمان در انها رعایت که است واالیی

 منطقی شیوه به توصیفی تحقیق هاي داده اوردن بدست با وماماها  بهیاران پرستاران، پزشکان، چهارگروه شامل آماري درجامعه
  . است گرفته قرار بررسی مورد

 است گرفته قرار تایید مورد ان پایایی و روایی که اي ساخته محقق پرسشنامه از تحقیق هاي داده اوريجمع جهت :روش کار
. گردید تدوین جداگانه بصورت مطلوب و موجود وضعیت ي حوزه دو در و مولفه 6 با سوال 22 پرسشنامه سواالت. شد بهربرداري

 گام، به گام رگرسیون اي، نمونه زوج عالمت نسبت، هاي ازمون براساس و  spss19 افزار نرم از استفاده با هاه داد تحلیل و تجزیه
  .شد انجامH وUازمونهاي و فریدمن ازمون

 خود به را سهم کمترین 0/193 با امانتداري و رازداري و سهم بیشترین 0/339 با مهربانی و شفقت بین شکاف تحلیلیافته ها :
. هستند دارا را اولویت کمترین مهربانی و شفقت و اولویت باالترین فروتنی و بردباري نیز ها مولفه اولویتبندي در. دادند اختصاص

 تحقیق شناختی جمعیت متغییرهاي نظر از معنیداري تفاوت نظرات بین ما ها مولفه برخی در که داد نشان نیزH وUنتایج آزمونهاي
  دارد. وجود

.کنند می رعایت را اي حرفه اخالق کارکنان تمام داد نشان موجود وضعیت بررسی :نتیجه گیري  

اي، نظام سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمناناخالق، اخالق حرفه واژه هاي کلیدي:   
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  بهبود اخالق سازمانی نیاز جدي براي بهبود نظام سالمت
  2، مرتضی دارابی نیا1، منصور رنجبر 1محمد علی حیدري گرجی

  
  استادیار، مرکز توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1
   عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - 2
  

، پژوهشگران را واداشته سازمانهاسقوط معیارهاي رفتاري در و  در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهاي اخالقی سابقه وهدف:

تحقیق حاضر با هدف بنابراین 	جستجوي مبناهاي نظري در این رابطه بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند.  باتا 

  انجام شده است.هاي سالمت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی انسان ها به عنوان کارمند در سازمان 

و روش گردآوري اطالعات مطالعات کتابخانه اي می باشد. انجام شده پیمایشی  به روشبوده  مروري طالعهاین م :کار روش

 SID, Magiran, Google scholarور از سایتهايبدین منظ 	ش برداري بوده است.همچنین ابزار گردآوري اطالعات فی

Sciencedirect وElsevier  با جستجوي کلمه هاي کلیدي مرتبط با اخالق سازمانی در نظام سالمت عوامل و مدلهاي ارائه

رسیده بودند انتخاب گردید و بر  به چاپ 2014تا  2009که در فاصله سالهاي 14مقاله  32شده توسط محققین مختلف از میان 

  اساس جدول محقق ساخته طبقه بندي شد. 

یرگذار بر رفتار تاث عوامل منظورشناسایی محققین مدلهایی که جامع تر و به فرهنگ ایران نزدیکتر بودند انتخاب و به یافته ها:

، ق سازمانی به ویژه رهنمودهاي قرآن کریممدلهاي پیشین اخالو  ، ذکر اهمیت پرداختن به این مساله ضرورياخالقی کارمندان

، دستمزد، هوش اخالقی مدیران، خصوصی سازي عی و فردي مانند تلویحی نگري، سناخالق سازمانی را در رابطه با عوامل اجتما

  مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 نهادینه مدیران، و کارکنان تنبیه و تشویق فرهنگ سازيدر نهایت پیشنهادات عملی به عنوان مثال: روشهاي نهادینه نتیجه گیري:
جهت بهبود  مدیران و کارکنان معیشتی وضع بهبود مدیران، و کارکنان ساالري شایسته اصل رعایت نقادي، و نقد فرهنگ سازي

  سالمت سازمانی ارائه گردیده است. 
سالمت اداري ،اخالق ،اخالق داري ،رفتار اخالقی :يکلیداي واژه ه  
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  رعایت اخالق حرفه اي و مناسبات انسانی بهورزان در ارایه خدمات بهداشتی در شهرستان تنکابن ، بررسی
  1393سال 

  3  نوید سوداگر امیري، 2محمد صادق سهرابی نژاد  ،1نیما نژاد مقدم 

 

 دکترا،مدیر شبکه ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران -1
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران کارشناس ،کارگزین مسئول ،-2
  شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ،دانشگاه علوم پزشکی  مازندران کارشناس ، مربی مرکز آموزش بهورزي، -3
  

از مهمترین اصول هر حرفه و شغل است. حرفه بهورزي رعایت شئونات اخالقی در محیط کار و نزد مراجعین یکی : هدفسابقه و 
  نیز به جهت سروکار داشتن با سالمت جسم و روان افراد از جایگاه ویژه اي برخوردار است.

 130از خانوار به تعداد  درب منزل  است. داده ها از طریق مصاحبه هاي مقطعی -توصیفیمطالعه حاضر یک مطالعه  روش کار:
و بدست آمد 0,846پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد شد. خانوار جمع آوري 

  شدند.و جداول فراوانی تجزیه و تحلیل   excellاطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 
افراد عنوان نمودند که در  %89 .بعنوان فردي رازدار میدانند ز رابهور %83از افراد بموقع خدمات را دریافت نموده اند و  %97 یافته ها:

کاري بهورز ها از ساعت خانوار %58صورت عدم حضور بهورز در خانه بهداشت خط سیر روي درب خانه نصب می گردد و تنها 
  .اطالع دقیق داشته اند

ز خصوصیات اخالقی و رفتاري مناسب بهورز بتواند با و برخورداري اا برخورد بهورز را مناسب دانستند خانوار ه %100 نتیجه گیري:
  . موثر اقدام به ارایه خدمات نمایدارتباطی خوب و 

 خانه بهداشت ،اخالق حرفه اي، بهورز ژه هاي کلیدي:وا
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  : مطالعه مروريتاثیر آموزش بر رعایت کدهاي اخالق حرفه اي در پرستاران
  4عباس زیاري،  3ی نژادئ، فاطمه وفا2جمیله ساالر، 1ی نژادئوفا طاهره

  
  مراقبت هاي ویژه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان يارشد، پرستار یکارشناس-1
 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنانآموزش پزشکی ،ارشد یکارشناس-2
  علوم پزشکی سمنانکامپیوتر، دانشگاه  ي سیستمهايکارشناسی ارشد، معمار-3
   دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی، یار،متخصص پزشکی اجتماعی، استاد -4

 
در ارائه  .رعایت آن در پرستاري الزامی است کدهاي اخالق حرفه اي جزئی از برنامه آموزشی پرستاران بوده و  سابقه و هدف:

ق حرفه اي بین المللی کدهاي اخال 1953مراقبت به بیماران رعایت اصول اخالقی بر انجام مراقبت، مقدم است. براي اولین بار سال 
 ، پرستار و تعهد حرفه اي، پرستار وشامل: پرستار و جامعه 1390ر سال د ایرانی اسالمي درجمهور پرستاري اخالق آیین تدوین شد.

مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش بر  ارائه خدمات بالینی، پرستار و همکاران تیم درمانی پرستار و آموزش و پژوهش تدوین شد.
  .شد رعایت کدهاي اخالق حرفه اي در پرستاران انجام

پایگاه  زمینه آموزش در رعایت کدهاي اخالق حرفه اي پرستاران اطالعات از براي گردآوري اطالعات در روش کار:
مورد بررسی  2015تا   2008سال   استفاده شد. مقاالت از ,Springer, Pubmed,Proquest,EBSCO,SIDاطالعاتی
مقاله  50اخالق حرفه اي استفاده شد در نهایت و  ,Nursing Ethices,PerfetionalEthicesد. ازکلید واژه هاي قرار گرفنت

  داده هاي استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و مرتبط انتخاب شد
ه رعایت اخالق در مراقبت یافته ها نشان دادند که نگرش نسبت به کدهاي اخالق پرستاري قوي ترین پیشگویی کنند :یافته ها

 استفاده  از است. آموزش ضمن خدمت وبرگزاري کنگره هاي مرتبط جهت آشنایی کارکنان با اصول اخالقی در محیط کاري و
در تدریس کدها به دانشجویان می تواند نگرش اخالقی را به  استفاده از روشهاي دانشجو محور و سازي اساتیداساتید متعهد، توانمند

. مهمترین موانع رعایت اخالق حرفه اي  ق در مراقبت بیماران داشته باشدنقش بسزایی در رعایت اخال اخالقی تبدیل کرده وعملکرد 
اساسی پرسنل  عدم ارضاي نیازهايبیماران،  تعداد زیاد کمبود پرسنل، نیز مدیریتی، آموزشی و نارسایی سیستم هاي سازمانی،

  ، استراحت بوده است. پرستاري شامل درآمد
طبق نتایج این بررسی آموزش اخالق حرفه اي در زمان تحصیل و اشتغال، تاثیر چشم گیري بر روي فعالیتهاي فردي  :نتیجه گیري
  آموزش مداوم آیین اخالق پرستاري اجرا گردد. نتایج سازمان دارد لذا توصیه می گردد و گروهی و

 آموزش ي، اخالق حرفه اي پرستاري، اخالق حرفه اي،فه اکدهاي اخالق حر واژه هاي کلیدي:
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دینی درامید به زندگی بیماران سرطانیبررسی نقش مذهب و اعتقادات   

 حمید رضا نامدار1*، سیده عاطفه نجفی پور2

مرکز پرتودرمانی وشیمی درمانی شهید رجایی بابلسر–کارشناس پرستاري  -1   

وپرورش فریدونکنارآموزش -کارشناس ارشد روانشناسی -2 -2 
 

در تجربه زندگی با سرطان ، با قرار گرفتن در فراخناي جستجوي هدف و معنا براي زنـدگی داشـتن و در لحظـه اي    مقدمه و هدف : 
که امید مورد تهدید واقع می شود، اعتقادات دینی به عنوان بعد مهم و برجسته یک زندگی سالم رونمایی می کند ، و عامـل مواجهـه   

مشکالت است و موجب آرامش روحی و روانی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می شود . بدین منظور این مطالعه با بـا هـدف   با 
  بررسی نتایج پژوهش هاي انجام شده در خصوص نقش اعتقادات دینی در امید به زندگی بیماران سرطانی انجام گرفته است.

از طریق مطالعه کتاب ها وجستجو در پایگاه هاي اطالعاتی  حاصل شده  ه مروري وروش بررسی پژوهش حاضر به شیوروش کار : 
   Google scholar  , Science Direct , Iran doc ,Mag Iran , SID  شامل :

یمـاران  نتایج تحلیلی پژوهش هاي متعدد انجام شده .بیانگر آن بود که بین مذهب واعتقادات دینی با امیـد بـه زنـدگی در ب   یافته ها : 
)وجود داشت و اعتقادات دینی و اعمال مذهبی پیش بینی کننده قـوي بـراي امیـد     P> 05/0سرطانی رابطه مثبت معنا دار در سطح (

    به زندگی در بیماران سرطانی بود. 

افـزایش امیـد بـه     نتایج تحقیقات انجام گرفته  نشان داد که اعتقادات مذهبی می تواند به عنوان یک فـاکتور مهـم در   نتیجه گیري :
زندگی در بیماران سرطانی باشد در نتیجه کادر درمان و اطرافیان بیماران سرطانی بـا شناسـایی نیازهـاي معنـوي و اعتقـادات دینـی       
بیماران ، موقعیت هاي مناسبی جهت ارتقاي سالمت معنوي آنها که افزاینده امید است فراهم نمایند، چرا کـه امیـد یکـی از نیازهـاي     

بیماران در راستاي ارتقاي سطح بهبودي در بیماران به شمار می رود . لذا پیشنهاد می گردد به منظور افزایش امید در بیمـاران  اساسی 
  سرطانی به تقویت اعتقادات دینی و مذهبی توجه بیشتري شود .

  اعتقادات دینی ، امید به زندگی  ، بیمار سرطانی واژه هاي کلیدي :
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  دیدگاه اسالم وقرآن  :اهمیت رعایت اخالق حرفه اي وسالمت اداري در کار و سازمان هاارزیابی 

 حامد فتحی
  تهران روه زیست شناسی،دانشگاه پیام نور گ -دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکزتحقیقات علوم داروئی،

 
 گروهی و ،فردي رفتار معیار نموداررفتاري انسان که  اصول عملکردي و چارچوب و خالق حرفه اي به مجموعه اي ازا :هدفو سابقه

 وفاداري و صداقت، امانت داري، پذیرش است اطالق میگردد. اشاعه ارزشهاي مورد در پی حفظ و و بودهحاصل تفکري عقالیی 
 تیجه استقرار وسالمت اداري ن مجموعه، هر ارگان یا در .می باشند آنمبانی  از ،برابري انصاف و احساس مسئولیت اجتماعی و

سالم تاکید شده  زندگی وکار و فساد اجتناب از به رعایت اخالق و اسالم نیز در .نهادینه شدن اخالق حرفه اي درپرسنل آن می باشد
به این موضوع ً اینکه تواما نظر اسالم پیرامون آن و کار و سالمت اداري در هدف بررسی اهمیت رعایت اخالق و لذا این پژوهش با و

  پرداخته نشده انجام پذیرفت.
اسالمی  مراجع کتابخانه اي و علمی و سرچ و سایت هاي معتبر در اطالعات موجود مقاالت و در این مقاله ازمنابع، :کار روش

 آن استفاده شده است. مورد دیدگاه اسالم در سالمت اداري و پیرامون اخالق حرفه اي و
یک نظام معیشتی  در می توانندشان  نقش وبه تناسب وظیفه  افراد و می باشد همه نسلها طبیعی متعلق به ومنابع عمومی : ها یافته

 است.سخت ی اخالقغیر رپذیرش رفتا ،اعتقادات دینی و ارزشها نظام اداري برگرفته از در .گردند بهره مند آنهامواهب  منطقی از
قیمتی  برنده بودن به هر اولویت کارهاي آسان و ناشی از عمدتاً اخالقی راهاي غیرجان ماکسول انتخاب اندیشمندان مدیریت مانند

 نشاط،با ل،نیروي انسانی شاغ حقیقی جامعه شکل گیرند، اساس نیاز بر هادستگاه :راهکارهاي افزایش سالمت نظام اداري از .میدانند
 ،باشدساالري حاکم نظام شایسته و تمرمس و حقیقی ارزیابی عملکردها ،اي برخوردارنقش انگیزنده قوانین از دانش،و مهارت

مؤمن کسی است ( اسالم زندگی بشر: در قانون طالیی نتایج پژوهش هااساس  بر دارد؛اهمیت  رجوعجلب رضایت ارباب و پیشگیري
پرداخته به آن  زرتشت نیز یهودیت و مسیحیت، ضمناً و ؛)بالعکس و اش هم دوست بدارد براي همسایه که آنچه به خودمی پسندد

اخالق  ؛شرط و بدون قید درست و مانجا در تعهد و بد خوب از و نادرست درست از بکارگیري توانایی تشخیص :اخالقجنبه  2 اند؛
 نیت از (امام صادق(ع): کار نیت در عمل صالح، رابطه ایمان و ،)157عراف/(ا حرام شناخت حالل و آخرت گرایی، :منظر اسالم از کار

 و خدا درخواست از )،9(جمعه/ اهمیت دادن به نماز بنام خدا، کار آغاز )،24و23(کهف/ گفتن انشاءاللّه حقیقت عمل است، و عمل برتر
 از ا؛شدن به خشنودي خد خشنود یسرا)، العسرِ انَّ مع"6(انشراح/  شکیبایی و صبر )،159آل عمران/ و12(ابراهیم/ توسل وتوکل 

نامه هاي  امین وبه  (ص)حضرت محمد شهرت و 55(یوسف/ کاردانی شامل امانت داري و کار تقسیم دوراندیشی، :آداب ویژه کار
 درکار عجله سحرخیزي، )،علی(ع) فرمایش درقسم  3 به تقسیم شبانه روز و 11/(نبأ تقسیم زمان ،)کارگزارانش(ع) به علی امام

 :ارتباط بادیگران در قراردادهاي کار آداب و از ؛به کیفیت کارتوجه  ،)128/توبه)(پرکاري( حرص پسندیده )،148/بقره و11(اسراء:
  .)90/(نحل احسان رعایت عدل و )،2/(مائده همکاري )،159/(آل عمران مشورت )،4/(قلم حسن برخورد

بزرگترین به نابودي  منجر اینصورت غیر (در اداري مبارزه بافساد مشتري مداري، ،تکریم مراجعین، ها درسازمان :گیري نتیجه
اسالمی می بایست  هاي اخالقی وپایبندي به ارزش و )همه شود گریبانگیر میتواند واخالق حرفه اي)میگردد  (حیثیت و سرمایه بشر
 مقابل اعمال باید در .نه شرایط تعیین کننده اخالق می باشد ،تصمیمات تضمین شود. کشور و سالمت نظام اداري تا رعایت گردد

 تحرك پرسنل افزایش یابد، میزان کارایی و گردد. فداي منافع دنیوي انسانیت نباید .ارزش قائل بود مردموق حقبراي  و پاسخگو
براي  رفاهی برمی گزینند مزایا و چنانچه امکانات، البته انعطاف داشت، بود و قانون مدار ،زورگفت و جایگاه سوءاستفاده نمود از نیابد

 .پرسنل زیردستی نیزفراهم گردد
 سازمان اسالم، سالمت اداري، اخالق حرفه اي، :کلیدي هاي واژه
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دانشکده نیاز اساتید و دانشجویان  بودجه وی نسبت به لوضعیت خرید کتاب از نمایشگاه بین الملبررسی 
  94و93پیراپزشکی در سال 

 ، آذر نوراهللا زادهمعصومه عیجان زاده
  پزشکی بابلکارشناس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم 

  
نرم افزار آموزشی و ... می  منابع اطالعاتی مورد نیاز کتابخانه ها مانند کتاب، تأمین ازراههاي یکی کتاب نمایشگاه سابقه و هدف:

باشد.باتوجه به پیشرفت علم دانشگاهها اولین مراکز مورد تحول دانش هستند که با برگزاري هرساله نمایشگاه هاي کتاب وارائه 
ی کتاب لرید کتاب از نمایشگاه بین الملاین تحقیق جهت بررسی خ .تسریع نمود روزآمد می توان این تغییرات وپیشرفت رامنابع 

  می باشد.  94و93در سال نسبت به بودجه و نیاز واقعی اساتید و دانشجویان 
 

تحلیلی می باشد . که میزان بودجه سرانه پیشنهادي  و بودجه اختصاص داده شده  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی  روش کار :
درصد از بودجه به تهیه منابع باید اختصاص  90تا  70براي خرید کتاب براساس کتاب : استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصی ایران  

  تجزیه و تحلیل گردید.  Excelزار یابد. سپس داده ها با استفاده ازنرم اف
  

گروه بهداشت  94و  93براساس نتایج بدست آمده، میزان بودجه پیشنهادي براساس نیاز  اساتید و دانشجو یان در سال  یافته ها :
و  27984500،گروه اتاق عمل و هوشبري  79766900و 36946200،گروه علوم آزمایشگاهی46810000و 774792500محیط

ریال می باشد . که بودجه ي اختصاص داده شده براي خرید کتاب در سال  65070400و36937200، گروه پرتوپزشکی104463000
گروه اتاق عمل و  25516825و 8040550گروه علوم آزمایشگاهی  13679225و  25651500براي گروه بهداشت محیط 94و 93

ریال می باشد . بودجه سرانه براي خرید کتاب  26341775و 7234300گروه پرتو پزشکی  29379025و  4450900هوشبري 
گروه  219972و69315علوم آزمایشگاهی 113051و 211995به ترتیب  براي هردانشجوي گروه بهداشت محیط  94و 93درسال 

  می باشد . 79342و21952گروه پرتوپزشکی 86129و 19781اتاق عمل و هوشبري 
  

نتایج نشان می دهدکه عدم اختصاص بودجه کافی براي خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب نتوانسته پاسخگوي نیاز  نتیجه گیري :
   واقعی اساتید و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی باشد.

  یلنمایشگاه بین المل ،نیاز واقعی ،بودجه  ،کتاب واژه هاي کلیدي:
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