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 چکيده

ها و نهادهای اجتماعی )از  عیین کننده موفقیت و شکست سازمان مدیران مهمترین عامل ت  مقدمه:

های خود، در تعیین سرنوشت محیط  شوند که با تکیه بر مهارت ها( محسوب می جمله بیمارستان 

 سازند. خود مؤثر بوده و اهداف سازمان را محقق می

های  ارزیابی مهارت   بوده که به  PICOمطالعه حاضر یک مطالعه مروری به روش    مواد و روش:

پردازد. اسناد مرور شده حاصل  ها میها و الزامات مورد نیاز مدیران بیمارستان مدیریتی، توانمندی 

با استفاده از کلید واژه    Mag Iranو    Sidو    Google Scholarهای اطالعاتی  جستجو در پایگاه 

 بررسی شدند. مدیریت، بيمارستان    مهارت،های  

نیـاز دارنـد:    ها:یافته  انجام وظایف خود به مهارتهای زیر  اثربخشی در  و  برای موفقیت  مدیران 

های عمومی، دانش و اطالعات، مهارت نوشـتن، توانایی تحقیق در توانـایی و مهـارت در سخنرانی 

انسانی.زمینه ارتباط  و  زمـان  مـدیریت  مختلـف،  رهبری،  مهارت   هـای  شامل:  مدیریتی  های 

گیری و ارزیابی عملکرد، اداره امور  ریزی، کار گروهی، اندازه گیری، برنامهارتباطات، انگیزش، تصمیم

تعامل و ارتباطات، مهمترین    ایمنی و بهداشت، مشارکت و ارتباط با دیگران و حل مسأله است.

پنج حوزه اصلی از صالحیت و شایستگی در    د.مهارت و توانمندی مورد نیاز مدیران بیمارستان بو

گری، رهبری، دانش  ای میان تمام مدیران بهداشت و درمانی، شامل مهارت ارتباطات و تعامل، حرفه 

 و آگاهی از نظام بهداشت و درمان و دانش و مهارتهای کسب و کار دانست.

نیروی انسانی و ارتقای    ای در سرپرستی و هدایتها نقش عمده مدیران بیمارستان   گيری:نتيجه

های بیمارستان دارند و هدف نهایی این گروه، حفظ، نگهداری و تأمین  کارایی و اثربخشی فعالیت 

های مدیریتی مرتبط با ها و توانمندی باشد؛ بنابراین، باید این افراد مهارت سالمت افراد جامعه می 

 حوزه بیمارستان را داشته باشند. 

 مدیریت، بیمارستانمهارت،   : یديکل  واژگان
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 2، اباسط ميرزایی 1پيمان محمدی نصرآبادی

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی،  دانشجوی  1

 .واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران،  2

 .دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 

 نام نویسنده مسئول:
 پيمان محمدی نصرآبادی 

 ها و الزامات مورد نياز های مدیریتی، توانمندیارزیابی مهارت 

 ها مدیران بيمارستان

 15/1/1400تاریخ دریافت:  

 27/3/1400تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه 

( و نقش  1بیمارستان یکی از سازمانهای اجتماعی و از مهمترین واحدهای نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی است)

(. در این میان، مدیریت این سازمان عظیم نقش اساسی در حیات،  2مهمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر عهده دارد)

وری آن خواهد داشت. از طرفی، حرکت در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف سازمانها تا حدود  هرهبقاء و بالطبع کارآمدی و ب

(. با توجه به این که مدیران بیمارستانها نقش عمده ای در سرپرستی و  3زیادی به دانش و مهارت مدیران آن بستگی دارد)

رستان دارند و هدف نهایی این گروه حفظ، نگهداری و تأمین  هدایت نیروی انسانی و ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیتهای بیما

داشته   را  بیمارستان  حوزه  با  مرتبط  مدیریتی  توانمندیهای  و  مهارت  افراد  این  باید  بنابراین،  میباشد؛  جامعه  افراد  سالمت 

اجتما4باشند) نهادهای  و  سازمانها  شکست  و  موفقیت  کننده  تعیین  عامل  مهمترین  مدیران  حقیقت،  در  جمله  (.  )از  عی 

بیمارستانها( محسوب میشوند که با تکیه بر مهارتهای خود، در تعیین سرنوشت محیط خود مؤثر بوده و اهداف سازمان را  

با  5محقق میسازند) رویارویی  برای  است. مدیران  انگیز  امروز یک شغل چالش  رقابتی  و  آشفته  (. مدیریت در محیط کاری 

ت پویای محیط رقابتی، مسطح شدن ساختارهای سازمانی، جهانی شدن سازمانها و  مشکالت روزانه مدیریت همچنین ماهی

مواردی دیگر باید شخصیت خود را رشد داده، وظایف مختلف مدیریت را آموخته و بر مهارتهای تخصصی و مدیریت خود  

سازمانی به دانش و تجربه (. مدیریت یک عنصر اساسی و مهم موفقیت هر سازمان است و دستیابی به اهداف  7و    6بیفزایند)

(. عالوه بر این، بسیار مهم است که مدیران از 9و    8مدیریتی در تضمین کارآیی و اثربخشی فعالیتهای سازمانی بستگی دارد)

مهارتهای منحصر به فردی برخوردار باشند. با این حال، مدیران برای دستیابی به سطح مطلوب عملکرد خود، باید توانایی  

(. جهت توسعه مدیریت یکی از مدل هایی که بیشتر 10تجربه و شایستگیهای خود را به عمل داشته باشند)   تبدیل دانش، 

مؤلفه ای است که شامل توسعه    6صاحبنظران سازمان و مدیریت برای توسعه پرورش مدیران آن را توصیه می کننـد، مدل  

یژگیهای شخصیتی، ذهنیت فلسفی و دانش مدیریتی است  نقش های مدیریتی، مهارت های مدیریتی، توانایی های مدیریتی، و 

که با بررسی این ابعاد و ارائه یک برنامه پرورش مدیریتی می توان گامی بزرگ در جهت توسعه مدیران و پرورش آنها در یک  

 ( . هر کدام از این مؤلفه ها از شاخص هایی تشکیل شده اند که عبارتند از: 13-11سازمان برداشت)

مؤلفه شامل    های مدیریتی:  مؤلفه نقش  اطالعات،    7این  مدیریت  انسانی،  منابع  مدیریت  فعالیت،  مدیریت  شاخص 

 مدیریت کیفیت، مدیریت پروژه ، طراحی و شبکه سازی است. 

 شاخص مهارت های فنی ، انسانی، ادراکی و تصمیم گیری است. 4این مؤلفه شامل  مؤلفه مهارت های مدیریتی :

 روانی و علمی.   - ذهنی، روحی  -شاخص توانایی های فکری  3این مؤلفه شامل  مدیریتی:مؤلفه توانایی های  

شاخص عاطفی احساسی بودن، اعتماد اجتماعی، شیوه تفکر و عمل   4این مؤلفه شامل    مؤلفه ویژگيهای شخصيتی:

 گرایی است.

 شاخص جامعیته تعمق و قابلیت انعطاف را در بر می گیرد.  3این مؤلفه  مؤلفه ذهنيت فلسفی: 

 برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است.  شاخص شامل:  ۴مؤلفه دانش مدیریتی با   

داده شده است و پس از آن مؤلفه های دانش مدیریتی، نقش های   بيشترین اهميت به مؤلفه مهارت های مدیریتی 

های شخصیتی و ذهنیت فلسفی قرار دارند. کمترین اهمیت و نیاز نیز به مؤلفه توانایی های مدیریتی داده  مدیریتی، ویژگی  

 شده است. 

 

 روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری یکپارچه بوده و یافته های مطالعات کمی و کیفی، متون نظری و متدلوژیکی به روش   

PICO،   اه های اطالعاتی  اسناد مرور شده حاصل جستجو در پایگGoogle Scholar    وSid    وMag Iran    با استفاده از

کلید واژه های مدیریت، بیمارستان، مهارت بررسی شدند که جستجو محدود به سال اخیر از میان مطالعات و مقاالت ارائه شده  

 می باشد.  
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 انتخاب مقاالت: 

پایگاه های ذ  از عناوین و چکیده مقاالت جستجو شده در  و مطالعه کلیه    معيارهای ورودکر شده تهیه شد.  لیستی 

 ارزیابی مهارتهای مدیران بیمارستان و نیازهای آموزش توانمندی می باشد.   - تحلیلی -مطالعات توصیفی

بدین شرح می باشند: مطالعاتی که اطالعات کافی نداشتند و مطالعاتی که متن آنها کامل در اختیار   معيارهای خروج 

 نبود. 

 داده ها: استخراج  

 بر اساس عنوان مقاله، نام نویسنده اول، سال انجام مطالعه، نوع مطالعه و روش نمونه گیری و انجام مطالعه استخراج شد.  

 

 یافته ها

سالها پیش هنری فایول از مدیریت تعریفی ارائه داده است که دارای عناصری است به شرح ذیل: مدیریت عبارتست از 

(. مدیریت عبارتست از علم و هنر برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و نوآوری 14ی، فرماندهی و کنترل )برنامه ریزی، سازمانده

معین) اهداف  به  رسیدن  نتایج  15برای  پژوهش   .)Ahiauzu    وNwokah(7)  ،)  ،Rai  (16)  Rappe    وZwick(17  ،)

Chan(18  ،)Levenson  (همکاران ساداتی)Hernandezmarrero(20(  19و  و  و  (،  21(  مهارتها  تأثیر  از  حاکی 

شایستگیهای مدیریتی بر فاکتورهایی نظیر رهبری اثر بخش، عملکرد فردی و سازمانی، روحیه سازمانی، اثربخشی بازاریابی،  

ا برای  مدیریت عملکرد، یادگیری محیط کار، عملکرد اثربخش و اثربخشی مدیران است. به طور کلی ایجاد آمادگی در سازمانه

بهره گیری از علوم و فنون جدید به منظور استفاده بهینه از فرصتها و کنترل چالشهای مرتبط جهت افزایش بهرهوری یکی از  

(. به طور کلی مهارتهای مدیریتی شامل: رهبری، ارتباطات، انگیزش، تصمیمگیری، برنامه 22ضروریات اساسی به شمار میرود)

(.  23ارزیابی عملکرد، اداره امور ایمنی و بهداشت، مشارکت و ارتباط با دیگران وحل مسأله است)  ریزی، کارگروهی، اندازهگیری و 

کاتز مهارتهای مدیریتی را در سه گروه جای میدهد: مهارتهای فنی مانند: آشنایی با وظایف مدیر، آشنایی با سبکهای نوین  

لیل و تفکر منطقی، سازمان استراتژی محور، نوآوری و مدیریت  رهبری و روشهای نوین سازماندهی؛ مهارتهای ادراکی مانند: تح

دانش مهارتهای انسانی مانند: راه های عملی جلب همکاری، مدیریت ارتباط با مشتری و بهینه سازی جو سازمان. مدیریت  

ای ادراکی توجه به  (. در مطالعه نجار و همکاران بخش مهارته24مؤثر امور آموزش مستلزم آشنایی با مهارتهای مدیریت است)

مسائلی همچون سازمان استراتژی محور، روابط درونبخشی و برونبخشی، تفکر خالق، شایستگی ساالری، چرخه بهرهوری، تعالی  

(. یافته این تحقیق با نتایج  25کسبوکار سازمانی، تفکر منطقی و توانایی تحلیل روند بازار، از اهمیت بیشتری برخوردار است)

گوی توسعه تواناییهای مدیریتی مورد نیاز مدیران ادرای کشور ابعاد و مولفه های تواناییهای مدیریتی مورد  تحقیق معرفی ال

نیاز مدیران نظام ادرای کشور همسو است که در آن الگوی توسعه تواناییهای مدیریتی مورد نیاز مدیران ادرای کشور ابعاد و  

ذهنی    - ن نظام ادرای کشور را بدین شرح اعالم گردیده است: توانایی فکریمؤلفه های تواناییهای مدیریتی مورد نیاز مدیرا

قدرت   اطالعات  به  سریع  دسترسی  قابلیت  تحلیلی  و  انتقادی  تفکر  خالقیت،  خارجی  محیط  تحوالت  درك  تشخیص  شامل 

وانایی بیان و در  استدالل و توجیه ابهام زدایی و در بخش تواناییهای جسمی فیزیکی شامل سالمت درونی و مغزی بدن و ت

بخش تواناییهای علمی شامل تسلط به کامپیوتر و شبکه های اینترنت تحقیقات و تألیفات و در بخش تواناییهای روحی روانی،  

(. در بخش مهارتهای انسانی نیز توجه به 26توانایی تحمل فشارها، خوداتکایی، توانایی تحمل نظریات مخالف بیان مینماید)

د سیستم مدیریت مشارکتی، اصالح رفتار و نگرش در سازمان مدیریت، ارتباط با مشتری و راه های جلب  مسائلی همچون ایجا

های  - همکاری ضروری محسوب میشود که با نتایج لبادی با عنوان بررسی صالحیتهای مدیران آموزش عالی باعنایت به شاخص

رد نیاز مدیران اموزش عالی همخوانی دارد. وی در تحقیق  بین المللی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب مهمترین صالحیتهای مو

خویش مواردی همچون صالحیتهای شخصیتی، صالحیتهای مدیریت در آموزش عالی، صالحیتهای اقتصاد دانش، کارآفرینی،  

کار مدیران صالحیتهای سیاستگذاری و برنامهریزی، ارتباطی فناوری اطالعاتی و ارتباطات، صالحیتهای مشاوره را از ضروریات  

مینماید) بود.)27معرفی  بیمارستان  نیاز مدیران  توانمندی مورد  ارتباطات، مهمترین مهارت و  و    Khadka(.  28(. تعامل و 

همکاران در مطالعه خود در بیمارستانهای نپال، بر اهمیت مهارت ارتباطی و اطالعاتی در مدیران بیمارستانها تاکید نمودند و  

http://www.joas.ir/


 43 - 50 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

(. 29بری و ارتباطات به عنوان مهمترین مؤلفه رقابتی در بین مدیران بیمارستانها شناخته میشود)بیان کردند که مهارت ره

،پنج حوزه اصلی از صالحیت و شایستگی در میان تمام مدیران بهداشت و درمانی را شامل مهارت ارتباطات    Steflنتایج مطالعه  

(. یافته  30و درمان و دانش و مهارتهای کسب و کار برآورد نمود)و تعامل، حرفه گری، رهبری، دانش و آگاهی از نظام بهداشت  

بهداشتی    Pillayهای تحقیق   افراد، مهمترین مهارت مدیران خدمات  میباشد)  -گزارش کرد که مدیریت  (. در  31درمانی 

(. نتایج یک  32)مطالعه طبیبی و همکاران، رابطه معنی داری بین مهارتهای ارتباطی مدیران و انگیزش کارکنان مشاهده شد

اثربخش   و  مؤثر  ارتباطات  پرستاری،  نیاز مدیران  و شایستگی مورد  مهارت  داد که مهمترین  نشان  آمریکا  پیمایش ملی در 

(. نتایج یک مطالعه در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد که حیطه دانش مدیریتی به  33میباشد)

سازماندهی، کنترل و رهبری تقسیم می شود ها، که از بین آن رهبری باالترین اولویت را از دیدگاه  چهار دسته برنامه ریزی،  

و همکاران در پژوهش خود به این نکته    Khadka(. با این وجود،  34مدیران میانی بیمارستانها به خود اختصاص داده است)

بته مطالعه آنان در بیمارستانهای خصوصی و دولتی انجام  اشاره کردند که دانش مدیریت از اهمیت کمتری برخوردار است. ال

نشان داد، با    Rivkani(. مطالعه  29درصد از مدیران مورد بررسی، آموزش مدیریتی ندیده بودند)  59شده بود؛ در حالی که  

آن همه از دانش و    درصد مدیران بیمارستان، دوره آموزشی اداره امور بیمارستان را گذرانده بودند، اما ها   70وجود این که  

(. شناخت مجموعه بیمارستان و فرایندهای آن، از مهارت و الزامات دیگر مورد نیاز  35تجربه مدیریتی مناسب برخوردار نبودند)

مدیران شناسایی شد. چنانچه یک مدیر بیمارستان میخواهد در کارش موفق باشد، باید با ساختار و تشکیالت بیمارستان و  

در آن، فرایندهای بیمارستانی و تجهیزات آشنایی داشته باشد و تا حدودی مفاهیم و اصطالحات پزشکی  سیستم های موجود 

در پژوهش خود، یکی از الزامات اداره هر بیمارستان توسط مدیریت را، آگاهی از سیستم    Filermanو تخصصی را بداند.  

 (.  36داند)اطالعات و نحوه استفاده از آن می

و اخالقی از جمله ویژگیهایی است که جنبه اساسی در مهارتهای ارتباطی مدیران دارد و در طول ویژگیهای شخصیتی  

زمان و شرایط تا حدودی ثابت میباشد. این خصیصه به فرد کمک میکند تا بتواند خود را برای کار و ارتباط با دیگران آماده  

یمارستانی در ابعاد اخالقی و شخصیتی برای بهبود ارتباطات (. نتایج مطالعه نشان داد که ادراك و تجربه مدیران ب37سازد)

(. بنابراین، فردی که میخواهد در پست مدیریت بیمارستان قرار گیرد، باید دارای ویژگیهای  38میان فردی حایز اهمیت است)

الگوی مناسب نیز برای    اخالقی و شخصیتی قابل قبولی باشد تا بتواند ضمن برقراری ارتباطات مناسب با افراد، به عنوان یک

دسته ارزیابی کردند. به عقیده آنها مـؤثر   4مهـارت مدیران را در    500بـیش از    2001آنان عمل کند. کامرون ووتن در سال  

بودن مدیران چند وجهی است و برای اثـربخش بـودن در هر سازمان باید مجموعهای از مؤلفه ها را مد نظر داشـت. انگیزش 

این زمینه میتواند با اهمیت باشد و این موضوع میتواند بـه تفـویض وظـایف بـیشتـر بـه کارکنان منجر شود    درونی مدیر در 

(. هـایلی و  39که با نتایج پـژوهش حاضـر در مـورد تفویض وظایف و رابطه آن با سایر مؤلفه ها به طور کامـل مطابقت دارد)

را جهـت اجرای موفقیت آمیز راهبردهای سازمانی، تعامل با کارکنان و پاسخدهی  همکاران معتقدند مدیران باید مهارتهـای الزم  

مؤثر به آنها در اختیار داشته باشند. یکـی از این مهارتهـای حیـاتی برقـراری ارتبـاط مـؤثر اسـت و کارآمدی مدیر نیز بـه 

دارد) بستگی  کارمندان  بـا  ارتبـاط  برقـراری  در  او  مطال41و40توانـایی  و  (.  موفقیت  برای  مدیران  که  داد  نشان  دیگری  عه 

اثربخشی در انجام وظایف خود به مهارتهای زیر نیـاز دارنـد: توانـایی و مهـارت در سخنرانیهای عمومی، دانش و اطالعات،  

ر ارتباط  (. طبق نتایج تحقیق د42مهارت نوشـتن، توانایی تحقیق در زمینه هـای مختلـف، مـدیریت زمـان و ارتباط انسانی)

درصــد    5/29بـا مشـکل یـابی و تجزیه و تحلیل آن، اغلب مدیران عملکرد متوسط داشتند. بــا توجــه بــه ایــن کــه  

مــدیران در اخــذ تصمیم های دردسر آفرین فاقد مهارت اثربخش بودند، لـذا برنامه ریزی برای آمـوزش مـدیران در زمینـه  

بهین گیری  تصمیم  هـای  مطالعه  شـیوه  این  در  میرسد.  نظـر  بـه  موقعیـت، ضـروری  براساس  مورد   8/30ه  مدیران  درصد 

مطالعـه فاقد مهارتهای مدیریتی مؤثر در تفویض وظـایف بودنـد که یکی از نقاط ضعف مراکز آموزشی و درمانی قزوین بود و  

ی و تعیین چشمانداز بلنـد مـدت بودند. بیشتر درصد مدیران فاقد مهارتهای مدیریتی مؤثر در زمینه هدف گذار  3/24همچنین  

مدیران مورد مطالعه تمایل داشـتند از نقـاط قوت و ضعف خود آگاهی یابند و بـیشتـر آنهـا در کـار گروهی و کنترل تعارض  
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یی مجـاب  (. توانا45-43مهارت مدیریتی مؤثر داشتند که این یافتهها با نتایج تحقیقهای روغنی و خداداد مطابقـت داشت )

 (. 45کـردن مـدیران عالی به انجام کار به عنوان یکی از مهارتهای مدیریتی محسوب می شود)

 

 نتيجه گيری
با توجه به این که مدیران بیمارستانها نقش عمدهای در سرپرستی و هدایت نیروی انسانی و ارتقای کارایی و اثربخشی  

، حفظ، نگهداری و تأمین سالمت افراد جامعه میباشد؛ بنابراین، باید این  فعالیتهای بیمارستان دارند و هدف نهایی این گروه 

(. تعامل و ارتباطات، تجربه کاری، دانش  32افراد مهارتها و توانمندیهای مدیریتی مرتبط با حوزه بیمارستان را داشته باشند )

یهای  شخصیتی و اخالق مداری از جمله مدیریتی، شناخت بیمارستان، انگیزه و عالقه، تفکر سیستمیک و حل مسأله،  ویژگ

 مهارتها و الزامات مدیریت بیمارستان میباشد. 
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