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چکیده

امروزه اهمیت عامل  .براي سازمانها به مثابه یک عامل حیاتی قلمداد می شودمدیریت منابع انسانی : مقدمه

مجري نظامها و فرا گرد هاي سازمانی به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و آن،نقش منحصر به فرد انسانی و

مهمترین منبع  عنوانبطوریکه در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به . واالیی برخوردار استاز اهمیت و جایگاه 

ارزیابی نقش هاي منابع هدف این پژوهش با .و دارائی یا به تعبیري مهمترین منبع تولید هر سازمان یاد می شود

با استفاده از علوم پزشکی تهران دانشگاه هاي آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصیبیمارستان انسانی در

  .انجام گرفتمدل الریچ 

تحلیلی می باشد و جامعه پژوهش ان شامل مدیران ارشد، میانی و -این مطالعه از نوع توصیفی: روش کار

ماري، کلیه افراد عملیاتی بیمارستان هاي تابعه دانشگاه نام برده بود که به دلیل محدودیت تعداد، بصورت سرش

176که در مجموع از  وري گردیدآاطالعات با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی جمع . فوق وارد مطالعه شدند

پرسشنامه  39پرسشنامه قابل مطالعه بود و تعداد  128پرسشنامه توزیع شده در یازده بیمارستان مورد مطالعه، 

 SPSS13داده ها با استفاده از نرم افزار . نیز به دلیل عدم بازگشت و یا مخدوش بودن از بین رفت %)5/30(

  .تجزیه و تحلیل شد

کیفیت متوسطی در ارائه  از فوق الذکر هش نشان داد که بیمارستانهاي مورد بررسی در دانشگاهاین پژو :نتایج 

که براساس مدل  160نتوانستند به امتیاز باالي  یازده بیمارستانخدمات منابع انسانی برخوردارند و هیچ یک از 

ضریب همبستگی  .دست یابند،به کار گرفته شده نشان دهنده ي کیفیت باال در ارائه ي خدمات منابع انسانیست

، با نقش حامی 910/0، با نقش کارشناس اداري 870/0فیت خدمات منابع انسانی با نقش شریک استراتژیک کی

  .بدست آمد 929/0و با نقش عامل تغییر  871/0کارکنان 

وجود دارد و و باالیی میان نقش هاي مذکور با کیفیت خدمات منابع انسانی همبستگی مثبت  :نتیجه گیري

تأثیر نظر به  .مدیریت منابع انسانی این بیمارستان ها شناسایی شدبه عنوان نقطه قوت » نقش شریک استراتژیک«

با برنامه ریزي در برنامه ریزي، مدیریت و آموزش نیروي کار سالمت بر روي عملکرد این بخش، مثبت تقویت 

جهت ارتقاء توانمندي مدیران منابع انسانی می توان به بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات سالمت جامعه کمک قابل 

  .مالحظه اي نمود
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