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چکیده
در عصر کنونی تحوالت شگرف دانش مدیریت ،وجود نظام ارزیابی را اجتنابناپذیر کرده است؛ به گونهای که وجود نظام ارزیابی در
ابعاد مختلف یک سازمان ،اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات ،کارکنان ،اهداف و استراتژیها ،ضروری به نظر میرسد.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش مهارتهای انسانی مدیران بر عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی بود .با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده و با بهرهگیری از جدول مورگان نمونهای به حجم  653نفر از کارکنان و پرسنل فوریتهای پزشکی
مرکز اورژانس شهر تهران در سال  93 - 97انتخاب شد .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای ( -1پرسشنامه سنجش
مهارتهای انسانی -2 .ارزیابی عملکرد) و برای آزمودن فرضیههای تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی
ساده استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که بین مهارتهای انسانی مدیران با ارزیابی عملکرد پرسنل فوریتهای پزشکی
( )p = 0/001 ،r = /96رابطۀ معناداری وجود دارد .سایر نتایج پژوهش حاکی از ارتباط بین مهارتهای انسانی مدیران با
مؤلفههای مختلف ارزیابی عملکرد داشت؛ بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون مبحث ارزیابی عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی
و همچنین نیاز به تقویت مهارتهای انسانی مدیران سیستم ارزیابی عملکرد میتواند در تحقق اهداف سازمانی کمک شایانی به
تمرکز بر کل سازمان و پیشرفت عملکرد نماید.
واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد ،مهارتهای انسانی ،مؤلفۀ مالی ،مؤلفۀ مشتری ،مؤلفۀ داخلی ،مؤلفۀ رشد و یادگیری ،فوریتهای
پزشکی.

 -1استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
biabanigh@yahoo.com
 -2کارشناسارشد علوم ارتباطات ،واحد الکترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از مهمترین معیارهای توسعه جوامع ،ارائه
مراقبتهای بهداشتی درمانی الزم به تمام مردم است.
شاید مهمترین رکن این مراقبتها ،مراقبتهای
اورژانسی ،به خصوص از نوع پیش بیمارستانی آن باشد.
کارکنان فوریتهای پزشکی از جمله افرادی هستند که
به طور مستقیم و در عین حال نزدیک با تمامی اقشار
یک اجتماع در ارتباط هستند و از منظری دیگر
مشکالت مردم را لمس میکنند .این ارتباط تنگاتنگ
مسئولیت بزرگ آنها را در قبال سالمت و زندگی
انسانها دو چندان میکند .وقوع ناگهانی حوادث،
سوانح و بیماریهای حاد باعث میشود که در اغلب
بخشهای اورژانسی ،دورههای زمانی کاری پر از
استرس و تنش توأم با کار فیزیکی زیاد رخ دهد که
قابل مقایسه با سایر اوقاتی که در آنها آرامش نسبی
وجود دارد ،نباشد .در کنار این مسائل باید به نوبتهای
کاری طوالنی یا کار در شیفتهای طوالنی هم اشاره
کرد که میتوانند آثار سوء بر سالمتی داشته باشند.
اصوالً تمام حرفههایی که با سالمتی و جان انسانها
سروکار دارد همواره پرتنش بوده و سالمتی جسمی و
روانی و همچنین عملکرد شاغلین مذکور را تهدید
میکند .وجود مدیران توانا و صاحب دانش میتواند با
درک موقعیت شغلی در بین پرسنل فوریتهای پزشکی
و با بهرهمندی از مهارتهای انسانی زمینۀ کاهش
فرسودگی شغلی و ارتقای سطح عملکرد آنها را فراهم
کند .تمام مدیران ،در همه سطوح و در انواع سازمانها،
مسئول فراهم نمودن شرایطی هستند تا افراد بتوانند
بهترین مشارکت را در اهداف گروه داشته باشند.
مدیران ،هنگامی میتوانند وظایف خود را بهخوبی انجام
دهند که درک کاملی از عوامل تأثیرگذار بر
عملکردشان نظیر عوامل بیرونی ،عوامل اقتصادی،
تکنولوژی اجتماعی ،سیاسی و اخالقی داشته باشند
(هربست .)2006 ،مطالعات گوناگون نشان میدهد که
مدیریت وجه انسجام بخش هر سازمانی است .تنوع و
پیچیدگی وظایف مدیران بهگونهای است که تنها افراد
مجرب و آموزش دیده عملکرد مؤثری دارند .ارتباط بین

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /تابستان 1931

عملکرد کارکنان با مهارتهای مدیران بیانگر اهمیت
توجه به مهارتهای مدیران در اثربخشی کاری را نشان
میدهد (بوم .)2001 ،یکی از راههایی که توسط آن
عملکرد کارکنان مورد توجه قرار میگیرد ،مشاهده
آنها از زاویه مهارتهای مدیران است که برای تأمین
موفقیتآمیز هدفها الزم است (کاتز.)2000 ،
مهارتهای مدیران مهارتهایی هستند که باعث بهبود
عملکرد مدیریت در سازمان شده و به کمک آنها
سازمان به اهداف خود نائل میشود و کمبود این
مهارتها در مدیران میتواند منجر به شکست نهادها و
سازمانها گردد (پترسون .)2012 ،مهارتهای نیرومند
مدیریتی ،اساس هر کسب و کاری هستند .اعمال
مدیریتی شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و
نظارت بر فرآیند نیل به اهداف هستند (وستربرگ و
اسمیت .)2006 ،صالحیت مدیران از نظر مهارتهای
مدیریتی یکی از عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی
است .اثربخشی و کارایی مدیران ،مستلزم داشتن
مهارتهای مدیریتی است (روبین .)2001 ،پترسون
( )2012معتقد است که مهارتهای مدیریتی باعث
بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن ،سازمان به
اهداف خود نائل میگردد .مهارتهای مدیران
تواناییهایی را نشان میدهد که قابل توسعه بوده و
خود را در عملکرد نشان میدهد و به ندرت بهصورت
بالقوه است .کاتز الزمۀ مدیریت اثربخش را دارا بودن
مهارتهای سه گانه ،ادراکی ،انسانی و فنی میداند که
هر کدام میتوانند بهطور مجزا پیشرفت کنند (کاتز،
 .)2000شایستگیها یا مهارتهای ادراکی ،به توانایی
ذهنی فرد در هماهنگ کردن همۀ فعالیتها و منافع
سازمان مربوط است (بلزر .)2001 ،مهارت فنی مربوط
به استفاده از ابزار ،شیوۀ کار و فنون الزم در یک زمینۀ
تخصصی است (همان منبع) .مهارتهای انسانی،
توانایی کار با افراد و درک و برانگیختن دیگران هم در
سطح فردی و هم در سطح گروهی است .مدیران باید
مهارتهای انسانی قوی را برای ایجاد ارتباط و
برانگیختن و تفویض امور داشته باشند (روبین.)2001 ،
مهارتهای انسانی تقریباً الزمه انجام دادن همه
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وظایف در همه سطوح مدیریت است زیرا که مدیران
صرف نظر از نوع وظایف یا سطح مسئولیت با افراد سر
و کار داشته و برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار
آنها باید از مهارتهای انسانی برخوردار باشند .از این
رو ،امروزه ،در مدیریت سازمانها ،تأکید بر مهارتهای
انسانی اولویت ویژهای پیدا کرده است (پترسون،
 .)2012در نگاه جدید مدیریت منابع انسانی ،انسان به
عنوان کلیدیترین عنصر و نه به عنوان یکی از منابع
نگریسته میشود که نه فقط باید به اداره او درون
سازمان پرداخت بلکه باید محیط فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی او را لحاظ نمود تا بتوان به درستی
توان او را در خدمت اهداف سازمان قرار داد .موفقیت
هر سازمان بستگی به در برنامههای آن دارد و این امر
در صورتی امکانپذیر خواهد بود که این سازمانها
بتوانند مهارتها ،تواناییها و خصوصیات فردی و
جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به
کار گیرند .یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت منابع
سازمانی برای این هدف ،ارزیابی عملکرد میباشد (بایرز
و رو .)2002 ،ارزیابی عملکرد ،فرایندی راهبردی و
یکپارچه است که موفقیت پایدار را برای سازمان از
طریق بهبود عملکرد افرادی که در آن کار میکنند و
به وسیله ایجاد قابلیتهای نقش آفرینان فردی و
گروهی به ارمغان میآورد .عملکرد خوب به معنی
بهرهوری ،کیفیت ،سودآوری و مشتری مداری است
(شهابی .)1693 ،با این تفاسیر میتوان ارزیابی عملکرد
را به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان
در نحوه انجام یک شغلی و استقرار برنامه بهبود آن
تعریف نمود (بایرز و رو .)2002 ،در این صورت ارزیابی
عملکرد نهتنها به کارکنان اجازه میدهد که بدانند
عملکردشان چگونه است .بلکه بر سطح تالش و مسیر
آیندهشان تأثیر میگذارد .در واقع ،ارزیابی عملکرد ،یک
مفهوم مرتبط با مدیریت منابع انسانی است که خود،
بخشی از مفهوم کالن مدیریت میباشد و در راستای
توسعه ظرفیت کارکنان از طریق فراهمسازی بازخورد
برای آموزش کمک بسیاری مینماید (مبارک کریم و
همکاران .)2015 ،به عقیده صاحبنظران یک سیستم
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اثربخشی ارزشیابی عملکرد میتواند انبوهی از مزیتها
را برای سازمانها و کارکنان آنها ارزانی دارد (کیم و
هالزر .)2012 ،اورژانس یکی از مهمترین و اصلیترین
واحدهای امداد رسانی در هر کشوری به حساب میآید.
کارکنان فوریتهای پزشکی (اورژانس) فرد آموزش
دیدهای است که معموالً همراه آمبوالنس برای ارائه
خدمات اولیه درمانی به کمک بیمار یا شخص مصدوم
میشتابد یا در بخش اورژانس برای ارائه کمکهای
اولیه حضور دارد .کارکنان فوریتهای پزشکی به
صورت تیمی کار میکنند و با وضعیتهای مختلف از
جراحات سطحی تا صدمات جدی ناشی از تصادفات و
بالیای طبیعی روبرو هستند .وظیفه آنها ارائه
مراقبتها و درمانهای فوری است .پس از رسیدن نزد
بیمار باید وضعیت او را بررسی و برای انجام بهترین کار
تصمیم بگیرد .اورژانسها به صورت شبانهروزی و همه
روزه کار میکنند؛ بنابراین ساعت کاری کارکنان
فوریتهای پزشکی به صورت تمام وقت است و
شیفتهای کاری در شبها و روزهای تعطیل را نیز
شامل میشود .شیفت کاری در فوریتهای پزشکی 10
شیفت  22ساعته است که عین  22ساعت احتمال
وجود مأموریت را دارند از اینرو برای آنها ساعت
خواب معنایی ندارد و با سختیهای فراوانی روبهرو
هستند که میتواند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار
دهد؛ بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون مبحث
عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی و همچنین نیاز به
تقویت مهارتهای انسانی مدیران در جامعه ،جای خالی
پژوهشهایی در این زمینه در حوزه ارزیابی عملکرد و
عوامل اثرگذار بر آن بیشازپیش به چشم میآید .از این
رو در این پژوهش اصلیترین سؤالی که پژوهشگر
درصدد پاسخگویی به آن است این است که :آیا بین
مهارتهای انسانی مدیران و عملکرد کارکنان
فوریتهای پزشکی رابطهای وجود دارد یا خیر؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس
نحوۀ اجرا و جمعآوری اطالعات و دادهها از نوع
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توصیفی مدل (پیمایشی) است .جامعۀ آماری پژوهش
حاضر شامل تمامی کارکنان و پرسنل فوریتهای
پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در سال 93 - 97
بودند .با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری پژوهش و
همچنین سختی کار ،مأموریتهای روزانه و شیفت کاری
پرسنل فوریتهای پزشکی از روش نمونهگیری در
دسترس استفاده شد .لذا از بین عالقهمند به همکاری در
طرح پژوهش حاضر و کسانی که زمان و وقت کافی در
اختیار داشتند  653نفر حاضر به همکاری در پژوهش
حاضر شدند که به عنوان نمونۀ پژوهش حاضر انتخاب
شدند و پرسشنامههای تهیه شده را دریافت و پس از پر
کردن تحویل دادند .برای سنجش و ارزیابی میزان
مهارتهای انسانی از پرسشنامه سنجش مهارتهای
کافمن ( )1999استفاده شد .این پرسشنامه در کل دارای
 12گویه مختلف میباشد که مهارتهای مدیران را در
سه مؤلفه :ادراکی ،فنی و انسانی مورد ارزیابی قرار
میدهد .در پژوهش حاضر از مؤلفۀ انسانی که شامل 3
گویه است استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ
برابر  r = %96محاسبه شده است .ابزار مورد استفاده
برای جمعآوری اطالعات و ارزیابی عملکرد کارکنان و
مدیران فوریتهای پزشکی پرسشنامه کارت امتیازی
متوازن(کاپالن و نورتون )1992 ،میباشد .این پرسشنامه
 22گویه دارد که  7گویه آن خرده مقیاس دیدگاه
مشتری 3،گویه آن خرده مقیاس دیدگاه فرایند داخلی3 ،
گویه آن خرده مقیاس دیدگاه رشد و یادگیری و  5گویۀ
دیگر خرده مقیاس دیدگاه مالی را میسنجد .پایایی
پرسشنامه حاضر با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/29
بدست آمد .برای آزمودن فرضیههای تحقیق از
آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده
در سطح معنیداری ( )p≥ /05استفاده شد.
تعاریف عملیاتی
مهارتهای انسانی :منظور از مهارتهای انسانی در
پژوهش حاضر امتیازی است که آزمودنیها در پاسخ به
پرسشنامۀ  3گویهای سنجش مهارتهای انسانی کسب
کردند.
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عملکرد کارکنان :منظور از ارزیابی عملکرد در
پژوهش حاضر ،امتیازی است که آزمودنیها از
پرسشنامۀ ارزیابی عملکرد  BSCکه شامل  22گویه
میباشد و چهار منظر :مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی،
یادگیری و رشد را میسنجند کسب کردند.
منظر مشتری :منظور از منظر مشتری در سیستم
ارزیابی عملکرد در پژوهش حاضر ،امتیازی است که
آزمودنیها از پرسشنامۀ  BSCکه شامل  7گویه یعنی
گویههای ( )1،2،6،2،5،3،7کسب کردند.
منظر فرایند داخلی :منظور از منظر فرایند داخلی در
سیستم ارزیابی عملکرد در پژوهش حاضر ،امتیازی
است که آزمودنیها از پرسشنامۀ  BSCکه شامل 3
گویه یعنی گویههای ( )2،9 ،10،11،12،16کسب
کردند.
منظر رشد و یادگیری :منظور از منظر فرایند رشد و
یادگیری در سیستم ارزیابی عملکرد امتیازی است که
آزمودنیها از پرسشنامۀ  BSCکه شامل  3گویه یعنی
گویههای ( )12،15،13،17،12،19کسب کردند.
منظر مالی :منظور از منظر مالی در سیستم ارزیابی
عملکرد در پژوهش حاضر ،امتیازی است که آزمودنیها
از پرسشنامۀ  BSCکه شامل  5گویه یعنی گویههای
( )20،21،22،26،22کسب کردند.
یافتهها
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین
مهارتهای انسانی مدیران با ارزیابی عملکرد (r /96
= ،)p> 0/001 ،بین مهارتهای انسانی مدیران با
منظر مشتری ارزیابی عملکرد (،)p = 0/001 ،r = /22
بین مهارتهای انسانی مدیران با منظر داخلی ارزیابی
عملکرد ( ،)p =/001 ،r = /27بین مهارتهای انسانی
مدیران با منظر رشد و یادگیری ارزیابی عملکرد (r /25
= )p = 0/001،و در نهایت بین مهارتهای انسانی
مدیران با منظر مالی ارزیابی عملکرد پرسنل
فوریتهای پزشکی ( )p = 0/002،r = /26رابطۀ
معناداری وجود دارد( .جدول )1
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طبق نتایج حاصل از ضریب همبستگی خطی ساده
برای ترکیب خطی بین مهارتهای انسانی مدیران با
ارزیابی عملکرد پرسنل فوریتهای پزشکی(،R =0/96
 )R2 =0/23و ( )p = 0/001میباشد و نتایج حاصل از
آزمون  F = 1/25نشان دهندۀ آن است که متغیر
مستقل به خوبی قادر به پیشبینی متغیر وابسته است.
همچنین همبستگی  0/96نشان میدهد که %23
درصد واریانس بین دو متغیر مشترک است؛ بنابراین
ضریب همبستگی باالیی بین دو متغیر وجود دارد .سایر
نتایج پژوهش حاکی از ارتباط بین مهارتهای انسانی
مدیران با مؤلفههای مختلف ارزیابی عملکرد است.
(جدول )2
چارچوب نظری پژوهش
در زمینۀ ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانها نظریههای
مختلفی عنوان شده است که میتوان آنها را به سه
دسته نظریه تقسیمبندی نمود.
دستۀ اول :نظریه ارزیابی مستقیم عملکرد
طبق این نظریه بهترین روش ارزیابی عملکرد –
اندازهگیری مستقیم کاری است که در شغل مربوطه
انجام میگیرد( .نمودار )1
دستۀ دوم :ارزیابی مشخصات فردی
به اعتبار این نظریه ،به علت جمعی بودن انجام بسیاری
از کارها ،ارزیابی انفرادی عملکرد کارکنان دشوار و در
برخی مواقع غیر ممکن است از طرف دیگر نتیجۀ خیلی
از کارها آنچنان غیر ملموس است که نمیتوان آن را
اندازهگیری نمود و در این صورت ارزیابی عملکرد
اینگونه مسئولین ناصحیح و غیر عادالنه انجام
میشود.
دستۀ سوم :ارزیابی فرآیند و یا نحوۀ انجام
کار
در این نظریه ارزیابی فرآیند کار و یا نحوۀ انجام کار
مورد تأکید است و نظم و ثبات رویه در فرآیند کار
منجر به دستیابی به نتایج یکسان و یکنواخت میگردد
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که خود یک نوع تعریف از کیفیت است(میر سپاسی).
بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین
مهارتهای انسانی مدیران با ارزیابی عملکرد کارکنان
فوریتهای پزشکی بود .طبق یافتههای حاصل از
پژوهش حاضر بین مهارتهای انسانی مدیران با
ارزیابی عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی رابطۀ
معناداری مشاهده شد .این نتایج با برخی از نتایج
حاصله از پژوهشهای :آقابابائیان و همکاران (،)1693
درویشی و محمدی مقدم( ،)1693جدیدی و همکاران
( ،)1695عصار ( ،)1695پترسون ( ،)2012کارل و
همکاران ( )2010و بلزر ( )2001همراستا بود.
یکی از شاخصهای مهم آمادگی در حوادث و بالیا
بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل فوریتهای
پزشکی از اصول تریاژ میباشد (آقابابائیان و همکاران،
 .)1693هرقدر مدیران بتوانند با درک انگیزههای
رفتاری و عقاید گذشته کارکنان ،رفتارهای افراد را
الگوسازی کنند ،به همان اندازه میتوانند مهارتهای
رفتاری و انسانی متناسب با پیشگیری را در سازمان
فراهم آورند(درویشی و محمدی مقدم .)1693 ،در
بررسی ارتباط بین میزان تحصیالت و کیفیت عملکرد
پرسنل فوریتهای پزشکی ،جدیدی و همکاران
( )1695نشان دادند که کیفیت عملکرد کارکنان فوریت
پزشکی در مواجهه با بیماران با سطح تحصیالت و
میزان ساعت آموزش ضمن خدمتشان مرتبط است؛
بنابراین جهت اعتالی حقوق بیماران باید توجه بیشتری
به ارتقاء سطح آموزش آنها صورت گیرد .در بررسی
رابطه مهارتهای مدیریتی با افزایش بهرهوری منابع
انسانی ،عصار ( )1695بیان نمود که بین مهارتهای
ادراکی ،انسانی و فنی مدیریتی و افزایش بهرهوری
منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین
مهارتهای انسانی ،بیشترین تأثیر را در افزایش
بهرهوری کارکنان دارند .مهارتهای مدیریتی باعث
بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن سازمان به
اهداف خود نائل میگردد (پترسون .)2012 ،مهارتهای
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انسانی و فنی برای مدیران همانند حلقه گمشده ،برای
موفقیت در کارهاست .مدیران ردههای مختلف به
مهارتهای انسانی و فنی نیاز دارند؛ زیرا وظایف آنها
اغلب ایجاد میکند که زیر دستان خود را راهنمایی
کنند و یا آموزش دهند ،در مقابل مدیران رده باالی
سازمانها چندان نیازی به مهارتهای فنی ندارند (بلزر،
 .)2001مهارتهای فنی و انسانی در بهبود عملکرد
سازمان تأثیر چشمگیری دارند و مدیرانی که از
مهارتهای انسانی و فنی باالتری برخودار هستند در
روابط انسانی و کار خود موفقیت بیشتری را تجربه
میکنند و کارکنان تحت امر آنان نیز بهترین عملکرد را
دارند (کارل و همکاران.)2010 ،
لذا در تبیین نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد که
کارکنان فوریتهای پزشکی اولین کسانی هستند که
موقعیتهای استرسزا را تجربه میکنند و این
استرسهای طوالنی مدت ،فرسودگی شغلی را به همراه
دارد و اگر این فرسودگی شغلی به سمت متوسط و
شدید پیشرفت کند و ارکان سیستم را تحت تأثیر قرار
دهد میتواند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد
(اسالمی علیآبادی و همکاران .)1695 ،نظریهپردازان
علوم مدیریت معتقدند هنگامی که مدیران و رهبران،
کارکنان را در اتخاذ تصمیمات مشارکت دهند سبب
اتخاذ تصمیمات سازندهتر میگردند که پذیرفتن و
اجرای آن از سوی کارکنان سهلتر میگردد و عملکرد
آنان را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابر نتایج بدست آمده
بین مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای راهبردی
با جهتدهی تصمیمات ،تعهد سازمانی ،فرهنگ
مشارکتی ،بلوغ و تحمل مخاطره رابطه معنیدار آماری
وجود دارد .لذا عملکرد مدیران ارشد در ارتباط با تسری
فرهنگ مشارکت به صاحبان فرآیند امری است که باید
بیشازپیش بدان پرداخته شود (صادقی و همکاران،
 .)1692در محیط پرتنش کسبوکار امروزی ،مدیران
سازمانها با چالشهای متعددی مواجه هستند .آنان
باید سازمان خود را به گونهای هدایت و رهبری کنند تا
بتوانند در برابر رقبای سرسخت دوام بیاورند؛ بنابراین
یکی از بهترین شیوهها برای تغییر ساختار مدیریت
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سنتی به مدیریت مشارکتی و رسیدن سازمان به اهداف
اصلی ،شیوه توانمندسازی کارکنان میباشد .براى اینکه
سازمانها بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند،
کارکنان باید عملکرد خویش را به سطحى اثربخش و
کارا برسانند .عملکرد خوب ،بهرهورى سازمان را
افزایش مىدهد و این نیز به نوبۀ خود کارکردهاى
اقتصاد ملى را ارتقا میبخشد .در بحث آموزش و توسعه
نیروی انسانی جهت بهبود عملکرد ،نیکویی ()1622
نشان داد که در حیطۀ آموزش بیشترین نیازها به
پایینترین سطوح سازمانی یعنی کارکنان عادی و بعد از
آن مدیران میانی و در مراتب بعدی مدیران ارشد تعلق
دارد .طبق یافتههای این مسئلۀ آموزش مدیران در ردۀ
سوم قرار گرفته است؛ و ظاهراً از حیث نارساییها و
کمبودها ،ناکارآمدی مدیران در ردۀ نخست قرار گرفته
است .بر این اساس آموزش مدیران میتواند نقش
مهمی در برطرف کردن کمبودها داشته باشد .با توجه
به نتایج بدست آمده میتوان بیان داشت که آموزش و
تقویت مهارتهای انسانی مدیران از جمله ادبیات مهم
مدیریت است .مهارتهای مدیریتی در ایجاد جو و
فضای دوستانه در سازمانهای آموزش نقش بسزایی
دارند و از این مهارتها ،مهارت انسانی دارای بیشترین
اثرگذاری است .وجود مهارتهای انسانی در مدیران
رابطۀ مستقیمی با میزان موفقیت مدیران دارد .در
سیستم ارزیابی عملکرد بهبود عملکرد قابل دستیابی
نیست ،مگر این که فرایندهای مؤثر توسعه مستمر
وجود داشته باشند .این جنبه ،قابلیتهای محوری
سازمان و قابلیتهای خاص افراد و تیمها را مورد توجه
قرار میدهد .توجه مدیران به استعدادها و تواناییهای
کارمندان خود و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان،
استفاده از زمان و موقعیت و فرصتهای ایجاد شده این
زمینه را برای آنها فراهم میسازد که هنگام مواجهه
با مشکالت دنبال راهحل باشند ،مدیران کارا تالش
میکنند از نیروها و تواناییهای خود به صورت مطلوب
بهره ببرند .توجه به امکانات ،داشتهها و نیروی انسانی
توانمند و کار آزموده و آزمون پس داده این روحیه را در
روح سازمان تقویت میکند که همه افراد به دنبال حل
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مشکالت موجود باشند و از امکانات موجود در جهت
مقابله با موقعیتها و رویدادهای بحرانزا بهره گیرند و
تالش ،سرسختی و مداومت بیشتری برای موفقیت و
رسیدن به اهداف تعیین شده و غلبه بر مشکالت و
تنشهای ایجاد شده داشته باشند .کارکنان فوریتهای
پزشکی از جمله افرادی هستند که به طور مستقیم و در
عین حال نزدیک با تمامی اقشار یک اجتماع در ارتباط
هستند و از منظری دیگر مشکالت مردم را لمس
میکنند .این ارتباط تنگاتنگ مسئولیت بزرگ آنها را
در قبال سالمت و زندگی انسانها دوچندان میکند .در
کنار این مسائل باید به نوبتهای کاری طوالنی یا کار
در شیفتهای طوالنی هم اشاره کرد که میتوانند آثار
سوء بر سالمتی داشته باشند .اصوالً تمام حرفههایی که
با سالمتی و جان انسانها سروکار دارد همواره پرتنش
بوده و سالمتی جسمی و روانی و همچنین عملکرد
شاغلین مذکور را تهدید میکند .در این بین وجود
مدیران توانا و صاحب دانش میتواند با درک موقعیت
شغلی در بین پرسنل فوریتهای پزشکی و با
بهرهمندی از مهارتهای انسانی زمینۀ کاهش
فرسودگی شغلی و ارتقای سطح عملکرد آنها را فراهم
کند .از طرف دیگر وجود نظام ارزیابی عملکرد متناسب
با ساختار ،فرهنگ و جو سازمانی به منظور توسعه و
بهبود عملکرد کارکنان ،یک ضرورت است و اثربخشی
آن نیز مستلزم به کارگیری قواعدی است ،در غیر این

صورت نظام ارزیابی عملکرد نارسا خواهد بود که این
نارسایی برای کل سازمان نیز تبعاتی خواهد داشت.
پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
 -1پیشنهاد میشود که از نوبتهای کاری طوالنی یا
کار در شیفتهای طوالنی مدت که میتواند آثار سوء
بر سالمتی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی
داشته باشد کاسته شود.
 -2پیشنهاد میشود که جهت رشد و ارتقای یادگیری،
دورههای آموزشی ضمن خدمت و آموزشهای شغلی
برای مدیران و کارکنان فوریتهای پزشکی برای
بازدهی و رضایت مصدومین صورت گیرد.
با توجه به اینکه شغل پرسنل فوریتهای پزشکی
همواره پرتنش بوده و سالمتی جسمی و روانی و
همچنین  -6عملکرد شاغلین مذکور را تهدید میکند
پیشنهاد میشود از مدیران توانا و صاحب دانش که با
درک موقعیت شغلی در بین پرسنل فوریتهای پزشکی
و با بهرهمندی از مهارتهای انسانی زمینۀ کاهش
فرسودگی شغلی و ارتقای سطح عملکرد آنها را فراهم
کند استفاده شود.

جدول  - 1مربوط به همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر پیشبین
متغیر مالک

مهارتهای انسانی
میانگین

ضریب همبستگی پیرسون

p-value

ارزیابی عملکرد

72/03

0/96

0/001

منظر مشتری

22/62

0/22

0/001

منظر داخلی

20/26

0/27

0/001

منظر یادگیری

12/09

0/25

0/001

منظر مالی

13/72

0/26

0/002
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جدول  - 2مربوط به رگرسیون خطی ساده بین متغیرهای پژوهش
مهارتهای انسانی

متغیر پیشبین
متغیر مالک

R

R2

F

P

ارزیابی عملکرد

0/96

0/23

1/25

0/001

منظر مشتری

0/22

0/71

22/12

0/001

منظر داخلی

0/27

0/73

93/62

0/001

منظر یادگیری

0/25

0/72

25/32

0/001

منظر مالی

0/26

0/39

72/79

0/002

که باید منجر شود به

اندازهگیری و سنجش کار انجام شده

تشویق

تنبیه

ترفیع

تنزیل

دریافت

عدم دریافت

باقی ماندن

رها شدن

نمودار  - 1ارزیابی عملکرد مستقیم

مهارتهای انسانی مدیران

عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی

مؤلفۀ مشتری در عملکرد کارکنان
مؤلفۀ داخلی در عملکرد کارکنان
مؤلفۀ رشد و یادگیری در عملکرد
کارکنان
عملکرد کارکنان
مؤلفۀ مالی در
مدل نظری تحقیق
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