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 منابع انسانی یهایستگیشانقش و توجه به  یساالرستهیشاشناسایی اهمیت و ضرورت  باهدفاین مقاله : هچکید

با استفاده از برخی  تادر این تحقیق سعی شده  است. شدهنیتدو در بخش فناوری اطالعات حوزه بهداشت و درمان

ضمن بررسی  عات،در حوزه فناوری اطالمنابع انسانی فعال  یهایستگیشادر خصوص  یالمللنیب مطرح  یهامدل

مدیران  های مهم شایستگی، شاخصبهداشت و درمانساالری در بخش فناوری اطالعات حوزه ستهیدقیق اهمیت شا

 -اکتشافیو  کیفی و کمی() ختهیآم ،تحقیق در مقاله حاضر روش .شناسایی شوند ،ارشد بخش بهداشت و درمان نیز

نیمه استفاده از مصاحبه  های کلیدی مدیرانشناسایی شایستگیای ق برتحقیروش است. همچنین  توصیفی

شاخص شایستگی برای مدیران ارشد  42،نفر از خبرگان 16مصاحبه با توسط  بنابراین؛ بوده است افتهیساختار

 یاهیستگیشا اکتشافی با استفاده از تحلیل عاملی سپس .فناوری اطالعات در حوزه بهداشت و درمان شناسایی شد

سالمت و  حوزه ،یفرد مدیریتی، از اندعبارتشایستگی گروه  شش نیا شدند. یبنددستهخالصه و  آمدهدستبه

های مدیران در بررسی شایستگی و سیاسی. یحقوق اطالعات در بخش سالمت، یفناور محل کار، فناوری اطالعات،

عات است. ی مدیریت در حوزه فناوری اطالها مربوط به توانایی و علم باالکه اکثر این شاخص شدارشد مشخص 

ها، ن ارشد اطالعات کامل از وضعیت بخش بهداشت و درمان زیر نظر خود به لحاظ هزینههمچنین الزم است مدیرا

ها و قوانین فناوری اطالعات داشته باشند. ها، استراتژیدرآمدها، بودجه، کارمندان، مدیران میانی و عملیاتی، سیاست

که دانش در  شودیمدر بخش بهداشت و درمان مشخص  مدیران ارشد فناوری اطالعات یهایستگیاشبا بررسی 

تسلط فنی باالیی را  قطعاًبوده و  دیتأکو کلیات مورد  نظری دانش های اطالعاتی در حد مفاهیم،مورد سیستم

 .است رتنییپاوح ده مدیران سطها به عهعملیات نصب و پیکربندی سیستم انجام فنی، تسلط .طلبدینم

 منابع انسانی.فناوری اطالعات، شایستگی، ، بهداشت و درمان :هادواژهیکل
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 مقدمه

به سرمایه انسانی   شدنلیتبد، از منابع انسانی در حال هاسازمان با نیروی انسانی در  رویاروییرویکرد 

  در بسیاری از هاسازمان ی امروزه تأثیر مدیران برجسته در کسب درآمد، سود و موفقیت و اثربخشاست. 

در محیط  گسترده و اساسیگردیده است. در دنیای امروز تغییرات  ثابت وضوحبهموفق،  یهاسازمان 

نقش   ،ین میاناز این تغییر و تحوالت نیستند. در ا ریتأثیبها نیز است. سازمان  جادشدهیا هاسازمان 

  شده مطرح  شیازپش یب هاسازمان و مشکالت در  منبع مهم و حیاتی برای حل مسائل کی عنوانبهمدیران 

 .(1395  گردیده است )قلیچ لیبه مدیران شایسته، آشکار    هاسازمان   و نیاز

  موجب  سازمانی تیمسئول به انتصاب در مدیران توانایی و عالقه کارایی، تجربه  تخصص، به توجه عدم

  استراتژیک  نقش به توجه با .شودیم انسازم  مرگ مروربه و فیتضع بیهوده، اقدامات نامناسب، تصمیمات

  اصول  اساس بر هاآن ارتقا یا انتخاب به نسبت باید انسانی و مادی منابع ترکیب و استفاده در مدیران

  ها سازمان  آینده و عملکرد بر جبرانی  رقابلی غ اثرات ناشایست مدیران انتخاب چراکه نمود اقدام علمی

 .(1964  1ریگز گذاشت )  هداخو 

  خانوادگی،  روابط مانند، نادرست معیارهای با کارکنان و مدیران انتخاب ،شدهانجام  تلعامطا طبق

  گرفتن  نظر در مقابل در و شده اقتصادی توسعه و سازمان صحیح عملکرد مانع غیره و نژاد ،هاهیتوص

  کارکنان و مدیران انتخاب در توانایی و مهارت ،تخصص تعهد، مانند ساالرانه  شایسته و همگانی معیارهای

 .(1356  برگر  کینلگردد )ی م  اقتصادی  توسعه  و  سازمان  عملکرد  بهبود  باعث

 مختلفی و معیارهای ابعاد گرفتن نظر در مستلزم افتهیساختار و مندنظام  صورتبه فرایند این انجام

  چندمعیاره  یریگمیتصم مسئله یک به را کارکنان انتخاب و شده موضوع پیچیدگی باعث این که است

  فرایند  این مراحل نیترمهم از شایسته فرد انتخاب برای مناسب معیارهای تعیین بعالوه،. کندیم تبدیل

 . (1396  و همکاران  دهویی  حیدری)  است  نگرفته  قرار   کافی  موردتوجه  تاکنون  که  است

  ژهیوبه  وکارهاو کاربرد گسترده آن در کسب  1980با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( در دهه 

 این با ینوعبه که مدیرانی طور،همین و وکارهاو کسبصنایع  مدیران آشنایی ضرورت ،1990 دهه در

مطالعات فراوانی برای شناسایی ابعاد شایستگی فاوای  . گردیدآشکار  شی ازپشیب داشتند، سروکار فناوری

 .(1390بنین  یدی ذوالگرفت )مج  انجام  هاشایستگی  این  پرورش   برای  هاییمدیران و ارائه مدل 

با ظهور موج جدید نیاز به کارکنان فناوری اطالعات، زمان آن رسیده است که جوامع فناوری  

کارکنان فناوری اطالعات در هزاره جدید اقدام کنند )هو و   ازیموردن یهایستگیشا یافتناطالعات برای 

عمومی مدیریت، نیازمند   یهامهارت (. مدیران سطوح مختلف فناوری اطالعات، عالوه بر2010 2فرامپتون 

. در همین راستا، اداره اشتغال و آموزش وزارت کار  هستندتخصصی و ویژه نیز  یهامهارت یکسری از 

میالدی   2012(، مدل جامع شایستگی فناوری اطالعات را در سپتامبر سال 2012) 3امریکا  متحدهاالتیا

فنی زیر را برای مدیران فناوری اطالعات   یهای گتسیشاو  هامهارتمنتشر نمود و در دل این مدل، 
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، رسانه  افزار نرم سیم و سیار، توسعه و مدیریت و مخابرات بی  هاشبکه : اصول فناوری پایگاه داده، برشمرد

  حوزه  در اطالعات فناوری یریکارگبه  نیت شبکه، ریسک امنیت شبکه و غیره.دیجیتال، مدیریت و ام

  حوزه   در بخصوص. شودی م پزشکی خطاهای  کاهش و خدمات  ارائه در ریعست هزینه، کاهش باعث سالمت

  در  و اطالعات این صحیح مدیریت و ذخیره منظوربه و اطالعات از انبوهی  حجم وجود لیبه دل سالمت

 این در برجسته متخصصین و مناسب  فناوری یریکارگبه به احتیاج نیاز، زمان در آن دادن قرار دسترس

 . است  حوزه

  با  نیز درمانی و بهداشتی مراکز و هابیمارستان  مختلف، هایبخش در اطالعات فناوری نفوذ توازامبه

  شرایط  در مؤسسات گونهن یا بنابراین،؛ اندشده  مواجه خود فعالیت و کارکرد حوزه در یاگسترده تغییرات

  تحقق  جهت مهم زارهایبا از یکی. باشند برخوردار پاسخگویی و پذیریانعطاف  شاخصه دو از باید کنونی

  که  است واضح بسیار البته. است ارتباطات و اطالعات فناوری هایقابلیت  از استفاده ها،شاخصه  این

  عدم  ها،پیچیدگی مدیریت مستلزم ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در راهبردی اقدامات موفقیت

  فناوری  مدیران نقش که اینجاست .است متناقض موارد برخی در و زیاد هایوابستگی  و هااطمینان 

  مدیر  یک  نقش در موفقیت. یابدمی  معنا هاآن  نقش اهمیت و شودمی  برجسته ارتباطات و اطالعات

  ها آن فقدان که است گوناگونی هایشایستگی  از پیچیده ماتریسی نیازمند  ارتباطات، و اطالعات فناوری

  و اطالعات فناوری حوزه در راهبردی اقدامات قیتموف که گرددیم قلمداد عمده  ریسک عنوانبه اغلب

 (. 1382  محمود زاده  و  فرخنده  ،اسدی )  کندمی  تهدید  را  ارتباطات

  فناوری اطالعات  پرسنل حوزه  یهای ژگیودر ایران، تحقیقات بسیار کمی در مورد شایستگی و 

یات تحقیق در  همچنین بررسی ادبصورت گرفته است. در بخش سالمت و بهداشت و درمان  خصوصبه

صورت  باط با شایستگی مدیران حوزه فناوری اطالعات نشان داد اگرچه تحقیقات زیادی در این زمینه ارت

های تولیدی بوده است و تحقیقات اندکی در بخش گرفته، اما عمدتاً این تحقیقات در صنایع و بخش

  است. شدهمتوقف ی مدیریت فردی و یهایستگیشااست و در حد شناسایی  شدهانجام داشت و درمان هب

و لزوم   ت در ایراناهمیت فناوری اطالعات در حوزه سالم روزافزوناست که با توجه به رشد  یدر حالاین 

یک مدل جامع   خأل، بخش بهداشت و درمان با کمبود و هابخش مدیران شایسته در این  یریکارگبه

حوزه بهداشت و درمان کشور، برای   یاهسازمان و  است روروبهران فناوری اطالعات شایستگی مدی

های تحلیل شغلی و ارزیابی عملکرد  عمومی، چهارچوب  یهامدل استخدام یا ارزیابی چنین مدیرانی، از 

  ی شغل یلاست. تحل یشغل یلارچوب تحله چیک ( 1O*NET) اونتمدل  ،مثالعنوان بهکنند. استفاده می 

  استفاده  .ردیگی م یدهنقش را ناد ی حسوس و مهم براماست و عوامل نا یشغل یهات ی مسئولکننده یفتوص

  برخوردار  کافی اطمینان از گرفته صورت یهای ابیارز تا شودیم باعث ،یرتخصصیغ یهامدل  چنین از

پیوند فناوری اطالعات    قطعاً. بماند مستتر  مدیران این تخصصی و  یاحرفه  یهای ژگیو از  یهاجنبه  و نبوده

  ی هاستم یسدانش تخصصی در مورد  یهای ستگیشاسالمت و بهداشت و درمان  هازجملبا صنایع گوناگون 

که  دینمایمکاری مربوط به آن صنعت و غیره ایجاد  یاستانداردها و  هاروال  وابسته به فناوری اطالعات،

 
1.Occupational Information Network 
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  ی هایستگی شا درک ین،ا بر عالوه .ماندی متتر عمومی فناوری اطالعات مس یهامدل در صورت استفاده از 

کار در   یکه افراد درست را برا  کندیمسازمان کمک  یکاست و به  یتحائز اهم یاران بسنهپ

های منابع انسانی فعال در حوزه فناوری اطالعات  ، توجه به شایستگیرون یازا .یابندب یسازمانفرهنگ

و   تسابسیار راهبردی  های مدیریتی(در رده  الخصوصیعل) و مراکز بهداشتی و درمانی هاسازمان 

هایی به این امر مهم توجه نکنند، در آینده نزدیک دچار صدمات و تبعات  چنین سازمان  کهیدرصورت

با این مقدمه گفتنی است که تحقیق حاضر بر آن بوده است تا به پرسش اصلی زیر   منفی خواهند شد.

ای چه  د دار فناوری اطالعات بایحوزه در بخش بهداشت و درمان کشور، مدیران ارشد »پاسخ دهد: 

 «های کلیدی باشند؟شایستگی 

 

 مبانی نظری
ط علّی با عملکرد مؤثر و/یا برتر  هستند که دارای ارتبا  شخصای یک ها، »ویژگی)های( زمینه شایستگی 

ن مدیریت، استفاده از این مفهوم را برای اولین  . محققادر یک شغل یا وضعیت« هستندها مبتنی بر مالک 

های مرتبط با  ها یا ویژگیها، توانایی عنوان دانش، مهارت ها را بهشایستگی  نقامحق  برخیبار شروع نمودند.  

ها و  عنوان دانش، مهارت های اصلی و کلیدی را به ، شایستگی برخی دیگر. اندنموده عملکرد باال، تعریف 

ند که  نمود خصمشدیگر  یادسته ؛ واندنموده های یک فرد برای انجام وظایف کاری حیاتی تعریف توانایی 

  سمت صورت توانا و موفق در یک ها برای اجرا به های کاری افراد هم بر توانایی آنها و برداشت انگیزه 

ها، مختص زمینه و بستر هستند به این معنا که است که شایستگی شدهمشخصگذارد. شغلی، تأثیر می

  شین و  وست ،1ساه د )ها هستنتر از دیگر شایستگی های خاص مهم ها برای شغل بعضی از شایستگی

جهانی برای   طوربهکلیدی هستند که  یهای ستگیشا شامل عمومی منابع انسانی، یهایستگیشا (2012

خاص منابع انسانی   یهایستگیشا کهی درحال کاربرد دارند. هاسازمانهمه منابع انسانی مختلف در 

 .(2017  2انگ وو وههستند )لی خاص  مربوط به سازمان، صنعت خاص و یا حتی نقش شغ  یهای ستگیشا

 

 های شایستگیمدل
کنند که برای فعالیت در یک  های عملکردی یا رفتاری را شناسایی میهای شایستگی، شایستگی مدل 

آیند که افراد با عملکرد باال  هایی به دست می ها از تحلیلهستند. این مدل  ریناپذاجتناب و شغل، ضروری 

ها معموالً به شکل یک  ها، شایستگی. در این مدل ندینمای مسط یا پایین، متمایز تو م را از افراد با عملکرد

.  گردندیمبندی ها دستههای خود در خوشه کنندهشوند یا همراه با توصیف دهی میمراتب سازمان سلسله

های  فرهنگ و ارزش  ها وها در یک مدل به ماهیت و پیچیدگی شغلهای واقعی شایستگیتعداد و گروه 

 .(2007  3سانقی )شود  می نجام  ار در آن ابستگی دارد که این کسازمانی  

 
1.Suh 

2.Huong Vu 

3.Sanghi 
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،  هادسون 1+5مدل شایستگی چندین مدل عمومی مرتبط با نیروی کاری فناوری اطالعات از قبیل 

 ها وجود دارد.ها و مدل کوه یخ شایستگیبرای شایستگی  بویاتزیسمدل عمومی  

داده است.   هادسون را توسعه 1+5ون، مدل شایستگی ی اروپایی، شرکت هادسیک شرکت مشاوره 

شایستگی است: مدیریت اطالعات، مدیریت وظایف، مدیریت مردم، مدیریت بین    گروهاین مدل دارای پنج  

  های فنی یا مختص سازمان وجود برای دانش و شایستگی نیز  ی ششمفردی و مدیریت فردی. یک خوشه 

منابع انسانی،   ست: مدیریت هدف و عمل، رهبری، مدیریتدارد. مدل بویاتزیس دارای شش خوشه ا

 رهبری زیردستان، تمرکز بر دیگران و دانش تخصصی.

 1های سطح مدیریت نیست. اسپنسر و اسپنسرها متمرکز بر شغل مقابل، مدل کوه یخ شایستگی در 

د تا پنج نوع ویژگی  انرا مدنظر قرار داده  (1982) 2یاتزیس بوشده توسط های بیان ویژگی ( مجموعه1993)

 ها.ها، خصایص، مفهوم خود، دانش و مهارت نمایند: انگیزه   کشفستگی را  شای

کند. مختلف شایستگی را ارائه می  یهاگروه ( درک بهتری از 1993مدل کوه یخ اسپنسر و اسپنسر )

توان  تر میه و سختتر بودهای بخش پایینی کوه یخ، پنهان اند. ویژگیها از تشبیه کوه یخ استفاده کرده آن

های مرئی و سطحی یک  ها معموالً ویژگیها را توسعه داد. بر اساس مدل کوه یخ، دانش و مهارت آن

تر بوده و در بخش مرکزی شخصیت قرار دارند.  ها، عمیق که خصایص و انگیزه هستند درحالی  شخص

های متفاوتی  نهان و آشکار، نقش های پگیرند. شایستگیهای مفهوم خود، درجایی در وسط قرار میویژگی

 کنند.را در شغل ایفا می

 

 رویکردهای تدوین مدل شایستگی 
لف با واژگان متفاوت  جهت تدوین مدل شایستگی سه رویکرد وجود دارد که توسط محققان مخت

آن در سازمان   یریکارگبهاست. رویکرد اول، اقتباس یک مدل شایستگی از سازمان دیگر و  شدهعنوان 

شود.  ( خوانده می 1999 3و لیندهولم روسول های رویکرد اقتباسی یا استقراضی )ام. این رویکرد به ن است

  روسول طراحی است ) -رویکرد دوم، رویکرد اقتباسی .ترین رویکرد استهزینهترین و کماین رویکرد، ساده

یا استفاده از   این رویکرد، در حالت کلی شامل پذیرش یک مدل مشخص خارجی .(1999و لیندهولم 

  بنابراین ؛ است هاآن و یا هر دو  اند آمده دست به های شایستگی موجود که از طریق بررسی پیشینه لیست

ترین رویکرد است رویکرد طراحی  که جامع تحقیقات گذشته است. رویکرد سوماین رویکرد مبتنی بر 

 در. دهدمدل شایستگی ارائه میاین رویکرد مراحل جدیدی را برای  .( است1999)روسول و لیندهولم 

  ایجاد   فرایند است،  شایستگی مدل ایجاد برای روش معتبرترین  حالنی درع و نیترده یچیپ که سوم رویکرد

 . ردیپذی م صورت شرکت  خاص به شرایط  توجه  با  منحصراً  انتها  تا  ابتدا  از

 .دیینمای مرا مشاهده    اهیستگیشااز دیگر رویکردهای مطرح در زمینه تدوین    یاخالصه   یکدر جدول  
 

 
1.Spencer and Spencer 
2.Boyatzis 

3.Rothwell & Lindholm 
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 هایستگیشا. رویکردهای تدوین 1جدول 

 نام رویکرد هایبنددسته

 با و شوندیم انتخاب دارند، باالیی عملکرد که یانمونه تحقیق: مدیران بر مبتنی کردیرو .1

استراتژی:  بر مبتنی رویکرد. 2. شود استخراج مناسب رفتارهای تا شودیم مصاحبه هاآن

 از مدیران که رودیم کار به وقتی و دارد توجه آینده به قبلی رویکرد برخالف ردیکرو این

 رویکرد .3.نیستند برخوردار آینده در سازمان توسعه برای ازیموردن  یهامهارت و رفتارها

 رویکرد گیرد، شکل سازمان فرهنگی یهاارزش اساس بر هایستگیشا اگر: ارزش بر مبتنی

 (.1388 صنعتی مدیریت سازمانشود )یم هنامید ارزش بر مبتنی

 هال و بریسکو

 فرد اساسی یهایژگیو و هایورود به .2 دارد شایسته عملکرد نتایج و هایخروج به اشاره .1

 (.2002 1هورتوناست ) او برتر و موفق عملکرد موردنیاز که دینمایم اشاره
 برگوین تحقیقات

 ،شودیم گفته نیز داد برون یا بریتانیایی رویکرد به هک رویکرد این: استاندارد رویکرد( الف

 .دهدیم قرار موردتوجه را خاص موقعیت یا کار در عملکرد قبولقابل سطح حداقل

 برتری عملکرد در ازیموردن  یرفتارها عنوانبه شایستگی رویکرد این در: رفتاری رویکرد( ب

 (.1389 خشی و زاهدیاست ) شدهفیتعر ،دهندیم نشان افراد که

 استربلر

 یا و کار یک در عملکرد حداقل برای را ضروری یهامهارت که ازیموردن  یهایستگیشا( الف

 .سازدیم مشخص وظیفه یک انجام

 دهندهنشان و میانگین از باالتر آمدهدستبه نتایج هاآن اساس بر که برتر یهایستگیشا( ب

 .است باالتر عملکرد

 اسپنسر

 افراد مشاهدهقابل عملکرد شامل اریرفت رویکرد( الف

 و استاندارد نتایج بر ،یهایستگیشا تعیین در رویکرد این تمرکز: استاندارد رویکرد( ب

 .دارد استفاده یاثربخش و یوربهره موضوعات در و است شغل کیفی

 (2002 3لوج و 2هودفرد ) بنایی زیر و اصلی یهایژگیو و خصوصیات رویکرد( ج

 هافمن

 ندیفرا رویکرد که اقتضایی راهبرد .3رفتاری  راهبرد .2فردی  بنیادی یهایژگیو دهبررا .1

 راتیتأث راهبرد .4.کندیم دیتأک موقعیت بر مؤثر عوامل اهمیت بر شودیم خوانده نیز محور

  . 5 .ردیگیم قرار یموردبررس مؤثر مدیریت در اختیار و قدرت ریتأث راهبرد این در قدرت

 (2006 4)یوکل یترکیب راهبرد

 یوکل

 

  

 
1.Horton 

2.Hood 

3.Lodge 

4.Yukl  
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 و ارتباطات  اطالعات  یفناور  شایستگی در حوزه  یهامدل
 یخ( )مدل کوه 

 میتصمهای مهم برای ی نهایی شایستگیعنوان مجموعه مدل شایستگی کوه یخ، چهارده شایستگی به

دهد.  ن میها را نشاای از این شایستگی ( خالصه 1. شکل )دینمایم حوزه فناوری اطالعات ارائه  سازان

نفر از   14یق با که این مدل، ماحصل یک تحلیل کیفی بسیار دقیق و انجام مصاحبه عم است ذکرقابل

 .(2010  )هو و فرامپتون  استعات در کشور استرالیا  خبرگان حوزه فناوری اطال

 
 (2010)هو و فرامپتون، حوزه فناوری اطالعات  سازان  میتصمهای مدل کوه یخ: شایستگی .1شکل 

 ICTمدل هرم شایستگی وزارت کار امریکا برای نیروی کار حوزه  
برای مدل شایستگی مشاغل مختلف صنایع متفاوت،   1امریکا  متحدهاالتیاکار  وزارتچارچوب پیشنهادی 

 است:   شدهلیتشککه از سه بخش اصلی    استهرمی    صورتبه
 ، بنیادین  یهای ستگیشا .1

 ،مرتبط با صنعت  یهای ستگیشا .2

 . مرتبط با شغل  یهای ستگیشا .3

  ها ی ستگیشااز  یامجموعه  شاملکه در  هیال نی، خود از چندشدهاشاره  یهابخش  نیاز ا کیهر

به   یابیدست یالزم برا  یاساس ی هاییتوانا، دانش و هامهارت  دهندهنشان است که  شدهل یتشک، هستند

  ن یاول ا هیسه ال م،یکن حرکت از قاعده هرم به سمت رأس آن کهیدرصورت. هستند شغل کیدر  تیموفق

  ها یستگیشا نی. ااست مختلف، مشترک  عیمشاغل و صنا یکه برا ردیگیبرمرا در  ییهایستگیشاهرم، 

 
1.United States Department of Labor 
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  چهار  یهاهیال. هستند یدر اغلب مشاغل ضرور تیورود و موفق ی، برا اندمعروف نرم«  یهامهارت که به »

 دهندی م یخاص را در خود جا  یبا صنعت طبتمر یهای ستگیشا ،رندیگی مقرار  یکه در بخش بعد پنجو 

صنعت و مشاغل   ی. البته با توجه به گستردگهستندمشاغل مختلف در آن صنعت خاص مشترک  یو برا

متفاوت خواهد بود. لذا، با توجه به   زیآن ن یهابخش ریاز ز کیهر  یفن یهای ستگیشا، ICT رمجموعهیز

در مدل   هیال نیمتناظر با ا یهایستگیشااست،  ICT کل صنعت ی و برا یعموم ،شدهارائه آنکه مدل 

و  یتیریمد یهایستگیشا هیکه شامل ال شدهلیتشک هیدوالاز  ز،ی. بخش سوم هرم ناندنشده ذکر  یعموم

  گاه یبا پا یلیکه در ارتباط تفص است حرفه مشخص  ایشغل  کی یاختصاص  یهات یمسئولنیازها و  هیال

 United States Department ofاست ) شدهارائه آخر مدل  هیر الد و دارند، قرار O*Net یاطالعات

Labor 2012 .) 

 

 ICTهرم شایستگی وزارت کار آمریکا برای مشاغل حوزه  .2شکل

 (CF-e) 1اروپا  یکیالکترون  یهایستگیشامدل  
  مرتبط با حوزه  یهایستگیشاآن  از طریقاست که  یاروپا، چارچوب یکی الکترون یهایستگیشامدل 

سطوح   دهندهنشانابعاد  نی. اشوندیمو ارائه  یبندطبقه یاطالعات و ارتباطات در چهار بعد اصل یفناور

 : شوندیممشخص    ریز  صورتبه بوده و    یمنابع انسان  یزیربرنامه و    وکارکسب   یهای ازمند ینمختلف  

 
1.European e-Competence Framework 
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حوزه   نیا وکارکسب  یندها یرا که از فرآ ICT حوزه یهایستگی شا هیمدل، کل نیاول ا عدبُاول:  عدبُ

  جاد، یا ،ی زیربرنامه از:  اندعبارت  هانهیزم نی. ادینمای م یبندطبقه یاصل نهیدر پنج زم اندشده استخراج 

 . تیری و مد  یاجرا، توانمندساز 

در بعد اول آورده شده است.   شدهف یتعر یهانهیزممرتبط با  ی های ستگیشا، عد بُ نیدوم: در ا عدبُ

است که  شدهفیتعر یستگیگروه شا 40اطالعات و ارتباطات،  یحوزه فناور یهانهیمز هیدر کل مجموعاً

 پرداخته است.   هاآن  یکل  یبعد دوم مدل به معرف

قبل، پنج سطح   عدبُدر  شدهی معرفگانه  40 یهای ستگیشااز  کیهر  یبرا عدبُ نیسوم: در ا عدبُ

  e -5 تا e -1 یسط نمادها صص که توسطوح تخ نی. اشودیممختلف مهارت و تخصص در نظر گرفته 

 1EQF اروپا هیاتحاد یا حرفهو  یاز آموزش فن 8تا  3، منطبق بر سطوح شوندیمداده  شینما

 . اندشده فیتعر

  ی هایستگیشااز  کیمرتبط با هر  یهامهارت از دانش و  یکاربرد ییهامثال ، عدبُ نیچهارم: در ا عدبُ

 .ستدوم آورده شده ا   عدبُدر    شدهیمعرف

 

 مخابرات  یالمللنیب  هیاتحاد مدل

فهرست   زی، ناستسازمان ملل متحد  یتخصص ینهادها  ازجمله ( 2ITU)  مخابرات یالمللنیب هیاتحاد

  نیترمهم فهرست  نیبخش را اعالم نموده است. در ا نیمشاغل ا یبرا  ازیموردن یهای ستگیشا

گفته  5یفن ری غ یهایستگیشا هاآنبه  درمجموعکه  4یتیریمد ی هایستگیشاو  3ه یپا یهای ستگیشا

 ت. ، آورده شده اسشود یم
  ،یشغل یهامهارت تسلط به دانش و  ،یو اطالعات یارتباط یها مهارت شامل:  ه،یپا یهای ستگیشا .1

  ی هامهارت  ،یتمرکز بر مشتر  ،یوربهره  یهامهارت  ت،یفیقضاوت و حل مسئله، تعهد به ک ل،یتحل

  ی ها مهارت ، اتکا بودن قابلابتکار عمل داشتن،  گران،یروابط مؤثر با در، کا یدهسازمان و  یزیربرنامه 

 . یر یپذانعطاف و    یریادگی

  ، ی رهبر یهامهارت  یریگجهینت(، یی)راهبرد گرا یراهبرد  یریگجهت شامل:  ت،یریمد یهای ستگیشا .2

  ی ها گروه مدیریت  یهامهارت پروژه، تیریافراد، مد تیریو مذاکره، مد یرگذاریتأث یهامهارت 

 (.ITU Careers and Recruitment 2011)  هانشست مطالعاتی، شوراها و  

 

 

 

 
1.European Qualifications Framework 

2.International Telecommunication Union 

3.Core Competencies 

4.Managerial Competencies 

5.Non-Technical Competencies 
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 پیشینه پژوهش
  سابقه  اساس  بر  لیوتحلهیتجز  : افسران ارشد اطالعات  یهای ستگیشا» با عنوان    یا مقاله(  2017)  1آیونسکیو 

  ارائه  مقاله نیا اصلی کرد. هدف « منتشرمتحدهاالتیا فدرال 2CIOی در شورا 2016 سال در عضویت

در   2016 سال در عضویت سابقه اساس بر لیوتحلهیتجز است، (CIO)  اطالعات افسر ارشد یهات یصالح

  CIOکه سیستم آمریکا برای نقش  شودی ماین  جهینت است. شدهانجام  متحدهاالت یا فدرال CIO یشورا

نونی و ختم شدن به  از چهارچوب قا البته با شروع .قانونمند شده است یخوببه فدرال  یهاآژانس در داخل 

  ی های ستگیشا شانی ضروریده و آموزشی که به این مدیران اجازه داده تا مثل وظایف پیچ یهابرنامه 

 اصلی خود را بدانند. 

  ی هانقشمتخصصین اطالعات در  یهای ستگیشا»را با عنوان  یامقاله (، 2017) 3آرنوت -فریزر

  ی ها سازمان متخصصین اطالعات در  یهایستگیشاشناسایی  باهدفبه نشر رساند. این پژوهش  «نوظهور

شد: همکاری،   هامهارتدولتی امریکا به انجام رسید. نتایج تحقیق، منجر به شناسایی پنج دسته از 

  ،مدیریت و خدمات ارائه و برنامه ،استراتژیک  هماهنگی و سازمانی درک ، خدمات مشتری و ارتباطات

 . شخصی  یهای ژگیو ، دانش  مدیریت  فنی  یهات یصالح  و  اطالعات  سوابق،

ضروری برای افسران ارشد اطالعات   یهای ستگیشا»با عنوان  یامقاله  (،2013) 4ویراوارانا تیودیگاال و   

  مرور گسترده مطالعات انجام  اساس بر را خود پژوهش ، سندگانینو به چاپ رساندند. «در کشور سریالنکا

(  2) و سریالنکا در CIOs الزم یهات یصالح مجموعه ارزیابی( 1: )از بودند عبارت تحقیق دادند اهداف

  دولتی سریالنکا  یهاسازمان استراتژی  روی بر کهی طوربه  فرموله شود، باید که CIO نقش از درک ارائه

–  بعد  سه  در  CIO  یک  انتظار  مورد  یهای ستگیشا  توانستند به  نویسندگان  مطالعه،  این  در.  گذاردیم  ریتأث

  نظرات  نویسندگان .توجه نمایند« چگونگی دانستن» و «چه دانستن» ، «باشد باید چگونه اینکه تندانس»

 را بررسی کردند.   CIO  از  خود  انتظارات  مورد  در  برتر  مدیران  دیگر وCFOs   اجرایی،  مدیران  از  متفاوتی

ی اطالعات  های متخصصین فناوربررسی شایستگی»ای را با عنوان (، مقاله 2011) 5سیدیک و اسالم 

شناسایی   باهدفبه نشر رساندند. این تحقیق  «اطالعاتی بنگالدش مؤسساتحوزه مدیریت دانش در 

اطالعاتی بنگالدش انجام   مؤسساتهای متخصصین فناوری اطالعات حوزه مدیریت دانش در شایستگی 

های  ی، مهارت های ارتباطزیر گردید: مهارت  یهای ستگیشاشد. نتایج این تحقیق، منجر به شناسایی 

های کار  های سازگاری سازمانی، مهارت های مذاکره، مهارتسازی، مهارت های شبکه ، مهارت ی لگریتسه

 ای. های مشاوره و مهارت   های مربیگریتیمی، مهارت

مت ملی کشور  مدیران ارشد فناوری اطالعات در طرح سال»را با عنوان  یا مقاله(، 2003) 6پروتی 

های  . هدف از انجام این تحقیق، معرفی شایستگیبه نشر رساند «هاشایستگی  ها وانگلستان: مهارت 
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در طرح سالمت ملی کشور انگلستان   کنندهشرکت برای مدیران ارشد فناوری اطالعات  ازیموردنکلیدی 

 کلیدی زیر بود:   یهایستگیشابود. نتایج این تحقیق، معرفی  

 تخصص فنی در حوزه فناوری اطالعات،   داشتن .1

 اطالعات،   فناوری  حوزه  از  استراتژیک  درک .2

 ر، وکاکسب   فرایندهای  بازمهندسی  و  تغییر  مدیریت  مهارت .3

 ، اثرگذاری  و  رهبری  یهامهارت  .4

 ، یارتباط  یهامهارت  .5

 ، ییاجرا  هایبرنامه   و  پروژه  مدیریت  توانایی .6

 ، انسانی   منابع  مدیریت  ییتوانا .7

 ، یمال  منابع  مدیریت  ییتوانا .8

 ، سالمت  حوزه  با  مرتبط  اطالعات  یفناور  امور  در  تجربه  داشتن .9

 . کارکنان  عملکرد  مدیریت  یتوانمند  .10

انتخاب کارکنان حوزه فناوری اطالعات بر  »را با عنوان  یامقاله (، 1396حیدری دهویی و همکاران )

،  رون یازا  .به نشر رساندند  «مبنای مدل شایستگی و با استفاده از رویکرد ترکیبی پاپریکا و آراس خاکستری

چندمعیاره   یریگمیتصم یهاروش و از ترکیب  تعیین معیارها از مدل شایستگی برایهش حاضر در پژو

ستری برای انتخاب بهترین کارشناس فناوری اطالعات از میان پنج متقاضی پاپریکا و آراس خاک

خبرگان، شایستگی در روش انجام کار و شایستگی در   ازنظرکه  دهدیماست. نتایج نشان  شدهاستفاده 

نیز از بین متقاضیان شغل فردی   تیدرنهاو  اندبوده ابعاد شایستگی در این حوزه  نیترمهم موضوع کار، 

 . است که دارای باالترین امتیاز در این موارد بوده است  شدهانتخاب ستخدام  برای ا

  ی هاشاخصشناسایی و تعیین »را با عنوان  یامقاله (، 1395) و کریمی یلیسه ،نادری درشوری 

روش  با  «سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران فناوری اطالعات فردی مدیران  ستگیشای

اطالعات از پرسشنامه   یآورجمع برای ها آن  .به نشر رساندند کاربردی نوع ازنظر و تحلیلی –توصیفی

  ی های ستگیشااخص ش 61. در این راستا نمودندبا روش تحلیل عاملی شناسایی را نیز  هادادهو  استفاده 

 . شناسایی شدفردی  

فناوری   شایستگی مدیران 9عنوان »را با عنوان  یامقاله (، 1395) و نادری یطحان ،تقوی فرهی

روش انجام این پژوهش، توصیفی تحلیلی و   .به نشر رساندند «وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات اطالعات 

  تحلیل روش با هاداده و  شدهاستفاده پرسشنامه –از  اطالعات یآورجمع . برای بودنوع کاربردی  ازنظر

  ی بند دستهفردی و سازمانی  یهایستگیشاشاخص در دو عامل  28ین راستا شناسایی شدند. در ا عاملی

  3گردید و  یبنددسته عامل فرعی جدید  9شاخص شناسایی که در  25 هاشاخص گردید که از این 

 .«شاخص اولیه حذف گردید  28شاخص از  

شایستگی کارکنان فناوری اطالعات   یهامدل که اغلب  شودیمبا توجه به مطالعه ادبیات مشخص 

مدیران و متخصصین فناوری   ی های ستگیشاتا  اندکرده و محققان سعی  مختص همان صنعت بوده

از نتایج این تحقیقات  . و صنایع گوناگون مورد شناسایی و تحقیق قرار دهند هابخش اطالعات را در 
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عمومی شایستگی   یهامدل که در  اندافتهیدست  یاژهیوپنهان و  ی هایستگیشاشخص است که به م

با صنایع خدماتی   صنعت فناوری اطالعاتترکیب  عتاًیطب اشاره نشده است. هاآنفناوری اطالعات به 

یران و  کرده و نیازمند این است که شایستگی مد ترده یچیپمانند سالمت و بهداشت و درمان کار را 

 این تحقیق .محققان قرار گیرد موردتوجه  صنایع دیگر مانند سالمت کارکنان فناوری اطالعات در بستر

ی اطالعات در بخش سالمت را  تخصصی و ویژه مدیران فناور  یهایستگ یشاتا عالوه بر اینکه  داردقصد 

تا   ام برداردرمان کشور گبهداشت و د ومی فناوری اطالعات در صنعتبرای ایجاد مدل شایستگی ب بیابد،

تاکنون در کشور مدلی جامع در   و آموزش این مدیران بهره برد. ء ارتقا بتوان از این مدل برای استخدام،

خصوص شایستگی مدیران ارشد حوزه فناوری اطالعات در بخش بهداشت و درمان ارائه نشده است.  

 معرفی گردد.  فردمنحصربه مدل مرجع و  ک  ی  عنوانبه   تواندیمرفته از این تحقیق  ، مدل برگ رون یازا

 

 شناسی تحقیقروش

توصیفی  –اکتشافی  ماهیت پژوهش، ازلحاظکاربردی و  ،هدف ازلحاظ، آمیختهروش،  ازلحاظاین تحقیق 

مدل  زیرا  ؛ طراحی استهای کلیدی مدیران، رویکرد رویکرد تحقیق حاضر، برای شناسایی شایستگیاست. 

مدل   برهیتکبا مدیران فناوری اطالعات بخش سالمت بدون  افتهیساختارنیمه  شایستگی از مصاحبه باز و

  ن یهمچن است. شدهیطراحخاص برای بخش بهداشت و درمان کشور  طوربه ت و اس آمدهدست به خاص 

از   یامجموعه یستگی نگریسته است و شایستگی را انسبت به مقوله ش  یچندبعد  با رویکرداین تحقیق 

 به اهداف مطلوب سازمانی است.   دنیرس  ،که نتیجه آن  داندیمی  فرد   یهات یصالح

  و  گردید فراهم هامصاحبه  شروع برای الزم اطالعات ادبیات، دقیق بررسی و یاکتابخانه  مرور با ابتدا

  دست  به جدیدی شاخص دیگر که زمانی تا شد اضافه های ستگیشا نهایی لیست به مصاحبه هر نتیجه

  ادامه  هامصاحبه  و انتخاب دیگری خبره داشت، وجود جدیدی شاخص اگر .برسیم ینظر  اشباع به و دنیای

  د ی تائنظری  اشباع مصاحبه متوالی هیچ شاخص جدیدی به دست نیامد، دوو اگر در طی  کردی م پیدا

  ی ها شاخص  نهایی ستیل مصاحبه، 16 انجام از پس هامصاحبه  شدن  کامل از پس .گردیده است

)با توجه به هدف تحقیق و    شد انجام نهایی پاالیش و تجمیع اطالعات، فناوری دارش مدیران شایستگی

با بررسی ادبیات شایستگی، به   هاپاسخ و توجیه خبرگان نسبت به  هامصاحبه در  شدهانجام  سؤاالتنوع 

مفهومی اولیه جهت   یکدگذاربرای استخراج معیارهای شایستگی نیاز نبود و فقط به  یادهیچیپتحلیل 

 توسط هر خبره اکتفا گردید.(   شدهاشاره   یهای ستگیشاگزارش آماری  

ماری این تحقیق را گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی، مشاورین سازمانی و مدیران  آجامعه 

حوزه   آشنایی کامل به هاآن که ویژگی مشترک  دادندی مبخش بهداشت و درمان تشکیل فناوری اطالعات 

  بخش در که خبرگان آماری توزیع ،دو  جدول در کشور بود.  ارتباطات بهداشت و درمانفناوری اطالعات و  

 : است  شدهارائه   اندداشته  مشارکت  تحقیق  کمی  و  کیفی
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 متغیرهای جمعیت شناختی ازلحاظتوزیع آماری )فراوانی( خبرگان تحقیق  .2جدول 

 متغیر
 فراوانی

 کیفی کمی

 جنسیت
 3 8 زن

 13 27 مرد

 تتحصیال

 2 4 کارشناسی

 7 21 ارشدکارشناسی 

 7 10 دکتری

 فناوری اطالعات مدیریت در حوزه فعالیتسابقه 

 3 7 سال 10کمتر از 

 10 14 سال 20تا  10

 3 14 سال 20بیشتر از 

رفت که محقق به اشباع  تا جایی پیش  گیری بر اساس روش قضاوتی انجام شد ودر این تحقیق، نمونه 

های  اطالعات به حد اشباع رسیده و داده ازلحاظد یعنی در هر زمان که محقق احساس کننظری رسید؛ 

  به با توجه سازد.  موفقخود را  یریگنمونه تواند کنند، پژوهشگر میدیگر صرفاً نتایج قبلی را تکرار می

خبرگان را   قسمتی از جدول اشباع نظرات دوجدول  در ،هامصاحبهو  شدهاستخراج  یارهایمعتعداد زیاد 

اشباع نظری   دیتائمصاحبه آخر جهت  دو .دیکنی م( مشاهده 1391رنجبر و همکاران ) مطابق تحقیق

در این   ،معیار( و محدودیت در حجم مقاله 42تعداد باالی معیارها )با توجه به  نیهمچن .است شدهانجام 

  ی ها داده گردآوری  ابزار تحقیقاین  در معیار آورده شده است. هشتات خبرگان برای نظر  یفراوان ،جدول 

مصاحبه به   16با خبرگان بود که در فرایند، محقق بعد از  نیمه ساختاریافته یهامصاحبهانجام ، اول دست 

 اشباع نظری رسید. 

  به  اعتماد درجه و میزان یعنی است کمی یهاپژوهش  در روایی معادل ی:ریقابلیت اعتبار یا باورپذ

  ی هاافتهی حاضر، تحقیق در .(1391عباس زاده پژوهش ) در کنندگانشرکت  برای هاافتهی بودن واقعی

  از تا شد گذاشته میان در درمان، و بهداشت بخش در اطالعات فناوری ارشد مدیران از جمعی با مصاحبه

 .گردد  حاصل  اطمینان  کشور  درمان  و  بهداشت  بخش  در  موجود  واقعیات  با  هاافتهی  انطباق

  توسط  هاداده  یر یتکرارپذ و بازیافت  درجه به. است کمی پژوهش در پایایی معادل ی:ریپذنان یاطم

 صورتبه نفر دواین منظور در تحقیق حاضر  یبرا .(1391عباس زاده شود )یم اطالق پژوهشگران سایر

مقایسه  باهم هاآن  یهاافتهیو در انتها  کردندیمشرکت  هامصاحبه جداگانه اما موازی با یکدیگر در 

 . شدی مگذاشته    درمیاننیز    شوندهمصاحبه و حتی با فرد    دیدرگیم

معیار شایستگی برای مدیران ارشد فناوری اطالعات در بخش بهداشت و   42، هامصاحبه در پایان 

نتایج   .عاملی انجام گردید لیتحل ،هاآن  یبنددسته و  یساز خالصه ایی شد که برای درمان ایران شناس

که خروجی بخش  ها آن  یبنددسته بود به همراه  آمدهدستبه  یهایگستیشابخش کیفی که فهرست 

 آورده شده است.   پنجو    چهارکمی تحقیق بود در جدول  
 



 

 
 خبرگان نظرات اشباع .3 جدول

  

 جمع

 رویدادها
 شایستگی مدیران ارشد فناوری اطالعات  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 اطالعات یفناور اصول و مفاهیم با آشنایی             *      1

 فناوری حوزه یگذاراستیس علوم بر تسلط    *         *     * 3

5 * *       * *    *     
 فناوری حوزه در ژهیوبه محیطی تغییرات کردن رصد توانایی

 اطالعات

4 * *           *  *    

 هایسیستم و هازیرساخت بهبود و توسعه مدیریت، توانایی

 شرایط در درمان و بهداشت حوزه اطالعات فناوری

 المللیبین هایتحریم

3         * *      *   
 فناوری استانداردهای و هاچارچوب کاربرد و آشنایی

 سالمت بخش در اطالعات

4 * *        *    *     
 ارتباط و اطالعات فناوری یهاتیفعال یسپاربرون مدیریت

 پشتیبان خصوصی بخش با مؤثر

 سبز اطالعات فناوری و اجتماعی یهاتیمسئول با آشنایی   *    *        * *   4

 اطالعات فناوری مدیریت با مرتبط یدانشگاه تحصیالت             *      1

 در هر مصاحبه شدهاضافهجدید  یهایستگیشا 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
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 هاشایستگی بندی  هغربالگری و دست

بخش   از شدهاستخراج  معیارهای از متشکل ساز محقق بسته پرسشنامه یک برای انجام تحلیل عاملی از

درباره اهمیت هرکدام از   لیکرت، ایگزینه پنج طیف اساس بر هاپاسخ آن در که شد استفاده کیفی

  قرار گرفت.  دییتأمورد  عاملیروایی و پایایی پرسشنامه جهت انجام تحلیل  .گردید معیارها طراحی

 عمومی توزیع از قبل منظور بدین. است شدهاستفاده  «یصور روایی» روش از ابزار، روایی بررسی منظوربه

  گروه در مشمول افراد از نفر سه اختیار در مشاور، و راهنما اساتید نظرات اخذ بر عالوه ،هاپرسشنامه 

  تناسب  میزان پیرامون را خود نظرات تا شدی م رخواستد هاآن از و گرفتیم قرار پژوهش خبرگان

  روی  بر هاآن  کارشناسانه نظرات سپس .کنند بیان آن بر مطروحه اهداف با پرسشنامه ابعاد و ساختار

  . گردند برخوردار تأیید مورد روایی از پژوهش یهاپرسشنامه  ترتیب بدین تا شدی م اعمال هاپرسشنامه 

پایایی پرسشنامه مورد  0.8اسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که با مقدار باالی برای آزمون پایایی از مح

 قرار گرفت.  دییتأ

 (1KMO)  یبردارنمونه کفایت  جینتا آزمون مقدماتی استفاده شد. دوقبل از انجام تحلیل عاملی از 

در سطح  اهداده مناسب بودن  2را نشان داد و آزمون کرویت بارتلت  .60بیشتر از و مقدار  مناسب

(P<0.001  )است.   رهایمتغبین    کشفقابل حاکی از وجود روابط  این  و    کرد  دییتأ را 

-از روش مؤلفههه  هاعاملبرای استخراج    .انجام شد  SPSSافزارنرمکه توسط  ر تحلیل عاملی اکتشافی  د

است. مالک    شدهگرفتهبهره    5رایزک  یسازنرمالبا    4ها از روش واریماکسعامل  و برای چرخش 3های اصلی

هاسههت. بههدین  آن 6مقادیر اشتراک استخراجی ،از تحلیل عاملیمعیارها بقا یا حذف  در موردگیری تصمیم

  از تحلیههل بایههد معیههار( باشد، آن 5/0از ) کمتر معیارهاترتیب که اگر مقدار اشتراک استخراجی هریک از 

از   بههاالتر ژهیو، مقادیر معیارهابندی مورد دسته گیری درهمچنین مالک تصمیمگذاشته شود. عاملی کنار 

 . است  شدهگرفتهنظر    ( در4/0( و نمرات عاملی باالتر از )1)

 

 اکتشافی توسط تحلیل عاملی  هایستگیشا  یبنددسته 
 :است  شدهارائه  چهار لودر جدبرای مدیران ارشد فناوری اطالعات  اکتشافی  عاملی  نتایج آزمون تحلیل  

  

 
1.Kaiser-Meyer-Olkin 

2.Bartlett 

3.Principle Component 

4.Varimax Rotation 

5.Kaiser Normalization 

6.Communalities Extraction 
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ر ایزسازی کچرخش یافته با روش تحلیل مولفة اصلی و روش چرخش واریماکس با نرمالماتریس عوامل  .4جدول 

 معیارهای مدیران ارشدها برای گویه

 معیارها
عامل 

 اول
عامل 

 دوم
عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم
عامل 

 پنجم
عامل 

 ششم
اشتراک 

 استخراجی

 783. 196. 086.- 403. 377.- 202. 626. گیری اثربخشتوانایی تصمیم

 686. 243. 245.- 462. 205.- 789. 551. یدگاه استراتژیک و راهبردید

آشنایی با حوزه سالمت و اهداف 

 در کشورآن 
.575 .064 .666 .182 -.118 .278 .530 

 738. 007.- 344.- 110. 057. 053. 776. تسلط بر علم مدیریت

 793. 171. 127.- 126. 086. 117. 843. مدیریت هزینه و بودجه

تسلط کامل بر ساختارهای سازمانی 

 حاکم بر بهداشت و درمان کشور
.332 .043 .866 -.075 -.062 -.015 .732 

فناوری  و اصولآشنایی با مفاهیم 

 اطالعات
.347 -.126 -.044 .685 -.212 .029 .795 

آشنایی با مسائل و مشکالت حوزه 

 فناوری اطالعات و سالمت
-.188 .351 -.367 -.156 .483 .109 .667 

آشنایی با شبکه ملی سالمت 

سپاس، نظام  یهاسامانهو  )شمس(

 ارجاع الکترونیک، سیاب و سیب،

 ، آوابناسایس

.412 .581 -.203 .088 .613 -.053 .572 

اطالعات  یهاستمیسآشنایی با 

و  (HIS)و بیمارستانی  سالمت

، سیستم آرشیو و انتقال کلینیکی

، (PACS)تصاویر پزشکی 

دهی الکترونیک و مدیریت تنوب

 صف

.129 .752 -.199 -.142 .794 .038 .751 

حوزه  یگذاراستیستسلط بر علوم 

 فناوری
-.042 .211 -.303 .458 .227 -.077 .684 

 یگذارو هدف یزیربرنامهتوانایی 

 بلندمدت
.708 .699 .277 -.302 -.058 -.176 .735 

 یدهسازمانتوانایی مدیریت و 

 منابع انسانی و سازمانیاثربخش 
.719 .670 .291 -.140 -.006 -.328 .663 

و دفاع و پشتیبانی از حقوق مدیران 

 فناوری اطالعات پرسنل
-.194 .483 .302 -.176 -.240 .518 .541 
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 معیارها
عامل 

 اول
عامل 

 دوم
عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم
عامل 

 پنجم
عامل 

 ششم
اشتراک 

 استخراجی

مهارت تحلیل و ارزیابی عملکرد 

 )سیستم پاداش و تنبیه(
.781 -.122 .760 -.307 .028 -.231 .768 

و گزارش دهی به  مؤثر یریگارتباط

 یباالدستمدیران 
.455 -.201 .489 .014 .016 -.458 .697 

های گیری با سازمانتوانایی ارتباط

 رده و باالدستیهم
-.177 -.198 .663 .467 -.230 -.028 .782 

تجربه مدیریت در سطوح ارشد 

 فناوری اطالعات سازمان
.313 .041 .552 .119 .582 -.333 .693 

 524. 032. 329.- 181.- 453. 241. 595. های رهبریبودن مهارت دارا

شخصیتی  یهایژگیودارا بودن 

 رهبری و شخصیت کاریزماتیک
.220 .751 .450 .344 .188 -.182 .574 

 801. 072.- 171.- 167.- 857. 018. 869. آشنایی با علم مدیریت بحران

توانایی رصد کردن تغییرات 

حوزه فناوری  در ژهیوبهمحیطی 

 اطالعات
.086 -.267 .180 .669 .350 -.209 .724 

توانایی مدیریت، توسعه و بهبود 

های فناوری ها و سیستمزیرساخت

اطالعات حوزه بهداشت و درمان در 

 المللیهای بینشرایط تحریم

-.070 -.036 -.269 .746 .015 .028 .636 

اطالعاتی  یهاسامانه با آشنایی

و بومی  ارت بهداشتیکپارچه وز

 استان
-.016 .315 .384 .664 .717 .127 .706 

 آشنایی با مفاهیم جدید و

نوین  هایفناوری سیستمها و

ی سالمت )پزشکاطالعاتی در بخش 

هوشمند سالمت و  کارت از راه دور،

 غیره(

-.333 -.476 -.264 .521 .597 .065 .777 

و  هاچارچوبآشنایی و کاربرد 

در  ی فناوری اطالعاتاستانداردها

 بخش سالمت
-.219 .099 -.089 .457 .058 .220 .326 

آشنایی با نظام دانش سازمانی و 

انتقال  یهاچرخهتوانایی ایجاد 

 دانش
.648 .459 .631 .590 -.064 -.275 .767 
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 معیارها
عامل 

 اول
عامل 

 دوم
عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم
عامل 

 پنجم
عامل 

 ششم
اشتراک 

 استخراجی

قواعد و ، هابرنامهآشنایی با 

فناوری اطالعات در  یهانامهنییآ

 بخش سالمت
.559 -.136 .194 .640 .042 .765 .806 

و آشنایی با  سازمانیداشتن دانش 

قواعد،  فرایندهای کاری،

 و واژگان تخصصی استانداردها

 سالمت حوزه

.175 .516 .824 .119 .578 .214 .790 

 یهاتیفعال یسپاربرونمدیریت 

با  مؤثر فناوری اطالعات و ارتباط

 بخش خصوصی پشتیبان
-.102 .502 .042 .662 .533 .155 .621 

همکاری و هماهنگی درون و 

 یسازمان برون
.058 .269 .538 .385 .492 -.282 .623 

 539. 189. 585. 240.- 072.- 677. 148. مندی از تفکر خالقبهره

مندی از هوش منطقی، هوش بهره

 عاطفی و هوش سازمانی
.472 .715 .353 -.286 .516 -.026 .790 

 714. 391. 527. 324.- 082. 467. 172. قائل بودن به اصول اخالقی

اجتماعی و  یهاتیمسئولآشنایی با 

 فناوری اطالعات سبز
.410 .081 .153 .564 .494 .351 .566 

مرتبط با  یدانشگاهتحصیالت 

 مدیریت فناوری اطالعات
.058 -.116 .434 .549 .276 .471 .586 

 687. 716. 756. 079.- 080.- 019. 190. بودن روزبهآموختن مداوم و 

 538. 430. 125. 384. 259.- 509. 135. مدیریت استرس

 645. 775. 004.- 006. 117. 816. 173.- یرسان خدمتداشتن روحیه 

 718. 563. 002.- 217. 513. 764. 123. یریپذتیمسئول

آشنایی با مسائل حقوقی مربوط به 

 فناوری اطالعات
.434 .310 .018 -.018 -.102 .469 .515 

 619. 435. 227.- 247.- 368. 358. 233. سیاسی یهامهارت

  است(  5/0از )  بیشتر  عواملمقدار اشتراک استخراجی برای تمام  فوق، مشخص است که   جدولبه  با توجه

نیستند. همچنین، تحلیههل عههاملی اکتشههافی،   حذفقابلاز عوامل در مرحله غربالگری  کدامچیه رونیازاو 

و بههرای   شههدهمشخصها بندیایههن دسههته پنجها را نیز مشخص نمود که در جدول شایستگیبندی دسته

 است:  شدهنییتعنام مناسبی    هاآناز    هرکدام
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 نهای کلیدی مدیران ارشد فناوری اطالعات در حوزه بهداشت و درمابندی نهایی شایستگیدسته. 5 جدول

 هاشایستگی بندیدسته

های شایستگی

 مدیریتی

 گیری اثربخشایی تصمیمتوان 

 تسلط بر علم مدیریت

 مدیریت هزینه و بودجه

 انتقال دانش یهاچرخهآشنایی با نظام دانش سازمانی و توانایی ایجاد 

 بلندمدتگذاری ریزی و هدفتوانایی برنامه

 اثربخش منابع انسانی و سازمانی یدهسازمانتوانایی مدیریت و 

 یفرد یهایستگیشا

 یتیخصو ش

 دیدگاه استراتژیک و راهبردی

 شخصیتی رهبری و شخصیت کاریزماتیک یهایژگیودارا بودن 

 مندی از تفکر خالقبهره

 مندی از هوش منطقی، هوش عاطفی و هوش سازمانیبهره

 به اصول اخالقیقائل بودن 

 مدیریت استرس

 یرسان خدمتداشتن روحیه 

 یریپذتیمسئول

حوزه  یهایستگیشا

 سالمت و محل کار

 تسلط کامل بر ساختارهای سازمانی حاکم بر بهداشت و درمان کشور

 یباالدستبه مدیران  یگزارش دهو  مؤثرگیری ارتباط

 و واژگان تخصصی قواعد، استانداردها فرایندهای کاری،و آشنایی با  سازمانیداشتن دانش 

 سالمت حوزه

 یسازمانبرونهمکاری و هماهنگی درون و 

 مهارت تحلیل و ارزیابی عملکرد )سیستم پاداش و تنبیه(

 آشنایی با حوزه سالمت و اهداف آن در کشور

 رده و باالدستیهای همگیری با سازمانتوانایی ارتباط

های شایستگی

 فناوری اطالعات

 آشنایی با مفاهیم و اصول فناوری اطالعات

 فناوری حوزه یگذاراستیستسلط بر علوم 

 در حوزه فناوری اطالعات ژهیوبهتوانایی رصد کردن تغییرات محیطی 

های فناوری اطالعات حوزه بهداشت ها و سیستمتوانایی مدیریت، توسعه و بهبود زیرساخت

 المللیهای بیندرمان در شرایط تحریمو 

 سالمت در بخش و استانداردهای فناوری اطالعات هاچارچوبآشنایی و کاربرد 

 با بخش خصوصی پشتیبان مؤثر فناوری اطالعات و ارتباط یهاتیفعال یسپاربرونمدیریت 

 اجتماعی و فناوری اطالعات سبز یهاتیمسئولآشنایی با 

 مرتبط با مدیریت فناوری اطالعات یدانشگاهتحصیالت 

 یهایستگیشا
 طالعات و سالمتآشنایی با مسائل و مشکالت حوزه فناوری ا

آشنایی با شبکه ملی سالمت )شمس(، سامانه پرونده الکترونیکی سالمت )سپاس(، نظام 
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 هاشایستگی بندیدسته

ارجاع الکترونیک، سامانه یکپارچه اطالعات بهداشت )سیاب و سیب(، سامانه یکپارچه نظام  یو حقوق یاسیس

 آواب() یمارستان یب آمار و اطالعات سالمت ایران )سیناسا(، سامانه آمار و اطالعات 

، سیستم آرشیو و کلینیکیو  (HIS)و بیمارستانی  سالمتهای اطالعات ایی با سیستمآشن

 دهی الکترونیک و مدیریت صف، نوبت(PACS)انتقال تصاویر پزشکی 

 تجربه مدیریت در سطوح ارشد فناوری اطالعات سازمان

 و بومی استان های اطالعاتی یکپارچه وزارت بهداشتسامانه با آشنایی

سالمت )پزشکی نوین اطالعاتی در بخش  هایفناوری ها و، سیستممفاهیم جدیدیی با آشنا

های خبره از راه دور، کارت هوشمند سالمت، بیمارستان هوشمند و اینترنت اشیاء، سیستم

 حوزه سالمت و غیره( یهارباتساز پزشکی، هوش مصنوعی و های شبیهپزشکی، سیستم

 های فناوری اطالعات در بخش سالمتنامهیند و آیقواع، هابرنامهآشنایی با  

 سیاسی یهامهارت

 آشنایی با مسائل حقوقی مربوط به فناوری اطالعات

 دفاع و پشتیبانی از حقوق مدیران و پرسنل فناوری اطالعات

 گیریبندی و نتیجهجمع
در حوزه بهداشت و درمان   فناوری اطالعاتارشد های مدیران شناسایی شایستگی منظوربهاین تحقیق 

معیار شایستگی برای مدیران ارشد فناوری اطالعات شناسایی شدند که پس از انجام   42انجام گردید.

معیار، گروه   هشتمدیریتی شامل  یهایستگیشا گروه شدند. یبندگروه  شش دستهتحلیل عاملی در 

شامل  حوزه سالمت و محل کار  یهای ستگیشا گروه معیار، هشتفردی و شخصیتی شامل  یهای ستگیشا

فناوری اطالعات   گروه معیار شایستگی، هشتگروه فناوری اطالعات دارای  نیهمچن .هستندمعیار  هفت

معیار شایستگی مطابق   چهارشایستگی و گروه حقوقی و سیاسی دارای  هفتدر بخش سالمت دارای 

 . ستنده  پنججدول  

  زیر در دهد.ایستگی مدیران فناوری اطالعات نشان میخبرگان را در شهای نتایج این تحقیق دیدگاه

  سالمت  اطالعات فناوری زمینه در  ویژه و تخصصی یهایستگیشا بعضی مورد در هامثال  و تعاریف برخی

  شده استخراج  هامصاحبه از که شده شناخته  کمتر یهایستگیشا از بهتری  درک خواننده تا شودیم بیان

 . نماید  پیدا

  1HISآن به اختصاربه که بیمارستانی اطالعات سیستم یا سالمت عاتاطال سیستم کی .1

  به مربوط اطالعات یساز کپارچه ی برای جامع افزارنرم  و داده  پایگاه از است عبارت گویندمی

  منظور به  درمانی مراکز سایر و هابخش  بین بیمار جامع اطالعات تبادالت و ارسال جهت بیمار

  هانهیهز کاهش و رضایتمندی شیافزا کیفیت، بهبود بیمار، درمان و مراقبت فرایند در تسریع

 (. 1381  آقاجانیاست )

 
1.Health Information System 
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  ولمسئ و دیآیم حساببه تصویربرداری مرکز قلب عنوانبه پکس سیستم حاضر  حال در .2

  پکس سیستم یک اصلی بخش(. 2012 1الیویرا  و کاستا ریبریو،است ) تصاویر امن یساز ره یذخ

  شبکه  یک شامل نیز سیستم این جانبی یهابخش . دهدی م تشکیل داریتصویربر ابزارهای را

  برای  آرشیوی و هاعکس  مرور و تفسیر برای کاری ایستگاه بیماران، اطالعات انتقال برای امن

 (. 2001  فورداست )  هاگزارش   و  تصاویر  بازیابی  و  یساز ره یذخ

 و 2COBIT  ،3ITILبه توانی مو استانداردهای فناوری اطالعات  هاچارچوب مورد  در .3

 اشاره کرد.   4MITAتخصصی فناوری اطالعات مانند   یهای معمار

ها و  که سازگاری سیستم  گرددی ماطالق  ییهابرنامه و  هاطرح فناوری اطالعات سبز به  .4

  (.2008 5)سیگلر و قان کندی ملحاظ  هاسازمان در  ستیزطیمحاطالعاتی را با  یهای فناور

  ی ساز کپارچه ی، هاداده و مراکز  افزارهاسخت انرژی در  یوربهره به بهبود  نتوای منمونه  عنوانبه

 اشاره شدهمنسوخ و کاهش ضایعات در تجهیزات  یسازی مجاز  افزارنرم سرورها با استفاده از 

 (.2008  6و چن   بودرا  واتسون،نمود )

  ی بنداز دسته پس که است مشخص بپردازیم حاضر تحقیق با پیشین مرتبط تحقیقات مقایسه به اگر

  هرم مانند معتبر تحقیقات با جهتهم هاگروه  این اغلب مختلف، یهاگروه در شایستگی معیارهای

 قبل از که طورهمان اطالعات فناوری ارشد مدیریت پست به توجه با  .است آمریکا کار وزارت شایستگی

  توجه  با اما؛ رندیگیم قرار عاتاطال  یو فناور مدیریتی یهاگروه در های ستگیشا از بسیاری بود مشخص

  تحقیقات  درمان و بهداشت صنعت در اطالعات فناوری مدیریت مورد در که شد مشخص ادبیات مرور به

 در تفاوت نیا .است قبلی تحقیقات با حاضر تحقیق اصلی تفاوت نقطه این و نداشته وجود معتبری

  برخالف  .است واضح ( کامالًسالمت بخش در اطالعات فناوری و سالمت  حوزه و کار محل) یهاگروه 

  و  بهداشت صنعت مختص اطالعاتی یهاستم یس با هایستگیشا از بسیاری پژوهش این در قبلی تحقیقات

  فناوری  یهاشغل  به مربوط یهایستگیشا مورد در قاتیتحق از بسیاری کهیدرصورت اندخورده گره  درمان

  یهایستگیشا به ندرتبه و اندشده  عدد 10 تا پنج دح در کلی یهایستگیشا کشف به منجر اطالعات

  از  یاریبس شخصیتی، و فردی و مدیریتی شایستگی یهادسته مورد  در .اندپرداخته  مهم اما جزئی

  مورد در ندرتبه که یقاتیتحق .دارند همخوانی خارجی و داخلی تحقیقات با آمدهدست به معیارهای

  صورتبه  است شدهانجام  (،2003) پروتی تحقیق مانند ،سالمت تاطالعا  یفناور مدیران یهای ستگیشا

  در  .است  کلی  بسیار  عوامل  این  اما   ،اند داده  قرار  دیتأک  مورد  را  سالمت  اطالعات  فناوری  تجربه و  دانش  کلی

  نادری  تحقیق مانند ،شدهانجام  اطالعات  فناوری مدیران شایستگی عنوان با که تحقیقات از بسیاری

  به  و قرارگرفته یموردبررس مدیر سازمانی و فردی یهایستگیشا فقط ،(1395) ویتق و( 1396)

 
1.Ribeiro, Costa and Oliveira 

2.Control Objectives for Information Technology 

3.Information Technology Infrastructure Library 

4.Medicaid Information Technology Architecture 

5.Siegler and Gaughan 

6.Watson, Boudreau and Chen 
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  نیز  حاضر مقاله در .است نشده ی ااشاره  یموردبررس صنعت با مرتبط یهای ستگیشا و فنی یهای ستگیشا

 در فرامتون و هو مقاله راستای در که دارد وجود ،جادشده یا گروه شش اساس بر شایستگی از سطوحی

  هازه یاز انگ که کندیم ایجاد را مشاهده  قابلیت بیشترین تا مشاهده قابلیت کمترین از طیفی 2010 سال

  بیشتری  جزییات که آمد دست به شایستگی معیار 42 حاضر تحقیق در البته .دارد ادامه هامهارت  تا

  کار  وزارت تحقیق مانند تحقیقاتی در .داراست را فرامپتون و هو تحقیق در جادشدهیا معیار 14 به نسبت

  شغلی تحلیل یهاچارچوب به فنی و تخصصی یهای ستگیشا اروپا، الکترونیکی شایستگی و 2012 آمریکا

  .کندیم ترآسان  را یهایستگیشا توصیف که اندخورده  پیوند استاندارد یاحرفه و فنی مهارتی سطوح و

  سطوح  استاندارهای وجود عدم و  ما ورکش در اطالعات فناوری مدیریت پست خاص تعریف به توجه با اما

  پیوند این برقراری امکان جامع، شغلی تحلیل یهاچهارچوب و خاص صنایع و مشاغل برای مهارتی

  فناوری حوزه در معتبر شایستگی یهامدل  اغلب که داشت نظر در باید  البته .ندارد وجود واضح صورتبه

  درمان  و بهداشت و سالمت مانند وابسته بسیار و ریرپذیتأث صنایع با را پیشرو صنعت این پیوند اطالعات

 . اندنگرفته   نظر  در

ها مربوط به توانایی و علم  این شاخص مشخص است که اکثر های مدیران ارشدشایستگیبررسی در 

همچنین الزم است مدیران ارشد اطالعات کامل از وضعیت  باالی مدیریت در حوزه فناوری اطالعات است. 

  ها، درآمدها، بودجه، کارمندان، مدیران میانی و خود به لحاظ هزینهزیر نظر و درمان  بهداشت بخش

 ها و قوانین فناوری اطالعات داشته باشند. ها، استراتژیسیاستعملیاتی،  

  دهدیمبه ما نشان در بخش بهداشت و درمان مشخص  مدیران ارشد فناوری اطالعات یهای ستگیشا

  قطعاً بوده و  دیتأکمورد و کلیات  نظری دانش مفاهیم، اطالعاتی در حد یهاستم یسکه دانش در مورد 

ها به عهده مدیران  عملیات نصب و پیکربندی سیستم انجام ،فنی تسلط .طلبدینمتسلط فنی باالیی را 

 . است  ترنییپاسطوح  

و   اطالعاتی خاص، شباهت ی هاستم یسبخصوص در مورد دانش  با بررسی برخی معیارهای شایستگی

ها  و اهمیت برخی از این سیستم  یرگذاریتأثناشی از توجه خبرگان و  که شودی مدیده  هاآن اشتراک بین 

را در این مدل نشان  این امر توجه به جزییات  که استاطالعاتی مرتبط  یهاسامانه نسبت به بقیه 

 . دهدیم

جدید فناوری   یهاتمسیسو  روزبه یهادانش اغلب خبرگان روی  دیتأک ،دیگر موردتوجهنکته 

 باشد.   مدنظرهمیشه نگاه به آینده  شایستگی    یهامدل شایستگی است که باید در    عنوانبه اطالعات  

شایستگی که با عنوان محل کار و حوزه سالمت و فناوری اطالعات در بخش   یهاگروه با بررسی 

در مورد   وردمطالعهممربوط به صنعت  یهایستگیشا که شودیممشخص  اندشده  یگذارنام سالمت 

پایه و عمومی فناوری اطالعات فاقد این ویژگی   یهامدل و  استتخصصی بسیار حائز اهمیت  یهاشغل

 هستند.

  خوردیمبه چشم  ندرتبه هامدل در معیارهای شایستگی که در دیگر  توجهقابل از موارد 

در  وری اطالعات سبز و مدیریت با فنا ییآشنا همچون آشنایی با مسائل حقوقی و سیاسی، ییهای ستگیشا
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ان به مسائل جدید و اجتماعی  خبرگ دقت و توجه دهندهنشاناست که  یالمللن ی ب یهامیتحرشرایط 

 است. 

از   آمدهدست به یهایستگیشا  با بررسی ،ادبیات تحقیق مشاهده کردیم مطالعهکه پس از  طورهمان

فنی و مربوط به محیط کار  عیارهای شایستگی م که تعداد بسیاری از میرسیمبه این نتیجه  مصاحبه

  ی هاچارچوب با استانداردها و  ییآشنا اطالعات سالمت، یهاستمیسمانند دانش ) مدیران فناوری اطالعات

صنعت بهداشت و درمان بوده و    مختصو غیره(  ، دانش پرونده الکترونیک سالمت  فناوری اطالعات سالمت

عمومی و قدیمی فناوری اطالعات باعث عدم توجه به این  ستگی شای یهامدل استفاده کورکورانه از 

 هد شد. اخو   مؤثرکلیدی و    یهای ستگیشا

تاکنون در کشور مدلی جامع در خصوص شایستگی مدیران حوزه فناوری اطالعات در بخش بهداشت  

فناوری   مدیران ، مدل برگرفته از این تحقیق با توجه به هدف قرار دادنرون یازاو درمان ارائه نشده است. 

در فرایندهای   تواندی ماین مدل  معرفی گردد. فردمنحصربه مدل مرجع و  صورتبه  تواندی ماطالعات 

جذب، آموزش و توانمندسازی مدیران ارشد فناوری اطالعات در بخش بهداشت و درمان ایران  

عدم توجه به   لیبه دل، در کشور شدهارائه شایستگی  یهامدل قرار گیرد؛ قابلیتی که اغلب  مورداستفاده

 هستند.  کلی و قدیمی( فاقد آن  یهامدل صنعت سالمت و یا تخصصی نبودن )استفاده از  

 به محققان آتی این حوزه نیز به شرح زیر است.   هاشنهاد یپ

و عملیاتی مدیریت فناوری   یانیم مدل جامع و کامل شایستگی برای سطوح ارشد، توسعه .1

 ،ن و مقایسه شایستگی مدیران سطوح مختلفاطالعات در بخش بهداشت و درما

کشف ارتباطات و مشخص شدن اوزان معیارهای   منظوربهتحلیل کمی مدل شایستگی  ادامه .2

 ، های ستگیشا  یریگاندازه شایستگی جهت استفاده از مدل برای سنجش و  

و   هاسازمان و مشاغل تخصصی در  هاپست جهت انواع  ینیچننیاتگی سشای یهامدل  توسعه .3

 ، نایع تولیدی و خدماتیص

مدیران و کارکنان و استخدام   یتوانمندساز شایستگی جهت آموزش و  یهامدل از  استفاده .4

 . با گذشته  هامدل   یریکارگبهنیروهای شایسته برای تصدی شغل و مقایسه نتایج  
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Abstract: This article is written to identify the importance and necessity of meritocracy and 

pay attention to the role of human resources competencies in the field of information 

technology in healthcare sector. This research has been done with qualitative and quantitative 

approach and in this research has tried to use some internationally famous models on the 

competencies of human resources in the field of information technology, While scrutinizing the 

importance of meritocracy in the field of information technology in healthcare sector,Identify 

key indicators of competence of senior IT managers by interviewing experts.This study for the 

first time developed a competency model for senior managers of information technology in the 

Iranian health care sector. Previous models have either ignored this domain, or are not 

applicable to the health sector due to its generality and outdatedness and lack of attention to 

specific organizational cultures and many of the criteria of competence remain hidden. The 

research method in this article is mixed (qualitative and quantitative) and descriptive-

exploratory. The research method is also used to identify key competencies of managers using 

open and semi-structured interviews. Thus, by interviewing 16 experts, 42 competency indices 

were identified for senior IT managers in the field of health care. Then the competencies were 

summarized and categorized using exploratory factor analysis. These 6 groups of competencies 

are: (managerial, individual, health and workplace, information technology, information 

technology in healthcare sector, legal and political). A review of the competencies of senior IT 

manager revealed that most of these indicators relate to the high management knowledge and 

ability in the field of information technology. It is also important for senior managers to have 

complete knowledge of the health care sector under their control in terms of costs, revenues, 

budgets, staff, middle and operational managers, policies, strategies and IT rules. A review of 

the competencies of senior IT managers in the health sector reveals that knowledge of 

information systems has been emphasized to the extent of concepts, theoretical knowledge and 

generalities. And it definitely doesn't require high technical proficiency. Technical control, 

installation and configuration of the systems is the responsibility of the lower level managers. 
Keywords: Competency, Healthcare, Human Resources, Information Technology. 
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