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مقدم�ه :هدف از این تحقیق تعیین تأثیر آموزش بر آگاهي و نگ��رش مدیران بهداري از وظایف مدیریت
(برنامه ریزی ،سازماندهی ،هماهنگی و کنترل) در یک مرکز نظامی در ایران بود.
روش :نوع مطالعه ،نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بود که روی  60نفر از مدیران بهداری شاغل در یک مرکز
ق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظر
نظامی در ایران انجام شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محق 
خبرگان و پایایی آن با اس��تفاده از آزمون آلفای کر ونباخ تایید ش��د .داده های جمعآوری شده با استفاده از
آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج این بررسی نشان داد که میانگین آگاهی و نگرش مدیران از وظایف مدیریت یعنی برنام ه ریزی،
س��ازماندهی ،هماهنگی و کنترل در بعد از آموزش افزایش پیدا کرده اس��ت و بیشترین میزان افزایش در بعد
آگاهی مربوط به سازماندهی (از 2/38به  )6/11و در بعد نگرش مربوط به هماهنگی (از  18/9به  )21/9بود
(.)p≤0.000
ی تواند در ارتقاء آگاهی و نگرش آنها نسبت به وظایف مدیریت مؤثر
نتیج ه گیری :آموزش مدیران بهداری م 
باشد .بنابراین پیشنهاد میشود در مراکز نظامی ،آموزش مدیران به صورت دوره ای در زمینه وظایف مدیریت
انجام شود.

ad _amer_heli@yahoo.com

مقدمه

امروز در هزاره س��وم ميالدي بشر ،بيش از هر زمان ديگر اهميت مديريت را
در امور مختلف حس ميكند ،در واقع موفقيت يا عدم موفقيت يك سازمان
و يا حتي يك كشور در زمين ه هاي مختلف اقتصادي ،فرهنگي و حتي ورزشي
ي توان در نوع مديريت آن دانس��ت[ .]1بدیهی اس��ت كارايي و اثر بخشي
را م 
ل مالحظهاي به نحوه مديريت و كاربرد صحيح
س��ازمان و كاركنان تا حد قاب 
و موثر منابع در آن س��ازمان بستگي دارد .مديران اين كار را از طريق وظايف
مديريت از جمله برنام ه ريزي ،سازماندهي ،هماهنگي ،تصمي م گيري ،كنترل
ت هاي بشري
ي دهند[ .]2از آنجا كه سالمت يكي از مه م ترين ثرو 
و ...انجام م 
ی باشند .بيشك مديريت
ت ها موظف به تأمين آن م 
محسوب شده و همه دول 
ي تواند بسيار حائز اهميت باشد [ .]3بررسی
مناس��ب و مؤثر مراكز درمانی م 
کارشناسان توسعه اقتصادی سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که پول
ی گردد
و دانش فنی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه موجب رشد نم 
و حتی در بعضی موارد دانش فنی یک عامل بازدازنده اس��ت ،آنچه که مهم
است مدیریت است[ .]4ضعف عملکرد مدیران بخش مهمی از افزایش هزینه
ها و هدر رفتن منابع مالی و انس��انی و نهایتاً کاهش بهرهوری را موجب شده
اس��ت[ .]5لوس��یر 1بیان میدارد که تمام مديران ب��دون توجه به اينکه کجا
ي کنند چهار وظيفه اصلي و کالس��يک مديريت را که
و چگون��ه مديري��ت م 
ي باشد ،انجام ميدهند
شامل برنامهريزي ،س��ازماندهي ،هدايت و کنترل م 
و انجام اين چهار وظيفه اصلي براي رسيدن به بهترين عملکردها در سازمان
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ضروري اس��ت[ .]6برنامهریزی یکی از وظایف مهم مدیریت اس��ت که مانند
ی کند .اهمیت برنامهریزی از آنجا آشکار
پلی زمان حال را به آینده مربوط م 
میشود که منابع اعم از مادی و انسانی کمیابند .همچنین عوامل محیطی مانند
شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،علمی و تکنولوژیکی به سبب تغییر دائمی
غیرقابلپیشبینی و ناپایدارند[ .]2سازماندهی به عنوان دومین وظیفه مدیریت،
ی شود به ایجاد یک طرح یا الگویی که در چارچوب آن بتوان مجموعه
مربوط م 
امور یک مؤسسه را به اجزای قابل اجرا به گون ه ای تقسیم کرد که رسیدن به
اهداف و مقاصد موسسه به بهترین وجه تسهیل شود .باید متذکر شد تقسیم
کار و طبق ه بندی وظایف درصورتی میتواند س��ودمند باش��د که همزمان با
آن ،تدابیر الزم برای هماهنگ کردن کارها و وظایف تقسیم شده اتخاذ شود.
ت های مختلف یک
ف ها و فعالی 
هماهنگی فرآیندی است که از طریق آن هد 
ف های کلی
ی یابند تا هد 
س��ازمان همس��و و هم جهت میش��وند و وحدت م 
سازمان به نحو مطلوب تأمین شوند[ .]7کنترل به عنوان یکی از وظایف مهم
مدیریت به قدری حائز اهمیت است که بعضی از نویسندگان مدیریت معتقدند
که مدیریت خوب به داشتن نظام کنترل مؤثر بستگی دارد[ .]8در دنيای امروز
که دنيای تحوالت ،دگرگونيها و تغييرات سريع است آموزش يکی از ابزارهای
ن ها با تغييرات روز افزون مذکور
ق پذيری نيروی انسانی س��ازما 
تأمين انطبا 
به ش��مار میآید[ ]9و همواره به عنوان وسیلهای مطمئن در باال بردن رشد

1- Lussier
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-1گروه آموزش بهداش��ت ،دانش��کده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) -2 .مركز تحقيقات مدیریت سالمت ،پژوهشگاه علوم پزشكي بقيه ا( ...عج) ،
نویس��نده مسئول -3 .گروه مدیریت خدمات بهداش��تی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) -4 .گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیها(..عج) -5 .گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) -6 .گروه مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیها(..عج).

سطح آگاهی

ضعیف
تعداد

متوسط

درصد

تعداد

خوب

درصد

تعداد

جمع

درصد

تعداد

درصد

وظایف مدیریت  -موقعیت
برنامه ریزی

قبل از آموزش
بعد از آموزش

سازماندهی

قبل از آموزش
بعد از آموزش

هماهنگی

قبل از آموزش
بعد از آموزش

کنترل

قبل از آموزش
بعد از آموزش

25

41/7

30

50

5

8/3

60

100

0

0

2

3/3

58

96/7

60

100

50

83/3

10

16/7

0

0

60

100

3

5

8

13/3

49

81/7

60

100

53

88/3

6

10

1

1/7

60

100

3

5

10

16/7

47

78/3

60

100

38

63/3

17

28/4

5

8/3

60

100

2

3/3

2

3/3

56

93/4

69

100

ت های مختلف شامل مشخصات
آمد که قابل قبول بود .پرسشنامه دارای قسم 
دموگرافیک (15سوال) ،آگاهی  26سوال (شامل حیطه برنامهریزی  7سوال،
سازماندهی  7سئوال ،هماهنگی  6سوال ،و کنترل  6سوال) و نگرش  20سوال
(شامل حیطه برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،و کنترل هر کدام  5سوال)
خ های صحیح به سؤاالت بود .برای
بود .معیار سنجش میزان آگاهی ،تعداد پاس 
هر پاس��خ صحیح یک امتیاز مثبت و برای هر پاس��خ غلط امتیاز صفر در نظر
گرفته ش��د و دامنه نمره آگاهی با توجه به تعداد سواالت هر حیطه بین 0-7

50

داشتند 66/7 .درصد مدیران افسر ارشد و  80درصد آنها در رشت ه هایی غیر از
مدیریت تحصیل کرده بودند.
ی دهد که آگاهی در س��طح خوب مدیران از
یافتههای جدول فوق نش��ان م 
وظایف مدیریت یعنی برنامه ریزی ،سازماندهی ،هماهنگی و کنترل به ترتیب
از  %1/7 ،%0 ،%8/3و  %8/3در قبل از آموزش به  %78/3 ،%81/7 ،%96/7و
 %93/4در بعد از آموزش افزایش یافته است و آزمون کای دو ارتباط معناداری
بین آموزش و سطح آگاهی مدیران از وظایف مدیریت را نشان میدهد.
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اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جوامع و کشورها نقش کلیدی داشته و به عنوان برای حیط ه های برنام ه ریزی و سازماندهی و  0-6برای حیط ه های هماهنگی
یکی از مه م ترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور یک سازمان و و کنترل تعیین گردید.
یا بخشهای کاری در ادارات و واحدهای دولتی وغیر دولتی به شمار مي آید .معیار سنجش میزان نگرش بر اساس مقیاس لیکرت  5آیتمی بین  1-5امتیاز
کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت ،تجهیزات ،نیروی انسانی ،بهره وری (کامال"موافقم ،موافقم ،نه موافقم ،نه مخالفم ،مخالفم وکامال"مخالفم) تنظیم
و بهره گیری هر چه مؤثرتر از نیروی انس��انی همه و همه نیازمند یک برنامه شد.
ریزی اصولی برای آموزش در هر کشوری است [ .]10اجراي آموزش و بهسازي دامن��ه نمره نگ��رش برای هر کدام از چهار حیطه برنام ه ریزی ،س��ازماندهی،
نيروي انس��اني سبب ميش��ود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و هماهنگی و کنترل با توجه به اینکه هر حیطه دارای  5سوال بود ،بین  5تا 25
محيط ،بطور مؤثر فعالي 
ت هايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند [ .]11تعیین گردید .پرسشنامه نهایی در اختیار نمونهها قرار داده شد و در حضور
افزایش آگاهی و نگرش مدیران یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به توسعه محقق تکمیل گردید.
م
ی باش��د ،آموزش مدیریت در تغییر روند مدیریت و ارتقاء شاخصهای آن ،در این پژوهش برای اجرای مداخله آموزش��ی ،بر مبنای یافت ه های به دس��ت
نقش مهمی داشته و یکی از راههای مهم ارتقاء سالمت در هر کشور م 
ی باشد آمده از مرحله اول ،جزوه آموزشی که حاوی مطالبی در مورد وظایف مدیریت
و در صورت کمبود منابع ،میتواند به عنوان راه حلی برای استفاده بهینه همراه (برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی و کنترل) بود در اختیار پاسخگویان قرار
با توسعه باشد [ .]12هدف از این مقاله ،تعیین تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش گرف��ت و توضیحهای ضروری در مورد کلیات جزوه و ش��یوه تکمیل آن به
ی باشد.
مدیران بهداري ازوظایف مديريت در یک مرکز نظامی در ایران م 
صورت چهره به چهره و فردی به مدت 15دقیقه برای آنها بیان گردید .پس
روش
مطالعه جزوه آموزشی درخصوص اصول و مبانی مدیریت توسط پاسخگویان
ن��وع مطالع��ه ،نیمهتجربی از نوع قبل و بعد بود ک��ه روی 60نفر از مدیران پس از دو هفته پرسشنامه قبلی مجددا ً بین آنها توزیع و پس از تکمیل جمع
بهداری شاغل در یک مرکز نظامی در ایران در حال خدمت ،انجام شده است .آوری ش��د .با اس��تفاده از آزمون آماری تی زوجی ،نتایج مرحله اول و دوم با
نمون ه ها به روش سرش��ماری انتخاب ش��ده بودند .ابزار گ��ردآوری اطالعات ،یکدیگر مقایسه گردید.
پرسشنامه محققساخته بود که روایی آن با روش روایی محتوا و با نظر خواهی یافتهها
از  6نفر از متخصصین رشتههای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و آموزش بر اساس نتایج به دست آمده ،سن  46/7درصد از نمونهها باالتر از 40سال و
بهداشت مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین پایایی ،پرسشنامه ،در اختیار  85 15درصد از آنها مرد بودند .همچنین  56/7درصد از مدیران داری تحصیالت
نفر از نمونهها قرار گرفت و با استفاده از آلفای کرونباخ ،ضریب  0/7به دست لیسانس و باالتر بودند .در ضمن  85درصد مدیران سابقه کار بیش از ده سال
جدول :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی آگاهی مدیران نسبت به وظایف مدیریت قبل و بعد از آموزش

جدول : 2توزیع فراوانی مطلق و نسبی نگرش مدیران نسبت به وظایف مدیریت قبل و بعد از آموزش
متوسط

سطح نگرش

تعداد

خوب

درصد

تعداد

جمع

درصد

تعداد

درصد

برنامهریزی
سازماندهی
هماهنگی
کنترل

قبل از آموزش

30

50

30

50

60

100

بعد از آموزش

11

18.3

49

81.7

60

100

قبل از آموزش

36

60

24

40

60

100

بعد از آموزش

15

25

45

75

60

100

قبل از آموزش

43

71.7

17

28.3

60

100

بعد از آموزش

18

30

42

70

60

100

قبل از آموزش

45

75

15

25

60

100

بعد از آموزش

20

33.3

40

66.7

60

100

یافتههای جدول فوق نش��ان میدهد که نگرش مدیران از وظایف مدیریت
یعنی برنام ه ریزی ،سازماندهی ،هماهنگی و کنترل به ترتیب از ،%40، %50
 %28/3و  %25در قبل از آموزش به  %07 ،%75 ،%81/7و  %66/7در بعد از
آموزش افزایش یافته اس��ت و آزمون کای دو ارتباط معناداری بین آموزش و
سطح نگرش مدیران از وظایف مدیریت را نشان میدهد.

جدول  :3مقایسه میانگین نمرات و انحراف معیار آگاهی
کارکنان از وظایف مدیریت در قبل و بعد از آموزش
متغیر

برنامهریزی
سازماندهی

آگاهی

قبل
بعد
قبل
بعد

هماهنگی

قبل
بعد

کنترل

قبل
بعد

میانگین

انحراف
معیار

3/6167

1/32884

6/6667

0/54202

2/3833

1/24997

6/1167

1/05913

2/4333

1/09493

5/2333

0/96316

2/9500

1/29438

5/3500

0/70890

آزمون
 tزوجی
(pair
)T-test
p ≤000
p ≤000
p ≤000
p ≤000

نتایج جدول فوق نشان میدهد که میانگین امتیاز آگاهی کارکنان از وظایف
مدیریت ،بعد از آموزش افزایش پیدا کرده است و آزمون آماری تی زوجی این
اختالف معنادار را نشان میدهد.
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  /شماره ششم  /سال سوم  /بهار 94

جدول  :4مقایسه میانگین نمرات و انحراف معیار نگرش
کارکنان از وظایف مدیریت در قبل و بعد از آموزش

نگرش

برنامهریزی

سازماندهی

هماهنگی

کنترل

وظیفه
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

میانگین

انحراف
معیار

20/36671

1/89528

23/0000

2/36500

19/3500

3/10180

22/0833

2/73887

18/9000

2/78434

21/9000

2/70405

19/0333

2/27713

21/9000

3/13915

آزمون
 tزوجی
(pair
)T-test

p ≤.000

p ≤.000

p ≤.000

p ≤.000

نتایج جدول ش��ماره  4نشان میدهد که میانگین امتیازات نگرش کارکنان از
وظای��ف مدیریت ،بعد از آموزش افزایش پیدا کرده اس��ت و آزمون آماری تی
زوجی این اختالف معناداری را نشان میدهد.
بحث و نتیجه گیری
یافتههای این پژوهش نشان داد که آگاهی بیشتر مدیران جامعه مورد مطالعه
قب��ل از آموزش در مورد اولین وظیفه مدیریت یعنی برنامهریزی در س��طح
ضعیف و متوس��ط بودکه پ��س از آموزش آگاهی آنها نس��بت به این وظیفه
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وظایف مدیریت  -موقعیت
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ی تواند ناشی از تاثیر
مدیریت افزایش قابلتوجهی یافته است که این موضوع م 
مثبت آموزش روی میزان آگاهی مدیران نسبت به برنامهریزی باشد که نتایج
این پژوهش با نتایج تحقیق حیدری ( )31و پشمفروش ( )2که بیانگر آگاهی
باالتر مدیران آموزشدیده نس��بت به مدیرانی که در زمینه وظایف مدیریت
آموزش ندیده بودند ،همخوانی دارد .همچنین یافتههای این تحقیق نشان داد
که آگاهی اکثریت مدیران در مورد دومین وظیفه مدیریت یعنی سازماندهی
در قبل از مداخله آموزشی در سطح ضعیف بود ولی بعد از مداخله آموزشی و
ارائه آموزش بااستفاده از جزوه آموزشی افزایش قابلتوجهی در زمینه آگاهی
پاسخگویان در بعد سازماندهی مشاهده شد وآگاهی افراد مورد مطالعه به سطح
خوب تغییر پیدا کردکه این موضوع میتواند نشاندهنده تاثیر آموزش بر آگاهی
مدیران در زمینه سازماندهی باشد که نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشهای
قنبری ( ) 41و شبس��تری ( )51که بیانگر عملکرد بهتر مدیران آموزش دیده
نسبت به مدیران آموزش ندیده در زمینه وظیفه سازماندهی میباشد همخوانی
دارد.
بر اساس یافتههای این بررسی ،قبل از آموزش در زمینه وظیفه هماهنگی
آگاهی اکثر مدیران در حد ضعیف و متوس��ط بود که بعد از آموزش سطح
آگاهی مدیران در زمینه وظیفه هماهنگی افزایش چش��مگیری داشته و به
سطح خوب ارتقاء یافته است که این موضوع میتواند ناشی از تاثیر مثبت
آموزش ارائه ش��ده در قالب جزوه آموزش��ی داده ش��ده باشد که نتایج این
پژوهش با نتایج تحقیقات محسنی( ،)61متانی( ،)71که بیانگر تاثیر مثبت
آموزش ضم��ن خدمت روی عملکرد وظایف مدیریتی میباش��د ،مطابقت
دارد ول��ی ب��ا .نتایج تحقیق پاري��س و وايت ( )81که به عدم اثربخش��ي
آموزشه��اي ضمن خدمت روی عملک��رد وظایف مدیتی مدیران اش��اره
میکند ،همخوانی ندارد.
از طرف دیگر نتایج نش��ان داد که آگاهی اکثری��ت مدیران در قبل از مداخله
در مورد وظیفه کنترل در س��طح ضعیف و متوسط بود ولی در بعد از آموزش
آگاهی افراد مورد مطالعه درمورد وظیفه کنترل افزایش قابلتوجه و چشمگیری

داش��ته است که نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش های چرکزی ( ،)91بالوت
و همكاران ( )02و مهلمن ( )12که بیان میکنند آموزش س��بب ارتقاء دانش
و بهبود عملکرد کارکنان میش��ود ،همخوانی دارد .نگرش مديران در قبل از
آموزش در زمينه وظيفه برنامهريزي نس��بت در سطح متوسط بود که بعد از
آموزش ،نگرش مدیران در این زمینه افزایش معناداری یافت که نتایج حاصل
از این پژوهش با نتایج تحقیق میررضایی ( ،) 22محسنی ( ،)61صباغیان ()32
و قنبری( )41همخوانی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که نگرش اکثریت مدیران در قبل از مداخله آموزشی
در مورد وظیفه س��ازماندهی درسطح متوس��ط بود که در بعد از آموزش،این
نگ��رش افزایش معنادار پیدا کرد که این مطلب میتواند حاکی از تاثیر مثبت
آموزش بر نگرش پاس��خگویان باشد که نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات
بقائی( ،)42صباغیان ( )2و گندم افشان ()52که بیان میکنند ،آموزش سبب
ارتقاء و تغییر نگرش کارکنان میشود همخوانی دارد .همچنین قبل از آموزش
مديران از نگرش متوسطی نسبت به وظیفه هماهنگي برخوردار بودند که بعد
از آموزش تغییر قابلمالحظهای در نگرش مدیران به اين وظیفه مديريت یافته
است که با نتایج صباغیان( ،)32جمشیدیان ( ،) 62میررضایی( )22و اندیشمند
( ) 72كه بيانگر تاثير مثبت آموزش بر نگرش مدیران در مورد وظیفه هماهنگی
ميباشد ،همخوانی دارد .در نهایت اینکه میتوان این گونه نتیجهگیری نمود که
آموزش بر افزایش آگاهی و نگرش مدیران در زمینه وظایف مدیریت مؤثر است
و بایس��تی در مراکز نظامی یا از مدیران تحصیلکرده و آشنا به اصول و مبانی
مدیریت در کنار س��ایر ضوابط مربوط به انتصابات استفاده کرد و یا این که با
برگزاری دورههای کوتاهمدت و عرضی مدیران را به ویژه مدیران ارشد با مبانی
مدیریت به منظور موفقیت هر چه بیشتر درشغل خود آشنا نمود.
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از معاونت پژوهش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
بقیها( ...عج) و کلیه شرکتکنندگان به جهت همکاری در اجرای این پژوهش
تقدیر و تشکر مینمایند.
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Abstract
Background: Purpose of this study was to determine the effect of education on knowledge and attitudes of health managers about the
management tasks (planning, organizing, coordination and control) in one of the Military Centers in Iran.
Methods: This study was quasi-experimental, with the type of before and after, conducted on 60 health managers working in a military
facility in Iran. Valid and reliable researcher made questionnaire was completed before and after training. Data collected were analyzed using
SPSS software and paired t-test.
Results: Results showed that the mean knowledge and attitude of the managers about the management tasks (planning, organizing,
coordination and control) has increased after education. The maximum increased knowledge related to the organization (from 38/2 to 11/6)
and attitude related to the coordination (from 9/18 to 9/21) (p≤0.000).
Conclusion: Training health managers can promote their knowledge and attitudes about management tasks effectively. Therefore, the training
of military managers in the field of management tasks is recommended periodically.
Keywords: training, knowledge, attitude, management tasks, military center
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