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  چکیده

 

هرای مهرم جهرت    از گرا   كری ی   یابیاجررا   ارزشر   ،یزیرمهم در برنامه یامرحله ها،مارستانیب نرایمد یآموزش یازهاین یبررس :مقدمه

نیازهرای آموزشری مردیران     نیری مطالعره برا هردع تع    نیر ا .  بهبود عملكرد سازمانی دارد ءتوانمندسازی آنان بوده که نقش مهمی در ارتقا
 شد. ا های شهر شیراز انجبیمارستان

در سرا    رازیش یهامارستانیب یانیارشد   م رانیاز مد نفر 69 ی  بر ر  یحاضر به صورت مقطع یلیتحل-یفیه توصمطالع :بررسی روش

 ،یدهر سرازمان  ،یزیر ربرنامره  یهرا مهارت طهیح 7ا  در ؤس 41شامل  POSDCORBها پرسشنامه داده یانجا  شد. ابزار گردآ ر 4261
 رسرون، یپ یهمبسرتگ  بیضرر  یلر یتحل یآمار یهاها با استفاده از آزمونبود. داده یبنددجهبو   یدهگزارش ،یهماهنگ ت،یهدا ،یابیکارمند

ANOVA   T-Test یها در نر  افزار آمار. دادهدندیگرد لیتحل SPSS  ارد شدند. 32نسخه  

(، 27/2) ی(، همراهنگ 14/2) یزیررنامه(، ب12/2) یبنددر ابعاد بودجه بیبه ترت مارستانیب رانیمد یآموزش یازهاین ازیامت نیانگیم ها:یافته

 آنران  یلیبرا رشرته تح ر    یمهرارت همراهنگ   نی( برود. بر  40/2) یدهر (   گرزارش 46/2) یابی(، کارمنرد 34/2) یده(، سازمان34/2) تیهدا
(414/4=Pهمچن   )تیریسابقه مد نی (432/4=Pرابطه آمار )سرابقه کرار    یرهرا یبرا مت   یزیرمهارت برنامه نی. بدیمعنادار مشاهده گرد ی
(443/4=Pسابقه مد )تیری (434/4=P سطح تح ،)التی (429/4=P رشته تح   )یلی (439/4=Pهمچن   )ریر برا مت   تیمهارت هدا نی 

 مشاهده شد.  یمعنادار ی(، رابطه آمارP=449/4) تیریسابقه مد

به  یستیشود؛ لذا بایاحساس م شتریها بمارستانیب رانیدر مد یزیر  برنامه یبندبودجه لیاز قب ییهابه مهارت ازین :یریگجهیو نت بحث 

 داشت. یاژهیمذکور توجه   یهانهیدر زم یآموزش یهاد ره یبرگزار
 

 تییریمد یهامهارت مارستان،یب رانیمد ،یآموزش ازین :یدیکل واژگان
 
:(: 2)9؛ 5931 سالمت محور هايمجله پژوهش. یتیریمد يهامهارت نهيهاي شيراز در زمنيازهاي آموزشی مدیران بيمارستان ییشناسا .احمد ی، صادقرضایعل یوسفی ارجاع

581-571. 
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 رازيش يهانيازهاي آموزشی مدیران بيمارستان ییشناسا

 مقدمه

 نیترو از مهم یاجتماع هایاز سازمان یکی مارستانیب

 یو درمان ینظام عرضه خدمات بهداشت یواحدها

و  یدر ارائه خدمات بهداشت ی( و نقش مهم1است )

 نیا تیریمد ان،یم نی(. در ا2بر عهده دارد ) یدرمان

و بالطبع  ءبقا ،اتیدر ح ینقش اساس میسازمان عظ

 ،ی. از طرفداشتآن خواهد  یورو بهره یکارآمد

به اهداف  یابیو دست تیموفق ریحرکت در مس

 رانیبه دانش و مهارت مد یادیها تا حدود زسازمان

 رانیمد که نی(. با توجه به ا3دارد ) یآن بستگ

 تیو هدا یدر سرپرست یاها نقش عمدهمارستانیب

 یو اثربخش ییکارا یارتقاو  یانسان یروین

گروه  نیا ییدارند و هدف نها مارستانیب یهاتیفعال

 ؛باشدیسالمت افراد جامعه م نیمأو ت یحفظ، نگهدار

 یهایافراد مهارت و توانمند نیا دیبا ن،یبنابرا

را داشته باشند  مارستانیمرتبط با حوزه ب یتیریمد

ننده ک نییعامل تع نیترمهم رانیمد قت،ی(. در حق4)

)از  یاجتماع یها و نهادهاو شکست سازمان تیموفق

بر  هیشوند که با تکیها( محسوب ممارستانیب لهجم

خود  طیسرنوشت مح نییخود، در تع یهامهارت

(. از 5سازند )یثر بوده و اهداف سازمان را محقق مؤم

هر  یسطح عال یدر شمار منابع انسان رانیرو مد نیا

در  ژهیها به وحرفه آنشوند و یکشور محسوب م

هر کشور  یامشاغل حرفه ءارشد جز رانیسطح مد

 رانی(. از آنجا که مد6است ) دهیگرد یبندطبقه

و  رییو تغ یها متناسب با رشد تکنولوژسازمان

 طیها و شراتیتحوالت به وجود آمده، همواره با واقع

با  یشوند که به منظور هماهنگیمواجه م یدیجد

 یاژهیو یهاکسب معلومات و تخصص ازمندیها نآن

 یادانش حرفه یسازیت و غنیتقو نیبنابرا ؛باشدیم

 رانی(. آموزش مد7است ) تیبا اهم رانیو تجارت مد

بهبود  یمهم برا یاستراتژ کیاز گذشته به منزله  شیب

 یو ارتقا رانیمد یهاها و مهارتییتوانا شیو افزا

( چرا که 8) شودیم یها تلقسطح عملکرد سازمان

نه  نآنا یهاییتوانا شیو افزا رانیبهبود عملکرد مد

ها است بلکه خود ضرورت در سطح سازمان کیتنها 

(. به 9) دیآیهمه جانبه به شمار م لهیوس نیترمهم

که  یتیو اهم رانیواقع توجه روزافزون به آموزش مد

 نیآن قائل هستند، بر ا یبرا تیرینظران مدصاحب

 یاثربخش آموزش یهاست که برنامهفرض استوار ا

 رانیدانش و مهارت و اصالح رفتار مد شیبه افزا

 یبهبود عملکرد و اثربخش تاًیگردد و نهایمنجر م

(. مدیریت در 11خواهد داشت ) یرا در پ یسازمان

محیط کاری آشفته و رقابتی امروز یک شغل 

انگیز است. مدیران برای رویارویی با مشکالت چالش

 ،یرقابت طیمح یایپو تیماه نیمدیریت همچن روزانه

شدن  یجهان ،یسازمان یهامسطح شدن ساختار

شخصیت خود را رشد  باید گرید یها و مواردسازمان

داده، وظایف مختلف مدیریت را آموخته و بر 

های تخصصی و مدیریت خود بیفزایند مهارت

 -یبهداشت یهاخصوص سازمان نی(. در ا11،12)

ها، به طور دائم در چالش مارستانیب ژهیوو به  درمانی

همچون  ،یو خارج یداخل یطیمح یروهایبا ن

نو و گران  یاستفاده از تکنولوژ ،یتیجمع راتییتغ

و  یاقتصاد طیدر بازار سالمت و شرا رییتغ مت،یق

 نی(. ا13سالمت هستند ) یهااصالحات در نظام

 یهاتیها و قابلیتوانمند رات،ییها و تغشرفتیپ

ها را کشاند و آنیرا در سازمان به چالش م رانیمد

ها و یستگیدر شا یو بازنگر دیتجدملزم به 

 یها(. پژوهش14) دینمایم ازینمورد یهامهارت

دهد، با وجود ینشان م نهیزم نیصورت گرفته در ا

 یها، دوره آموزشمارستانیب رانیدرصد مد 71 که نیا
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                                                                                                                       و همکار یوسفیرضا  یعل
 رازيش يهانيازهاي آموزشی مدیران بيمارستان ییشناسا

 

ها از اما همه آن ؛انددهرا گذران مارستانیاداره امور ب

 ستندین رمناسب برخوردا یتیریدانش و تجربه مد

وزارت بهداشت، درمان و  یهاگزارش نی(. همچن15)

از آن است  یحاک ریاخ یهادر سال یآموزش پزشک

کشور،  یهامارستانیب رانیدرصد مد 91که حدود 

 نیدر حوزه سالمت را ندارند و ا تیریتخصص مد

ها مارستانیب یورش بهرهموضوع، موجب کاه

رو فرآیند آموزش باید به طور مؤثر  نیشود. از ایم

 هی(. آموزش عنصر پا16) ردیدر دستور کار قرار گ

 یاست و ارتباط ناگسستن یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

 ی(. از طرف17سازمان دارد ) یهابا اهداف و خواسته

سنجی آموزشی است آموزش مؤثر مستلزم انجام نیاز

ها به بندی آنکه عبارت از شناسایی نیازها و درجه

و انتخاب نیازهایی که باید کاهش  تترتیب اولوی

باشد. نیازسنجی یا شناسایی ییافته یا حذف شود، م

نیازهای مهم مبنایی برای تعیین اهداف و طبعاً مسیر 

دهی سایر عناصر مهم حول مناسبی برای سازمان

(. با 18) سازدفراهم میمحور نیازهای اولویت یافته 

که  نیا رعالوه ب ت،یریمد یآموزش یازهاین ییشناسا

الزم توانمند  یهارا با آموزش یفعل رانیتوان مدیم

ها و با مهارت زیها نمارستانیب ندهیآ رانیکرد، مد

گذارند یپا به عرصه خدمت م یشتریب یهایتوانمند

 یادر جهت ارتق یثرؤتوان گام میکار م نیو با ا

سازمان  نیتربه عنوان مهم مارستانیخدمات ب تیفیک

 نیا تی(. با توجه به اهم19) برداشتنظام سالمت 

 یاز سو یادیز یهاتالش ریاخ یهاامر، در سال

ها و مهارت ییمطالعه و شناسا یمحققان برا

، 12صورت گرفته است ) تیریمد یهایستگیشا

  Ahiauzu و    Nwokahپژوهش  جی(. نتا25-19

(12 ،)Rai (21 ،)Rappe   وZwick (21 ،)Chan 

(22 ،)Levenson  (، 23)و همکارانHernandez–

Marrero (24و سادات )ریثأاز ت ی(، حاک25) ی 

 ییبر فاکتورها یتیریمد یهایستگیها و شامهارت

 ،یو سازمان یاثربخش، عملکرد فرد یرهبر رینظ

 تیریمد ،یابیبازار یاثربخش ،یسازمان هیروح

کار، عملکرد اثربخش و  طیمح یریادگیملکرد، ع

در  یآمادگ جادیا یطور کله است. ب رانیمد یاثربخش

به  دیاز علوم و فنون جد یریگبهره یها براسازمان

 یهاها و کنترل چالشاز فرصت نهیمنظور استفاده به

 اتیاز ضرور یکی یوربهره شیمرتبط جهت افزا

 جادیا یگام برا نی(. نخست26رود )یبه شمار م یاساس

آموزش  د،یها و فنون جدابزار یمندو بهره یآمادگ

(. 27باشد )یم رانیجمله مد از یانسان یرویمناسب ن

 یازهاین نییپژوهش با هدف تع نیرو، ا نیاز ا

 انجام شد.  رازیشهر ش یهامارستانیب رانیمد یآموزش

 

 روش بررسی

که به بود  یلیتحل -یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر 

شهر  یهامارستانیدر ب 1394صورت مقطعی در سال 

 رانیانجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام مد رازیش

بیمارستان دولتی  13 یو مال یادار ،یپرستار ،یداخل

( و ریمد 44بیمارستان خصوصی ) 11( و ریمد 52)

 یها( بود. نمونهریمد 96بیمارستان ) 24در مجموع 

وارد مطالعه شدند  یرمورد پژوهش به روش سرشما

 برابر بودند. یو با جامعه آمار

مشتمل بر دو  یااطالعات پرسشنامه یابزار جمع آور 

دموگرافیک  یهایژگیقسمت بود: در قسمت اول و

 ت،یریسنوات خدمت، سابقه مد ت،یسن، جنس رینظ

و  یلیو رشته تحص التیهل، سطح تحصأت تیوضع

ذراندن )گ یآموزش یهادر خصوص دوره یاالتؤس

ا یو کارگاه و  یعمل ،یدر قالب تئور یدوره آموزش

( در نظر گرفته شد. قسمت دوم، یمطالعات شخص
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 رازيش يهانيازهاي آموزشی مدیران بيمارستان ییشناسا

 تیریمد ازینمورد یهامربوط به مهارت یاالتؤس

بعد بود که بر اساس نظریه  7ال در ؤس 54شامل 

شامل  POSDCORBگیولیک یا  تیوظایف مدیر

 ،یابیمندکار ،یدهسازمان ،یزیربرنامه یهامهارت

. دبو یبندو بودجه یدهگزارش ،یهماهنگ ت،یهدا

 یازدهیامت کرتیل ییتاها با توجه به مقیاس پنجپاسخ

، «مبرم دارم ازین» یبرا 5 ازیکه امت بیترت نیبد ،شدند

 یمتوسط ازین» یبرا 3، «دارم یادیز ازین» یبرا 4

 یازین» یبرا 1و  «دارم یکم ازین» یبرا 2، «دارم

که حداکثر نمره  یانظر گرفته شد. به گونه در «ندارم

طراحی شده  پرسشنامه ییبود. روا 1 هو حداقل نمر 5

گروه  یعلم ئتیعضو ه دینفر از اسات 6توسط 

و  دیگرد دییتأ یدرمان -یخدمات بهداشت تیریمد

مورد قبول قرار  98/1کرونباخ  یپایایی آن با آلفا

ه اهداف کنندگان نسبت بشرکت هیگرفت. پس از توج

ها تأکید طرح، در مورد اصل محرمانه بودن پاسخ

و سپس  شدها کسب از آن یشفاه تیو رضا شتگ

ها توزیع بین آن یها بدون نام و نام خانوادگپرسشنامه

با  یها و با هماهنگپرسشنامه عی. پس از توزدیگرد

و با مراجعه به  یروز کار 5کنندگان، پس از شرکت

شد.  افتیشده در لیتکم یهانامهها پرسشمارستانیب

ها به علت مشغله سشنامهاز پر یحال تعداد نیبا ا

 ریخأشرکت کننده در مطالعه با ت رانیمد یبرخ یکار

افزار آوری شده در نرمهای جمع. دادهدیگرد لیتکم

SPSS  وارد گردید و سپس با استفاده از  23نسخه

و  T-Test ،ANOVA یلیتحل یهای آمارآزمون

 یداریدر سطح معن رسونیپ یهمبستگ بیضر

15/1=α شد. جامان لیتحل 

 

 هایافته
شرکت کننده در مطالعه  رانیمد یسن نیانگیم

( در گروه %16/54) هاآن اکثر و سال 6/8±37/44

سنوات خدمت  نیانگیسال بودند.  م 41-51 یسن

 45/9 ±22/6 تیریسابقه مد نیانگمی و 17/8±55/19

. بودند مرد( %67) مطالعه مورد راداف اکثر. بود سال

 یکارشناس التیتحص یدارا انپاسخگوی اکثر

 یهارشته لیفارغ التحص %83/45 ( و25/56%)

 (.  1)جدول  بودند تیریمد

 
 

 های شهر شیرازهای دموگرافیک مدیران بیمارستانفراوانی ویژگی توزیع :1 جدول

 (درصد) تعداد توصیفی هآمار ویژگی های دموگرافیک

 ≥07 گروه سنی

17-05 

17> 

 (90/99)92 

 (51/10)12 

 (1/52)52 

 مرد جنسيت

 زن

 (77/17)11 

 (97/92)95 

 ≥57 سنوات خدمت

27-55 

27> 

 (01/55)55 

 (11/19)15 

 (21)20 

 ≥57 سابقه مدیریت

27-55 

27> 

 (25/11)19 

 (17/97)91 

 (23/7)7 
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 ادامه() شیرازهای شهر ران بیمارستانهای دموگرافیک مدی: توزیع فراوانی ویژگی1جدول 

 مجرد وضعيت تأهل

 هلأمت

 (73/2)2 

 (35/37)30 

 کاردانی سطح تحصيالت

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکترا

 (52/9)9 

 (21/11)10 

 (90/99)92 

 (23/7)7 

 حسابداري رشته تحصيلی

 هوشبريپرستاري، مامایی و 

 پزشکی

 مدیریت

 سایر

 (10/59)59 

 (52/28)27 

 (52/1)1  

 (80/01)00 

 (23/7)7  

 

 

تمامی مدیران مورد مطالعه در زمینه مبانی مدیریت، 

از مدیران،  %25هایی را دیده بودند که آموزش

های کارگاهی آموزش دریافتی خود را در قالب دوره

 بودندرده ـت کـو همچنین مطالعات شخصی دریاف

 

ثیر أاز مدیران، ت %17/54(. در این میان 2)جدول  

های آموزشی دریافت شده را بسیار مفید ارزیابی دوره

ها را تا حدی ثیر این دورهأاز آنان ت %83/45کرده و 

 مفید دانستند.
 

 های آموزشیهای شهر شیراز در دورهوزیع فراوانی میزان شرکت مدیران بیمارستان: ت2 جدول

 تعداد)درصد( دوره آموزشی

 0(51/0)  عملی و کارگاه

 27(89/27)  ري، عملی، کارگاه و مطالعات شخصیتئو

 52(1/52)  تئوري و کارگاه

 20(21)  کارگاه و مطالعات شخصی

 8(90/8)  کارگاه و تئوري، عملی

 52(1/52)  کارگاه

 8(90/8)  تئوري و مطالعات شخصی

 8(90/8)  تئوري، کارگاه و مطالعات شخصی

 31(577)  مجموع

 

ش نشان داد که نیاز مدیران به های این پژوهیافته

ها بندی نسبت به سایر مهارتآموزش مهارت بودجه

از اولویت بیشتری برخوردار بود. بیشترین نیاز مدیران 

های شهر شیراز به ترتیب مربوط به بیمارستان

ریزی ( و برنامه43/3±14/1بندی )های بودجهمهارت

به  ( و کمترین احساس نیاز آموزشی نیز97/1±41/3)

( و 18/3±13/1دهی )های گزارشحیطه مهارت

( اختصاص یافت. نمرات 19/3±14/1کارمندیابی )

نشان داده  3نیاز در جدول های موردسایر مهارت

 شده است.
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 رازيش يهانيازهاي آموزشی مدیران بيمارستان ییشناسا

 های شهر شیراز های مدیریتی مدیران بیمارستانتوزیع فراوانی میزان نیاز به آموزش مهارت :3جدول 

 میانگین± انحراف معیار حداکثر حداقل های مدیریتیآموزش مهارت

 07/9±37/7 75/0 28/2 ریزيبرنامه

 25/9±58/5 87/0 87/5 سازماندهی

 53/9±70/5 81/0 02/5 کارمندیابی

 21/9±78/5 72/0 85/5 هدایت

 97/9±31/7 1 2 هماهنگی

 78/9±59/5 85/0 73/2 دهیگزارش

 09/9±50/5 1 11/5 بنديبودجه

 30/22±03/7 83/99 71/59 مجموع

 

ریزی با نتایج حاکی از آن بود که بین مهارت برنامه

 (، سابقه مدیریت=112/1Pمتغیرهای سابقه کار )

(121/1P=( سطح تحصیالت ،)136/1P= و رشته )

آماری معنادار وجود داشت و  رابطه (=126/1Pتحصیلی )

( P=116/1های هدایت )نیز بین سابقه مدیریت با مهارت

(، رابطه آماری معنادار و در جهت P=123/1هنگی )و هما

مثبت مشاهده شد. همچنین بین رشته تحصیلی و مهارت 

 ( رابطه آماری معنادار وجود داشتP=141/0هماهنگی )

 (.    4)جدول 

 

 های شهر شیراز های دموگرافیک مدیران بیمارستانهای مدیریتی و ویژگیمهارت بین بررسی رابطه :4جدول 

 دموگرافیک هایویژگی               

 مدیریت هایمهارت

 سطح تحصیالت رشته تحصیلی جنسیت سابقه مدیریت سنوات خدمت سن

   T-test ANOVA ضریب همبستگی 

 r= 7/507 ریزيبرنامه

18/7P= 

r= 7/205 

752/7P= 

r= 7/920 

**725/7=P 
 

155/7P= 
 

721/7P= 
 

791/7P= 

 r= 7/521 سازماندهی

15/7P= 

r= 7/521 

72/7P= 

r= 7/571 

13/7=P 
 

82/7P= 
 

11/7=P 
 

81/7P= 

 r= 7/522 کارمندیابی

11/7P= 

r= 7/523 

19/7P= 

r= 7/575 

08/7P= 
 

88/7P= 
 

72/7P= 
 

18/7P= 

 r= 7/521 هدایت

03/7P= 

r= 7/578 

13/7P= 

r= 7/270 

751/7P= 
 

81/7P= 
 

93/7 =P 
 

91/7P= 

 r= 7/528 هماهنگی

13/7P= 

r= 7/598 

11/7P= 

r= 7/521 

**799/7=P  

 

82/7P= 
 

705/7P= 
 

11/7=P 

 r=7/225 دهیگزارش

P= 17/7  

r= 7/552 

P= 75/7  

r= 7/751 

P= 88/7  

 

P= 01/7  

 

P= 11/7  

 

P= 18/7  

 r= 7/727 بنديبودجه

P= 75/7  

r= 7/591 

P= 13/7  

r= 7/251 

P= 23/7  

 

P= 33/7  

 

P= 20/7  

 

P= 17/7  
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 گیریبحث و نتیجه

و  نیشتریکه ب دیالعه حاضر مشخص گرددر مط

مورد  یهامارستانیب رانیمد ازین ازیامت نیانگیم نیکمتر

 بیبه ترت یتیریمد یهامطالعه به آموزش مهارت

 ازیامت نیانگیبا م «یبندبودجه» یهامربوط به مهارت

 نیبود که در ا 18/3 نیانگیبا م «یدهگزارش»و  43/3

دارد.  یان فارس همخوانبا پژوهش مشابه در است نهیزم

مشخص  زی( ن28) یقمر قیکه در تحق بیترت نیبد

بهداشت و درمان  یهاشبکه رانیمد ازین زانیشد که م

حداکثر و  4 نیانگیبا م یبندبه آموزش مهارت بودجه

 14/3 نیانگیبا م یدهبه آموزش مهارت گزارش ازین

و  مطلق هشپژو جینتا نیباشد. همچنیم ازیحداقل ن

و  رانیمد ازین نیآن بود که که باالتر انگریب رانهمکا

 یهادر برنامه یبندبودجه نهیدر زم ،یکارشناسان ادار

( که با مطالعه حاضر 26کوتاه مدت بوده است )

زاده و میپژوهش حک یهاافتهیداشت.  یهمخوان

و  نیباالتر نهیهز تیریاز آن بود که مد یهمکاران حاک

 تیاولو نیکمتر یت گروهمهارت انجام کارها به صور

 طهیدر ح یمورد بررس یهالفهؤم ریسا انیرا در م

 لیاز دال یکیرسد ی(. به نظر م29مهارت داشته است )

عدم  ،یبندبه مهارت بودجه رانیمد یباال ازین

 نهیزم نیدر ا یو کاربرد یضرور ،یکاف یهاآموزش

 طیپس از ورود به مح نیو همچن کیآکادم طیدر مح

علم و  شرفتیرشد و پ یباشد. از طرفیم یکار

در حوزه  دیجد کردیارائه رو نیو همچن یفناور

 رانیمد یبرخ ییو عدم آشنا یبندو بودجه یحسابدار

آنان  یباال ازین لیدال گریتواند از دیروندها م نیبا ا

لزوم  نیبنابرا؛ باشد یبندمهارت بودجه یریبه فراگ

احساس  یردکارب عیالزم در دامنه وس یهاآموزش

 گردد. یم

  یآموزش ازـین نیـش دومـپژوه نیا یهاافتهیاساس  بر

 

 ازیامت نیانگیبا م «یزیربرنامه»به مهارت  ازین ران،یمد

زاده و همکاران در پژوهش خود در میبود. حک 41/3

پرستاران نشان دادند که در  یآموزش یازهاین یبررس

و  یزیربا اصول برنامه ییلفه دانش، آشناؤم

 تیدر اولو شتریب یوردر جهت بهره یدهسازمان

و  Thomson(. در مطالعه 29باشد )ینخست م

مداوم جامعه پرستاران شهر  یآموزش یازهایهمکاران ن

در  زادهگان و ترکزاددر مطالعه عباس نیلندن، همچن

از جمله  یتیریمد یو مبان اصول ،یدولت یهامارستانیب

موزش مفهوم به آ ازیاول و ن تیدر اولو یزیربرنامه

قرار  یبعد یهاتیمرتبط در اولو نیو قوان یتسالم

و همکاران، در  ژگانی(. در پژوهش آو18، 31) گرفت

 از،ین نیشتریب یتیریو مد ییاجرا یهاتیفعال طهیح

 یقی(. در تحق31) شد انیب یزیرزمان و برنامه تیریمد

که  دی، مشخص گرددادندو همکاران انجام  یدیجمش

 یهابه آموزش مهارت ازین ران،یمد ازین نیشتریب

و  Harper(. 32باشد )یم یزیرو برنامه ییاجرا

Shahani اشاره  یزیربرنامه تیدر مطالعه خود به اهم

همراه با عدم  طیمح کیداشته و نشان داد که در 

 یامر یزیرتنوع و منابع محدود برنامه ت،یقطع

در  یستیها بامارستانیب رانیبوده و مد ریناپذاجتناب

(. 33) ندیالزم را کسب نما یهامهارت نهیزم نیا

 یزیرگزارش کرد که برنامه Pillayپژوهش  یهاافتهی

خدمات  رانیمد یهامهارت نیتراز مهم یکی

 جینتا نی(. همچن34بوده است ) درمانی -یبهداشت

 زادهگان و ترکزادعباس همکاران و و پژوهش مطلق

 یزیربرنامهبه مهارت  رانیمد ازیاز آن بود که ن یحاک

(. 18 ،26آنان محسوب شده است ) ازین نیتریاز اصل

 به را یزیردر مطالعه خود برنامه یآبادحجت یعبداله

دانسته  تیریثر در بهبود مدؤاز عناصر م یکیعنوان 

 وان ـدر پژوهش خود تهمکاران  و ی(. کرم35است )
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 رازيش يهانيازهاي آموزشی مدیران بيمارستان ییشناسا

 

 یهایستگیشااز یکیعنـوان  را به یـزیربـرنامه

 جی(. نتا36برشمرده است ) رانیمد جهت یضرور

 رانیمد تیرهنورد آهن نشان داد که عمده فعال قیحقت

 نیباالتر نیب نیباشد و در ایم یزیرکشور، برنامه یعال

و  یپژوهندهیآ ت،یها در سطح حاکمآن یآموزش ازین

 (.37به آن بوده است ) یابیجهت دست یزیربرنامه

 رانیمد فیاز وظا یکی به عنوان یزیربرنامه نیا جهینت

نظام  ییبه هدف نها یابیدر دست یمهم نقش مارستانیب

 شیکه همان ارتقاء سالمت و افزا یسالمت هر کشور

 رانیمد ازین نیکند. سومیم فایباشد، ایم یزندگ تیفیک

 37/3 ازیامت نیانگیبا م «یهماهنگ»به آموزش مهارت 

 انیمبود. مطالعه ترکمان و افشار نشان داد که در 

 نهیدر زم رانیمد ،عملکرد تیریمد یکل یهاشاخص

(. 38نقطه ضعف بودند ) یدارا «یهماهنگ»مهارت 

عمده  یهاتیاز فعال یکیرهنورد آهن در مطالعه خود 

 نیدرون و ب یارتباط و هماهنگ جادیرا ا رانیمد

تحت پوشش ذکر کرده است و به عنوان  یهامجموعه

در نظر گرفته  رانیدم ازینمورد یهااز مهارت یکی

و همکاران در  یبرات قیحقت یهاافتهی(. 37) است

 رانیمد ازینها موردیها و توانمندخصوص مهارت

مطرح شده در  نیاز مضام یکینشان داد که  مارستانیب

 باشدیم یبه مهارت هماهنگ رانیمد ازین نهیزم نیا

 یاز سو «یهماهنگ»به آموزش مهارت  ازی(. ن39)

در  ییآنان به رهنمودها یازمندینشان از ن ران،یمد

مشاغل مختلف سازمان به  قیعمل مهم تطب یراستا

 یهااهداف مطلوب دارد که برنامه افتنیمنظور تحقق 

تواند به عنوان یمهارت م نیتر جهت ایغن یآموزش

 باشد.  هیراهکار قابل توص کی

سن و  نیب یداریپژوهش حاضر، ارتباط معن در  

 یتیریمد یهااز مهارت کدامچیه با تیجنس

 پژوهش  یاـهافتهـیا ـشاهده نشد که بـطالعه، مـممورد

 

مطالعه  جینتا نی( و همچن26) و همکاران مطلق

داشت. توانگر  ی( همخوان41)همکاران و  ایاـالرعنـیام

 یازهاین نیکه ب دیرس جهینت نیدر مطالعه خود به ا زین

 یزیناچ رایزن و مرد تفاوت بس رانیمد یآموزش

ها و معتقد است که در پست یمشاهده شده است. و

 یآموزش یازهایمعموالً ن یاو حرفه یمشاغل تخصص

در  نی(. ا41ندارد ) یریزنان و مردان تفاوت چشمگ

پژوهش در نپال نشان داد که  کی جیاست که نتا یحال

 رانیمد التیو سطح تحص تیجنس یرهایمتغ نیب

دار وجود یآنان رابطه معن یستگیبا سطح شا مارستانیب

و  یسن، تجربه کار لیاز قب رهایمتغ ریسا نیاما ب ؛دارد

 یارتباط رانیمد یستگیبا سطح شا مارستانینوع ب

 ریمطالعه و سا نیا جی(. نتا42وجود ندارد )

آن است  انگریب نهیزم نیانجام شده در ا یهاپژوهش

از  کیمختلف هر  یاهکه در کشورها و فرهنگ

 رانیمد یفرد یهایژگیو و کیدموگراف یرهایمتغ

آنان به  ازین زانیمتفاوت بر م یتواند اثریسازمان م

 نیبه ا یستیلذا با ؛داشته باشد یتیریمد یهامهارت

 یازهایداشت و در پاسخ به ن یاژهیموارد توجه و

را در نظر داشت  رهایابعاد و متغ نیا ران،یمد یآموزش

ها آن یآموزش یهایزمندایها و ناساس دوره نیو بر ا

 را فراهم نمود.  

 یلیرشته تحص نیدر پژوهش حاضر ب گرید یاز سو 

مالحظه شد که  یداریارتباط معن یو مهارت هماهنگ

( همسو 41)و همکاران  ایالرعانیام قیتحق جیبا نتا

 یرهایبا متغ یزیرمهارت برنامه نیب نیباشد. همچنینم

و رشته  التیتحص سطح ت،یریسابقه کار، سابقه مد

که با  اشتوجود د یمعنادار یرابطه آمار یلیتحص

( مطابقت دارد. 28مطالعه انجام شده در استان فارس )

سابقه  یرهایمتغ نیو همکاران ب یدیدر مطالعه جمش

  ،یزیررنامهـوزش بـبه آم ازـیبا ن تیریکار و سابقه مد
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  ییاجرا یهاو آموزش مهارت یآموزش مهارت رهبر

دار یبهداشت و درمان ارتباط معن یهاشبکه رانیمد

سابقه کار و  شیرسد افزای(. به نظر م32مشاهده شد )

ارزنده، موجب  اتیو به دنبال آن کسب تجرب تیریمد

 مارستانیب یندهآ یهاتیجهت فعال رانیشود مدیم

شده،  نییتع شیبه اهداف از پ یابیخود و دست

 یه باشند. از طرفداشت ییتر و کارااثربخش یزیربرنامه

با  رتبطم التیو تحص یتیریاز دانش مد یبرخوردار

سازنده  یهایزیرتواند جهت برنامهیحوزه م نیا

 مطلوب باشد.  یسازمان

 نیب یپژوهش نشان دهنده ارتباط معنادار نیا جینتا  

 یو هماهنگ تیهدا یهاو مهارت تیریسابقه مد ریمتغ

سابقه  نیران بو همکا یدیبود. در مطالعه جمش زین

از جمله  تیریمهارت مد یهاطهیبا تمام ح تیریمد

دار مشاهده شد یارتباط معن یو رهبر تیمهارت هدا

س کار أدر ر رانیکه مد یمعنا که مدت زمان نیبه ا

داشته است  ریثأآنان ت یهامهارت زانیاند بر مبوده

که در آن، تجربه و  یزیر(. همانند مهارت برنامه32)

 یهامهارت نهیدارد، در زم ینقش اساس یتیریدسابقه م

مهم را در نظر  نیتوان ایم زین یو هماهنگ تیهدا

 رد یها تجربه کارشدن سال یداشت چرا که با ط

 رانیمد یهاییتوانا مارستانیب رینظ ییایپو یهاطیمح

 یامور سازمان یو هماهنگ تیهدا ،یدر امر سرپرست

 . افتیارتقاء خواهد 

 

 شنهادهایپ

 کیعنوان ه ب مارستانیب رانیمد ینظام آموزش یطراح

رود یگردد. انتظار میقلمداد م یضرورت راهبرد

 هر چه یطراح قیاز طر زان،یرگذاران و برنامهاستیس

 

 یرا برا یبستر مناسب ران،یمد یتر نظام آموزشاثربخش

 یچرا که معمار ندینما جادیها اتیفعال حیانجام صح

مستمر  تیریو مد جادیا رندهیرگدرب ینظام آموزش

رو با  نیاست. از ا ندهیآ ینظام آموزش یبرا یچارچوب

های پژوهش و حداکثر نیاز مدیران به توجه به یافته

اتخاذ  ،یزیربندی و برنامهآموزش مهارت بودجه

هایی جهت باال بردن توانایی مدیران در این سیاست

 زیها نرترسد. سایر مهانظر می به یها، ضرورمهارت

به ترتیب اولویت بایستی مورد توجه قرار گیرند. با 

و در جهت  تیریمد یهاندیآفر یایپو تیتوجه به ماه

و  یتیریمد یهامهارت یفیو ک یکم ءارتقا

 یآموزش دهنده و توانمندساز نیبه مسئول یرساناطالع

کارآمد،  تیریجهت انجام مد مارستانیب رانیمد

 شتریب ت،یریآموزش مد یاهشود که دورهیم شنهادیپ

طور مستمر برگزار ه تر و بیغن یاز قبل و با محتوا

 کیدموگراف یرهایمتغ یبرخ نیکه ب ییشوند. از آنجا

ارتباط وجود دارد، در  رانیمد یآموزش یازهایبا ن

 نیو تقش ا ریثأبه ت یستیبا یآموزش یهادوره یطراح

 توجه نمود. رهایمتغ

 

  یسپاسگزار

محترم  رانیدانند از مدیود الزم مبر خ محققان

و مساعدت  تیکه با عنا رازیشهر ش یهامارستانیب

نمودند، تشکر و  سریرا م قیتحق نیخود انجام ا

 .ندینما یقدردان
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Abstract  

 
Background & Objective: Identifying needs of hospital administrators is an important 

step in planning, implementation and evaluation of educational courses and is one of the 

important steps to empower hospital heads and consequently to improve the 

organizational performance. This study aimed to determine the educational needs of 

hospitals' heads in Shiraz/ Iran. 

Methods:  This cross-sectional, descriptive-analytic study was done on 96 chief and mid-

level managers of hospitals in Shiraz in 2015. The data gathering tool was POSDCORB 

questionnaire consisting of 54 questions in 7 areas of Planning, Organizing, Staffing, 

Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting. Data were analyzed through SPSS23 

software using ANOVA tests and t-Test.  

Results: Based on the obtained mean scores for each domain, educational needs were 

prioritized as budgeting (3.43 of 5), planning (3.40), coordinating (3.37), directing (3.25), 

organizing (3.21), recruitment (3.19) and reporting (3.08). Coordination skill showed 

significant relationship with level of education (P=0.041) and management experience 

(P=0.023).Planning skill had significant relationship with management experience (P= 

0.021), level of education (P=0.036), work experience (P=0.012), and Field of Study (P= 

0.026). There was also significant relationship between leadership skill and management 

experience (P=0.016). 

Conclusion: Skills such as budgeting and planning seem to be more required for hospital 

managers; therefore, it is necessary to pay special attention to holding training courses in 

these fields. 
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