 مقاله تحقیقی

نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا
نسبت به الگوی مدیریت مطلوب
زهرا فارسی* ،1سیده اعظم سجادی ،2بنفشه درمنش ،3مریم بهشنیفر
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چکیده
مقدمه :نگترش نستبت بت مت یریت مطلتوب نقت

بت ستاایی در پیشترفت ستازمان و ستالمت

سرمای های انسانی دارد .از آناایی ه دانشاویان دانشگاه علوا پاشکی آجتا ،در آینت ه نادیتک
نق

هلی ی در اداره یگانهای مربوط و تأمین سالمت هارهنان و خانوادههای آنان خواهن داشت،

این پژوه

با ه

تعیین وضعیت نگرش دانشاویان دانشتگاه علتوا پاشتکی آجتا نستبت بت

«الگوی م یریت مطلوب» انااا ش .

روش

توصیفی– تحلیلی در سال  6021انااا ش  015 .دانشاوی دانشگاه

بررسی :این پژوه

علوا پاشتکی آجتا بت روش تصتادفی ستاده وارد پتژوه
پرسشنام محقق ساخن سنا

شت ن  .بترای جات آوری دادههتا از

نگرش افراد نسبت ب «الگوی م یریت مطلوب» ه روایی محنتوا

و صوری و پایایی آن مورد تأیی قرار گرفن بود اسنفاده ش .
یافتهها :میانگین و انحرا

معیار ناره هل نگرش دانشاویان نسبت ب «الگوی م یریت مطلوب»

 605/11±61/17بود .اهبر واح های مورد پژوه

( )%15نگرش بسیار مطلوبی نسبت ب این الگتو

داشنن  .بین سن و ترا تحصیلی با ابعاد مخنل

و ناتره هتل «الگتوی مت یریت مطلتوب» ارتبتاط

ضعی

معنیدار معکوسی وجود داشت ( .)p>5/50هاچنین ،بین دانشک ه محل تحصتیل بتا ابعتاد

«شایسنگی م یرینی» و «شایسنگی شخصینی (فردی)» ارتباط معنیداری وجود داشت (.)p>5/50
بین رشن تحصیلی با «شایسنگی م یرینی»« ،شایسنگی فردی (شخصینی)» و ناره هتل «الگتوی
م یریت مطلوب» نیا ارتباط معنیداری وجود داشت (.)p>5/50

بحث و

نتیجهگیری :نگرش دانشاویان دانشگاه علوا پاشکی آجا نسبت ب «الگوی مت یریت

مطلوب» ،در ح بسیار مطلوب بود .انااا مطالعا بیشنر بر روی ستایر دانشتاویان و هارهنتان
ن امی در خصوص بررسی نو نگرش آنان نسبت ب این الگوی م یرینی پیشنهاد میشود.

 .1دانشیار ،دانشگاه علوم زشکی آجا ،دانشکده رستار ،
گروه بهداش جامیه ،اهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشگاه علوم زشکی آجا ،دانشکده رستار ،
گروه داخلی -جراحی ،اهران ،ایران (*مؤلف مسئول)
arasajadi@yahoo.com
 .3دانشیار ،دانشگاه علوم زشکی آجا ،دانشکده زشکی،
اهران ،ایران
 .4دانشجو

کارشناسی ارشد رستار  ،دانشگاه علوم

زشکی آجا ،دانشکده رستار  ،اهران ،ایران

کلمات کلیدی :نگرش ،دانشجویان ،الگوی مدیریت مطلوب
فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا
تاریخ دریافت36/7/81 :
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تاریخ پذیرش31/8/81 :
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رماندهی میدانند [ .]9از جهاب زیاد

مقدمه

رمانبدهان و مبدیران،

مدیری  ،ره ر و رماندهی از جیله الطالحاای اس که

وظایف مشابه بسیار از جیله اوانایی ره ر دارند [ .]1سب ز

به و ور در حوزهها نمامی و سایر سازمانها مورد استفاده قرار

ره ر نامناسب میاواند بتش عمییبی از سبرمایه سبازمان و

میگیرد .در واقع ،در حوزههبا ظیرنمبامی بیشبتر از البطالح

االشها کارکنان شایسبته را ببهمنمبور دسبتیابی ببه سبط

مدیری و ره ر استفاده شده و در مطالیاب اخیر ایبن دو واژه

بهرهور سازمانی ا اه کند [ .]11برخی از مطالیاب حاکی از آن

یکسان در نمر گر ته میشبوند [ .]1از دیبد کارکنبان ،ره بر

هستند که س ز ره ر مدیران و رماندهان نمامی ببر ایهبد

شام هر کار اس که ره ر انجام میدهبد و در رسبیدن ببه

سازمانی کارکنان اأثیر مینادار و م تی دارد [ .]11 ،11بنبابراین

اهدا و بهینه ساز کارکنان و سازمان مؤثر اس  .قاب اعتیاد

در لورای نیروها مسل به خودکفبایی مبیرسبند کبه دارا

بودن ،یز عنصر کلیبد در قبرار گبر تن در جایگباه ره بر

مدیران و رماندهان چابز ،سازگار و نوآور باشند که با جسارب

اس  ،چرا که این امر یز مییار زیربنایی برا هیه گبروههبا

و ابتکار عی قادر به انجام مو

ویبا،

سازمان یا ته انسانی از جیله در گروههبا آموزشبی ،اجبار ،

نا ایدار و یچیده باشبند [ .]12از ایبنرو ،مبدیران و رمانبدهان

نمامی ،مته ی ،دولتی یا سبازمانهبا ببینالیللبی اسب [.]2

باید اواناییها ره ر خود را به حداک ر برسانند .الزمبه ایبن

مدیری نقش کلید در مو قی سبازمانی دارد [ .]3لبالحی

امر ،مطالیه و بازاندیشی منم  ،روزانه و استفاده از هبر رلبتی

مدیری و رماندهی مطلوب یبز اوانینبد اسب کبه قابب

برا بهساز اس [ .]4ملزوماب مه ره ر در ارابش در دو

میاوضه با هیچگونه نباور و یبا اسبلیشاب نمبامی یشبر ته

ی قه گسترده قرار میگیرد که شام لبفاب و لبالحی هبا

نیس  .رماندهان و مدیران ،خ رگان حر ها و مشا مان مل

مدیران ارشد و رماندهان اسب  .لبفاب شبام ویژگبیهبا

هستند که مسئول اضبیین مو قیب

یلبی و آینبده نیروهبا

مأموری در مشیطها

شتصیتی و درونی مدیر و رمانده نمیر باورها ،اخالق ،هوش و

مسل در موقیی ها جنگ و لل هستند [ .]4در عصر حاضر

زکاوب اس و لالحی ها مربوط به اقبداماب و مهباربهبایی

از ره ر در عرلبه نمبامی ،ببه رمانبدهی ای یبر مبیشبود.

اس که شام هدای  ،اوسیه و دسبتیابی هسبتند [ .]13 ،5ببر

مبدیری و رمانبدهی یکبی از ارکبان البلی و جبزء الینفببز

این اساس ،سازمانها نمامی ببهیبور مسبتیر در جسبتجو

نیروها مسل اس [ .]5کلر 1مینویسیدر «ره ر نمامی یز

رمانببدهان ،مببدیران و ره ببران اثربتشببی هسببتند کببه از

هنر و یز یالی خالقانه م تنی بر شتصی  ،اوانایی و قبدرب

اندیشهها واال انسبانی برخبوردار باشبند .در هیبین راسبتا،

روانی برد اسب » [ .]6از دیبدگاه نمبامی ،رمانبدهی راینبد

اندیشه شناسی و درز لشی از رماندهی و مدیری مطلبوب

سنجیده ،یوسته ،متوالی و یشر ته م تنی بر ارزشها نمبامی

م تنی بر اسناد باال دستی میاواند جزء اولوی هبا اساسبی در

اس  .به ع ارای دیگر ،رماندهی ،روند اأثیرگتار ببر ا براد از

مدیری و رماندهی نیروهبا مسبل مشسبوب گبردد [ .]5از

یری اییین هد  ،هدای و ایجاد انگیزه با استفاده از الزامباب

یر ی ،مطالیاب سنجش نگرش شیلی و سبازمانی ،م بین ایبن

و ویژگیها ره ر و اکنیزها و ااکتیزها م تنی بر نم ،

واقیی اس که سبازمانهبا الگبو واحبد را در ایبن زمینبه

انض اط و اخالق برا انجام مأموری و به ود سازمان اس [،5

نپتیر تهاند [ .]14کارکنان ،سرمایهها هر سبازمانی هسبتند و

 .]5رماندهی و مدیری دو ویژگی نزدیبز ببه هب مشسبوب

دستیابی به اهدا سازمانی در گرو مدیری لشی این منابع با

میشوند .با این وجود ،در برخبی متبون ،مبدیری را بتشبی از

برد و اجتیباعی خبود

ارزش اس  .کارکنان در ر تار هبا

افاوبها زیاد دارند و آنچه اظلب برا مدیران سبازمانهبا،
1. Keller

42
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ببه

موجود در الگو متکور نیودند .در این الگو شاخصها ،مؤلفهها

شی و سازمان اس [ .]14نگرش یز گرایش هنی اس کبه

و ابیببباد الگبببو مبببدیری مطلبببوب در دو بیبببد «حبببوزه

با ارزیابی در مورد یز رد ،شیء یا موضوع خاص ،با درجاای از

حر ها /آموزش نمامی» و «حوزه نهاد /اربی اسالمی» کبه

ق ی مطلوب و نامطلوب بیان میشود .نگرش که از متیایزارین

بر برنامههبا اربیتبی و آموزشبی دانشبگاه اأثیرگبتار هسبتند،

و ضببرور اببرین مفبباهی در روانشناسببی اجتیبباعی میالببر

اببدوین شببده اس ب  .ایببن دو بیببد اساسببی ،هش ب شایسببتگی

مشسوب میشود ،بهعنوان منشبأ عیلکبرد برد و اجتیباعی

رماندهی و مدیری یگانها نمامی آجا را شک می دهند که

انسان ،حائز اهیی بوده و موجب آمادگی رد ببرا واکبنش و

این شایستگیها ع اراند از شایستگیها مبدیریتی ،سبازمانی،

افسیر وقایع میشبود [ .]15در هیبین راسبتا ،مطالیباب نشبان

عیلی ،ایالعاای ،ارزشی ،اخالقی ،اعتیاد و شتصیتی .چهبار

دادهاند که نگرش رد میاوانبد عباملی ببرا ایجباد انگیبزه و

مؤلفه اول مربوط به بید «حبوزه حر بها /آمبوزش نمبامی» و

رضببای و متیاقببب آن ا ببزایش کببارایی باشببد [ .]14در واقببع،

چهار مؤلفه بید نیز مرببوط ببه بُیبد «حبوزه نهباد /اربیب

یری عل به متییرها اأثیرگتار در نوع نگرش آنها نس

به رماندهی و مدیری مطلوب که برا مبدیران

اسالمی» می گردد .با اوجه ببه قبدان اببزار مناسبب در زمینبه

نگرش نس

بسیار حائز اهیی اس  ،مبیاوانبد نقبش بسبزایی در به بود و

به مدیری مطلوب ،مطالیبها کبه

یشر

سازمان و هیچنین بهداش و سبالم سبرمایههبا

انسانی داشته باشد.

سنجش نگرش ا راد نس

به بررسی این مه رداخته باشد یا

نشد .لبتا ،ببا اوجبه ببه

اهیی خاص گروه دانشجویان دانشگاه علوم زشکی آجا که به
به مدیری و رماندهی مطلوب

زود به عنوان کارکنان بایور و مبدیران یگبانهبا متتلبف

سنجش نگرش ا راد نس

هیواره موضوع ظامضی برا اشلیلگران و مبدیران سبازمانهبا

اراش جیهور اسالمی ایران مشیول بهکار میشبوند و نقبش

بوده و ااکنون ابزار جامع و میت ر بدین منمور یراحبی نشبده

کلید در اداره یگانها مربویه و اأمین سالم عیوم جامیه

اس  .مرور متون موجود نیز م ین وجود خالء در زمینه بررسبی

و بهویژه کارکنان ایور ،وظیفه و خانوادههبا نیروهبا مسبل

بببه رمانببدهی و مببدیری مطلببوب در

خواهند داش و با در نمر گر تن این مه کبه مراکبز آمبوزش

نگببرش ا ببراد نس ب

سببازمانهببا بببهویببژه در سببازمانهببا نمببامی اسب  .یکببی از

عبالی نیروهببا مسببل بببهعنببوان یببز سببازمان راه ببرد در

دظدظهها مدیران در سازمانها این اس که آیا میاوان اببزار

اوانیندساز نیروها مسل نقش حیباای دارنبد [ ،]16مطالیبه

ببه رمانبدهی و

حاضر با هد اییین وضیی نگرش دانشجویان دانشگاه علبوم

استاندارد برا سنجش نگرش ا راد نسب

زشکی آجا نس

مدیری مطلوب یراحی نیود؟
بببدین منمببور ،ببژوهش حاضببر در دو مرحلببه بببه اببدوین
رسشنامها جه ر ع این نیاز اقدام کرده اس و بهدن بال آن

به «الگو مدیری مطلوب» انجام شد.

روش بررسی

در ی استگویی ببه ایبن سبوال اسب کبه وضبیی نگبرش

این مطالیه اولیفی– اشلیلی در اابستان  1396در دانشگاه

ببه مبدیری و

علوم زشکی آجا لورب گر  364 .دانشجو دانشگاه علبوم

رماندهی مطلبوب چگونبه اسب ؟ ببدین منمبور ژوهشبگران

زشکی آجا به روش اصاد ی سباده وارد مطالیبه شبدند .ببدین

اصببیی بببه اسببتفاده از الگببو بببومی منشببور اربی ب ا سببر

ارایب که ابتدا چارچوب نیونهگیر (لیس دانشجویان دانشگاه

دانشگاه ها ا سر آجا م تنی بر «الگو مدیری مطلوب» از

علوم زشکی آجا) از میاون آموزش دانشگاه اهیه شد .سبپس،

منمر اسناد باالدستی ببهعنبوان یبز الگبو اولیبه گر تنبد و

با استفاده از جدول اعداد اصاد ی ا راد مورد نمر انتتاب شدند.

بهدن ال آن م ادرب به ادوین رسشبنامها ببا اوجبه ببه ابیباد

حج نیونه با سط اییینان ( 1/95 )αو دق

دانشجویان دانشگاه علوم زشبکی آجبا نسب

نیونهگیر ()d
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میادل  1/15و با استفاده از جبدول کرجسبی و مورگبان]15[ 1

سؤاالب ع اراند از سؤال  3بُید شایستگی مدیریتی ،سؤال  1بُید

 312نفر مشاس ه شد که ببا احتسباب  %21ریبزش ،در نهایب

شایستگی سازمانی ،سؤال  2بُید شایستگی ایالعاای ،سبؤال 2

 364نفر وارد مطالیه شدند .مییارها ورود به مطالیه ع بارب از

بُید شایستگی علیی ،سؤال  3بُید شایسبتگی ارزشبی ،سبؤال 4

دانشجویان شاظ به اشصی در دانشگاه علوم زشبکی آجبا و

بُید شایستگی اخالقی ،سؤال ُ 1بید شایستگی اعتقاد و سبؤال

ایای به شرک در مطالیبه ببود .مییارهبا خبرو از مطالیبه

 4بُید شایستگی شتصیتی .بدین ارایب نشبوه نیبرهدهبی ببه

شام عدم ایای به ادامه هیکار در هبر زمبان از مطالیبه و

سؤاالب متکور بهلورب نیره ( 5کامالً متبالف ) ابا ( 1کبامالً

ناقص اکیی نیودن رسشنامهها ببود .رسشبنامه مشتصباب

موا ق ) بود .مشدوده نیراب رسشنامه ببین  32ابا  161متییبر

رد و سنجش نگرش ا راد نس

به الگو مدیری مطلبوب

اوسط دانشجویانی که شرایط ورود به مطالیه را داشتند ،اکیی
شد .ق ب از اکییب
نشوه اکیی

رسشبنامه ،اوضبیشاب الزم در خصبوص

رسشنامه اوسبط کیبز ژوهشبگران در اختیبار

بوده و نیراب باالار م ین نگرش هیسوار ببا الگبو مبدیری
مطلوب اس  .نیراب ببین  32-64نبامطلوب 64-96 ،متوسبط،
 96-125مطلوب و  125-161بسیار مطلوب در نمر گر ته شد.
این رسشنامه هیراه با کتابچه منشور اربی ا سر دانشگاهها

دانشجویان قرار داده شد و به سؤاالب آنبان در زمینبه اکییب

ا سر آجا م تنی بر الگو مبدیری مطلبوب از منمبر اسبناد

رسشنامه اسخ داده شد .الزم به کر اس کیز ژوهشبگران

باالدستی ،س از یراحی اوسط ژوهشگران در اختیار  12نفر از

ق

از اقدام به جیعآور دادهها ،ببا نشبوه اکییب رسشبنامه

بهلورب حضور اوسط ای ژوهش آشنا شدند .ابزار گردآور

لبباح نمران در حببوزه ابزارسبباز و آشببنا بببه مفبباهی الگببو
مببدیری مطلببوب قببرار گر ب  .ای بن ا ببراد دانببشآموختگببان

دادههببا مشببتی بببر دو بتببش بببود .بتببش اول رسشببنامه

رشتهها

مشتصاب رد و بتش دوم رسشنامه سنجش نگرش ا براد

مقایع کارشناسی ارشد و دکترا اتصصی و دکترا حر ها ،

به الگو مدیری مطلوب بود .این رسشنامه یز اببزار

دسببتیار اتصص بی شبباظ در دانشببگاه علببوم زشببکی اراببش

ژوهشگر سباخته اسب کبه ببر اسباس منشبور اربیب ا سبر

جیهور اسالمی ایبران  ،دانشبگاه علبوم زشبکی بقیبه ا ...و

دانشگاه ها ا سر آجا م تنی بر الگبو مبدیری مطلبوب از

دانشگاه علوم زشکی اهران بودند .اببزار اوسبط ابی بژوهش

نس

زشکی ،رستار  ،مدیری و برنامهریبز درسبی در

منمر اسناد باالدستی یراحی شده اس  .ایبن رسشبنامه دارا

مجدداً مورد بررسی قرار گر

دو بید اللی «حوزه حر ها /آموزش نمامی» با چهار زیبر بیبد

س از اعیال نمراب کارشناسان و لاح نمران مربویه ،روایبی

(شایستگیها مدیریتی ،سازمانی ،ایالعاای و علیی) و «حوزه

مشتوا کیفی ابزار مورد اأیید قرار گر  .سپس ،جهب اأییبد

ارزشی،

روایی لور  ،رسشنامه در اختیار  21دانشجو دانشگاه علبوم

اخالقی ،اعتقاد و شتصیتی) اس  .ایداد آیت ها هر زیر بید،

زشکی آجا قرار گر

و ابهاماب موجود در رسشنامه از دیدگاه

چهار مورد و ایداد ک آیت ها ابزار  32مورد اسب  .هبر آیبت

ایشان مرافع گردید .جه اییین ایایی ،دو ویژگی مهب یینبی

بهلورب ییف لیکرای نج گزینها (کبامالً مبوا ق  ،مبوا ق ،

هیسانی درونی و ث اب رسشنامه مورد آزمون قرار گر  .برا

نمر ندارم ،متالف  ،کامالً متالف ) یراحی شده اس و نیبره

اییین هیسانی درونی ،رسشبنامه ببین  21نفبر از دانشبجویان

( 1کامالً متالف ) اا ( 5کامالً موا ق ) بدان اختصاص داده شده

دانشگاه علوم زشکی آجا اوزیع گردید و آلفبا کرون باخ 1/91

اس  .برخی سؤاالب بهلورب میکوس یراحبی شبدهانبد .ایبن

بهدس آمد که حاکی از هیسبانی درونبی مطلبوب رسشبنامه

نهاد /اربی

اسالمی» با چهار زیر بُید (شایستگیها

و الالحاب الزم اعیال گردیبد.

اس  .برا بررسی ویژگی ث اب ،رسشنامه در اختیار  15نفبر از
1. Krejcie & Morgan

44

دانشجویان دانشگاه علوم زشکی آجا قرار گر
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بید از گتش دو هفته مجدداً رسشنامهها اوسبط هیبان ا براد
اکیی شد که هی ستگی نتایج دو مرحله از نمر آمار مینیدار
بود ( =p1/121و  .)r=1/51بدین ارایب ایایی ابزار اأیید شد.
دادهها س از گبردآور  ،در نبرم ا بزار  SPSSنسبته 21
وارد شد .جه بررسی اوزیع متییرها مورد ژوهش از آزمبون
کولیوگرو اسییرنو استفاده شد که با اوجه به اینکبه سبط
مینیدار برا کلیه ابیباد الگبو مبدیری مطلبوب کیتبر از
 1/15بود؛ لتا متییرها

ژوهش دارا اوزیع ظیرنرمال بودنبد.

از اینرو ،جه اولیف و اشلی متییرها از آمارهبا اولبیفی
(میانگین ،انشرا مییار ،راوانی و درلد) و اشلیلی هیچون یو
من ویتنی ،کروسکال والیسو رؤ اسبپیرمن اسبتفاده شبد .سبط
مینیدار  p>1/15در نمر گر ته شد.
این مطالیه به اصویب کییته اخالق دانشگاه علوم زشبکی
آجا رسید .هیچنین ،رضای آگاهانه شفاهی از واحبدها مبورد
ژوهش دریا

شد .ژوهشگران اییینان حالب نیودنبد کبه

واحدها مورد ژوهش هد مطالیه را به درستی درز کرده و
هیچ نوع اطییع یبا شبار متوجبه آنهبا ن بود .هیچنبین ،ببه
واحدها مورد ژوهش اییینان داده شد که شرک در مطالیبه
و ادامه حضور در آن داویل انه اس  .ایام دادههبا جیبعآور
شده ببهیبور مشرمانبه ضب ط و نگهبدار شبد و حب خبرو
واحدها مورد بژوهش از مطالیبه ببه رسبیی شبناخته شبد.
هیچنین ،ژوهشگران خود را ای ند به حفبظ منبا ع واحبدها
مورد ژوهش نیودند و متیهد شدند که قضباوبهبا شتصبی
خود را به هیچ وجه وارد مطالیه ننیوده و از ایالعاب ببهدسب
آمده برا منا ع شتصی استفاده نکنند .هیچنین ،نتایج حال
از ژوهش در اختیار مسئولین سازمانها مربویه و واحبدها
مببورد ببژوهش در لببورب درخواسبب ایشببان قببرار گر بب .
ژوهشگران خود را ملزم به رعایب البول نشبر مطبرح شبده
درکییته بین الیللی اخالق نشر 1نیودند.
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جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده واحدهای مورد پژوهش در ابعاد
مختلف و نمره کل الگوی مدیریت مطلوب
ابعاد الگوی مدیریت مطلوب

میانگین (±انحراف معیار)

حداقل

حداکثر

شایستگی مدیریتی
شایستگی سازمانی
شایستگی اطالعاتی
شایستگی علمی
شایستگی ارزشی (مکتبی)
شایستگی اخالقی
شایستگی اعتقادی (ذهنی)
شایستگی شخصیتی (فردی)
نمره کل«الگوی مدیریتمطلوب»

56/97±5/80
56/38±5/85
56/74±5/74
56/78±5/74
57/50±5/60
56/86±5/18
56/90±5/94
56/86±5/60
543/68±58/57

7
1
8
6
9
8
8
8
66

50
50
50
50
50
50
50
50
560

یافتهها
یا تهها

ژوهش نشان داد که میبانگین و انشبرا مییبار

سن واحدها مورد ژوهش ( 21/49±3/31سال) با دامنه سنی
 15اا  46سال بود .اک ری واحدها مورد ژوهش مرد (،)%59
مجرد ( ،)%91/5مشبیول ببه اشصبی در دانشبکده رسبتار
( ،)%31/4مشببیول بببه اشص بی در مقطببع کارشناس بی (،)%52
بورسیه اراش .ا.ا )%52/1( .و ساکن در خوابگاه یبا آسایشبگاه
( )%95/1بودند.
نتایج این مطالیه نشان داد که میانگین و انشرا مییار نیره
کبب الگببو مببدیری مطلببوب واحببدها مببورد ببژوهش
 134/65±15/25بود (جدول  )1و اک ری آنها ( )%64/1نگرش
بسیار مطلوبی نس

به این الگو (جدول  )2داشتند.

جدول  1نشان مبیدهبد کبه ببا اخبتال جزیبی میبانگین
ک ارین امتیاز کسبب شبده واحبدها مبورد بژوهش در بُیبد
«شایستگی سازمانی» و بیشبترین امتیباز کسبب شبده در بُیبد
«شایستگی ارزشی» بود .جبدول  2نشبان مبیدهبد کبه اک بر
واحدها مورد ژوهش ( )%64/1نگرش بسیار مطلبوبی نسب
به «الگو مدیری مطلوب» داشتند.
جدول  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی سطوح نمرات کسب شده واحدهای
مورد پژوهش از نمره کل «الگوی مدیریت مطلوب»

سطوح نمرات الگوی مدیریت مطلوب

1. COPE

نامطلوب ()45-63
متوسط ()63-96
مطلوب ()96-558
بسیار مطلوب ()558-560
جمع

فراوانی

56
551
544
463

درصد

3/3
45/6
63/0
500/0
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زهرا فارسی و همکاران

نگرش دانشجویان نسبت به الگوی مدیریت مطلوب
جدول  -3ارتباط سن ،مقطع تحصیلی و ترم تحصیلی واحدهای مورد پژوهش با

(« ،)p=1/111شایسببتگی ببرد (شتصببیتی)» ( )p=1/135و

نمره کل الگوی مدیریت مطلوب

متغیر
سن
مقطع تحصیلی
ترم تحصیلی

ضریب همبستگی و آزمون آماری
 ،r=-0/505آزمون اسپیرمن رو
 ،r=0/035آزمون اسپیرمن رو
 ،r=-0/561آزمون اسپیرمن رو

نیره ک «الگو مبدیری

مقدار p
* >0/0005

مطلبوب» ( )p=1/142نیبز ارا باط

مینیدار وجود داش  .بین سایر متییرها با نیبره کب و ابیباد

0/356
* >0/0005

متتلف «الگو مدیری مطلوب» ارا اط مینی دار آمار دیده

* سط مینیدار کیتر از 1/15

نشد (.)p<1/15

نتایج نشان داد که بین سن و نییسال اشصبیلی واحبدها
بحث و نتیجهگیری

مورد ژوهش با ابیاد متتلبف و نیبره کب «الگبو مبدیری

ژوهش حاضر با هد اییین وضیی نگبرش دانشبجویان

مطلببوب» ارا بباط ضببییف مین بیدار میکوسببی وجببود داش ب
( .)p>1/15هیچنین ،ببین مقطبع اشصبیلی واحبدها مبورد
ژوهش با ابیاد متتلف و نیره ک «الگو مدیری

مطلبوب»

ارا اط مینیدار وجود نداش (( )p<1/15جدول .)3

دانشگاه علوم زشکی آجا نس
انجام شد .جه دستیابی به هبد

ببه الگبو مبدیری مطلبوب
بوق ،ایبن بژوهش در دو

قسی  ،یینی ساخ ابزار جه سنجش وضیی نگبرش ا براد
نس

نتایج این ژوهش نشان داد که بین دانشکده مش اشصی

به الگو مبدیری مطلبوب و بررسبی وضبیی نگبرش

واحببدها مببورد ببژوهش بببا ابیبباد «شایسببتگی مببدیریتی»

دانشجویان دانشگاه علوم زشکی آجا به انجام رسید .ببر ی ب

( )p=1/131و «شایسببتگی شتصببیتی ( ببرد )» ()p=1/145

ابزار یراحی شده در مرحله اول ژوهش حاضر ،مبدیری دارا

ارا اط مینبیدار آمبار وجبود داشب  .هیچنبین ،ببین رشبته

هش بُید اسب کبه شبام شایسبتگی مبدیریتی ،شایسبتگی

اشصیلی واحدها مبورد بژوهش ببا «شایسبتگی مبدیریتی»

سازمانی ،شایستگی ایالعباای ،شایسبتگی علیبی ،شایسبتگی

جدول  -5میانگین رتبهای نمره کل «الگوی مدیریت مطلوب» بر حسب برخی از مشخصات واحدهای مورد پژوهش

متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل
دانشکده محل تحصیل

رشته تحصیلی

وضعیت بورسیه تحصیلی

محل سکونت
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ابعاد
زن
مرد
مجرد
متاهل
پزشکی
پرستاری
دندان پزشکی
پیراپزشکی
اطالعات سالمت
پرستاری
پزشکی
اتاق عمل
دندانپزشکی
رادیولوژی
علوم آزمایشگاهی
فوریت پزشکی
هوشبری
سایر موارد
ارتش ج .ا .ا.
نیروی انتظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
خوابگاه/آسایشگاه
منزل با اعضای خانواده

میانگین رتبهای
585/59
585/13
585/75
595/58
505/47
565/71
585/44
595/38
545/08
564/59
505/86
501/16
576/65
546/31
585/14
554/50
594/97
573/56
585/91
579/73
553/00
585/14
585/93

سطح معنیداری و آزمون آماری
0/983
من ویتنی-یو
0/647
من ویتنی-یو
0/010
کروسکال والیس

*0/035
کروسکال والیس

0/905
کروسکال والیس
0/985
من ویتنی-یو

میانگین
541/37
543/18
543/13
546/57
546/37
545/67
543/89
546/70
534/44
545/75
546/17
548/54
543/50
558/47
541/49
535/54
547/00
544/43
543/73
543/51
535/00
543/65
541/75

انحرافمعیار
51/51
58/64
58/36
56/45
55/10
57/34
56/80
51/95
51/34
57/10
55/48
58/76
56/96
54/66
55/55
54/49
57/73
58/35
58/58
58/15
0
58/10
54/49
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ارزشببی (مکت ببی) ،شایسببتگی اخالقببی ،شایسببتگی اعتقبباد

والی  ،مجیوعها از ویژگیها مشتص شد و بهعنوان م نبا

( هنی) ،شایستگی شتصیتی ( رد ) اسب  .در هیبین راسبتا،

یراحی چز لیس قرار گر ب  .در مرحلبه دوم ببرا ببازبینی

خیر و هیکاران ( )1394در نیبرو انتمبامی یبز هرسب

الگو از روش دلفی استفاده شد و سپس آزمون الگو ببا رویکبرد

وارسی با عنوان خصولیاب رمانبدهی نمبامی از منمبر اسبناد

ییایشی به انجام رسید .یینی س از مصاح ه و دریا

باالدستی مشبتی ببر سبیزده خصیصبه ابدوین نیودنبد .ایبن

رماندهان ،رسشنامه نهبایی ابدوین شبد [ .]9از حیب ث باب

خصیصهها شام بُید مینو  ،مسبئولی بتیر  ،آگباه ببودن از

درونی ،ضریب آلفا کرون باخ در رسشبنامه حاضبر  1/91و در

ارکان و اجزا متتلف حیطه مدیری  ،ره ر مجیوعه اشب

مطالیه خیر  1/51بود که نشانگر برابر

نمراب

ایبایی رسشبنامه

رماندهی ،سازماندهی مدیری واحد نمامی ،ابالغ آیین نامبه و

حاضر نس

دستور ،حل و استقام در مقاب دشبوار هبا ،مردمبی ببودن،

اس  .در ژوهشی دیگر که اوسبط ببو 1و هیکباران ببا عنبوان

رعای ارزشها بین سازمانی در برخورد با زیردستان ،اط یب

اییین مهاربها شتصیتی مه  ،بر رو ا سران نروژ انجام

با حواد و ایییراب متتلف ،دانش و اجرببه نمبامی ،رهیبز از

شد 12 ،مهارب شتصبیتی از دیبدگاه ا سبران بااجرببه ،مهب

اجی و ر اه زدگی و اوجه به امیرالیبومنین علبی(ع) ببهعنبوان

اشتیص داده شد که در رأس آنها رماندهی ببود و بیبد از آن

الگو ر تار یز انسبان بداکار ببود [ .]9ببا اأمب در ابیباد

ویژگیهایی هیچون انسبجام ،ای نبد  ،شبجاع  ،هوشبیار ،

هش گانه مطالیه حاضر و ابیاد  13گانه مطالیه خیر  ،میاوان

عدال  ،شهروند  ،خودانمی بودن ،عش به یبادگیر  ،هبوش

دریا

که بُید شایستگی مدیریتی که از مطالیه حاضر استترا

به رسشنامه یراحی شده اوسط ژوهشگر متکور

اجتیاعی ،چش انبداز و خالقیب اشباره کردنبد [ .]15ببهنمبر

شده اس  ،ببا ابیباد ره بر مجیوعبه و اطباب ببا حبواد و

میرسد بیشترین افاوب موجبود در مطالیبه مبتکور ببا مطالیبه

ایییراب از مطالیه خیبر  ،بُیبد شایسبتگی سبازمانی ببا ابیباد

حاضر اوجه به بُید مینو اس که در مطالیباب ایرانبی بیشبتر

سازماندهی مدیری واحد نمامی و ابالغ آییننامه و دستور ،بُید

مورد اوجه قرار گر ته اس  .عل این افاوب ،میاواند ناشبی از

شایستگی ایالعاای با بُید آگاه بودن از ارکان ،بُیبد شایسبتگی

افاوبها اجتیاعی ،رهنگی ،سیاسی و مبته ی در دو کشبور

علیی با بُید دانش و اجربه ،بُید شایستگی ارزشی (مکت بی) ببا

باشد.

ابیاد مینو و رعای ارزشها بین سازمانی ،بُیبد اخالقبی ببا

در قسببی دوم ببژوهش ،بببه بررسببی وضببیی نگببرش
به الگو مبدیری

بُید مردمی ببودن ،بُیبد اعتقباد ببا ابیباد رهیبز از اجیب و

دانشجویان دانشگاه علوم زشکی آجا نس

ر اهزدگی و اوجه به امیرالیومنین به عنوان الگو ر تار و بُید

مطلوب رداخته شد .یا تهها حکای از آن داشب کبه اک ریب

شتصیتی ( رد ) مستتر از مطالیه حاضر با ببا ابیباد حلب و

واحدها مورد ژوهش ( )% 64/1نگرش بسیار مطلوبی نسب

استقام و مسئولی تیر مستتر از مطالیه خیبر هیسبو

به الگو مدیری مطلوب داشتند و میانگین نیره ک حال از

اس  .بنابراین اگرچه ،مقایسه دو ابزار وق از حی مشتوا افاوب

این الگو  134/65±15/25بود که در سط بسیار بباالیی قبرار

خالی را نشان نییدهد ،لیکن افاوبهبا سباختار موجبود،

داش  .این امر م یّن ه راستا بودن نگرش دانشجویان دانشگاه

بهعل شیوه انجام ژوهش اس  .در مطالیه حاضر ،رسشبنامه

علوم زشکی آجا با الگو مدیری مطلوب اس  .نتایج ژوهش

بر اساس منشور اربی ا سر دانشگاهها ا سر آجا م تنی ببر

خیر نیز که با هد اییین الگو

رماندهی کامب از منمبر

الگو مدیری مطلوب از منمر اسناد باالدسبتی یراحبی شبده

اسناد باالدستی انجام شده بود نشان داد که خصولیاب ر تار

اس  .اما در مطالیه خیر  ،برا یراحی الگبو اولیبه بس از
مطالیه متن کام اسناد باالدستی در قالبب نبرم ا بزار حبدی

1. Boe
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رماندهان در ایام چارچوبها میر ی شبده در سبط بسبیار

(شتص بیتی)» نیببز دانشببجویان دانشببکدههببا

یرا زشببکی و

خوب قرار داش [ ]5که ه راستا با این مطالیه اسب  .در ببین

زشکی میانگین را ها باالار را نس

ابیاد هش گانه الگبو مبدیری مطلبوب ،شایسبتگی ارزشبی

دانشکدهها کسب نیودند .بهدلی عدم وجود ژوهش مطاب ببا

(مکت ی) ،بیشترین میانگین را به خبود اختصباص داده ببود .در

این حوزه ،امکان مقایسه این یا ته با یا تهها حال از سبایر

هیببین راسببتا در ببژوهش خیببر نیببز ،بُیببد مینببو در لببدر

ژوهشها وجود نداش .

خصیصهها

رماندهی قرار گر ته بود [.]9

به دانشبجویان سبایر

بین رشته اشصیلی واحدها مورد ژوهش ببا «شایسبتگی

یا تهها این ژوهش نشان داد کبه ببین سبن واحبدها

مببدیریتی» « ،شایسببتگی ببرد (شتص بیتی)» و نیببره ک ب

مورد ژوهش ببا ابیباد متتلبف و نیبره کب الگبو مبدیری

«الگو مدیری مطلوب» نیز ارا اط مینیدار وجبود داشب .

مطلببوب ارا بباط ضببییف مینببیدار میکوسببی وجببود داشبب

بدین لورب که دانشجویان رشتههبا ااباق عیب  ،ایالعباب

( .)p>1/15بدین مینا که دانشجویانی که در سنین ایینار قرار

سالم و وری ها

داشتند نیراب باالار کسب نیودنبد و نگبرش مطلبوب ابر

نیببراب ببباالار را کسببب نیودنببد .هیچنببین ،دانشببجویان

زشکی در بُیبد «شایسبتگی مبدیریتی»

به این الگو داشتند که م ین هیسو بودن نس جبوان ببا

رشببتههببا ایالعبباب سببالم  ،هوش ب ر و وری ب در بُیببد

این الگو اس  .بهدلی عدم جود ژوهش مطاب با ایبن حبوزه،

«شایسببتگی ببرد » ببباالارین نیببراب را کسببب نیودنببد .در

امکان مقایسه این یا ته با یا تهها حال از سایر ژوهشهبا

خصوص نیره ک نگرش نس

به «الگو مدیری مطلبوب»

وجود نداش .

دانشجویان رشتهها ایالعاب سالم  ،وری ها

نس

زشبکی و

این مطالیه نشان داد که بین ارم اشصیلی واحدها مبورد

اااق عی باالارین نیراب را کسب کردند .ببهدلیب عبدم جبود

ژوهش نیز با ابیاد متتلف و نیره ک الگو مدیری مطلبوب

ژوهش مطاب ببا ایبن حبوزه ،امکبان مقایسبه ایبن یا تبه ببا

ارا اط ضییف مینیدار میکوسی وجبود داشب ( )p>1/15کبه

یا تهها حال از سایر ژوهشها وجود نداش .

این یا ته نیز به نوعی مؤید یا تهها ق لی اس  .ببدین مینبی
که دانشجویان ارمها

ایینار نیراب باالار کسب نیودند و

نگرش مطلوبار نس

به این الگو داشتند .ال ته هیبانیبور

که در قسی یا تهها نشان داده شد این ارا اط گرچه مینبیدار
بود ،ولیکن بسیار ضییف بود .در هیین ارا باط ،نتبایج بژوهش
خیر نیز نشان داد که بین خصولبیاب رمانبدهی نمبامی از
منمر اسناد باالدستی بر حسب درجه و مدب خدم

رمانبدهان

نیروها مسل  ،افاوب مینیدار وجود نداش [.]9
یا تهها این ژوهش مؤید این بود که بین دانشکده مش

بین سایر متییرها
«الگو مدیری

برد ببا ابیباد متتلبف و نیبره کب

مطلوب» ارا اط مینیدار آمار دیده نشبد .از

آنجا که این ژوهش برا اولین بار اس که در ایبران ببر رو
دانشجویان به انجام میرسد ژوهش مشبابهی جهب مقایسبه
نتایج آن با ژوهش حاضر یا

نشد.

در مجیوع نتایج این ژوهش حاکی از آن بود کبه نگبرش
دانشجویان دانشگاه علوم زشکی آجا نس

به الگو مبدیری

مطلوب از وضیی بسیار مطلوبی برخوردار بود .دانشجویانی کبه
در سنین ایینار و ارمها اشصیلی ایینار بودنبد نگبرش

اشصی واحدها مورد ژوهش با ابیاد «شایستگی مبدیریتی»

مطلوبار نس

و «شایستگی شتصبیتی ( برد )» ارا باط مینبیدار وجبود

قاب اأم و اشلی اس  .از یز یر  ،ایبن نتیجبه مبیاوانبد

داش  .بدین لورب که نگرش دانشجویان دانشکده یرا زشکی

م ین استق ال نس جوان از الگو مبدیری مطلبوب باشبد .از

به سایر دانشبکدههبا در بُیبد

یر دیگر ،این نکته به هن مت ادر میشود کبه آیبا در سبایر

و زشکی میانگین باالار نس

«شایسببتگی مببدیریتی» داشببتند .در بُیببد «شایسببتگی ببرد
45

به این الگو داشتند .ایبن مسبأله از دو جن به

دانشگاهها علوم زشکی و دانشبگاههبا نمبامی نیبز چنبین

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76

ارا اط میکوسی بین سن و ارم اشصبیلی ببا وضبیی نگبرش

مشدودی زمانی ،امکان بررسی روایی کیّی ابزار مهیا ن ود .لبتا

دانشجویان وجود دارد یا خیبر .لبتا ،دو یشبنهاد در ایبن راسبتا

یشنهاد مبیشبود در سبایر بژوهشهبا روایبی کیّبی و سبایر

مطرح میگرددر اول اینکه وضیی نگرش دانشجویان در سبایر

بررس بیهببا روانسببنجی هیچببون (بررسببی ،CVR ،CVI

دانشگاهها بهویژه دانشگاهها نمامی مورد بررسبی و ببا نتبایج

اشلی عاملی و  )...برا

ببه

ژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد .دوم اینکه ببا اوجبه ببه

الگو مبدیری مطلبوب انجبام شبود .هیچنبین ،نویسبندگان

در اک ر رشتهها علوم زشبکی،

یشنهاد میکننبد بژوهشهبا دیگبر در جهب بررسبی و

دانشجویان ،دانش ،نگرش و مهاربهبا مبدیریتی را اک براً از

مقایسه نگرش دانشجویان رشتهها متتلف نس

به این الگو

دانشجویان قدیییار ،اسااید و کارکنان سیست ها آموزشبی و

در سایر دانشگاهها نمامی ،دولتبی و ظیردولتبی انجبام شبود.

میفول ماندن دروس مدیری

مراق

بهداشتی بهلورب اجربی کسب میکننبد کبه میکبن

رسشنامه سنجش نگرش نسب

هیچنین یشنهاد میشود ژوهش مشبابهی ببر رو ردههبا

اس گاهی این الگوبردار هبا اشبت اه ببوده و ا براد الگوهبا

متتلببف مببدیریتی و کارکنببان شبباظ در دانشببگاههببا علببوم

نقش 1مناس ی انتتاب نکرده باشند .از اینرو ،با اوجه به اینکبه

زشکی اراش جیهور اسالمی ایران و نیز سایر دانشگاههبا و

اک ر دانشجویان دانشگاه علوم زشکی آجا در آیندها نه چندان

مؤسساب دولتی و ظیردولتی لورب تیرد و متیاق باً مبداخالب

دور ،بهعنوان کارکنان ایور و بیضاً بهعنبوان مبدیران ردههبا

الزم جه ارائه آموزشها مکفی ،حسب مبورد در مؤسسباب

متتلف در یگانها متتلف سیست بهداشبتی درمبانی ارابش

متتلف لورب تیرد.

جیهور اسالمی ایران مشیول بهکار خواهنبد شبد و از یبر
دیگر یکی از مسئولی ها اللی مدیری موقیی ها بشرانی

تشکر و قدردانی

بهعهده زشکان و رسبتاران خواهبد ببود []19؛ لبتا برگبزار

این مطالیه در دانشگاه علوم زشکی آجبا ببه شبیاره ث ب

دورهها آموزشی در راستا آشنایی این دانشجویان با مفباهی

 596354در ابباریخ  1396/4/19بببه اصببویب رس بیده و مببورد

مدیریتی از جیله مفاهی موجود در الگو مبدیری مطلبوب و

حیای مالی این دانشگاه قرار گر ته اس و به اصویب کییتبه

االش در جه ایجاد دانش و نگرش مطلوبابر در آنبان یبی

اخببببالق دانشببببگاه علببببوم زشببببکی آجببببا بببببا کببببد

دوران اشصی اولیه میگردد .نتایج ایبن بژوهش منجبر ببه

 IR.AJAUMS.REC.1396.43رسببید .بببدین وسببیله از

ادوین ابزار جه سنجش نگرش دانشجویان دانشبگاه علبوم

کلیه دانشجویان شرک کننده در این ژوهش و کلیه مسئولین

زشکی آجا نس

به الگو مدیری مطلوب شد که مبیاوانبد

در سایر ژوهشها مبورد اسبتفاده قبرار گیبرد .هیچنبین ،ایبن
ژوهش منجر به مشتص شدن وضبیی نگبرش دانشبجویان
دانشگاه علوم زشکی آجا نس

به این الگو شد که ایبن نتبایج

و عوام

یربط که در انجام این ژوهش ،ژوهشگران را یبار

نیودند اشکر و قدردانی میگردد.
بدین وسیله نویسندگان اصری مبینیاینبد کبه هبیچگونبه
اضاد منا یی در خصوص ژوهش حاضر وجود ندارد.

در سطوح متتلف مدیریتی و رماندهی جه هدای نیروهبا
انسانی آای در مشبیطهبا بهداشبتی درمبانی نمبامی قابلیب
کاربرد دارد.
یکی از مشدودی ها

ژوهش حاضر این بود که ببهدلیب
1. role model
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The students’ attitude of Aja University of
Medical Sciences toward the idealistic
management model
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Abstract
Background: Attitude toward management models plays a significant
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role in the organization's progress and the health of human capital.
Since the students of the Aja University of Medical Sciences will
play a key role in managing the military health institutes and
providing health for army personnel and their families in the future,
so this study was conducted to investigate the students’ attitude of
Aja University of Medical Sciences toward the “Idealistic
Management Model".
Materials and methods: This descriptive-analytic study was performed in
2017. Totally, 364 students of Aja University of Medical Sciences
were recruited by simple random sampling method. A researchermade questionnaire was used to assess the attitude of subjects
towards the “Idealistic Management Model”. The content and face
validity of the questionnaire were confirmed.
Results: The total score of students’ attitude toward the “Idealistic
Management Model” was 134.68±18.27. Most of the subjects (64%)
had a very favorable attitude toward this model. There was a
significant negative correlation between age and educational grade
with different dimensions and the total score of the “Idealistic
Management Model” (p<0.05). Also, there was a significant
difference between the college type and the dimensions of
managerial and personality competency (p<0.05). Also, there was a
significant difference between the field of study with managerial
competency and personality competency with a total score of
“Idealistic Management Model” (p<0.05).
Conclusion: The students had a very desirable attitude towards the
“Idealistic Management Model”. More studies to assess the attitude
of other students and personnel in other setting are recommended.
Keywords: Attitude, Students, Idealistic Management Model
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