
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
                                                                                                                                                                                  71/4/69: مقاله وصول 

                                                                                                                                                                                1/9/69: نهايي الحاص 

                                                                                                                                                                                  1/9/69: نهايي پذيرش 

 

 (2) 8؛ 9316 مدیریت بهداشت و درمان/  77

 

 

)عج(  اهللبقیه بندی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانشناسایی و اولویت

 اکی و فنیرهای انسانی، ادمهارت در زمینه

 

 
 3نیاشهرام هاشم/ 2اکرم مومنی/ 9شیرزادکبریابهارک        

      

  

ن نیروی انسانی و به ویژه مدیران از : سرعت تغییرات محیطی و درون سازمانی باعث شده است تا آموزش و به روز بودمقدمه

شود. از این رو میدوچندان  هابیمارستانبرخوردار باشد. حال این اهمیت با توجه به حساسیت مشاغل موجود در  ایهاهمیت ویژ
 شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی برای مدیران بیمارستانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

جامعه آماری باشد. جامعه آماری آن میتحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی : این روش پژوهش

نفر به  021نفر است. با استفاده از جدول مورگان  091باشد که تعداد آنها می)عج( له ابقیه این تحقیق شامل کلیه مدیران بیمارستان
از جامعه آماری  ایهگیری تصادفی طبقنفر زن( و این تعداد به روش نمونه 10نفر مرد و  92عنوان حجم نمونه  تعیین شده )

های استاندارد مورد تایید قرار باشد که روایی و پایایی آن با استفاده از روشها پرسشنامه میآوری دادهاند. ابزار جمعانتخاب شده
 تك گروهی و آزمون فریدمن استفاده شده است. tهای آماری روشاز  هاگرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده

، با شده محاسبهبرای مدیران عالی، میانی و سرپرستان   tمقدار تك گروهی نشان داد   tنتایج به دست آمده از آزمون : هایافته

( 0991ز مقدار بحرانی )در مورد تمام نیازهای فنی، انسانی و ادراکی بزرگتر ا (10/1( و سطح معنی داری )022توجه به درجه آزادی )
سطوح مختلف مدیریت بیمارستان نیازمند شاخص های مختلف آموزش فنی، انسانی و ادراکی می باشند. در آزمون  می باشد.

برای نیازهای انسانی و ادراکی میانگین  9برای نیاز های فنی و درجه آزادی  4با درجه آزادی  1910فریدمن در سطح معناداری 
 صل شد که نشان داد اولویت این نیازها با یکدیگر متفاوت می باشد.های متفاوتی حا

سطوح سه گانه مدیران )عالی، میانی و سرپرستی( به هر سه سطح نیازها )فنی، انسانی و ادراکی( نیاز دارند ولی گیری: نتیجه

که هر سه سطح  نیازهای فنی در حالی مدیران سطوع عالی بیشتر به نیازهای ادراکی توجه داشته اند و مدیران سطوح سرپرستی به
 های این سه گروه متفاوت است.چنین نوع اولویتاند. هممدیریتی به نیازها آموزشی در زمینه انسانی اولویت داده

 .ی ادراکی، بیمارستانهامهارتی فنی، هامهارتی انسانی، هامهارتنیاز سنجی آموزشی،  ها:کلید واژه
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 مقدمه
منظور  به که یادگیری بر مبتنی است ایتجربه آموزش
 تا گیردمی صورت فرد در ماندگار نسبتاً تغییرات ایجاد
 بهبود کار دادن انجام برای را خود توانایی بتواند او

 تغییر تواندمی آموزش گویند،میمرسوم  طور به بخشد،

 در را اجتماعی رفتار و هانگرش دانش، ،هامهارت

 وجود آمدن به معنای به واندتمی آموزش باشد. برداشته

 شانهاینگرش کارشان، طرز افراد، دانش در تغییر

 شانسرپرستان و همکاران با آنان تعامل یا کار درمورد

 [.9باشد]
گستره فعالیت نظام آموزشی و بازتاب کارکردهای آن 

ها باعث شده است که نظام آموزش، در داخل سازمان
س و مرئوس مورد تمام کارکنان خود را اعم از رئی

 کارکنان تمام برای چه اگر حمایت قرار دهد. آموزش

 و دهد قرار حمایت مورد مرئوس و رئیس از اعم را خود
 مورد در اما است، ضروری تمام کارکنان برای چه اگر

 کنند،می ایفا رامی مه بسیار نقش که آنجا از مدیران

 به دانش، اگر رسدمی نظر دارد، به بیشتری ضرورت

 سازمان مشکالت درحل مدیران، توانایی و تخصص

 سازمان مدیریت است ممکن نشود، مبذول کافی توجه

 مرج و هرج به مخرب و نیروی بازدارنده یك عنوان به

 [.1زند] دامن مینظبی و
 کلیه و بوده می حت امری مدیریتی یهامهارت

 که چرا تاکید دارند. آن، بر مدیریت متخصصین

 نیست ممکن توانمند مدیران بدون هاسازمان موفقیت

 مورد و کافی یهامهارت از باید نیز توانمند مدیران و

 را آمیز موفقیت مدیریت باشد. الزمه مندنیاز بهره

 مبتنی یهامهارت و انسانی فنی، گانه سه یهامهارت

 با هامهارتاین [. هر چند 0]داندمی کلی درك بر

توان بطور میام را هر کد اما ،رابطه دارند یکدیگر
 از منظور ذکراست به [. الزم04]ش دادپرور مستقل

 سه یهامهارت با مقایسه در احتماال فنی مهارت

آنهاست. زیرا  آشناترین شودمی داده توضیح که ایگانه
 ما که عصری در و آیدمی شمار به آنها ترینملموس
 هامهارت این از باید افراد، اغلب کنیممی زندگی آن در

 حین آموزش هایبرنامه توجه فراوان باشند، دار برخور

 طبق است تخصصی و فنی مهارت پرورش بر ناظر کار

سطوح   از هرچقدر هامهارت این اهمیت کاتز مدل
 کمتر کند، حرکت باالتر سطوح به مدیریت پائین

 عملیاتی مدیریت سطح در آن حد بیشترین. شودمی

 .است
 برای میانی و ملیاتیع مدیران مخصوصا بیشترین

 فنی مهارت به نیاز بخش اثر طور به وظایف انجام

وظایف  گونهچ که بدانند باید عملیاتی مدیران دارند
 دستان زیر مسائل. سئواالت به و دهند انجام را محوله

 [.7دهند] جواب

 از منظور گویدمی انسانی مهارت تعریف در (0974کاتز)
 به ثمربخش کار ارائه در مدیر توانایی انسانی، مهارت

 همکاری و تفاهم ایجاد و ازاعضای گروه یکی عنوان

 عهده به آنرا رهبری و هدایت که است گروهی دربین

 دارد، رابطه اشیاء  با فنی مهارت که طورهمان. دارد

است.  افراد با کردن برکار ناظر منحصرا انسانی مهارت
سرپرستان،  شخص که کیفیتی در مهارت این
 و سرانجام کنندمی درك را خود مرئوسان و فانردیهم

 مهارت از یابد. منظورمی تجسم او رفتار درنحوه

 صورت به موسسه تلقی و قدرت کلی درك ،ادراکی

 دهد تشخیص که مدیر این یعنی. است کلی واحد یك

 دیگری به سازمان مختلف وظایف از هریك چگونه که

الزاما  ،هاقسمت از هریك در تغییر و است وابسته
دهد. می قرار تاثیر تحت نیز را دیگر هایقسمت
 وجود درك تا توانمی را کلی درك بر مبتنی مهارت

 کلی طور به و صنعت نظر مورد موسسه بین رابطه

 ملت یك اقتصادی و اجتماعی سیاسی، عوامل جامعه،

 مهم عناصر ودرك هارابطه این تشخیص داد. با تعمیم

 کند عمل نحوی به توانست خواهد مدیر هر وضع در

 فراهم کلی طور به سازمان پیشرفت موجبات که

 بر مهارت مبتنی به تصمیم هر در [. بنابراین4گردد]

 تصمیمات اخذ به که است وابسته کسانی کلی درك

 اجرا مورد به را هاتصمیم که آن یا و ورزندمی مبادرت

 و فعلی عملکرد بین تفاوت [ وجود21گذراند]می
 همواره سازمان کارکنان و مدیران بهینه عملکرد

آن  بهبود برای هاسازمان که است بوده موضوعی
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 این از برخی اند، گردیده فراوان هایهزینه متحمل

 یهامهارت به مدیران شناخت عدم از ناشی عوامل
 مدیریت توسعه حال برای است، بوده خویش مدیریتی

 مدیران یهامهارت آموزشی نیازهای شناسایی به باید

و  آموزشی ریزیبرنامه و طراحی اساس این بر .پرداخت
 عینی نیازهای به توجه با باید مدیران برای آن اجرای

 صورت آنان نظرات و هاخواسته و شغلی هایواقعیت و

 و بودجه و وقت کردن از ضایع طریق نای هب. گیرد
  .  شد خواهد جلوگیری سازمانی امکانات
 شده ارائه آموزش از که لگوهاییا و هامدل براساس

 به .باشدمی آموزش فرایند قدم، اولین نیازسنجی است،

 فرایند در نیازسنجی ابطحی جایگاه نمونه عنوان

 تدوین آموزشی، نیازهای تعیین مراحل شامل را آموزش

ارزشیابی  وبرنامه  اجرای آموزشی، هایبرنامه
 هایفهد تدوین اساس، برآن و [ نیازسنجی2[داندمی

 اثربخشی میزان سنجش مبنای آموزشی برنامه

 آخرین در و آموزشی است هایفعالیت و هابرنامه

 ارزشیابی کارکنان، بهسازی و آموزش فرایند مرحله

 مبنایی مهم، نیازهای شناسایی با نیازسنجی. دارد قرار

 برای مناسبی بستر تبعاً و اهداف برای تعیین

 نیازهای محورهای ولح مهم، عناصر سایر سازماندهی

 آموزشی نیازهای [ تعیین0سازد]می فراهم یافته اولویت

 شناسایی اهداف، تعیین برای دار نظام فرآیند از جزئی

 تعیین ونهایتا هاهدف و موجود وضع بین فاصله

 .[01است] عمل برای هاییاولویت
توان نتیجه گرفت که با توجه به آنچه ذکر شد می

و کارکنان باید یك امر روزمره، آموزش برای مدیران 
مداوم و عادی تلقی گردد تا سازمان بتواند در بستر 
تغییرات محیط به حیات خود ادامه دهد. بر این اساس 

ریزی آموزشی و اجرای آن برای طراحی و برنامه
های کارکنان باید با توجه به نیازهای عینی و واقعیت

 رد. ها و نظرات آنان صورت گیشغلی و خواسته
به این طریق از ضایع کردن وقت و بودجه و امکانات 

 الهبقیه [. بیمارستان1سازمانی جلوگیری خواهد شد]

 که استمیمه هایسازمان جمله از )عج( االعظم

 جایجای از مختلف بیماران درمان از میمه بخش

به  و. دارد برعهده را ایران عزیزمانمیمیهن اسال
 بیماران درمان بخش متولیان تریناصلی از یکی عنوان

 و فعالیت روزه مشغول همه وسیع، ایگستره با مختلف
 کشور در متفاوت سنین با بیمار اقشار رسانیخدمات

 این بتواند بایستیمی بنابراین. شودمی محسوب

 .نماید ساماندهی شهر در را بیماران از مجموعه عظیم
 و یدهسازمان دارند، اذعان همگان خصوص همین در

 میسر مهم این رسالت انجام جهت در ریزیبرنامه

 و ساالریشایسته اصل رعایت با مگر بود، نخواهد
 توجه آنها به اگر که امکاناتی و نیروها از بهینه استفاده

 بلکه برد،می ضعف به رو را سیستم نه تنها نشود،

 خدمت انگیزه با که کارکنانی بین در را دلسردی نوعی

 صنعت این در شغلی خویش، پیشرفت بتهال و جامعه به

 .نمایدمی ایجاد هستند، مشغول گزاریخدمت به عظیم
 عوامل مجموعه نمودن مدیریت چوب چهار همین در

 است دانشی و توانمندی مستلزم مادی غیر و انسانی

 عملکردی چنینهم راهبردها و تدوین در بتواند که

 .رسدمی بنظر نماید، کسب توفیق روز دانش بر مبتنی
به  مبرم احتیاج کشور در عظیم رسانی خدمات چنین
 باشد کارآمد تواندمی مدیریتی و دارد کارآمد مدیریتی

 ادراکی( انسانی، )فنی، مدیران ویژه یهامهارت با که

 به هامهارت این از گیریراستای بهره در و بوده آشنا

 هدایت هماهنگی، فرماندهی، سازماندهی ریزی،برنامه

  بپردازد.  خویش کارکنان نترلوک
نشده  ارائه مستندی تاکنون تهران الهبقیه بیمارستان در
 سه هر در را مدیران یهامهارت نیاز میزان که است

 عنایت با برآمد درصدد نماید. از اینرو محقق بیان سطح

بررسی نیازهای  عمال به موضوع، نظری پیشینه به
ن سوال ایهو ب دمدیران در سه حوزه یاد شده بپرداز

نیازهای آموزشی مدیران در سه حیطه جواب دهد که 
بندی آنها ادراکی، انسانی و فنی کدامند؟ و اولویت

 چگونه است؟ 
نیازسنجی آموزشی ضمن ی به پژوهشمحمدی در 

خدمت معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان قروه از 
-91دیدگاه کارشناسان و معلمان در سال تحصیلی 

نشان داد که از  این تحقیق . نتایجاخته استپرد 0192
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دیدگاه کارشناسان و معلمان بین وضع موجود و مطلوب 
های شناختی و مهارتی تفاوت وجود دارد در توانمندی

اما در بین وضع موجود و مطلوب توانمندی عاطفی 
ی هاچنین در بخش صالحیتتفاوت وجود ندارد. هم

ه دروس بین تخصصی از دیدگاه کارشناسان در هم
وضع موجود و مطلوب تفاوت وجود دارد اما از دیدگاه 
معلمان تنها در چهار درس تفاوت وجود دارد. با توجه 
به نتایج بدست آمده از نمرات استاندارد شده، 

بیشترین  میکارشناسان و معلمان در صالحیتهای عمو
های شناختی و کمترین تفاوت در زمینه توانمندی

باشد. های عاطفی میمینه توانمندیتفاوت نیز در ز
های تخصصی چنین کارشناسان در صالحیتهم

بیشترین تفاوت را در دروس علوم تجربی و تفکر و 
پژوهش و کمترین تفاوت نیز در درس تعلیمات دینی 

باشد، اما معلمان بیشترین تفاوت را در دروس تفکر می
و پژوهش و کار و فناوری و کمترین تفاوت نیز در 

باشد. به طور کلی دروس قرآن و تعلیمات دینی می
نتایج نشان داد که کارشناسان نسبت به معلمان تفاوت 
بیشتری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

 .[01]و تخصصی قائل هستندمیی عموهاصالحیت
شناسایی نیازهای آموزشی  گر در تحقیقی بهپیرایه

ی تهران کارمندان شعب اداره کل شرق تامین اجتماع
بیشترین  . نتایج بدست آمده نشان داد کهبزرگ پرداخت

رعایت » شغلی مهارتنیاز آموزشی کارمندان در زمینه 
و کمترین نیاز مربوط به « انضباط اخالقی / اداری

باشد. می« گیری از اختیارات تفویضیبهره»مولفه 
 شغلی دانشنیاز آموزشی کارمندان در زمینه بیشترین 

و « هااحث مطروحه در دستورالعملشناسایی مب»
های شناخت راه»کمترین نیاز مربوط به مولفه 

نیاز آموزشی باشد. بیشترین می« سازی محیطایمن
تمایل به ارتقاء » شغلی نگرشکارمندان در زمینه 
و کمترین نیاز مربوط به مولفه « مستمر کیفیت کار

« استقبال از عدم نیاز به سرپرستی مداوم»
 .[08باشد]می

بررسی و همکاران پژوهشی را به منظور حالجیان 
ی مالی واداری مدیران با وضعیت هامهارتتناسب 

انجام داده های اجرای عملکرد مالی واداری دستگاه
های این پژوهش گویای این واقعیت بود که یافتهاست. 

ی متدولوژیك هامهارتمالی و  - میزان مهارت اداری
های مالی و اداری ایی در حوزههای اجرمدیران دستگاه

ی هامهارتمطلوب است ولی میزان اطالعات فنی و 
ی هاهای اجرایی در حوزهتکنولوژیك مدیران دستگاه

 [.01]مالی و اداری در حد متوسط است
 نیازهای بررسی به پژوهشی در همکاران و راویچاندارن
 .پرداختند غذایی خدمات صنایع مسن کارکنان آموزشی
 آموزش به کارکنان که داد نشان آمده دست به نتایج

 خدمات ارائه جهت در جدید هایفناوری و تکنولوژی
 در خود اولیه نیازهای عنوان به را مشتریان به بهتر
 مدیریت از و اندنموده عنوان سوم هزاره هایسازمان
 یاری امر، نایهب رسیدن جهت در را آنها که دارند انتظار
 [.90رساند]
وری مدیران در برررسی عوامل موثر بر بهره»به الکسی 
 با استفاده« های دولتی واقع در دانشگاه آریزوناسازمان

پرداخته است. نتایج به  کانونی رگرسیون آماری مدل از
 خرده از یکی ادراکی دست آمده نشان داد عملکرد

 ضریب وریبهره با ارتباط در که است هاییمقیاس

 روابط نقش که گرفت نتیجه او چنینباالیی دارد. هم

وری بهره افزایش در نیز سازمان بر حاکم انسانی
 در حاکم انسانی روابط میان زیرا ارتباط تأثیر نیست،بی

درصد  90اطمینان  سطح در وریبهره با سازمان
 [.8شده است] گزارش

نورلیزا و همکاران پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین 
ن با انگیزش کاری معلمان انجام مهارت ارتباطی مدیرا

معلم باسابقه از  0اند. جامعه آماری پژوهش را تعداد داده
اند. ابزار پژوهش مدرسه در کشور مالزی تشکیل داده 0

مصاحبه و مشاهده بوده است. نتایج به دست آمده 
نشان داده است که بین مهارت ارتباطی مدیران با 

ی وجود دارد و هر انگیزش کاری معلمان رابطه معنادار
ی ارتباطی بیشتر استفاده هامهارتچقدر مدیران از 

 [.07یابد]کنند، میزان انگیزش معلمان افزایش می

 آموزشی هاینیاز بررسی هدف با توماس و اونز
 در شرکت که داد نشان شهر دبیرستان مشاوران
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 نیاز ترینمهم آموزش از پس آموزشی هایکارگاه
 کم عنوان به حقوقی موزشآ و باشدمی مشاوران
 [.00است] شده شناخته نیاز تریناهمیت
 توسعه برای سازمان هر ثروت تریناساسی و ترینمهم
 هر و باشندمی سازمان آن کارکنان بیشتر، اثربخشی و

 در بایستمی گیرد انجام توسعه راستای در که تالشی
 از بخشی تحقق. یابد تمرکز انسانی نیروی فعالیت
 تخصصی و میعل سازی ظرفیت به سازمان ره اهداف
 هایبرنامه چنانچه. دارد بستگی آن انسانی نیروی در

 و واقعی نیازهای به توجه بدون آن کارکنان آموزشی
 تحوالت و آن هایرسالت و ماموریت اهداف، عینی،
 و تدوین طراحی، حاضر، عصر در تکنولوژی و دانش
 هدف بی گذاریسرمایه همانند واقع نشوند؛ در اجرا
 و زمان دادن دست از جز آن تبعات و بود خواهد
 شدن ضایع رفته، دست از هایفرصت هزینه پرداخت
 در را سازمان اهداف تحقق عدم نهایتا و منابع و بودجه
 [.1داشت] نخواهد پی
 هدف با و موجود خالءهای به توجه با و اساس این بر
 ارزشیابی و ااجر ریزی،برنامه فرآیند نمودن مندنظام
 نیروی بهسازی منظور به و خدمت ضمن هایآموزش

با انواع  آنان نمودن آشنا انسانی )بخصوص مدیران(،
مهارتی و نگرشی، و  و ی مورد نیاز دانشیهامهارت
 و واقعی یهانیاز با هاآموزش بیشتر چه هر انطباق
 مدیریت فرایند در ضروری امری دانش صحیح مدیریت
 از یکی آموزشی نیازهای. است یانسان توسعه و

 مبنای که است آموزشی سیستم اصلی دروندادهای
 سیستم هایفعالیت ارزشیابی و اجراء ریزی،طرح اساسی
 ریزیبرنامه جهت نیاز مورد اطالعات ارائه. گیردمی قرار

 آموزشی نیازسنجی وجودی دلیل ترینمهم آموزشی
 یازهاین شناسایی برای تحقیق، این در و باشدمی

آموزشی مدیران در سه حوزه فنی، انسانی و ادراکی از 
استفاده شده است که نیازهای رابرت. ال. کاتز نظریه 

مدیران را در سه حوزه فنی، انسانی و ادراکی 
اند. به مدد این نظریه و نیز مبانی بندی نمودهتقسیم

عملی مطالعه شده سواالت این تحقیق به شرح ذیل 
 شود:میمطرح 

 )عج( درله ابقیه بیمارستان مدیران آموزشی نیازهای -0

 ادراکی کدامند؟ یهامهارت زمینه

 )عج( درله ابقیه بیمارستان مدیران آموزشی نیازهای -2

 انسانی کدامند؟ یهامهارت زمینه

 )عج( درله ابقیه بیمارستان مدیران آموزشی نیازهای -1

 فنی کدامند؟ یهامهارت زمینه

 بیمارستان مدیران آموزشی نیازهای ندیب اولویت -4

 ی انسانی چگونه است؟هامهارت)عج( در زمینه له ابقیه

 بیمارستان مدیران آموزشی نیازهای بندی اولویت -0

 ی ادراکی چگونه است؟هامهارتدر زمینه  )عج(له ابقیه

 بیمارستان مدیران آموزشی نیازهای بندی اولویت -1

 ی فنی چگونه است؟هاهارتمدر زمینه  )عج(له ابقیه

 

 روش پژوهش

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش 
بندی شناسایی و اولویتباشد به میتوصیفی پیمایشی 

)عج( در له ابقیه بیمارستاننیازهای آموزشی مدیران 
ی انسانی، ادراکی و فنی پرداخته هامهارتزمینه 
کلیه مدیران جامعه آماری این تحقیق شامل شود. می

نفر  091باشد که تعداد آنها می)عج( له ابقیه بیمارستان
 47( مرد و %70نفر ) 041باشد که که از این تعداد می
( زن هستند. حجم نمونه با توجه به نوع %20نفر)

نفر  021تحقیق )پیمایشی( با استفاده از جدول مورگان 
به  نفر زن( و این تعداد 10نفر مرد و  92تعیین شده )
)با توجه به ناهمگن  ایهگیری تصادفی طبقروش نمونه

بودن مدیران از نظر جنسیت( از جامعه آماری انتخاب 
 شده اند.

گیری ها از ابزار پرسشنامه بهرهآوری دادهبه منظور جمع
باشد میشده است. در این پرسشنامه که ساخت محقق 

یاس گویه بوده و در مق 20اصلی که تعداد آن  هایگویه
ن ایه گذاری پرسشنامه باند. نمرهتنظیم شده ایهدرج 0

صورت بوده است که در آن گزینه کامال موافق عدد 
گیرد و بقیه می( و گزینه کامال مخالف عدد )صفر( 4)
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گیرد. در نتیجه میانگین مینمرات بین این دو حد قرار 
 0طیف  دارای باشد. این پرسشنامهمی( 2نظری ابزار )

لیکرت است که روایی آن با استفاده از روایی  ایدرجه
صوری و محتوایی تعیین شده است و پایایی آن نیز با 
استفاده از روش بازآزمایی و محاسبه ضریب همبستگی 
بین دو بار اجرا محاسبه شده است که مقدار همبستگی 

 باشد. می 89/1بین دو اجرا 
آوری شده در دو سطح توصیفی و های جمعداده

، تجزیه وتحلیل SPSSافزار استنباطی با استفاده از نرم
های آمار توصیفی شامل شده است. با استفاده از روش

های مرکزی و جدول فراوانی، نمودار، درصد و شاخص
های آمار استنباطی شامل آزمون پراکندگی و روش

تك گروهی و آزمون  t نآزمو اسمیرنف - کالموگروف
آوری شده های جمعحلیل دادهبرای تجزیه و تفریدمن 

 استفاده شده است.
 

 ها یافته
دهد شناختی نشان میهای جمعیتنتایج حاصل از داده

درصد(  70ها )نفر از نمونه 92نفر،  021که از بین 
چنین اند. همبوده« زن»( درصد 20نفر ) 10و « مرد»
درصد( دارای سابقه خدمت بین  40/ 0) هانفر از آن 00
سال،  00-00درصد( بین  7/10نفر ) 19سال،  01تا  1
 4/00نفر ) 04سال و  01درصد( باالتر از  4/00نفر ) 09

سال سابقه دارند. نهایتا مشخص شد از  0درصد( زیر 
درصد( دارای  1/00ها )نفر از نمونه 18 نفر، 021بین 
درصد(  0/40نفر ) 00، «لیسانس و باالترفوق»مدرك 
فوق »درصد( دارای مدرك  2/1نفر ) 4، «لیسانس»

 هستند. « دیپلم
 - ها ابتدا آزمون کالموگروفبرای توصیف داده

اسمیرنف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات 
اجرا شده است تا در صورت نرمال بودن توزیع نمرات و 

ها تصادفی بود، از که انتخاب نمونه با توجه به این
د. در غیر این صورت های پارامتریك استفاده گردآزمون

بایست از )در صورت نرمال نبودن توزیع نمرات( می
های ناپارامتریك استفاده شود. بنابراین چون آزمون

های توصیفی انتخاب نوع آزمون و نیز انتخاب شاخص

های به نتیجه این آزمون بستگی دارد، لذا ابتدا داده
اسمیرنف برای هر یك  - حاصل از آزمون کالموگروف

ر آزمون دی. بر اساس مقامتغیرها بررسی شده است از
اسمیرنف، چون اعداد محاسبه شده برای  –کالموگروف 
 0991ها کوچکتر از های دو دامنه در تمام مولفهآزمون

داری نیز بزرگتر از باشد و سطح معنی)مقدار بحرانی( می
باشد، در نتیجه توزیع نمرات تقریباً نرمال می 120/1
های پارامتریك با توجه به توان از آزمونمیباشد و می

های آن استفاده کرد و میانگین و انحراف سایر مفروضه
های مرکزی و پراکندگی استاندارد به عنوان شاخص
 معتبر مورد استفاده قرار داد.

تك گروهیی در زمینیه مقایسیه     tنتایج آزمون 0جدول 
 میانگین نمونه و میانگین نظیری را بیرای هیر ییك از    
نیازهییای مییدیران عامییل )عییالی(، مییدیران میییانی و   

کیه مشیاهده    طیور همیان دهید.  میسرپرستان را نشان 
، بیا  شیده  محاسیبه  tشود برای مدیران عالی، مقدار می

 (10/1داری )( و سطح معنیی 022توجه به درجه آزادی )
باشید.  می( 0991در تمام نیازها بزرگتر از مقدار بحرانی )

گییریم کیه بیین مییانگین نمونیه و      بنابراین نتیجه میی 
بوده است( تفیاوت   1میانگین جامعه )نظری که برابر با 
کیه در زمینیه توانیایی     معناداری وجود دارد. به طیوری 

تطبیق و زیسیتن بیا تغیییر مییانگین نمونیه بزرگتیر از       
میانگین نظری است ولی در سایر نیازها میانگین نمونه 

بنیابراین از دییدگاه   باشد. میکوچکتر از میانگین نظری 
های مورد بررسی توانایی تطبیق و زیستن با تغییر نمونه

باشد ولیی سیه   میدر سطح فنی مورد نیاز مدیران عالی 
نیییاز بعییدی ) آشیینایی بییا کییامپیوتر، داشییتن معلومییات 
تخصص و فرصت یابی( کمتر از متوسیط جامعیه میورد    

 t باشد. برای میدیران مییانی مقیدار   مینیاز این مدیران 
( و سیطح  022، با توجه بیه درجیه آزادی )  شده محاسبه
در تمام نیازها )بجز زیستن با تغیییر(   (10/1داری )معنی

باشد. بنابراین نتیجیه  می( 0991بزرگتر از مقدار بحرانی )
گیریم که بیین مییانگین نمونیه و مییانگین جامعیه      می

بوده است( تفاوت معناداری وجیود   1)نظری که برابر با 
هییای داشییتن دانییش  کییه در زمینییه . بییه طییوریدارد

یابی میانگین نمونیه  تخصصی، توانایی تطبیق و فرصت
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بزرگتر از میانگین نظری است ولی در زمینه آشنایی بیا  
کامپیوتر مییانگین نمونیه کیوچکتر از مییانگین نظیری      

هیای میورد بررسیی،    باشد. بنابراین از دیدگاه نمونیه می
تطبیق و فرصیت ییابی   داشتن دانش تخصصی، توانایی 

باشید ولیی   میی در سطح فنی مورد نیاز مدیران واحدها 
آشنایی با کامپیوتر کمتر از متوسط جامعه مورد نیاز این 

باشد. در مورد زیستن با تغیییر چیون   میمدیران واحدها 
داری وجود بحرانی تفاوت معنی tمحاسبه شده و  tبین 

رد نیاز میدیران   ن نیاز در حد متوسط وایهندارد، در نتیج
 محاسیبه  tباشد. برای سرپرستان نیز مقیدار  میواحدها 
داری ( و سطح معنیی 022، با توجه به درجه آزادی )شده
( 0991در تمام نیازها بزرگتر از مقیدار بحرانیی )   (10/1)
گییریم کیه بیین مییانگین     باشد. بنابراین نتیجه میی می

وده است( ب 1نمونه و میانگین جامعه )نظری که برابر با 
کیه در تمیام    تفاوت معنیاداری وجیود دارد. بیه طیوری    

ها میانگین نمونه بزرگتر از میانگین نظری اسیت.  زمینه
نییاز،   0های میورد بررسیی،هر   بنابراین از دیدگاه نمونه

 باشد. میبیش از متوسط جامعه مورد نیاز سرپرستان 
تك گروهیی در زمینیه مقایسیه     tنتایج آزمون 2جدول 
نمونیه و مییانگین نظیری بیرای هیر ییك از        مییانگین 

نیازهای انسانی مدیران عامل )عالی(، میدیران مییانی و   
ی انسییانی را نشییان هییامهییارتسرپرسییتان در زمینییه 

شود، بیرای میدیران   میکه مشاهده  طورهماندهد. می
، بیا توجیه بیه درجیه آزادی     شده محاسبه tعالی مقدار 

مام نیازهیا )بجیز   در ت (10/1ی )دارمعنی( و سطح 022)
( 0991توانایی برقراری ارتباط( بزرگتر از مقدار بحرانیی ) 

باشد. بنابراین فیر  صیفر رد میی شیود و نتیجیه      می
گیریم که بیین مییانگین نمونیه و مییانگین جامعیه      می

بوده است( تفاوت معناداری وجیود   1)نظری که برابر با 
ین که میانگین نمونیه بزرگتیر از مییانگ    دارد. به طوری

نظری است ولی در مورد توانایی برقراری ارتبیاط چیون   
ی وجود دارمعنیبحرانی تفاوت  tمحاسبه شده و  tبین 

ندارد، از این رو این نیاز در حد متوسط مورد نیاز مدیران 
کیه بقییه نیازهیا بییش ازحید       باشد. در حیالی میعالی 

باشید.  میی متوسط جامعه مورد نیاز این میدیران عیالی   
، با توجه به شده محاسبه tران میانی نیز مقدار برای مدی

در میورد   (10/1ی )دارمعنی( و سطح 022درجه آزادی )
و توانیایی ایجیاد    میی تمام نیازها )بجز ایجاد روحییه تی 

باشید.  می( 0991تعهد اخالقی( بزرگتر از مقدار بحرانی )
گییریم کیه   شود و نتیجه میبنابراین فر  صفر رد می

مونه و میانگین جامعه )نظری که برابر با بین میانگین ن
کیه   بوده است( تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری 1

 میانگین نمونه در زمینه راستی و درسیتی، ایجیاد تعهید   
سازمانی، صالحیت و شایستگی، گوش دادن، برقیراری  
ارتباط، بردباری و آگاهی محیطیی، بزرگتیر از مییانگین    

ن و توکل، میانگین نمونه نظری است ولی در مورد ایما
جاد ایهچنین در زمینکوچکتر از میانگین جامعه است. هم

 tو توانایی ایجاد تعهد اخالقی چون مقیدار   میروحیه تی
باشید، در  میی  tمحاسبه شده کوچکتر از مقدار بحرانیی  

نتیجه در این زمینه نیاز مدیران مییانی در حید متوسیط    
)بجیز ایجیاد    نیازهیا کیه بقییه    باشد. در حالیمیجامعه 
و توانایی ایجاد تعهد اخالقی(، بییش ازحید    میروحیه تی

باشد. نهایتیا  میمتوسط جامعه مورد نیاز مدیران واحدها 
، با توجیه بیه   شده محاسبه tبرای سرپرستان نیز مقدار 

در میورد   (10/1ی )دارمعنی( و سطح 022درجه آزادی )
ی و اقیدام(  تمام نیازها )بجیز ایمیان و توکیل و بردبیار    

باشد. بنابراین فیر   می( 0991بزرگتر از مقدار بحرانی )
گییریم کیه بیین مییانگین     شود و نتیجه میصفر رد می

نمونه و میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. بیه  
)بجیز   هیا مهیارت که مییانگین نمونیه در تمیام     طوری

توانایی ایجاد تعهد اخالقی ( بزرگتر از مییانگین نظیری   
ست. ولی در مورد ایمیان و توکیل و بردبیاری و اقیدام     ا

 tمحاسبه شده کوچکتر از مقیدار بحرانیی    tچون مقدار 
باشد، چون میانگین نمونه کوچکتر از میانگین جامعه می

نیاز سرپرسیتان در حید    هااست، در نتیجه در این زمینه
کییه بقیییه نیازهییا  باشیید. در حییالیمیییمتوسییط جامعییه 

یاز سرپرسیتان بییش ازحید متوسیط     ی مورد نهامهارت
 باشد.   میجامعه 
تك گروهی در زمینیه مقایسیه    t نتایج آزمون 1جدول 

مییانگین نمونیه و مییانگین نظیری بیرای هیر ییك از        
ی ادراکیی میدیران عیالی،    هامهارتنیازهای مربوط به 

کیه   طیور همیان دهید.  میی میانی و سرپرستان را نشان 
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، با توجه به درجه شده محاسبه tشود، مقدار میمشاهده 
در میورد تمیام    (10/1ی )دارمعنی( و سطح 022آزادی )

نیازها )میل به مدیریت کردن( بزرگتر از مقدار بحرانیی  
گییریم کیه بیین    باشد. بنیابراین نتیجیه میی   می( 91/0)

میانگین نمونه و میانگین جامعه تفاوت معناداری وجیود  
 هیا مهیارت که میانگین نمونیه در تمیام    دارد. به طوری

بزرگتر از میانگین نظری است. ولی در میورد مییل بیه    
محاسبه شده منفی اسیت،   tمدیریت کردن چون مقدار 

از این نظر میانگین نمونه در حد میانگین جامعه اسیت.  
ولی سایر نیازهای ادراکی بیش از حید متوسیط جامعیه    

بیرای میدیران    tباشد. مقدار میمورد نیاز مدیران عالی 
( و 022، با توجیه بیه درجیه آزادی )   شده اسبهمحمیانی 
در مورد تمام نیازها بزرگتیر از   (10/1ی )دارمعنیسطح 

باشد. بنابراین فیر  صیفر رد   می( 91/0مقدار بحرانی )
گیریم کیه بیین مییانگین نمونیه و     شود و نتیجه میمی

 میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. بیه طیوری  
بزرگتر از مییانگین   هامهارتمام که میانگین نمونه در ت

نظری است. از این نظر نیازهیای ادراکیی بییش از حید     
باشد. مقیدار  میمتوسط جامعه مورد نیاز مدیران واحدها 

t  با توجه به درجه آزادی شده محاسبهبرای سرپرستان ،
در مورد تمیام نیازهیا    (10/1ی )دارمعنی( و سطح 022)

باشد. بنابراین فیر   می (91/0بزرگتر از مقدار بحرانی )
گیریم کیه بیین مییانگین    صفر رد می شود و نتیجه می

نمونه و میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. بیه  
بزرگتیر از   هیا مهیارت طوریکه میانگین نمونه در تمیام  

میانگین نظری است. از این نظر نیازهای ادراکی بییش  
 باشد.میاز حد متوسط جامعه مورد نیاز سرپرستان 

شیود، مقیدار   میی مشیاهده   4کیه در جیدول    طورهمان
در  4و بیا درجیه آزادی    10/1محاسبه شیده در سیطح   

مورد نیازهای فنی مدیران عالی بزرگتر از مقدار بحرانی 
ی هیا ی مییانگین هیا دهد که بیین رتبیه  میبود و نشان 

کیه رتبیه    ی وجود دارد. بطوریدارمعنینیازهای تفاوت 
تطبیق با مشکالت و زیستن با تغییر به میانگین توانایی 

ی هیا دارای باالترین رتبه و رتبه 91/1و 00/4ترتیب با 
آشنایی بیا کیامپیوتر و فرصیت ییابی بیه       یهامیانگین
باشید.  میترین رتبه دارای پایین 19/2و  80/0ترتیب با 

 4و بیا درجیه آزادی    10/1مقدار محاسبه شده در سطح 
ان واحیدها بزرگتیر از مقیدار    در مورد نیازهای فنی مدیر
ی هییادهیید کییه بییین رتبییهمیییبحرانییی بییود و نشییان 

ی وجیود دارد.  دارمعنیی ی نیازهیای تفیاوت   هامیانگین
یابی و توانایی تطبیق با که رتبه میانگین فرصت بطوری

دارای بیاالترین   44/1و  89/1مشکالت بیه ترتییب بیا    
ر و ی آشینایی بیا کیامپیوت   هیا ی مییانگین هارتبه و رتبه

دارای  71/2و  12/0زیسییتن بییا تغییییر بییه ترتیییب بییا  
مقدار محاسبه شیده در سیطح    باشد.میترین رتبه پایین
در مییورد نیازهییای فنییی    4و بییا درجییه آزادی   10/1

دهید  میسرپرستان بزرگتر از مقدار بحرانی بود و نشان 
ی نیازهییای تفییاوت هییای میییانگینهییاکییه بییین رتبییه

وریکه رتبه میانگین آشنایی بیا  ی وجود دارد. بطدارمعنی
 14/4کامپیوتر و توانایی تطبیق با مشکالت به ترتیب با 

ی و هیا ی میانگینهادارای باالترین رتبه و رتبه 02/1و 
 07/2و  07/2یابی و به ترتیب با زیستن با تغییر فرصت

بنیدی  باشد. در نتیجه اولوییت میترین رتبه دارای پایین
الی، میانی و سرپرستان به شیرح  نیازهای فنی مدیران ع
 باشد.می 0ستون آخر جدول 

شیود، مقیدار   میی مشیاهده   0کیه در جیدول    طورهمان
در  9و بیا درجیه آزادی    10/1محاسبه شیده در سیطح   

مورد نیازهای انسیانی میدیران عیالی بزرگتیر از مقیدار      
ی هییادهیید کییه بییین رتبییهمیییبحرانییی بییود و نشییان 

ی وجیود دارد.  دارمعنیی ی نیازهیای تفیاوت   هامیانگین
که رتبه میانگین توانایی ایجاد تعهید اخالقیی و    بطوری

دارای  82/1و  90/1راسییتی و درسییتی بییه ترتیییب بییا  
ی و ایجیاد روحییه   های میانگینهاباالترین رتبه و رتبه

و  09/2و توانایی برقراری ارتباط و بیه ترتییب بیا    میتی
مقیدار محاسیبه    باشید. میترین رتبه دارای پایین 74/1

در مییورد  9و بییا درجییه آزادی   10/1شییده در سییطح  
نیازهای انسانی مدیران واحدها بزرگتر از مقدار بحرانیی  

ی هیا ی مییانگین هیا دهد که بیین رتبیه  میبود و نشان 
کیه رتبیه    ی وجود دارد. بطوریدارمعنینیازهای تفاوت 

میانگین بردباری و اقدام و صیالحیت و شایسیتگی بیه    
ی هیا دارای باالترین رتبه و رتبه 78/1و  12/7 ترتیب با
و توانایی ایجاد تعهید   میی و ایجاد روحیه تیهامیانگین
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تیرین  دارای پیایین  91/1و  98/2اخالقی و به ترتیب با 
و بیا   10/1باشد. مقدار محاسبه شده در سیطح  میرتبه 

در مورد نیازهای انسانی مدیران واحیدها   9درجه آزادی 
دهید کیه بیین    میی قدار بحرانی بود و نشان بزرگتر از م
ی وجیود  دارمعنیی نیازهای تفاوت های میانگینهارتبه

که رتبه مییانگین گیوش دادن و توانیایی     دارد. بطوری
دارای  94/1و  91/7برقییراری ارتبییاط بییه ترتیییب بییا   

ی و توانیایی ایجیاد   های میانگینهاباالترین رتبه و رتبه
و  90/2قیدام بیه ترتییب بیا     تعهد اخالقی وبردباری و ا

باشیید. در نتیجییه میییتییرین رتبییه دارای پییایین 24/4
بندی نیازهای انسیانی میدیران عیالی، مییانی و     اولویت

 باشد.می 1سرپرستان به شرح ستون آخر جدول 
شیود، مقیدار   میی مشیاهده   1کیه در جیدول    طورهمان

در  9و بیا درجیه آزادی    10/1محاسبه شیده در سیطح   
ی ادراکیی میدیران عیالی بزرگتیر از مقیدار      مورد نیازها

ی هییادهیید کییه بییین رتبییهمیییبحرانییی بییود و نشییان 
ی وجیود دارد.  دارمعنیی ی نیازهیای تفیاوت   هامیانگین
رییزی  که رتبه میانگین تفکر استراتژیك برنامیه  بطوری

دارای بیاالترین   97/1و  71/7استراتژیك به ترتیب بیا  
ه مدیریت کیردن و  ی میل بهای میانگینهارتبه و رتبه

دارای  01/4و  18/0مییدیریت زمییان بییه ترتیییب بییا    
باشد. مقدار محاسبه شیده در سیطح   میترین رتبه پایین
در مییورد نیازهییای ادراکییی  9و بییا درجییه آزادی  10/1

مدیران واحدها بزرگتیر از مقیدار بحرانیی بیود و نشیان      
ی نیازهیای تفیاوت   های میانگینهادهد که بین رتبهمی
که رتبه میانگین نیوآوری   ی وجود دارد. بطوریاردمعنی

 21/7و  18/7بیه ترتییب بیا    گیری و خالقیت و تصمیم
ی توانیایی  هیا ی مییانگین هادارای باالترین رتبه و رتبه
 41/4و  01/1به ترتیب با  حل میاله و تفکر استراتژیك

باشد. مقدار محاسیبه شیده در   میترین رتبه دارای پایین
در مورد نیازهای ادراکی  9درجه آزادی و با  10/1سطح 

دهید  میسرپرستان بزرگتر از مقدار بحرانی بود و نشان 
ی نیازهییای تفییاوت هییای میییانگینهییاکییه بییین رتبییه

که رتبه میانگین نیوآوری   ی وجود دارد. بطوریدارمعنی
ریزی و تعیین هیدف بیه ترتییب بیا     و خالقیت و برنامه

ی هیییاو رتبیییه دارای بیییاالترین رتبیییه 20/7و  24/7

گیری و شناخت محیط به ترتیب با ی تصمیمهامیانگین
باشد. در نتیجه میدارای پایین ترین رتبه  27/4و  19/1

بندی نیازهای ادراکیی میدیران عیالی، مییانی و     اولویت
 باشد.می 1سرپرستان به شرح ستون آخر جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه

نیازهیای   بنیدی در این تحقیق بیه شناسیایی و اولوییت   
آموزشی مدیران ارشد، میدیران مییانی و سرپرسیتان در    

ی انسیانی،  هیا مهیارت اله )عج( در زمینه بیمارستان بقیه
ی تحقییق  هیا طبیق یافتیه  ادراکی و فنی پرداخته شید.  

هیای میورد بررسیی    مشخص شد که از دییدگاه نمونیه  
توانایی تطبیق و زیستن با تغییر در سطح فنی مورد نیاز 

باشد ولی سه نییاز بعیدی )آشینایی بیا     میی مدیران عال
یابی( کمتر کامپیوتر، داشتن معلومات تخصص و فرصت
باشید.  میی از متوسط جامعه میورد نییاز میدیران عیالی     

چنین، داشتن دانیش تخصصیی، توانیایی تطبییق و     هم
یابی در سطح فنیی میورد نییاز میدیران واحیدها      فرصت
ز متوسط جامعیه  باشد ولی آشنایی با کامپیوتر کمتر امی

باشد. زیستن بیا تغیییر   میمورد نیاز این مدیران واحدها 
در  باشد.مینیز در حد متوسط مورد نیاز مدیران واحدها 

نشان داد که، هیر   هامورد نیازهای فنی سرپرستان یافته
نیاز مورد بررسی بیش از متوسیط جامعیه میورد نییاز      0

نیاز فنی برای  0ن دو مورد از یاباشد. بنابرمیسرپرستان 
نییاز فنیی بیرای میدیران      0مدیران عالی و سه نییاز از  

ی سرپرسیتان بیشیتر از حید    انییاز بیر   0واحدها و تمام 
متوسط مورد نیاز بوده است. شبانی نییز بیه نیازسینجی    
آموزشی مدیران میانی بانك صادرات پرداختیه و نشیان   
داد که عامل انسانی، مهارتی، بلوغی، ادراکی، نگرشیی،  

در نیازسنجی آنان نقیش  میی، دانشی، رهبری و عموفن
ی سه هامهارتبا بررسی [. افشاری و همکاران 20]دارد

ی هیا گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه
ی انسیانی در تمیام   هامهارت، اهمیت نشان دادندکشور 
ی مدیریتی در سلسله مراتیب میدیریت و در هیر    هارده

انجام وظایف مدیریتی محسیوب   سازمانی جزء الینفك
ی فنی بیشتری نییاز  هامهارتو مدیران پایه به  شودمی
و همکاران نشان داد حالجیان . در همین رابطه [4]دارند
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ی هییامهییارتمییالی و  -کییه میییزان مهییارت اداری  
ی هیا ی اجرایی در حیوزه هامتدولوژیك مدیران دستگاه

نیی و  مالی و اداری مطلوب است ولی میزان اطالعات ف
ی اجراییی در  های تکنولوژیك مدیران دستگاههامهارت
. بیا  [01]ی مالی و اداری در حید متوسیط اسیت   هاحوزه
بندی نیازهای فنیی مشیخص شید کیه اولوییت      اولویت

آموزشی برای مدیران عالی عبارتند از: توانایی تطبیق با 
مشکالت، زیستن با تغییر، داشتن معلومیات تخصصیی،   

ی با کامپیوتر؛ برای میدیران مییانی   فرصت یابی و آشنای
عبارتند از: فرصت یابی، توانایی تطبییق بیا مشیکالت،    
داشتن معلومات تخصصی، زیستن با تغییر و آشنایی بیا  
کامپیوتر و نهایتا برای سرپرسیتان عبارتنید از: توانیایی    
تطبیق با مشکالت، آشنایی با کامپیوتر، داشتن معلومات 

 یابی.فرصتتخصصی، زیستن با تغییر و 
توانیایی  "ی تحقیق مشخص شد که بجیز  هاطبق یافته

، بقیه میوارد )نیازهیای ده گانیه میورد     "برقراری ارتباط
بررسی(  بقیه نیازها بیش ازحد متوسط جامعه مورد نیاز 

باشد. در حالیکه توانیایی برقیراری   میاین مدیران عالی 
  باشید. میی ارتباط در حد متوسط مورد نیاز مدیران عالی 

اسیت کیه در    ایهاین امر در مورد مدیران واحدها بگون
زمینه راستی و درستی، ایجاد تعهدسازمانی، صالحیت و 
شایسیتگی، گیوش دادن، برقییراری ارتبیاط، بردبییاری و    
آگاهی محیطی، نیازهای آنها بیاالتر از متوسیط جامعیه    

باشیید. در همییین رابطییه مجیییری و همکییاران در  مییی
ی میدیریتی  هیا مهیارت  بیه بررسیی وضیعیت   ی پژوهش

پرداختیه  اصفهان  های شهرای دانشگاهمدیران کتابخانه
ی فنیی و  هیا مهارتبین مدیریت زمان و  و نشان دادند

. اما [00]ی وجود ندارددارمعنیرابطه انسانی مدیران نیز 
ی هیا مهیارت ی بررسیی رابطیه  ( با 0191) دریس جمعه

رس مدیران و موفقیت آنها در جیذب منیابع میالی میدا    
کیه   دادنید نشیان   ی )ره(دولتی شهر بنیدر امیام خمینی   

ی فنی، انسیانی و ادراکیی میدیران، بیه طیور      هامهارت
درصد از وارییانس جیذب منیابع میالی را      44/1متوسط 
چنین، مهارت انسانی میدیران تیأثیر   کنند. هممیتبیین 
تری نسبت به مهارت فنی و مهارت ادراکیی  کنندهتعیین

ی ادراکی و انسانی دو گروه میدیران  هامهارتدارد. بین 

افشیاری و   موفق و ناموفق تفاوت معناداری وجیود دارد. 
ی سیه گانیه   هیا مهارتبررسی  ( نیز با0189همکاران )

ی کشور هامدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه
ی انسیانی در تمیام   هیا مهیارت اهمیت  انشان دادند که

دیریت و در هیر  ی مدیریتی در سلسله مراتیب می  هارده
سازمانی جزء الینفك انجام وظایف مدیریتی محسیوب  

. [4]. موضوعی که در این تحقیق نیز تاییید شید  شودمی
بندی نیازهای آموزشی انسانی نشان داد اولوییت  اولویت

 تعهید  ایجاد تواناییبرای برای مدیران عالی عبارتند از: 
 گوش، شایستگی و صالحیت، درستی و راستی، اخالقی
 ایجیاد  توانیایی ، اقیدام  و بردبیاری ، توکل و ایمان، ادند
 برقیراری  توانایی، محیط و نسبت آگاهی، سازمانی تعهد
؛ برای مدیران میانی عبارتند تیمی روحیه ایجادو  ارتباط
، دادن گوش، شایستگی و صالحیت، اقدام و بردباریاز: 
، سیازمانی  تعهید  ایجیاد  توانایی، محیط و نسبت آگاهی
 و ایمیان ف درسیتی  و راسیتی ، ارتبیاط  برقیراری  توانایی
 تیمیی  روحیه ایجادو  اخالقی تعهد ایجاد توانایی، توکل

 توانیایی ، دادن گوشو نهایتا برای سرپرستان عبارتند از:
 و صییالحیت، تیمییی روحیییه ایجییاد، ارتبییاط برقییراری
 و راسییتی، سییازمانی تعهیید، ایجییاد توانییایی، شایسییتگی
 بردباری، توکل و ایمان ،محیط و نسبت آگاهی، درستی
 .اخالقی تعهد ایجاد تواناییو  اقدام و

ی های تحقیق مشخص شد که نیازهاطبق یافته
نیازهای ادراکی مورد بررسی می مدیران عالی به تما

)بجز در مورد میل به مدیریت کردن( باالتر از متوسط 
باشد. در مورد میل به مدیریت کردن نیاز آنها میجامعه 
که نیاز مدیران  باشد. درحالیمیمتوسط جامعه  کمتر از

واحدها و سرپرستان به تمام نیازهای ادراکی ده گانه 
مورد بررسی بیش از حد متوسط جامعه بوده است. 

توانایی درك و تفکر در مورد ی ادراکی به هامهارت
ك کل یهای انتزاعی، دیدن سازمان به عنوان موقعیت

ف و تصور اینکه چگونه و درك روابط بین اجزاء مختل
گفته یابد اش تطبیق میسازمان با محیط گسترده

شود که مهارت ادراکی به مهارتی گفته می. شودمی

شخص توانایی برداشت کلی و شناخت عناصر بر جسته 
ها را دارا باشد و بتواند پیوندهای میان و مهم موقعیت
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که گفته شد،  طورهمان عناصر را بخوبی درك کند.
در سلسله مراتب سازمانی  هامهارتیت نسبی اهم

ی اداری برای سرپرستان هامهارتمتفاوت است. 
ی هامهارتسطوح پایین دارای اهمیت حیاتی نیست. 

ی انسانی دارای ارزش هامهارتادراکی و طراحی و 
ی هامهارتای است ولی به نسبت، نیاز چندانی به ویژه

های سهفنی نیست. فر  بر این است که در مؤس
ی فنی زیردستان خود هامهارتبزرگ، مدیران عالی از 

ولی در سازمانهای کوچك  .کنندگیری میبهره
یکی از  های فنی مورد نیاز مدیران است.تجربه
شود بیشتر مورد نیاز مدیران یی که گفته میهامهارت

است توانایی باز شکافی و حل دشواری است، مدیران 
اری، تجزیه و تحلیل باید توانایی شناخت دشو

های پیچیده و حل مسائل و دشواری پیش موقعیت
های بدست آمده روی خود داشته باشند و از فرصت

گیری شایان بکنند. آنان باید با دقت به محیط کار بهره
توجه کنند و از راه فراگردی منطقی و معقول، عاملهایی 

از  کنند بشناسند،را که بر سر راه فرصتها ایستادگی می
ی تحلیلی، باید برای شناخت نیازهای هامهارتاینرو 

مشتریان یا مراجعان سازمان بکار رود و سپس با نشان 
ای تازه یا خدمتی مناسب، این نیازها را دادن فرآورده
رابطه همسو با نتایج این تحقیق  در همین برآورده کند.

مدیریت زمان و مجیری و همکاران نشان دادند که بین 
وجود دار معنیرابطه ی فنی و انسانی مدیران هامهارت
 دارمعنیی ادراکی هامهارتبا این رابطه ولی  ندارد
ی هامهارتبین  نشان داد که دریس جمعه .[00]است

ادراکی و انسانی دو گروه مدیران موفق و ناموفق تفاوت 
معناداری وجود دارد. بعالوه، مدیران موفق نسبت به 

ی واقع گرا و سبك هار از سبكمدیران ناموفق بیشت
اند. در مصاحبه با مدیران موفق در تحلیلی استفاده کرده
ی جذب منابع مالی به اقدامات هاخصوص استراتژی

آموزشی، فرهنگی و اقتصادی اثربخش اشاره شده 
نجام شده توسط چنین نتایج تحقیقات ا. هم[01]است

و همکاران همسو حالجیان و افشاری و همکاران 
بندی نیازهای آموزشی ادراکی . اولویت[4،01)باشدیم

نشان داد اولویت برای برای مدیران عالی عبارتند از: 

 شناخت، استراتژیك ریزیبرنامه، استراتژیك تفکر
، گیریتصمیم، خالقیت و نوآوری، قدرت به نیاز، محیط
 مدیریت، مساله حل توانایی، هدف تعیین و ریزیبرنامه
؛ برای مدیران میانی کردن مدیریت به میلو  زمان

 مدیریت، گیریتصمیمف خالقیت و نوآوریعبارتند از: 
 مدیریت به میل، هدف تعیین و ریزیبرنامه، زمان
 به نیاز، محیط شناخت، استراتژیك ریزیبرنامه، کردن
؛ و نهایتا مساله حل تواناییو  استراتژیك تفکر، قدرت

، خالقیت و نوآوریبرای سرپرستان عبارتند از: 
 حل توانایی، زمان مدیریت، هدف تعیین و ریزیبرنامه
، کردن مدیریت به میل، قدرت به نیاز، مساله
 شناخت، استراتژیك تفکر، استراتژیك ریزیبرنامه
 .گیریتصمیمو  محیط

حال با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و 
ت مبتنی بر سواالت مطرح شده به منظور بهبود وضعی
آموزش مدیران بیمارستان در سه سطح مدیران عالی، 

 گردد:میمیانی و سرپرستان پیشنهادات ذیل مطرح 
با توجه به نیازهای شناسایی شده در زمینه فنی برای  -

شیود در طراحیی   میی هر سه سطح مدیریتی، پیشینهاد  
ی آموزش ضمن خیدمت میدیران بیمارسیتان،    هابرنامه

د نظیر قیرار گرفتیه و    نیازهای فنی شناسیایی شیده می   
نهیا نییز در نظیر گرفتیه شیود. پیشینهاد       آبندی اولویت
ی طراحی شده بیا اسیتفاده از نیازهیای    هاشود دورهمی

فنی شناسایی شده، پس از اجرا ارزیابی شده و نتایج آن 
 مقایسه شود.  هابا سایر دوره

برای افزایش سطح آگاهی و دانش مدیران در زمینیه   -
سانی و ادراکی سیطوح مختلیف، نتیایج    نیازهای فنی، ان

این تحقییق بصیورت فشیرده درقالیب بروشیورها و ییا       
 نی شود. ارسی آموزشی به مدیران اطالعهاکارگاه

ی آموزشیی  هابا توجه به نیازهای احصاء شده، برنامه -
مییدیران مییورد بییازنگری قییرار گرفتییه و محتییوای آن  

ظیر  ی شناسایی شده میورد تجدیید ن  هابراساس اولویت
ی هیا ها و بخشنامهقرار گیرد. در این رابطه دستورالعمل

  .الزم از سوی مدیران عالی سازمان تهیه و ابالغ گردد

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  بندی نیازهای آموزشیشناسایی و اولویت
 

 

 (2) 8؛ 9316مدیریت بهداشت و درمان /  77

 هر یك از نیازهای فنی مدیران عالی، مدیران میانی و سرپرستان برای شناساییتك گروهی  tآزمون  - 9جدول 

 1میانگین نظری = 

سطوح 
 مدیریتی

 t میانگین نیازهای فنی
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از 
 میانگین

 برای تفاوتها %90فاصله اعتماد 

 حدباال حد پایین

مدیران 
 عالی

 -19021 -198741 -19199 19111 022 -79889 29110 آشنایی با کامپیوتر

 -19109 -194094 -192090 19112 022 -29071 2978 داشتن معلومات تخصصی

 198148 191097 190772 19111 022 49417 1908 با مشکالت توانایی تطبیق

 197007 192219 194878 19111 022 19109 1949 زیستن با تغییر

 -19072 -190922 -191820 19111 022 -19111 2919 فرصت یابی

مدیران 
 میانی

 -19100 -194019 -192001 19118 022 -29197 2978 آشنایی با کامپیوتر

 197010 191241 1902111 19111 022 09211 1902 علومات تخصصیداشتن م

 197007 191117 1904472 19111 022 09001 1904 توانایی تطبیق با مشکالت

 194911 -191147 1922714 19188 022 09707 1921 زیستن با تغییر

 199011 190404 1974797 19111 022 79118 1970 فرصت یابی

 سرپرستان

 09111 191110 1981488 19111 022 89100 198149 ی با کامپیوترآشنای

 09124 190011 1978812 19111 022 19127 197881 داشتن معلومات تخصصی

 09174 091121 092112 19111 022 019911 492111 توانایی تطبیق با مشکالت

 198110 191001 1907724 19111 022 09100 190772 زیستن با تغییر

 191228 192110 1940411 19111 022 19944 194041 فرصت یابی

 

 

 
 هر یك از نیازهای انسانی مدیران عالی، مدیران میانی و سرپرستان برای شناساییتك گروهی  tآزمون  - 2جدول 

 1میانگین نظری = 

سطوح 
 مدیریتی

 نیازهای انسانی
 

 درجه آزادی t میانگین
سطح 
 معناداری

تفاوت از 
 ینمیانگ

 هابرای تفاوت %90فاصله اعتماد 

 حدباال حد پایین

مدیران 
 عالی

 190708 190214 1914909 19111 022 19109 1910 ایمان و توکل

 091791 190792 1982927 19111 022 19010 1981 راستی و درستی

 091081 190082 1981827 19111 022 19199 1980 توانایی ایجاد تعهد سازمانی

 092119 198074 0914110 19111 022 99229 4914 صالحیت و شایستگی

 197170 191874 1907724 19111 022 19109 1907 توانایی ایجاد تعهد اخالقی

 -194012 -197101 -1911900 19111 022 -7971 2919 ایجاد روحیه تیمی

 091109 199799 0904189 19111 022 04911 4904 گوش دادن

 190010 -190911 -1912279 19790 022 -19211 2997 توانایی برقراری ارتباط

 197701 194201 1909811 19111 022 1984 1909 بردباری و اقدام

 190201 191417 1928288 19122 022 29101 1928 آگاهی نسبت و محیط

مدیران 
 میانی

 -19111 -194201 -192271 19124 022 -2928 2977 ایمان و توکل

 197291 192292 1947927 19111 022 1979 1948 راستی و درستی

 198171 191172 1908727 19111 022 49149 1908 توانایی ایجاد تعهد سازمانی
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 09181 191141 1980700 19111 022 79110 1980 صالحیت و شایستگی

 190111 -192012 -19119 19171 022 -19421 2991 توانایی ایجاد تعهد اخالقی

 190188 -192108 -191104 19700 022 -19111 2991 ایجاد روحیه تیمی

 09100 197110 1989410 19111 022 01999 1989 گوش دادن

 191202 192787 1940099 19111 022 09014 1940 توانایی برقراری ارتباط

 191770 191109 19014101 19111 022 09787 1901 بردباری و اقدام

 191078 192411 1944924 19111 022 49211 1944 آگاهی نسبت و محیط

سرپرستا
 ن

 191840 -191284 -190209 19244 022 -0907 2988 ایمان و توکل

 190141 191142 1928427 19121 022 29200 1928 راستی و درستی

 190112 191110 1928107 19120 022 29211 1928 توانایی ایجاد تعهد سازمانی

 09040 191991 1992200 19111 022 89082 1992 صالحیت و شایستگی

 -19117 -191470 -190770 19140 022 -2911 2982 توانایی ایجاد تعهد اخالقی

 199899 191179 1982889 19111 022 01990 1982 ایجاد روحیه تیمی

 09040 198090 1998119 19111 022 02910 1998 گوش دادن

 197447 199182 1907040 19111 022 19029 1907 توانایی برقراری ارتباط

 190012. -192290 -191014 19008 022 -19148 2994 بردباری و اقدام

 191101 191117 1908211 19141 022 29121 1908 آگاهی نسبت و محیط

 

 
 های ادراکی مدیران عالی، میانی و سرپرستانهارتنیازهای مربوط به م برای شناساییتك گروهی  tآزمون  - 3جدول

 1میانگین نظری=

سطوح 
 مدیریتی

 نیازهای ادارکی
 

 t میانگین
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از 
 میانگین

 هابرای تفاوت %90فاصله اعتماد 

 حدباال حد پایین

 مدیران عالی

 -190084 -190011 -1911717 19111 022 -1971 2911 میل به مدیریت کردن

 091000 092890 09401 19111 022 07984 4940 تصمیم گیری

 091404 091141 09089 19111 022 00902 4908 برنامه ریزی و تعیین هدف

 099100 090790 09741 19111 022 20941 4974 تفکر استراتژیك

 091920 094901 090941 19111 022 12911 4909 برنامه ریزی استراتژیك

 090472 094080 09482 19111 022 40912 4948 شناخت محیط

 090740 091104 094177 19111 022 21987 4944 نوآوری و خالقیت

 092179 199181 09008 19111 022 04977 4902 مدیریت زمان

 094012 092840 091488 19111 022 40949 4910 توانایی حل مساله

 097007 094220 090189 19111 022 20900 4907 نیاز به قدرت

 مدیران میانی

 197711 194007 1909411 19111 022 19077 1909 میل به مدیریت کردن

 092109 198819 0914489 19111 022 02980 4914 تصمیم گیری

 091980 197870 1994279 19111 022 00998 1994 ریزی و تعیین هدفبرنامه

 199200 190990 1971149 19111 022 99101 1971 تفکر استراتژیك
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 199001 191081 1981410 19111 022 01981 1981 برنامه ریزی استراتژیك

 198191 194841 1914191 19111 022 79888 1914 شناخت محیط

 091084 091494 0948191 19111 022 20981 4948 نوآوری و خالقیت

 091211 091201 090710 19111 022 00949 4907 مدیریت زمان

 191101 191411 1901291 19111 022 19012 1909 توانایی حل مساله

 199800 191401 1980110 19111 022 99101 1980 نیاز به قدرت

 سرپرستان

 197711 194007 1909411 19111 022 19077 1909 میل به مدیریت کردن

 092109 198819 0914489 19111 022 02980 4914 تصمیم گیری

 091980 197870 1994279 19111 022 00998 1994 ریزی و تعیین هدفبرنامه

 199200 190990 1971149 19111 022 99101 1971 تفکر استراتژیك

 199001 191081 1981410 19111 022 01981 1981 ریزی استراتژیكبرنامه

 198191 194841 1914191 19111 022 79888 1914 شناخت محیط

 091084 091494 0948191 19111 022 20981 4948 نوآوری و خالقیت

 091211 091201 0907100 19111 022 00949 4907 مدیریت زمان

 191101 191411 1901291 19111 022 19012 1909 توانایی حل مساله

 199800 191401 1980110 19111 022 99101 1980 نیاز به قدرت

 

 
 
 

 ، میانی و سرپرستاننتیجه آزمون فریدمن برای رتبه بندی نیازهای فنی مدیران عالی - 4جدول 

سطوح 
 درجه آزادی  2Xآماره رتبه میانگین نیازهای فنی  مدیریتی

سطح 
 داریمعنی

 رتبه بندی نیازها

 رتبه عامل

مدیران 
 عالی

 0980 آشنایی با کامپیوتر

2809117 4 10/1 

 0 طبیق با مشکالتتوانایی ت

 2 زیستن با تغییر 2974 داشتن معلومات تخصصی

 1 داشتن معلومات تخصصی 4900 توانایی تطبیق با مشکالت

 4 فرصت یابی 1991 زیستن با تغییر

 0 آشنایی با کامپیوتر 2919 فرصت یابی

مدیران 
 میانی

 0912 آشنایی با کامپیوتر

2109029 4 10/1 

 0 یابیفرصت 

 2 توانایی تطبیق با مشکالت 1911 داشتن معلومات تخصصی

 1 داشتن معلومات تخصصی 1944 توانایی تطبیق با مشکالت

 4 زیستن با تغییر 2971 زیستن با تغییر

 0 آشنایی با کامپیوتر 1989 فرصت یابی

 1902 آشنایی با کامپیوتر سرپرستان

2199101 4 10/1 

 0 یی تطبیق با مشکالتتوانا

 2 آشنایی با کامپیوتر 1901 داشتن معلومات تخصصی

 1 داشتن معلومات تخصصی 4914 توانایی تطبیق با مشکالت

 4 زیستن با تغییر 2907 زیستن با تغییر

 0 فرصت یابی 2907 فرصت یابی
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 ، میانی و سرپرستانهای انسانی مدیران عالینتیجه آزمون فریدمن برای رتبه بندی نیاز - 5جدول 

سطوح 
 مدیریتی

 درجه آزادی  2Xآماره رتبه میانگین نیازهای انسانی
سطح 
 داریمعنی

 رتبه بندی نیازها

 رتبه عامل

 مدیران عالی

 0900 ایمان و توکل

2019004 9 10/1 

 0 توانایی ایجاد تعهد اخالقی

 2 درستیراستی و  1982 راستی و درستی

 1 صالحیت و شایستگی 0911 توانایی ایجاد تعهد سازمانی

 4 گوش دادن 1981 صالحیت و شایستگی

 0 ایمان و توکل 1990 توانایی ایجاد تعهد اخالقی

 1 بردباری و اقدام 2909 ایجاد روحیه تیمی

 7 توانایی ایجاد تعهد سازمانی 1918 گوش دادن

 8 آگاهی نسبت و محیط 1974 برقراری ارتباطتوانایی 

 9 توانایی برقراری ارتباط 0902 بردباری و اقدام

 01 ایجاد روحیه تیمی 0911 آگاهی نسبت و محیط

 
 
 

 مدیران میانی

 4921 ایمان و توکل

2119088 9 10/1 

 0 بردباری و اقدام

 2 صالحیت و شایستگی 0917 راستی و درستی

 1 گوش دادن 1917 وانایی ایجاد تعهد سازمانیت

 4 آگاهی نسبت و محیط 1978 صالحیت و شایستگی

 0 توانایی ایجاد تعهد سازمانی 1991 توانایی ایجاد تعهد اخالقی

 1 توانایی برقراری ارتباط 2998 ایجاد روحیه تیمی

 7 راستی و درستی 1977 گوش دادن

 8 ایمان و توکل 0988 قراری ارتباطتوانایی بر

 9 توانایی ایجاد تعهد اخالقی 7912 بردباری و اقدام

 01 ایجاد روحیه تیمی 1929 آگاهی نسبت و محیط

 
 
 
 
 سرپرستان

 4911 ایمان و توکل

2919008 9 10/1 

 0 گوش دادن

 2 توانایی برقراری ارتباط 4989 راستی و درستی

 1 ایجاد روحیه تیمی 0989 یجاد تعهد سازمانیتوانایی ا

 4 صالحیت و شایستگی 1909 صالحیت و شایستگی

 0 توانایی ایجاد تعهد سازمانی 2990 توانایی ایجاد تعهد اخالقی

 1 راستی و درستی 1911 ایجاد روحیه تیمی

 7 آگاهی نسبت و محیط 7991 گوش دادن

 8 ایمان و توکل 1994 ارتباطتوانایی برقراری 

 9 بردباری و اقدام 4921 بردباری و اقدام

 01 توانایی ایجاد تعهد اخالقی 4901 آگاهی نسبت و محیط
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 نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه بندی نیازهای ادراکی مدیران عالی، میانی و سرپرستان - 6جدول 

سطوح 
 مدیریتی

 نیازهای ادراکی
 

  2Xآماره رتبه میانگین
درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 رتبه بندی نیازها

 رتبه عامل

مدیران 
 عالی

 0918 میل به مدیریت کردن

1149220 9 10/1 

 0 تفکر استراتژیك

 2 برنامه ریزی استراتژیك 0927 تصمیم گیری

 1 شناخت محیط 0912 برنامه ریزی و تعیین هدف

 4 نیاز به قدرت 7971 تژیكتفکر استرا

 0 نوآوری و خالقیت 1997 برنامه ریزی استراتژیك

 1 تصمیم گیری 1918 شناخت محیط

 7 برنامه ریزی و تعیین هدف 1910 نوآوری و خالقیت

 8 توانایی حل مساله 4901 مدیریت زمان

 9 مدیریت زمان 4908 توانایی حل مساله

 01 میل به مدیریت کردن 1907 قدرتنیاز به 

مدیران 
 میانی

 0909 میل به مدیریت کردن

2419170 9 10/1 

 0 نوآوری و خالقیت

 2 تصمیم گیری 7921 تصمیم گیری

 1 مدیریت زمان 1919 برنامه ریزی و تعیین هدف

 4 برنامه ریزی و تعیین هدف 4941 تفکر استراتژیك

 0 میل به مدیریت کردن 4988 راتژیكبرنامه ریزی است

 1 برنامه ریزی استراتژیك 4919 شناخت محیط

 7 شناخت محیط 7918 نوآوری و خالقیت

 8 نیاز به قدرت 1914 مدیریت زمان

 9 تفکر استراتژیك 1901 توانایی حل مساله

 01 توانایی حل مساله 4918 نیاز به قدرت

 سرپرستان

 0911 ل به مدیریت کردنمی

2289101 9 10/1 

 0 نوآوری و خالقیت

 2 برنامه ریزی و تعیین هدف 1919 تصمیم گیری

 1 مدیریت زمان 7920 برنامه ریزی و تعیین هدف

 4 توانایی حل مساله 4994 تفکر استراتژیك

 0 نیاز به قدرت 4998 برنامه ریزی استراتژیك

 1 میل به مدیریت کردن 4927 شناخت محیط

 7 برنامه ریزی استراتژیك 7924 نوآوری و خالقیت

 8 تفکر استراتژیك 7918 مدیریت زمان

 9 شناخت محیط 0974 توانایی حل مساله

 01 تصمیم گیری 0919 نیاز به قدرت
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