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 بررسی رابطه بین آموزش و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم در علوم

 پزشکی استان کردستان

روژین منصوب عباسي1، بابک قطبی2، سیف اهلل مرادی3 

         چکیده

 هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین آموزش و سالمت 
اداري و صیانت از حقوق مردم می باشدجامعه آماري این پژوهش 
گردآوری  روش  است.  بوده  کردستان  استان  پزشکی  علوم 
اطالعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد. براي 
استفاده  استاندارد  پرسشنامه  از  پژوهش  داده های  جمع آوری 
گردید. تعداد کارکنان علوم پزشکي استان کردستان 400 نفر 
است که باتوجه به فرمول کوکران از طریق نمونه گیري تصادفي 
ساده 196 نفر به عنوان  نمونه انتخاب گردید. روایي سواالت 
پرسشنامه از طریق روایي صوري انجام شد و پایایي سواالت 
پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت 
توصیف داده ها از روش آمار توصیفي و جهت آزمون فرضیات 
باتوجه به نرمال بودن از آزمون پارامتریک پیرسون استفاده شد. 
داده هاي این پژوهش با نرم افزارآماری SPSS  مورد آزمون قرار 
و  آموزش  اصلی  فرضیه  در  که  می دهد  نشان  یافته ها  گرفت. 
سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم در علوم پزشکی استان 
کردستان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و همچنین بین 
ابعاد متغیر مستقل اول آموزش )آموزش قبل از خدمت، آموزش 
ضمن خدمت( و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه 

معناداري وجود دارد.

واژگان کلیدی: آموزش، آموزش قبل از خدمت، آموزش ضمن 
خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم

        مقدمه

توانایی  شامل  فقط  که  نیست  جدیدی  مفهوم  اداري  سالمت 
سازمان در اجرای وظایف به شکل مؤثر شود، بلکه توانایی های 

نظام را برای رشد، شکوفایی و بالندگی بهبود می بخشد. در یک 
دستگاه سالم، مدیرانی باسواد به تمام معنا و متعهد و کارکنانی 
وظیفه شناس با روحیة باال وجود دارند. این کارکنان کار خود را 
دوست دارند و افرادی مؤثر و سودمند هستند که قابلیت های پویا 
در سازمان را بهبود مي بخشند. برخی نیز سالمت سازمانی را 
به توانایی سازمان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست، 

به جا و مناسب تعریف کرده اند.
محیط  در  پویا  و  زنده  موجودات  به عنوان  سالم  سازمان های 
می توانند پدید آیند. این سازمان ها با فراهم شدن امکانات الزم 
و کافی می توانندرشد کنند و توسعه یابند. در نهایت از طریق 
ارائة کاال و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین نیازهای محیطی 
مقاله  این  در  فرآیند رشد و شکوفایی جامعه شوند.  و تسهیل 
کوشش شده است تا مفهوم سالمت سازمانی بحث و بررسی 

شود.
هر انسانی برای ادامه حیات و انجام وظایف انسانی خویش به 
سالمتی نیاز دارد، یک سازمان هم به عنوان یک موجود زنده 
و ارگانیک به منظور نایل شدن به اهداف تعریف شده خویش، 
به سالمتی و صحت سازمانی نیازمند است. در صورتی که این 
سالمتی یا بخشی از آن تامین نشود به همان نسبت، شرایط 
و  اهداف مشخص شده خدشه دار می شود  به  رسیدن  نحوه  و 
سازمان ها  داد.  خواهد  دست  از  را  خود  رقابتی  توان  سازمان 
به عنوان ارکان جدائی ناپذیر اجتماع با ضرورت هایی روبرو است 
که می توان سالمت سازمانی را نیز به عنوان یکی از مولفه های 

ساختاری آن مطرح نمود )اصغری و جلیلیان،1391(.
عوامل مختلفی در تحقق سالمت اداری نقش دارند، مانند کنترل 
و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و همچنین 
ساختار دولت که یکی از عوامل اصلی موثر بر سالمت نظام اداری 

1. نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد واحد سنندج، کارمند علوم پزشکی سنندج.  
khadamat.khalili181@gmail.com 

2. رییس بیمارستان کوثر سنندج
3. رییس منابع انسانی وزارت بهداشت
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است. سالمت اداری در سازمان های دولتی موجب تصمیم سازی 
و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود 
اثربخشی خدمات عمومی را به  و در همین راستا، کارآمدی و 
دنبال خواهد داشت. شکی نیست که فساد پدیده ای جهانی است 
و هیچ جامعه ای، نمی تواند از فساد و تبعات آن ایمن باشد. علت 
این فراگیری و عمومیت این است که ریشه های فساد در جوامع 
مختلف یکسان است؛ بنابراین فساد نیز به عنوان محصول واحد 
این ریشه های مشترک، طبیعتاً در همه جا رشد خواهد کرد؛ اما انواع 
مختلف ظهور فساد و همچنین، شدت و فراگیری آن به مناسبت 
تفاوت های جوامع در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی متفاوت خواهد بود )اورنگی و همکاران،1390(. 
به  مجهز  که  برمی آید  سازمانی  عهده  از  کارها  درست  انجام 
نظام اداري سالم باشد. سازمان هاي سالم قادر به تصمیم سازي 
ارائه  در  و  هستند  مناسب  و  به جا  درست،  تصمیم گیری هاي  و 
خدمات، کارآمد و اثربخش عمل می کنند. نبود سالمت به معنی 
بیماري و نارسایی در یک موجود زنده است. بروز یک بیماري 
جدي ممکن است به آسیب دیدگی جبران ناپذیر موجود زنده، یا 
حتی مرگ آن منتهی شود. از سوي دیگر، فارغ بودن از بیماري 
زیرا  بهینه عمل می کند،  زنده  نیست که موجود  بدان معنا  نیز 
ارگانیسم ممکن است سالم باشد ولی به وظیفه و کارکردهاي 
خویش عمل نکند. از این رو، در قلمروهاي پزشکی و بهداشت 
توجه  مورد  مثبت  سالمت  یا  کامل  سالمت  مفهوم  روانی، 
زنده ضمن  موجود  مثبت،  حالت سالمت  در  است.  گرفته  قرار 
انجام وظیفه، به رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد )خنیفر و 

همکاران،1398(.
کارکنان  به وسیلة  هدف،  نوع  به  توجه  بدون  سازماني  هر  در 
مجموعه اي  به صورت  نهایت  در  که  مي آید  در  اجرا  به  اموري 
که ماحصل سرمایه گذاري است شکل مي گیرد. بدین سان نتیجه 
و  سازمان ها  در  مي شود.  متجلي  منسجم  به صورت  اعضاء  کار 
نیازمند مهارت ها و به کارگیري دانش های  مؤسسات هر کاري 
مرتبط است. سازمان ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل 
نیروي انساني خود را تهیه نموده و به گزینش مي پردازند. هر 
چند در بدو استخدام، نیروي تازه وارد در سازمان، با شغل خود 
انطباق کیفي دارد، ولي اگر مدیریت آنها را کارآموزاني مستعد 
تلقي نکند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در 
انساني مفید برخوردار گردد. چرا که محبوس  نیروي  از  نتیجه 
نگهداشتن تجارب و مهارت هاي شغلي افراد، روح تعالي و رشد را 
در اعضاء خفه کرده و موجبات سد تحرک و پویایي آنها را فراهم 
برنامه هاي  اجراي  با  همکاران،1393(.  و  )میرسپاسی  مي کند 
آموزشي در سازمان ها مي توان به رشد نیروي انساني کمک کرد. 

آموزش تنها وسیلة همگام شدن با تغییراتي است که در گذر زمان 
ایجاد مي شود. تغییر و تحوالت سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي و پیشرفت علم و تکنولوژي نیازهاي آموزشي گوناگوني 
تنها  را  آموزشي  برنامه هاي  مي کند.  تحمیل  سازمان ها  به  را 
هنگامي باید طراحي و اجرا کرد که مطمئن باشیم مي تواند به 
حل مشکالت، کمک مؤثري بنماید، بنابراین، عاقالنه ترین راه 
براي تصمیم گیري درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید 
براساس بررسي و مطالعه کل سازمان باشد. با شناخت سازمان و 
مسائل موجود در آن خواهیم دانست که آموزش کارکنان چگونه 
مي تواند به ما در رفع این مشکالت کمک کند )معتمدی نیا و 

همکاران،1392(.
تسري مفهوم سالمت به حوزه علوم رفتاري و تلقی سازمان هاي 
اداري به مثابه موجودات زنده، جذابیت هاي زیادي خواهد داشت. 
سالمت اداري و سازمانی از نظر مفهومي و کارکردي، مزایاي 
اثربخشی  علمی قابل مالحظه اي در زمینه تحلیل کارآمدي و 
نظام اداري دارد. اگر مفهوم سالمت مثبت یا سالمت کامل را در 
مورد نظام اداري مورد توجه قرار دهیم، در صورت فراهم شدن 
امکانات الزم و کافی در چارچوب نظام اداري و برخورداري از 
سالمت اداري است که می توان با ارائه کاال و خدمات سالم و 

ارزنده به تأمین نیازها و شکوفایی جامعه کمک کرد.
اهمیت  دارای  سازمانی  آموزش های  موضوع  سازمان،  هر  در 
این  به  سازمان  در  زیادی  بودجه های  پیوسته  و  است  اساسی 
نوع آموزش ها اختصاص می یابد. با توجه به اینکه نحوه اجرای 
آموزش های سازمانی و اثرگذاری آن جهت سالمت اداري متفاوت 
است و در کاهش مقاومت نقش دارد، لذا همیشه پژوهش های 
زیادی در این موضوع انجام شده است؛ اما تاثیر این آموزش ها با 
سالمت در جامعه آماری می تواند به نتایجی برسد که بر اساس 
فرضیه های ما بتواند خالء پژوهشی را پر کند. این پژوهش برای 
اولین بار انجام می شود و از طریق تکمیل پرسشنامه های بسته 

در جامعه آماری، مورد بررسی قرار می گیرد.

          مباني نظري

          بخش اول سالمت اداري 

          تعریف سالمت اداري 

سازمان  یک  عوامل  کلیه  که  است  وضعیتی  اداري،  سالمت 
قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و می توانند 
انحراف از هنجارهاي اداري و قانونی و موانع اهداف سازمانی را 
در اسرع وقت شناسایی و تدابیر الزم و به هنگام را براي رفع آنها 

لحاظ نمایند.
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تعریف کرد و ضمن  مایلز در سال 1969  را  سالمت سازمانی 
خاطرنشان  سازمان ها،  سالمت  سنجش  براي  طرحی  پیشنهاد 
کرد که سازمان ها همیشه سالم نخواهند بود. به نظر او سالمت 
سازمانی به دوام و بقاي سازمان در محیط خود و سازگاري با آن، 
ارتقا و گسترش توانایی سازمان سالم براي سازش بیشتر اشاره 
دارد. سازمان سالم،  سازمانی است که در مبادله اطالعات قابل 
اعتماد است، داراي قابلیت انعطاف و خالقیت براي ایجاد تغییرات 
الزم بر حسب اطالعات به دست آمده است و نسبت به اهداف 
سازمان داراي یگانگی و تعهد است. حمایت داخلی و آزادي از 
ترس و تهدید را فراهم می آورد، زیرا تهدید به ارتباط خوب و سالم 
آسیب می رساند، قابلیت انعطاف را کاهش داده و به جاي عالقه 

به کل نظام، حفاظت از خود را تحریک مي کند.
جهاني1    بهداشت  سازمان  تعریف  توسعة  پایة  بر   )2001( بران 
اجتماعي  و  ذهني  فیزیکي،  رفاه  از  حالتي  به عنوان  را  سالمت 
بدن  استعارة  از  بران  مي کند.  تعریف  بیماري  فقدان  فقط  نه  و 
انسان براي توصیف سازمان استفاده مي کند. در این روش، تنه 
به ساختار، طرح سازماني، استفاده از قدرت، فرایندهاي ارتباطي 
اهداف،  باورها،  چگونه  اینکه  به  مغز  دارد.  اشاره  کار  توزیع  و 
سیاست ها و رویه هاي اساسي اعمال مي شوند، تعارض چگونه 
اداره می شود، تغییر چگونه مدیریت می شود، با اعضا چگونه رفتار 
می شود و سازمان چگونه یاد مي گیرد، اشاره مي کند. روح، هسته 
یا قلب یک سازمان است؛ چه چیزي آن را به تپش در مي آورد و 
به آن نیرو مي دهد و با مشاهده قابل اندازه گیري است. افزایش 
یا کاهش سالمت چیزي است که مي تواند از طریق رفتار افراد 
در سازمان نظارت شود و در کیفیت روابط بین افراد قرار مي گیرد 

)رجبی فرجاد و همکاران،1393(.
ماتیو مایلز2 یک سازمان سالم را سازماني تعریف مي کند که "نه 
تنها در محیط خود دوام مي آورد بلکه در یک برهه زماني طوالني 
نیز به طور کافي سازش کرده و توانایي هاي بقاء و سازش خود 
را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می دهد". چیزي که در 
این تعریف واضح است این است که سازمان سالم با نیروهاي 
مانع در بیرون به طور موفقیت آمیزي برخورد کرده، نیروي آن را 
به طور اثربخشي در جهت اهداف و مقاصد اصلي سازمان هدایت 

مي کند.
سالمت  ضعف  نشانه هاي  از  برخي   )2002( کلینگل  و  الیدن 

ســازماني را به شرح زیر بیان مي کنند:
1. کاهش سودمندي و منفعت سازمان

2. افزایش غیبت کارکنان

3.  فقدان کانال هاي ارتباطي باز
4. اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالي سازمان

5. فقدان تعهد کارکنان نسبت به سازمان
6. وجود سطوح پاییني از روحیه و انگیزش در کارکنان

7. نادیده انگاشتن اعتبار سازمان توسط کارکنان
8. فقدان وجود رفتارهاي غیراخالقي در سازمان

9. اهداف منظم و دسته بندي شده
10. فقدان دوستان مجرب و یا اطمینان براي کارکنان در سازمان

11. فقدان برنامه هاي آموزشي و توسعه اي
12. فقدان اعتماد بین کارکنان سازمان

از دیدگاه کیت دیوس3  زماني سازمان سالم است که کارکنان 
احساس کنند کاري سودمند انجام مي دهند و به احساس رشد 
و پرورش شخصي دست مي یابند. آنان بیشتر کاري شوق انگیز 
را که خشنودي دروني فراهم مي آورد دوست دارند و مي پذیرند. 
بسیاري از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابي شغلي 
را جستجو مي کنند. آنان مي خواهند که به سخنان آنها گوش داده 
شود و با آنان چنان رفتار شود که گویي هر یک داراي ارزش 
وجودی فردي هستند. آنان مي خواهند که اطمینان یابند سازمان 
مي کند.  دلسوزي  آنان  دشواري هاي  و  نیازها  براي  به راستي 

)انصاري و همکاران، 1388( 
پارسونز در تعریف یک سازمان سالم مي گوید: "همة سیستم هاي 
اجتماعي براي بقاء و توسعه، باید خود را با محیط اطراف انطباق 
بسیج  مقاصد خود  آوردن  به دست  براي  را  مربوط  منابع  دهند، 
کنند، فعالیت هاي خود را هماهنگ و همسان سازند و در کارکنان 
آنها تضمین  این صورت سالمت  در  نمایند.  انگیزه  ایجاد  خود 

می گردد".

         پارادایم ارزشي براي ایجاد سازمان سالم

مانو و همکاران )2007( ، یک پارادایم ارزش محور براي ایجاد 
را مطرح  ارزش هایي  آنها  داده اند.  ارائه  سالم  واقعاً  سازمان هاي 
مي کنند که تمایل به غایي بودن دارند و به خودي خود مطلوب 
هستند و هر کدام مي توانند ابزاري براي ایجاد شایستگي فردي 
در  را  سازماني  و سالمت  اثربخشي  و  باشند  بیشتر  سازماني  و 

بلندمدت افزایش دهند:
صداقت و راستگویي: مبادلة سازماني و معامالت بین سازماني 
بدون انتشار این انتظار اساسي که قراردادها و توافقات، با صداقت، 
حسن نیت و تمایل به محترم بودن، انجام مي شوند، غیرممکن 

است.

1. WHO
2. Matthew Miles
3. Kit Davis
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اعتماد: توانایي متعهد شدن و درگیر شدن در اثربخشي بلند مدت 
در معامالت سازماني را افزایش می دهد. 

ارتباطات  و  عادي  جریان هاي  تواضع،  اندکي  بدون  تواضع: 
و  تدافعي  رفتارهاي  با  گرفتن  قرار  تأثیر  تحت  به  سازماني 
برنامه هاي نشأت گرفته از سطح باالیي از بي کفایتي سازماني 

متمایل مي شوند.
احساس  دیگران  آنچه  احساس  توان  براي  پایه اي  دلسوزي: 
مي کنند و ایجاد مبنایي پایدار براي عمل دسته جمعي است و 
احساس اعتماد و احتمال اینکه ارزش هاي سازماني محقق شوند 

را افزایش مي دهد.
وضع  با  شخصي،  بین  سالم  روابط  براي  پایه اي  قدرشناسي: 
هنجارهایي از احترام و توجه مثبت به نیازها و کمک دیگران 

ایجاد مي کند.
خدمت: خدمت رساندن به دیگران، در فکر احساس و عمل، یک 
جو مولد ایجاد مي کند که ارتباطات را با درجة باالیي از کیفیات 
انساني بسط مي دهد، نه اینکه روابط عمدتاً با ارزش هاي ابزاري 

هزینه هاي معامالتي و مبادله شکل بگیرد.
آرامش و صلح: آرامش و صلح احتمال اینکه اعضاي سازماني 
احتمال  و  افزایش  را  باشند  راضي  سازمان  به  داشتن  تعلق  از 

فرسودگي را کاهش مي دهد.
آنچه  احساس و عقایدمان در مورد  اجازة رها کردن  بخشش: 
دیگران باید انجام بدهند و آنچه مي توانند انجام بدهند، است. 
استرس  کاهش  و  جدید  ابتکارات  پذیرش  احتمال  بخشش 
را  دیگران  که  زماني  مي دهد.  افزایش  را  سازمان  اعضاي 
انتخاب  را  دیگران  با  سالم تر  روابط  در  زندگي  مي بخشیم، 

مي کنیم )اسنایدر،2018(.

         راهکارهای ارتقاء سالمت نظام اداری در 
سازمان ها و ادارات

بی شک بر همگان فرض است که رعایت نظم و مقررات کار، از 
خود کار مهم تر است؛ چرا که در صورت عدم رعایت چارچوب و 
نظامات شکلی کار، کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد. لذا 
سالهاست که این مهم به عنوان اصلی انکارناپذیر در تمام جهان 
پذیرفته شده و مورد توجه ویژه نظام های اداری و دولت ها قرار 
گرفته است. در کشورمان نیز این ضرورت احساس و منتهی به 
وضع قانون گردیده است. دولت نهم طی الیحه ای، قانون ارتقاء 
سالمت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ 29/ 02/ 1387  
برای سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای 
پنج ماده و  قانون مذکور در سی و  اسالمی رساند که متعاقباً 
بیست و هشت تبصره به تاریخ 07/ 08/ 1390  با اصالحاتی مورد 

در  نهایتاً  و  گرفت  قرار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  تأئید 
تاریخ 17/ 10/ 1390  با دستور ریاست جمهوری وقت جهت اجرا 

ابالغ گردید.
اداری  نظام  به  دستیابی  به منظور  گفت  می توان  طورقطع  به 
نظام  این  چنانچه  و  هستیم  راه  ابتدای  در  مطلوب  و  شایسته 
براساس شاخص های شناخته شده جهانی اصالح و به روز نگردد 
توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و … محقق نخواهد شد. به 
نظر می رسد تدوین قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با 
فساد، شرط کافی برای اصالح نظام اداری و شرط الزم آن است 
که اصول زیر در دستور کار عاجل قرار گیرد تا در آینده نزدیک 

شاهد ارتقاء سالمت نظام اداری کشور باشیم:
 1. تقویت نگرش و باورهای دینی کارکنان و مدیران

2. قانون گرایی کارکنان و مدیران
3. عدم تمرکز اداری و مشارکت دادن کارکنان در اداره امور

4. عدالت در برخورد با کارکنان
استقرار  و  مدیران  و  کارکنان  عملکرد  بر  مستمر  نظارت   .5

نظام های سنجش عملکرد
6. رعایت اصل شایسته ساالری و گزینش صحیح کارکنان و 

مدیران
7. نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی

8. نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران
9. بهبود وضع معیشتی کارکنان و مدیران

10.  پاکسازي نظام اداری از کارکنان و مدیران فاسد
11. شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری

12. برگزاری دوره های آموزش های مقابله با فساد اداری
13. رعایت اصل پاسخ گویی کارکنان و مدیران

14. کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها
15. اصالح و بهینه سازی روش های انجام کار و مکانیزه کردن 

فعالیت ها
اعطای  و  بازرسی  و  نظارت  واحدهای  بازسازی  و  اصالح   .16

نقش و مسئولیت بیشتر به آنها
17. ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری

18. آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی 
 )سهرابی و همکاران،1396(.

        بخش دوم:آموزش و نقش آموزش در سالمت 
اداری 

آموزش تجربه مبتنی بر یادگیري و به منظور ایجاد تغییرات نسبتًا 
پایدار در فرد است تا او را قادر به انجام کار و بهبود در توانایی 
ایجاد تغییر در نگرش و رفتار اجتماعی و افزایش دانش و مهارت 
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نماید. آموزش فرایندي است که طی آن فرد مهارت هاي مورد 
نیاز براي انجام دادن یک عمل یا وظیفه شغلی را کسب می کند 
یا مهارت ها در او بیشتر می شود. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر 
دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. بی تردید آموزش چیزي 
بیش از یک درمان فوري و کم اثر براي مشکالت سازمانی است. 
درمانی است که منجر  آموزش در شکل صحیح خود، همانند 
به بهبود عملکرد می شود. آموزش موثر، نیازهاي آموزشی را به 
به  براي دستیابی  از رویکردهاي صحیح  ارزیابی می کند.  دقت 
هدف استفاده می کند، ابزارهاي آموزشی صحیح را برمی گزیند، 
از روش هاي آموزشی بهره می برد، نتایج آموزش را می سنجد و 
براي اطمینان از اثر نهایی آموزش، نتایج آن را پیگیري می کند 

)قدمی،1395(.
آموزش: به معناي انتقال دانستنی ها و مهارت ها از یکی به دیگری 

است به طوري که موجب تحولی در رفتار گردد.
به دوره هاي کوتاه مدت اطالق می شود  آموزش ضمن خدمت: 
خود طی  مهارت  و  دانش  افزایش  سازمان جهت  کارکنان  که 
در  که  می شود  ارائه  کارمندانی  به  آموزش  نوع  این  می کنند. 
سازمان  در  وظایف  انجام  مشغول  و  بوده  سازمان  استخدام 
و  معلومات تخصصی  ازدیاد  آموزش  این  از  و غرض  می باشند 

صیقل بخشیدن به مهارت هاي شغلی کارمندان است. 
بهره وري: مجموع کارایی و اثربخشی است. کارهاي درست را 

درست انجام دادن.
ارتباط: همبستگی و تاثیر مثبت یا منفی دو چیز بر یکدیگر است 

)فتحی واجارگاه، 1395(.
آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. 
آموزش کوشش در جهت تغییر آگاهی هاي افراد است که فرد را 
براي کسب آگاهی هاي تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات 
و رفتارها پرورانده و جهت فکري و سرنوشت انسان ها را عوض 
می کند. آموزش تجربه اي مبتنی بر یادگیري و به منظور ایجاد 
انجام کار و  به  قادر  را  او  تا  پایدار در فرد است  نسبتاً  تغییرات 
بهبودبخشیدن به توانایی ها، تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار 
اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش 
است  روش هایی  آموزش مجموعه  است.  با همکاران  تعامل  و 
که به وسیله آن مهارت هاي الزم براي انجام کارها به کارکنان 
شیوه هاي  انواع  بیان  در  می شود.  داده  یاد  نیازشان  با  متناسب 
آموزش می-توان تقسیم بندی هاي مختص را ایجاد نمود، اما در 
مورد آنچه که در اغلب سازمان ها براي کارکنان مورد استفاده قرار 

می گیرد، می توان به سه شیوه کلی آموزش اشاره کرد:

1. خودآموزي: در این شیوه آموزش، تالش فرد براي رسیدن به 
ناشناخته هاي حوزه شغلی خود از طرق مختلف صورت می گیرد. 
عوامل مختلفی در شیوه خودآموزي موثر است. از جمله: عالقه 
خود فرد به آموزش، فراهم بودن زمینه خودآموزي و برنامه ریزي 
براي خودآموزي کارکنان و تاثیر مستقیم این شیوه آموزش در 
ارتقاء شغلی. منابع مختلف خودآموزي کارکنان را می توان کتاب و 
نشریات ادواري، منابع الکترونیک و نرم افزارهاي مختلف و شبکه 

جهانی وب یا اینترنت نام برد.
2. آموزش ازطریق همکاران: شیوه اي است که کارمند از دانش 
و تجربیات همکار خود به عنوان یک منبع اطالعاتی در دسترس 
دارد  به همراه  را  پاسخ  و  پرسش  این شیوه،  استفاده می نماید. 
و سوال کننده سریعاً جواب خود را دریافت می کند و یک نوع 
بازآموزي اطالعات را براي کارمند آموزش دهنده به همراه دارد و 

نیاز به ابزار و امکانات خاصی ندارد.
3. برگزاري کالس هاي آموزشی )ضمن خدمت(: در این شیوه 
برنامه ریزان منابع انسانی از طریق برگزاري کالس هاي آموزشی 
اختیار  را در  نیاز کارمندان  آخرین اطالعات مورد  تا  می کوشند 
آنان قرار دهند. در شیوه آموزش ضمن خدمت، فرد با قرارگرفتن 
در فضاي استاد و شاگردي، انگیزه بیشتري براي یادگیري پیدا 
انسجام  از رسمیت و  این دوره هاي آموزشی  می کند. همچنین 
و  )بیدلی  هستند  برخوردار  قبل  شیوه  دو  به  نسبت  بیشتري 

همکاران،1397(.
آموزش سازمانی دربرگیرندة طیف گسترده اي از اقدامات و فرایند 
است که نقشه یا مسیر اجراي آموزش را نشان می دهد و چرخة 
عملیات و تقدم و تأخر آنها را تعیین می کند. الگوهاي مختلفی 
و  دارد  وجود  سازمان ها  در  کارکنان  آموزش  نظام  درخصوص 
بودن  فرایند  پیشنهاد شده است.  آن  براي  فرایندهاي متعددي 
آموزش به مواردي می پردازد که می توان به پدیده بودن، تغییرات 
یا رویکردهاي متصل به هم، هدف دار بودن و پویا بودن آموزش 
اشاره کرد. در اینجا به برخی الگوهاي آموزش سازمانی به صورت 
صاحب نظران  از  یکی  سینگر1،  می شود.  پرداخته  فهرست وار 
مشهور حوزة مدیریت منابع انسانی، آموزش کارکنان را شامل 
انتخاب  و  نیازها، طراحی  ارزیابی  داند:  می  اصلی  مرحلة  چهار 
روش یادگیري، ارزیابی نتایج یادگیري و تجزیه و تحلیل نیازها 
)سینگر،1990(. کریج2 آموزش کارکنان را به پنج مرحلة اصلی 
برنامه و  اجراي  برنامه،  آموزشی، توسعه و تدوین   (3ADDIE)
ارزشیابی برنامه تقسیم کرده و آن را براساس سرواژه هایی نامیده 
است )کریج، 1996(. استون4 این مراحل فرایند آموزش کارکنان 

1. Singer
2. Craige
3. Analysis Design Development Implementation Evaluation

4. Stone
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را شامل سه مرحلة اصلِی نیازسنجی، اجرا و ارزشیابی می داند 
)قهرمانی، 1388(.

تعیین  شامل  اصلی  مرحلة  هفت  را  کارکنان  آموزش  هاکت1 
نیارهاي آموزشی، انتخاب فرصت هاي یادگیري، طراحی انتخاب 
فرصت هاي یادگیري، طراحی آموزشی، مواد و تجهیزات آموزش، 
تعیین روش هاي آموزش، ارزیابی یادگیري، ارزشیابی و تجدیدنظر 

در برنامه می داند )وی تائو تای،2014(
آموزش سازمانی چه از منظر سابقه و نقشی که در توسعه و تعالی 
سازمان ها داشته است و چه از لحاظ چشم انداز تحوالت آینده آنها 
از اهمیت و جایگاه منحصر به فردي برخوردار است. مطالعات 
سرمایه گذاري  و  توجه  بین  که  است  داده  نشان  اخیر  دهه  دو 
امر آموزش و پرورش مدیران و کارکنان خود و  سازمان ها در 
رشد و توسعه پایدار آنها رابطه و همبستگی مستقیم وجود دارد. در 
پاسخ به این پرسش که چرا سازمان هاي پیشرو در زمینه آموزش 
کارکنان خود سرمایه گذاري هاي کالنی می کنند و برنامه هاي 
آموزشی متنوع و گسترده اي را براي اعضاي خود تدارک می بینند 
می توان به انگیزه سازمان ها در این زمینه به شرح زیر اشاره کرد:

از  بسیاري  کهنه شدن  موجب  علوم  و  تکنولوژي  در  پیشرفت 
مهارت ها شده است.

از گذشته مطرح  بیشتر  بین کارکنان  تخصص گرایی شغلی در 
است و نیاز به یک برنامه جامع و عملیاتی متفاوت با گذشته دارد 
که کارکنان را با مهارت هایی آشنا کند تا بتوانند با نیازهاي شغل 

جدید، خود را سازگار کنند.
تخصص،  کارمند،  یک  اشتغال  دوره  طول  در  شغلی  پیشرفت 
مهارت، پست ها و مشاغل متفاوتی را مطرح می سازد و هر پست 

به دانش، مهارت و تجارب منحصر به فردي نیاز دارد.
به کارگیري شیوه هاي ابتکاري و جدید در اجراي امور، سازمان ها 
را همزمان با تغییر و تنوع در تجهیزات و استفاده از تکنولوژي هاي 
مدرن نیازمند تجهیز کارکنان به فنون و روش هاي جدید انجام 

کار می سازد.
دوالن و شولر از فواید آموزش هاي سازمانی و حرفه اي در سه 
حیطه بحث و محاسن متعددي را در زمینه سازمانی، فردي و 
به  سازمانی  بعد  در  مثاًل  کرده اند.  بیان  انسانی  منابع  مدیریت 
بعد  در  و  سازمانی  بالندگی  مطلوب،  ارتباطات  اهداف،  تحقق 
فردي به عواملی از قبیل کاهش فشار روانی، ایجاد اعتماد به 
نفس، تصمیم گیري بهتر، تقویت مهارت هاي گفتاري، شنیداري، 
نوشتاري و در بعد مدیریت منابع انسانی به فاکتورهایی از جمله 
بهبود ارتباطات بین افراد و گروه ها، اجراي مقرارت و سیاست هاي 
سازمانی، بهبود روحیه گروهی و همبستگی گروهی اشاره کرده اند 

)قهرمانی، 1388(.

          پیشینه پژوهش

پژوهشي   )1396( سال  در  همکاران  و  ابوالفضلي  پژوهشي  در 
نظام سالمت  ارتقای  و  تحول  در  آموزش  "نقش  عنوان  با  را 
اداری با رویکرد اداره آموزش و پرورش" مورد بررسي قرار دادند. 
آموزش و پرورش نیروی انسانی در ارگان ها تا پیش از پیدایش 
مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، 
به صورت منظم و علمی مورد توجه نبوده است. با رشد سریع و 
بزرگ تر شدن ادارات دولتی و پیچیده تر شدن اداره امور عمومی، 
توجه به آموزش کارکنان مورد اهمیت قرار گرفت. در کشورهای 
آموزش های  و  فرهنگ سازی  روش های  از  استفاده  با  پیشرفته 
و  بهبود  زمینه  در  فراوانی  انسانی  نیروی  و  اعتبارات  عمومی، 
نهادینه نمودن رفتارهای صحیح هزینه می گردد تا بتوانند سطح 
دانش و رفتارهای صحیح افراد در مواجه با مسایل روزمره در 
جهات مختلف زندگی را ارتقاء دهند. لذا هدف از مقاله حاضر که 
به صورت توصیفی و تحلیلی براساس منابع کتابخانه ای می باشد، 
بهسازی  و  بالندگی  و  توسعه  تحول،  در  آموزش  نقش  مطالعه 
نیروی انسانی در ارگان های دولتی به ویژه در آموزش و پرورش 
است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که هر چه دانش و 
پیشرفت های علمی و  نیازهای جامعه،  با  مهارت های کارکنان 
تغییرات فنآوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه 
اطمینان از موفقیت فرد و سازمان باالتر می رود. بنابراین نظام 
اداری کارآمد، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش 
فکری و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کاال و ارایه 
خدمات، براساس نیاز واقعی ارباب رجوع و همچنین به کیفیت، 

کمیت و سودآوری منطقی آن نیز توجه خاص دارد.
عنوان  با  را  پژوهشي   )1393( سال  در  همکاران  و  احمدي 
"بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقاء نظام 
این  مطالعه  از  دادند. هدف  قرار  بررسي  مورد  اداری"  سالمت 
تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای 
نظام سالمت اداری می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی 
فرماندهی انتظامی استان مازندران هستند که با استفاده از فرمول 
کوکران، 108 نفر به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری 
از دو بخش تشکیل  اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بودکه 
شده است. سواالت مربوط به فناوری اطالعات دارای 20 سوال 
و سالمت اداری 27 سوال بوده است. روایی سواالت از طریق 
جمعی از متخصصان و اساتید گروه مورد تایید قرار گرفت. پایایی 
سواالت با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ برای فناوری اطالعات 
تایید  و  سنجش  مورد  اداری0.73  سالمت  و  ارتباطات0.92  و 
قرارگرفت، برای بیان توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش 

1. Hackett
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آمار توصیفی و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از 
  SPSS آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار
استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری 

بین فناوری اطالعات و ارتقای نظام سالمت اداری وجود دارد.
مرادي و همکاران در سال )1393( پژوهشي با عنوان "سالمت 
سازمانی در نظام آموزشی" انجام دادند. آموزش و پرورش یکی 
از بنیادی ترین و بااهمیت ترین سازمان های دنیای امروز است و 
اغلب مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم با این سازمان رابطه 
دارند و این بیانگر نقش کلیدی و حیاتی آموزش و پرورش در 
سرمایه  مهم ترین  انسانی  نیروی  انسانهاست.  پیچیده  زندگی 
سازمان ها است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته 
باشد، احتمال موفقیت و بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد. 
یکی از مقوله های بسیار مهم در سازمان آموزش و پرورش مقوله 

توانایی  شامل  تنها  سازمانی  سالمت  است.  سازمانی  سالمت 
شامل  بلکه  نیست  موثر  به طور  وظایف  انجام  برای  سازمان 
در  ناظران  و  است  مداوم  بهبود  و  رشد  برای  سازمان  توانایی 
با روحیه و  سازمان های سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس 
عملکرد وکانال های ارتباطی باز با موفقیت باال می باشند. یک 
سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار 
کنند، به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و موثر هستند. 
در این مقاله مفهوم سالمت سازمانی، ویژگی های سازمان سالم، 
مولفه های سالمت سازمانی، کارکردهای سیستم مدارس برای 
حفظ سالمت خود و تحقیقات انجام شده و نتایج و پیشنهادات 

عملی در این زمینه بیان می گردد.

        مدل مفهومي و فرضیه ها

           فرضیه اصلی

بین آموزش و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم در سازمان 
تامین اجتماعي شهرستان سنندج رابطه معناداري وجود دارد.

          فرضیه های فرعی

بین آموزش قبل از خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق 
مردم رابطه معناداري وجود دارد.

بین آموزش ضمن خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق 
مردم رابطه معناداري وجود دارد.

         روش شناسي پژوهش

به منظور بررسي فرضیه ها و سواالت پژوهش از روش پژوهش 
همبستگي استفاده شده است.

ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه 
یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، 

یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر 
رابطه  نوع  همچنین  و  رابطه  شدت  همبستگی  ضریب  است. 
)مستقیم یا معکوس( را نشان می دهد. این ضریب بین 1 تا 1- 
است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

برای  و  است  پارامتری  روشی  پیرسون  همبستگی  ضریب 
داده هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. 
 1=r ضریب همبستگی پیرسون بین 1- و 1 تغییر می کند. اگر
بیانگر رابطه مستقیم کامل بین دو متغیر باشد، رابطه مستقیم یا 
مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش )یا کاهش( 

یابد، دیگری نیز افزایش )یا کاهش( می یابد )خاکي،1397(.

        جامعه آماری و نمونه آماری مورد بررسی

جامعه آماري را مي توان این گونه بیان کرد: جامعه آماري عبارت 
است از کلیه عناصر و افرادي که در مقیاس جغرافیایي مشخص 

داراي یک یا چند صفت مشترک باشند )خاکي،1397(.
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         روش های گردآوری اطالعات

به منظور گردآوري داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. در 
این پژوهش برای جمع آوري اطالعات از دو روش کتابخانه ای و 

میدانی استفاده  شده است:
جهت تدوین ادبیات و بخش های نظریمقاله از روش کتابخانه ای 
ساینس  اطالعاتی  بانک های  اینترنتی  جستجوی  شد.  استفاده 
دایرکت در منابع التین و جستجو در سایت ایرانداک، سیویلیکا، 
نورمگز، پورتال جامع علوم انسانی و غیره، در منابع فارسی، از 
در  آزمودنی ها  به مطالعه  میدانی  بودند. روش  موارد  این  جمله 
محیط طبیعی خود می پردازد و شامل جمع آوری داده های اولیه 
مشارکتی،  مشاهده  آزمودنی هاست.  خود  از  جدید  اطالعات  یا 

پرسشنامه و مصاحبه، نمونه هایی از پژوهش های میدانی است. 
برای سنجش متغیر آموزش از پرسشنامه استاندارد )ابیلی،2019( 
که از 2 بعد تشکیل شده و شامل 15 سوال، )سواالت ا تا 15( ، 

استفاده شده است.

مردم  حقوق  از  صیانت  و  اداري  سالمت  متغیر  سنجش  برای 
شامل  که  همکاران،2016(  و  )پاندی  استاندارد  پرسشنامه  از 

10سوال، )سواالت ا تا 10( استفاده شده است. 
 5 مقیاس  براساس  و  فاصله ای  پرسشنامه  اندازه گیري  سطح 
این پرسشنامه توسط کارکنان علوم  لیکرت مي باشد.  درجه اي 
پزشکی استان کردستان تکمیل شده و از آن ها خواسته شد تا 
در طول  آن ها صدق مي کند،  مورد  در  تا حدي که  را  گویه ها 
تا حدودی،  لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم،  مقیاس 5 درجه اي 

مخالفم و کاماًل مخالفم(، مشخص کنند.

         تعیین روائی ابزار سنجش

مقصود از روایی یا اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که آیا 
وسیله مورد نظر، آن خصیصه ای را که ما می خواهیم بسنجیم 
پرسشنامه  روایی  تعیین  جهت  خیر.  یا  می سنجد  به درستی  را 
آن،  تدوین  و  تهیه سواالت  از  بعد  روایی صوری  از  استفاده  با 

بر این اساس جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان 
در علوم پزشکی استان کردستان می باشد که بر اساس آمار اخذ 
شده از کارکنان علوم پزشکی استان کردستان، تعداد کل آنها 

400 نفر مي باشد.

حجم نمونه:

گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعة آماری است که با مطالعة 
آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعة آماری تعمیم دهد. 

از آنجا که معمواًل تعداد جامعه آماری زیاد و بعضاً دست  نیافتنی 
هستند، محقق تعدادی از این جامعه را به عنوان نمونه انتخاب 
می کند؛ به صورتی که نمونه اختصاص یافته معرف جامعه آماری 
روش  از  آماری  نمونه  انتخاب  برای  پژوهش  این  در  باشد. 

نمونه گیری تصادفی ساده استفاده  شده است )خاکي،1388(.
تعداد نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران محاسبه 
شد؛ که در این جا،q=0/5 ،p=0/5 ،z=0/96 و d=0/05 منظور 

شده است.

جدول 1: اجزا فرمول کوکران
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پرسشنامه در اختیار متخصصان حوزه-های مدیریت قرار گرفت 
و  تایید شد. 

          تعیین پایایی ابزار سنجش

در این پژوهش براي به دست آوردن پایایي پرسشنامه از ضریب 
آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجراي 
انتخاب  تصادفي  به طور  پژوهش  نمونه  از  نفر  پرسشنامه،30 

داده هاي   . گرفت  قرار  آنان  اختیار  در  پرسشنامه  شدند، سپس 
آماري  نرم افزار  از  استفاده  با  پرسشنامه ها  این  از  آمده  به دست 
اس پی اس اس تجزیه و تحلیلی شد. میزان ضریب پایایی با 
روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد. اگر ضریب پایایی بیشتر از 0.7 
باشد سواالت پرسشنامه پایا می باشد و بقیه پرسشنامه هم توزیع 

می شود.ضرایب پایایی  در جدول 2 ارائه شده است.

          آزمون فرضیه های پژوهش

داده  نشان   3 جدول  در  پژوهش  داده های  بودن  نرمال  آزمون 
سنجش  برای  اسمیرنف  کولموگروف-  آزمون  از  است.  شده 
نرمال بودن متغیرها استفاده شد. در این آزمون در صورتی که 

سطح معنی داری کمتر از 0/05 باشد می توان ادعا نمود که توزیع 
داده های پژوهش نرمال نیست و برعکس همان طور که در این 
جدول مالحظه می شود متغیر های آموزش و سالمت اداري و 
صیانت از حقوق مردم سطح معنی داری بیشتر از 05/ . دارند و 

می توان نرمال بودن آنها را تایید کرد. 

         آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي 
فرضیه اصلي

حقوق  از  و صیانت  اداري  و سالمت  آموزش  بررسي  به منظور 
مردم، از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شده است. بر این 
مقدار  سنجش  براي  پیرسون  آزمون  از  حاصل  نتایج  اساس 
همبستگي بین این دو متغیردر جدول 4 مشاهده مي شود که در 

 )r=0/710( برابر با P<0/01 سطح اطمینان 99% و مقدار خطای
که این ضریب از نظر آماري معني دار مي باشد. بنابراین با در نظر 
گرفتن (Sig=0/001) در آزمون پیرسون فرضیه     ، رد شده 
و فرضیه مقابل      ، که همان فرضیه اصلي پژوهش مبتني بر 
رابطه معنادار بین آموزش و سالمت اداري و صیانت از حقوق 

مردم در علوم پزشکی استان کردستان تأیید مي گردد. 

جدول 2: ضرائب پایایی آلفای کرونباخ

جدول 3: آزمون نرمال بودن داده های پژوهش

پایایی یا آلفاي کرونباخابعاد

0.756آموزش

0.913سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم

نتیجهسطح معناداریآماره کومولوگروف - اسمیرنوفابعاد

نرمال.1.066206آموزش

نرمال1.2380.093آموزش قبل از خدمت

نرمال3.5090.189آموزش ضمن خدمت

نرمال2.4560.542سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم
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         آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي 
فرضیه فرعي

فرضیه فرعي اول: بین آموزش قبل از خدمت و سالمت اداري و 
صیانت از حقوق مردم رابطه معناداري وجود دارد.

در ارتباط با فرضیه فرعي اول، نتایج ضریب همبستگي پیرسون 
بین  مطابق جدول 5، مشاهده مي شود که ضریب همبستگي 

آموزش قبل از خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم 
که در سطح اطمینان 99% و مقدار خطای P <0/01 برابر با 
)r=0/703( این ضریب از نظر آماري معني دار مي باشد. بنابراین 
با در نظر گرفتن (Sig=0/001) در آزمون پیرسون فرضیه         ، 
رد شده و فرضیه مقابل       ، که مبتني بر وجود رابطه معنادار 
بین آموزش قبل از خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق 

مردم است، پذیرفته می شود.

فرضیه فرعي دوم: بین آموزش ضمن خدمت و سالمت اداري و 
صیانت از حقوق مردم رابطه معناداري وجود دارد.

در ارتباط با فرضیه فرعي دوم، نتایج ضریب همبستگي پیرسون 
مطابق جدول 6 مشاهده مي شود که ضریب همبستگي بین بعد 
هوش تجاری و رفتارهای نوآورانه که در سطح اطمینان %99 

و مقدار خطای P<0/01 برابر با )r=0/698( این ضریب از نظر 
 )Sig=0/001( آماري معني دار مي باشد. بنابراین با در نظر گرفتن
در آزمون پیرسون فرضیه        ، رد شده و فرضیه مقابل       ، که 
مبتني بر وجود رابطه بین آموزش ضمن خدمت و سالمت اداري 

و صیانت از حقوق مردم است، پذیرفته می شود. 

جدول 4: ضریب همبستگي آموزش و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم

جدول 5: ضریب همبستگي بین آموزش قبل از خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم

جدول 6: ضریب همبستگي بعد آموزش ضمن خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم

همبستگي

 متغیر وابسته: سالمت اداري و
صیانت از حقوق مردم

متغیر مستقل: آموزش
**710.همبستگي پیرسون

0.001سطح معناداري
با سطح اطمینان %99

همبستگي

 سالمت اداري و صیانت از حقوق
مردم

آموزش قبل از خدمت
**703.همبستگي پیرسون

1.00سطح معناداري دوسویه
با سطح اطمینان %99

همبستگي

 سالمت اداري و صیانت از حقوق
مردم

آموزش ضمن خدمت
**698.همبستگي پیرسون

10.00سطح معناداري دوسویه
با سطح اطمینان %99
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        نتیجه گیري 

در مطالعه حاضر تالش شد وضعیت سالمت اداری و صیانت 
از حقوق مردم در علوم پزشکی استان کردستان تعیین شود و 
براساس نتایج به-دست آمده راهکارهایی جهت حفظ و ارتقای 
با  اداری  سالمت  مطالعه  این  در  گردد  پیشنهاد  سالمت  این 
از  محدودی  قلمرو  در  پرسشنامه ،،  از  استفاده  و  کمی  رویکرد 
بخش سالمت در علوم پزشکی استان کردستان ارزیابی شد. با 
توجه به این محدودیت ها به نظر می رسد مطالعاتی در راستای 
تدوین و اندازه گیری شاخص های عینی، جهت تعیین وضعیت 
سالمت اداری در محیط های بیمارستانی که سالمت اداری در 

آن ها از حساسیت بیشتری برخوردار است، اهمیت دارد.
مطالعه در زمینه آموزش و سالمت اداری می تواند مبنای ارایه 
راهکارهایی به مدیران سالمت در جهت افزایش میزان سالمت 
اداری و نیل به اهداف مقرر شده در سطح نظام سالمتقرار گیرد. 
بر این اساس انجام این گونه مطالعات از اهمیت خاصی برخوردار 
می باشد. باتوجه به یافته های مطالعه که نشان دهنده نیاز به انجام 
اقداماتی در راستای افزایش آموزش و سالمت اداری است، اتخاذ 
تدابیری برای افزایش تعلق خاطر کارکنان به بیمارستان، برقراری 
سیستم پاسخگویی و گزارش دهی کارآمد و آگاه سازی در مورد 
اهمیت اطالعات صحیح و انتقال آنها توصیه می شود. همچنین 
راهکارهای  شناسایی  به منظور  پژوهش هایی  می شود  پیشنهاد 
عملیاتی مبارزه با فساد اداری و ارتقای سالمت اداری در بخش 

سالمت طراحی و اجرا گردد.
یافته های تحقیق نشان از معناداري همبستگي آموزش و سالمت 
اداري و صیانت از حقوق مردم دارد. نتایج حاکی از این بود که 
رابطه مستقیم و معني داري بین آموزش و سالمت اداري و صیانت 
از حقوق مردم وجود داشته و مقدار ضریب همبستگی آن برابر 
با 0/710 بوده است. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج پژوهش 
حیدریه و منتظر حجت )1398( و بابایي و همکاران )1397( و 
مولوي و برمکي )1397( و حسیني و صلواتي )1397( و جاي 
و کنت )2014( همخوانی دارد. در شرایط فعلی سالمت اداري 
تصمیم گیری های  و  به سیاست گذاری  منجر  پزشکي  علوم  در 
اثربخش در سطوح مختلف می شود که این روند ارائه مناسب و با 
کیفیت خدمات به ذینفعان را به دنبال دارد. امروزه سالمت اداري، 
از جمله پرکاربردترین رویکردهای مقابله با فساد در علوم پزشکي 

کردستان به شمار می رود. زیرا از یک طرف  در جهان کنونی یکی 
از اهداف اساسی آن پرورش و رشد استعدادهای افراد و حرکت 
دادن آنها به سمت انسان های سالم و متعهد به جامعه انسانی 
و از طرف دیگر؛ متعادل کردن و توسعه بخش های اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه می باشد. از این رو، باتوجه به 
چنین اهمیت و ضرورتی، مسئوالن و سیاست گذاران در سطوح 
کالن، پرداختن به سالمت اداري بیمارستان ها را در اولویت های 
از سالمت  داده اند. در حقیقت چنانچه علوم پزشکي  قرار  خود 
اداري الزم برخوردار باشد، در راستای بقای معنادار خود و ادامه 
حیات قادر خواهد بود که به صورت اثربخشی دستیابی به اهداف 
و مقاصد خود را هموار کرده و با شناسایی موانع و چالش های 

پیشرو، پاسخگوی محیط درونی و بیرونی خود باشد.
یافته های تحقیق نشان از معناداري همبستگي آموزش قبل از 
نتایج  دارد.  مردم  حقوق  از  و صیانت  اداري  و سالمت  خدمت 
حاکی از این بود که رابطه مستقیم و معني داري بین آموزش قبل 
از خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم وجود دارد و 
ضریب همبستگی برابر با 0/703 بوده است. نتیجه این مقاله با 
نتایج کار ابوالفضلی و همکاران در سال )1396( همخواني دارد و 
نقش آموزش در تحول و ارتقای نظام سالمت اداری مورد تایید 

قرار گرفت.
یافته های تحقیق نشان از معناداري همبستگي آموزش ضمن 
نتایج  دارد.  مردم  حقوق  از  و صیانت  اداري  و سالمت  خدمت 
این بود که رابطه مستقیم و معني داري بین آموزش  از  حاکی 
ضمن خدمت و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم وجود 
داشته و ضریب همبستگی برابر با 0/698 بوده است. نتایج این 
مقاله با نتایج کار معتمدي نیا در سال )1392( با موضوع بررسي 
ابعاد دوره های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی مورد 

تایید قرار گرفت.
بر این اساس پیشنهادات زیر ارائه می گردد: 

براساسیافته های پژوهش، پیشنهاد می گردد که در زمان تدوین 
برنامه ها و استراتژی های آتی سالمت اداري، دست اندرکاران و 
را  یافته های تحقیق  با نگاهی جامع،  آموزشی  سیاست گذاران 
از آنها به عنوان زیرساخت ها و ظرفیت های  مدنظر قرار داده و 

بالقوه نظام پزشکي بهره گرفته شود.
از آنجایی که سالمت سازمانی فرایندی روان و مستمر بوده و 
می پذیرد،  تأثیر  سازمانی  برون  و  درون  پویایی های  از  به شدت 
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راستای  در  که  می گردد  پیشنهاد  پزشکي  نظام  مدیران  به 
نهادینه سازی آن در سطوح و واحدهای مختلف، این روانی و 
تعاملی بودن فرایندی آن را در نظر گرفته و تمام مؤلفه های 
شناسایی شده را به صورت جامع اجرایی و در جهت دستیابی به 

اهداف سازمان عملیاتی کنند.
به مدیران پیشنهاد می شود تا قوانین و مقررات استخدامی را قبل 

استخدام کارمند رعایت کنند.
از ورود  تا قبل  آیین نامه های استخدامی در سازمان اجرا شود 
اعضا به سازمان آن را رعایت کنند که آموزش هاي سازمانی 

بیشتر شود.
به مدیران پیشنهاد می شود کاری را که کارکنان انجام می دهند، 
چون براي خود آنها مهم مي باشد؛ پس مدیران براي آن کار 

اهمیت و ارزش قائل باشند. 
در سازمان پیشنهاد می گردد توانایی های شغلی افراد بر حسب 

شغل آنها کاماًل رعایت شود.
محیط کاری را طوری برای تازه واردان فراهم کنند تا آنها بتوانند 

خود را با آن شرایط انطباق دهند.
در سازمان، نظام انتقادات و پیشنهادات فعال گردد، به طوری که 

کارکنان بتوانند با بیان دیدگاه ها و انتقادات هم مشکالت کاری 
خود را مطرح، هم با طرح ایده ها و طرح های نو، سازمان بتواند 

سریع تر به اهدافش نائل گردد.
به کارکنان الیق و توانمند، تفویض اختیار داده شود. تفویض 
اختیار، مشارکت و توانمندی کارکنان را در بهبود امور افزایش 
خواهد داد و این به نوبه خود باعث خواهد شد عملکرد شغلی 

کارکنان افزایش یابد.
مدیران توانایی ها، نقاط قوت و استعدادهای کارکنان را شناسایی 

و نسبت به پرورش آن، اقدام نمایند.
مدیران رسالت و اهداف آموزشی سازمان را کاماًل برای افراد 

توضیح دهند.
مدیران تالش کنند فرصت های آموزشی برابر در سازمان برای 

افراد ایجاد کنند.
پیشنهاد می گردد تا خالقیت و پویایی کارکنان از طریق دوره های 

آموزشی ایجاد شود.
مدیران زمینه ای فراهم سازند تا بین کارکنان پست های مرتبط 
به تخصص، مخصوصاً پست هایی که ارتباط نزدیک تری با هم 

دارند، مشورت ها و تبادل نظرهای علمی الزم صورت پذیرد.
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