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  مقاله پژوهشي

  ه با ياروم يدانشگاه علوم پزشک رانيمد ييکار آبر  مؤثرعوامل  يبررس
  تيريمد گانه سه يها مهارتبر  ديتأک

  

  ٢دريمه پورحي، رح٭١نژاد يزيبهاره عز
 

  19/06/1393تاریخ پذیرش  18/04/1393تاریخ دریافت 
  

  دهيچک
ت اسـت.  يـ حـائز اهم  ياسيو س ي، اجتماعي، فرهنگيجهان، نقش سالمت و حفظ آن در رشد و توسعه اقتصاد يامروزه در تمام کشورهاو هدف:  نهيزم شيپ

 ييکار آو  يستگيد از شايان بايران و مربينه سالمت و درمان مديدر زم يو علم يبه اهداف آموزش يابيدست يامر توسعه معتقدند که برا نظران صاحب جهت نيبد
) يو فن يادراک، ي(انسان گانه سه يها مهارتو  تيريمشتمل بر سن، سابقه خدمت، سابقه مد يفرد يها يژگيوق، رابطه ين تحقيدر ا رو نيازاالزم برخوردار باشند. 

  شده است. يآنان بررس ييکار آران با يمد
 ٥٢شامل  ي. نمونه آمارباشد يمنفر  ١٠٣ران دانشگاه به تعداد ي، شامل مدي. جامعه آمارباشد يم يشيمايـ پ يفيق حاضر از نوع توصيروش تحق :ها روشمواد و 

ک پرسشـنامه مخصـوص   يـ از دو پرسشنامه استفاده شده اسـت.   ها داده يآور جمع يده است. برايانتخاب گرد يتصادف يريگ نمونهر است که با استفاده از يمد
  ران توسط کارکنان بود.يمد ييکار آسنجش  ي، برايگرياز آنان و د ياطالعات فرد يآور جمعران، جهت يمد

ـ P=٧٤٠/٠و  r=٢٥٠/٠( ييکار آن سن و ينشان داد که ب آمده دست بهج ياهم نتا: ها افتهي ) رابطـه  P=١٨٢/٠و  r=-١٨٨/٠( يـي کـار آ ن سـابقه خـدمت و   ي) و ب
، يران (فنيمد گانه سه يها مهارتن ي) وجود دارد. بP=٠٤/٠و  r=١٢٧/٠م معنادار (يرابطه مثبت و مستق ييکار آت و يرين سابقه مديب يوجود ندارد ول يمعنادار

  . شود يمران افزوده يمد ييآکار بر  ها آنک از يش هر يکه با افزاي، رابطه وجود دارد، بطورييکار آ) با يو ادراک يانسان
 يران برايمد يبرا ها آناز  يپژوهش بود که آگاه نيج اينتا ازجمله ييکار آبا  ها آنو نحوه رابطه  گانه سه يها مهارت، مؤثرشناخت عوامل : يريگ جهينتبحث و 

  سودمند خواهد بود. ييکار آبه  يابيدست
  هياروم يت، دانشگاه علوم پزشکيريمد گانه سه يها مهارت، ييکار آ: ها دواژهيکل
  

  576-584 ، ص1393 مهر، 60 یدرپ یپ، هفتممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره 
  

 ٠٩١٤٣٨٨٥٣٩٣ تلفن:ران، يام نور اي، دانشگاه پيتيگروه علوم تربآدرس مكاتبه: 

Email: bahareh19@gmail.com 
  

                                                
 سنده مسئول) يران (نويام نور اي، دانشگاه پيآموزش تيريش مديگرا يتيگروه علوم ترب يار، دکترياستاد ١
 ام نوري، مدرس دانشگاه پيت آموزشيريارشد مد يکارشناس 2

  مقدمه 
ــگاه  ــام دانش ــده ينظ ــي از   دار عه ــالمت يك ــزرگس ــر ب و  ينت

گردد کـه   اي محسوب مي اجتماعي هر جامعه يها نظامترين  پيچيده
نقش سازنده و اساسي در بقـاء و تـداوم فرهنـگ سـالمت داشـته و      

رود. امـروزه در اكثـر جوامـع،     زيربناي توسعه هر جامعه به شمار مي
اي  يـژه از جايگـاه و حساسـيت و   يحـوزه علـوم پزشـک    يها دانشگاه

دارند كه هنـوز در حـال    سروکاربا افرادي  چراکهبرخوردار هستند، 
افت علـم و کسـب مهـارت علـوم     يگيري، تثبيت شخصيت، در شكل

گيري شخصـيت و   ت شكليفيبوده و چگونگي و ک يمرتبط با پزشک
بـه عملكـرد    در آينـده بـه ميـزان زيـادي وابسـته      هـا  آنرفتارهـاي  

 درگـرو شرفت هر جامعه يرشد و پ رو ازاين ي دانشگاهي است.ها نظام

جامعه بـا   لذا. باشد يمدانشگاه  ويژه به يآموزش يها نظام هاي يتفعال
انتظـار دارد   ها آنآموزشي؛ از  يها نظامفراهم کردن امكانات الزم به 

كه افراد را مطابق الگوهاي مطلوب جامعـه پـرورش داده و نيروهـاي    
تحقق اين هدف مهم بسـتگي  ). ۱۰دهد (را پرورش  موردنيازانساني 

ته اسـت  به كارايي نظـام آموزشـي و نيـز بـه كـارايي مـديران وابسـ       
 درگرو ياديزان زيهر سازمان به م کار آيي توان گفت يمکه  طوري به

تحقيقات نسبتاً معدودي در  ازآنجاکهو  باشد يمت آن يريعملکرد مد
فته، هـدف  شناسايي عوامل مؤثر در كارايي مديران صورت گر ينهزم

و عواملي است كـه مـديران،    ها ويژگياز تحقيق حاضر نيز شناسايي 
را با كمترين منـابع و   آموزشيتوانند اهداف  بهتر مي ها آنبا داشتن 

 حداقل زمان ممكن تحقق بخشند و كارآمد باشند.
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 گانه مديريت هاي سه تأکيد بر مهارت علوم پزشکي اروميه بابررسي عوامل مؤثر بر کار آيي مديران دانشگاه 
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نـده کـه   يل پـرورش پزشـکان آ  يـ به دل يدانشگاه علوم پزشک
سـالمت افــراد جامعـه را بــه    نيتــأمر يـ ت حســاس و خطيمسـئول 

، كارآمد و آگاه بـه  مند عالقه، باتجربهند به مديران دلسوز، دار عهده
ــد    ــا بتوانن ــد اســت ت ــوم تربيتــي نيازمن مســائل روانشناســي و عل

و  هـا  آنان را از طريق شناسايي و رفع مسائل و مشكالت يدانشجو
هـت اهـداف صـحيح تعلـيم و     در ج شانياستعدادهاشكوفا نمودن 

تربيت رهنمون باشند. مديران به دليل نقش برجسته و مهمي كـه  
و آموزش دارند و نيز  يدر مديريت و رهبري در طول سال تحصيل

 يهاي شـغل  در ايجاد انگيزه تواند يمکه  به دليل اعمال و رفتارشان
مختلـف شـغلي و    يهـا  مهـارت مؤثر باشد، نيازمند كسب آگاهي و 

توسط  ها مهارت يريکارگ بهزان يشناخت و م). ۷هستند (ي ا حرفه
بــا عــواملي ماننــد جنســيت، ســطح  هــا آنمــديران و نــوع رابطــه 

تحصيالت، سابقه خدمت و سابقه مديريت ضمن خدمت از اهميت 
ـ نما و ضروري مـي  باشد يماي برخوردار  ويژه د تـا بـا روش علمـي    ي

ق حاضـر در  ين تحقيو پژوهش مداوم قرار گيرد، بنابرا يموردبررس
ات و ياسـت کـه چـه خصوصـ     ياساس سؤالن يبه ا ييپاسخگو يپ

   داشته باشد. ريتأثران يمد ييکار آدر  تواند يم يا حرفه يها مهارت
توانـد بـه بـاال بـردن      مديريت كارساز و كارآمد در دانشگاه مي

ــا دانشــجو يرضــايت اســات درجــه ان و يد از كــار، پيونــد اســتوار ب
، كـاهش افـت تحصـيلي، نـوآوري و خالقيـت در      ها آن يها انجمن
گيري بهينـه از منـابع انسـاني و مـالي و بـاالخره بـه        ، بهرهها روش

در ايـن تحقيـق    ).۸رسـاند ( ان ياري يشكوفايي شخصيت دانشجو
منظور از كارايي مجموعه عملكرد و رفتارهاي مورد مشاهده مـدير  

همكـاري و   دانشگاه بوده كه منجر به ايجاد محيطي دوستانه، جـو 
و بدين طريق تحقق اهداف آمـوزش و  ) ۱۱شود (اشتراك مساعي 

د، يبهبود يادگيري را با صرف كمترين فشار روانـي از سـوي اسـات   
علم سازمان و مـديريت   نظران صاحبن راستا يسازد. در ا ميسر مي

و باال بـردن كـارايي سـازمان،     ها سازمانمعتقدند براي هدايت امور 
وحدت مديريت، اصـل   اصل صول وحدت هدف،رعايت و توجه به ا

 اصــل نظــم و انضــباط، اصــل نظــارت، طــهيح اصــل ،کــار ميتقســ
 پـذيري (قابليـت انعطـاف)،    انعطـاف  اصل ثبات، اصل ،مراتب سلسله

نظـارت (كنتـرل) و    اصـل  همـاهنگي،  اصـل  گيـري،  تصـميم  اصل
مســئوليت مشــترك  اصــل اختيــار و مســئوليت، اصــل ارزشـيابي، 

ر اهـم  يـ در ز). ۵است (منافع عمومي ضروري  اولويت اصل جمعي،
  ران آورده شده است.يمد ييکار آبر  مؤثرعوامل عمده 

 ي) در کتـاب بحـران جهـان   Phillip Combes( پ کومبزيليف
 عرصـه در  ياگر قـرار اسـت تحـول   « شود يمادآور يت يم و تربيتعل
از  يسـت يبا ين تحول و دگرگـون ي، اوندديبپوقوع  ت بهيم و تربيتعل
  ).۱۹(»آغاز گردد يت آموزشيريمد

ر يا دبيس، معلم يتدر يکه ما برا گونه همان، يرکماليم زعم به
ـ بـه او   يم موضـوعات تخصصـ  يو عالوه بر تعلـ  ميکن يمت يترب اد ي

ر علـوم  يو سـا  يروانشناسـ و قواعـد   اصـول که چگونـه از   ميده يم
 ،کننده هماهنگر و يبنام مد يسازمان، فرد يد براياستفاده کند، با

دانـا، مـاهر و متعهـد     يستين منظور افراد بايا يم و برايت کنيترب
ص مسائل داشته باشند يتشخ يبرا يعينش وسيو ب ييبوده و توانا
ردسـتان و  يت و ارشـاد ز يهـدا  ييگـران، توانـا  يش از ديو بعالوه بـ 

بعالوه متناسب ). ۲۳باشند (ن ارکان سازمان را داشته يب يهماهنگ
ر يمـد  )Lashly and Bosscardin( نيدبوسـکار  و يبا نظر الشـل 

رک يز يگذار استيسو حاذق بوده و در  يقو يريد مديبا يآموزش
ن خدمات ممکن بـه  يبهتر باشد که از اختصاص يعال يزير برنامهو 

با  يمساع کيتشرو  شتر به کارمندانيار بيض اختيان و تفويدانشجو
برخـوردار   يسـه خاصـ   يهـا  مهارتت کند و از يگر حمايران ديمد

  ).۲۸(باشد 
اشـاره بـه   » مهـارت «ت، اصـطالح  يريو مـد  سازمانات يدر ادب

ت و پـرورش و  يـ نبـوده و قابـل ترب   يدارد که الزاماً ذات ييها يتوانائ
ن است ين راستا عمدتاً توافق براي. در اباشد يم ياکتساب يطورکل به

از  نظـر  صـرف ت (يرينـد مـد  يدر فرا يکه حداقل سه حـوزه مهـارت  
) ضـرورت دارد.  ياتيـ ت عمليريو مد يانيت ميري، مديت عاليريمد

 انـد  عبارت ها سازمانران در يمد ازيموردنمهارت  گانه سه يها حوزه
  از:
که  ها تيفعالاز  يدر نوع بخصوص ييکار آو  ييمهارت فني: توانا .۱
 ت همـراه باشـد،  يـ مربـوط بـه آن فعال   يها فنو  ها هيرو، ها روشبا 

. ايـن مهـارت بـه اطالعـات تخصصـي،      شود يمده ينام يمهارت فن
دارد آن تخصص و خلق و استفاده وسايل كار نياز  ياستعداد تحليل

)۶.(  
عضوي از گـروه در كـار    عنوان به. مهارت انساني: توانايي مديران ۲

كـه   يگروهـ  درونجمعي در  دسته يها کوششكردن مؤثر و ايجاد 
شـود.   ي ناميـده مـي  كند مهارت انسان وي آن را رهبري يا اداره مي

وجه تمايز مهارت انساني با مهارت فني عبارت است از كار كردن با 
  ).۷است (افراد (مهارت انساني) و كار كردن با اشياء (مهارت فني) 

يك مجموعه  عنوان به. مهارت ادراكي: توانايي ديدن سازمان ۳
دانستن اينكه وظايف گونـاگون سـازمان    گريد عبارت بهواحد است. 

اند و اينكه تغيير يك قسـمت از سـازمان    چگونه به يكديگر وابسته
 Chesterبارنـارد ( گذارد. چسـتر   ديگر اثر مي يها بخشچگونه به 

Barnard   مهــارت «كنـد:   ) مهـارت ادراكـي را چنــين خالصـه مــي
ت هاي ضروري و مهم مديريت است عبـار  ادراكي كه يكي از جنبه

يك مجموعـه واحـد و شـناختن     عنوان بهاست از شناختن سازمان 
همـه  ». )۲است (در ارتباط  ها آنكه سازمان با  ييها تيموقعتمام 

اسـت. گرچـه در انجـام     هـا  مهارتمشاغل مديريت مستلزم كاربرد 
گانه الزم و ملزوم يكديگر به  سه يها مهارتدادن بعضي از وظايف، 

در سطوح مختلف فرق  ها آنرزش نسبي ا نيباوجودارسند،  نظر مي
نيـاز   يا مالحظـه  قابـل كند. مديران سطح پايين به مهارت فني  مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               2 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2119-fa.html


 نژاد، رحيمه پورحيدر بهاره عزيزي
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دارند و برعكس مديران سطح باالي سازمان چون وظايفي از قبيل 
دهند بـه مهـارت ادراكـي     را انجام مي يده سازمانگيري و  تصميم

جـام دادن  ان الزمـه احتياج دارند و مهارت انسـاني تقريبـاً    يشتريب

وظايف در همه سطوح است و براي جلب همكاري و اثرگذاري بـر  
در  ) کـه ۱۲(انسـاني برخـوردار باشـند     يهـا  مهارترفتارها بايد از 

  خالصه آمده است.  طور بهر يجدول ز
  

  هاي مختلف مديريتي در رده ها مهارتارزش نسبي ): ۲جدول (
  مديريتي يها مهارت

  مديريتسطح 
  ادراكي  انساني  فني

  زيادتر  زياد  كم  مديران سطح عالي

  زياد  زيادتر  زياد  مديران سطح مياني

  كم  زيادتر  زياد  يا سرپرستيمديران سطح اجرايي 

   
دانشـگاه بـه    ازجملـه  يآموزش يها سازمانران ياست که مد يهيبد

و  يفنــ يهـا  آمـوزش ش از يبــ يانسـان  يهـا  مهــارت يهـا  آمـوزش 
   .باشند يمازمند ين يتخصص

ت يط کار سالم و مطلوب و شناخت وضعيجاد محيمهارت در ا
 يـي کـار آ ش يافـزا  ساز نهيزمز از عوامل ين يکارکنان آموزش يروح

ران مـدارس  يمـد  يمهارت ادراک يها جنبهاهم  .شوند يممحسوب 
 يان؛ آگـاه يط؛ مشـتر ين محـ يز شامل شناخت رابطه متقابـل بـ  ين

ر ي؛ کارکنـان و سـا  يت؛ تعارضـات داخلـ  يريکارکنان از اهـداف مـد  
ـ  يجـاد همـاهنگ  ير نهادهـا؛ ا يبان و سـا يدانشگاه؛ رق يواحدها ن يب

ج ي. در ادامـه بـا توجـه بـه نتـا     شود يمدانشگاه  ييکار آکارکنان و 
ج آن را يق حاضـر و نتـا  يـ گـاه تحق ي، جايو خارج يقات داخليتحق

) اولين فردي بـود كـه   Robert Katzكاتز (. رابرت دينما يمن ييتب
هاي اصلي مديران اشاره كرد. پس از او نيز  خود به مهارت مقالهدر 

 ۱۹۹۸ياتي را مطـرح كردنـد و تـا سـال     موردنظرپيروانش در اين 
 هيـ نظر هـا  آنتـرين   بيش از پنجاه نظريه مطـرح شـد كـه از مهـم    

در و همکارانش  ي) است. وJames H. Strongاسترانگ (جيمز.اچ. 
مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه مديريت بسيار زيباسـت و  

نيز چندان سـاده نيسـت ولـي ايـن زيبـايي را       مسئلهتوصيف اين 
صـحيح آن در مؤسسـه يـا     وهيشـ توان مشاهده كرد كه  زماني مي

سازمان اعمال شود. اين دو در مورد ايجاد شـرايط مناسـب جهـت    
ار كوشـيدند. اسـاس   هاي آموزشي بسي سنجش مديريت در محيط

ها نيز مبتني بر تحقيقات كاتز بود. كاتز خود معتقـد اسـت    كار آن
و دوم، پـذيرش   ديگـران اصـلي دارد؛ هـدايت    فـه يوظكه مدير دو 

شود. در  اين اعمال محقق مي لهيوس بهمسؤوليت اهداف خاصي كه 
بـراي مـديران شـامل     مـوردنظر هـاي   چارچوب اين تعريف، مهارت

هـا   انساني و ادراكي است. به اعتقاد كـاتز توانـايي  هاي فني،  مهارت
اند. وي در تعريف خود مهارت فني  ذاتي نيستند. بلكه قابل پرورش

را توان استفاده از دانش، ابزار و فنـون خـاص در اعمـال مـديريت     
دانسته است. مهارت انساني بـه معنـاي تـوان كـار كـردن و رفتـار       

انـايي ذهنـي بـراي كسـب،     مديران با ديگران و مهارت ادراكـي تو 

تحليل و تفسير اطالعات دريافـت شـده از منـابع مختلـف جهـت      
گيري است. كاتس سطوح مديريت را با ميـزان احتيـاج بـه     تصميم
ها متفاوت دانسته است. بـه نظـر وي مـديران سـطوح بـاال       مهارت

تـر بـه    هاي ادراكي و مديران سطوح پايين بـيش  تر به مهارت بيش
هاي  ) عالوه بر مهارDrukerدراكر ( ).۲۷دارند ( مهارت فني احتياج

 مسئلهمهارت طراحي و حل  يعنيكاتز دو مهارت ديگر  مورداشاره
) معتقـد اسـت كـه    Adesesداند. آديزس ( را براي مديران الزم مي

مديران داراي چهار نقـش توليـدي، اجرايـي، خالقيـت و تركيبـي      
ها در  خي از مهارت) برOurlin Heblinهبلين (اورلين  ).۳هستند (

توانـد در آمـوزش و انتصـاب     كند كه مي وظايف مديران را بيان مي
توان به مواردي چون ارتباطات،  مديران مؤثر باشد. از آن جمله مي

اشـاره كـرد.    مسـئله ريزي، نظارت و كنترل و حل  طراحي و برنامه
ادراكـي شـامل    يها مهارت) معتقد است كه Andersonاندرسون (

گيري در شـرايط عـدم    اطالعات، تصميم ليوتحل هيتجز يها مهارت
نگـري اسـت. مهـارت     اطمينان، تخصيص منابع، كارآفريني و درون

انساني شامل رهبري، حل تضاد و روابط همكـاران و مهـارت فنـي    
ريـزي اسـت. در همـين     گذاري برنامـه  گيري و هدف شامل تصميم

 ازيـ موردنهـاي   ) مهارتCambelكمبل (زمينه، شيرازي به نقل از 
مديران آموزشي را در شش سطح مطرح كـرده اسـت؛ سـطح اول:    

آموزشـي، سـطح دوم:    کارکنـان در ارتباط بـا   ازيموردن يها مهارت
، سطح سـوم:  ييدانشجو کارکناندر ارتباط با  ازيموردن يها مهارت
آموزشـي و تـدريس، سـطح چهـارم:      توسـعه  ازيـ موردن يها مهارت

ر ارتباط با ساختار دانشگاه، سطح پنجم: مهارت د ازيموردنمهارت 
در سازمان و ساختار، سطح ششم: مهارت در امور مالي و  ازيموردن

بندي كه اصـوالً بـه جزئيـات     ). در اين نوع طبقه۳دانشگاه (اداري 
انساني بيش از ساير  يها مهارتمهم تأكيد بر  نکتهپرداخته است، 

ميسـکل  مديران،  يها تيفعال. براي ايجاد انسجام در هاست مهارت
)Miskelاي شـامل مهـارت انسـاني، فنـي،      گانـه  بنـدي سـه   ) طبقه

خصوص بررسـي   ) در۱۳۵۷صلصالي (ادراكي را مطرح كرده است. 
انسـاني   يها مهارتنقش آموزش رشته مديريت در بهبود مديريت 
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مديران در واحدهاي تحت پوشش سازمان صـنايع ملـي ايـران در    
 يها مهارتمديريت در ارتقاء  يها آموزشهد كه د تهران، نشان مي

تحقيقـي بـا عنـوان     ) در۱۳۷۳بـوده اسـت. فرجونـد (    مـؤثر آنـان  
هــاي  مـديريابي و بهبــود شـيوه گــزينش داوطلبـان ورود بــه دوره   

گـزينش دانشـجويان رشـته     وهيشمديريت نشان داد که بهبود در 
است پس از فراغت از تحصيل مؤثر بوده  ها آنمديريت در موفقيت 

ــ). موثق۱۵( ــي) در تحق۱۳۷۶ان (ي ــ  يق ــوان بررس ــا عن ــه  يب رابط
کارکنـان در   يت شـغل يو رضـا  يران عـال يالت و تجارب مـد يتحص

 يرانينشان داد کـه مـد   يجان غربياستان آذربا يدولت يها سازمان
 يت بـوده و دارا يريمـد  يهـا  رشـته در  يالت عـال يتحص يکه دارا

 يشـتر يب يت شغليبا رضا ي، کارکنانباشند يم يديمف يه کارتجرب
 کـوه ). ۲۱( شـوند  يمسرشار از تفاهم  يجاد جويداشته و موجب ا

 يـي کار آبر  مؤثرعوامل  يبا عنوان بررس يقيتحق ) در۱۳۷۶ما (يپ
ـ  ييران مدارس راهنمايمد ن يپسرانه شهر کرمانشاه نشان داد که ب

و  ، سابقه خدمتيليرشته تحصالت و يزان تحصيت، ميسن، جنس
نـدارد  وجـود   يران رابطـه معنـادار  يمـد  ييکار آت با يريسابقه مد

ت يشخص ريتأث يبا عنوان بررس يقي) در تحق۱۳۸۱( يعهد). ۱۷(
ران يـــآنـــان از عملکـــرد دب يابيران در ارزشـــيت مـــديو جنســـ

ـ ه بـه ا يشهرستان اروم يها رستانيدب افـت کـه   يج دسـت  ين نتـا ي
 ريتـأث ران ياز عملکرد دب يابيران در ارزشيت مديت و جنسيشخص

ران زن و مرد تفاوت يران در مدياز عملکرد دب يابين ارزشيندارد. ب
ران زن و مـرد  يران زن از عملکرد دبيمد يابين ارزشيوجود دارد. ب
بـا عنـوان    يقـ يتحق ) در۱۳۸۳). مهاجران (۱۴دارد (تفاوت وجود 

ران در يمـد  يتـار رف يو اثربخشـ  يرهبـر  يها سبکرابطه  يبررس
کـه رابطـه    دهـد  يمـ ه نشـان  يـ شـهر اروم  يمدارس متوسطه دولت

ران وجـود دارد.  يمد يو اثربخش يرهبر يها سبکن يب يدار يمعن
ـ  يدار يمعنـ بعالوه ارتباط  و سـابقه   ين سـابقه خـدمت آموزشـ   يب

ج پـژوهش  ياما نتا؛ ران وجود دارديمد يرفتار يت با اثربخشيريمد
 يليالت و رشته تحصيزان تحصيت، ميجنسن سن، ينشان داد که ب

). ۲۲نـدارد ( وجـود   يران رابطـه معنـادار  يمـد  يرفتار يبا اثربخش
ن آمـوزش  يبـ رابطه  يبا عنوان بررس يقيتحق ) در۱۳۸۶پورجبار (

ـ  يهـا  مهارتران با يژه مديضمن خدمت و  يو ادراکـ  ي، انسـان يفن
دا يپ ردستيزج يه به نتايشهرستان اروم ييآنان در مدارس راهنما

کرده است که افراد شـرکت کننـده در آمـوزش ضـمن خـدمت از      
ن افـراد شـرکت   يو ب اند بودهبرخوردار  ييباال يو انسان يمهارت فن

کننده درآموزش و افراد شرکت نکرده در آموزش از لحاظ مهـارت  
 يمختلـف سـن   يهـا  هدرگـرو وجود ندارد.  يتفاوت معنادار يادراک

وجـود   يو ادراکـ  يمهـارت انسـان  زان يـ از نظـر م  يتفاوت معنادار
ــدارد.افراد ــاالتر ين ــاالتر يدارنــد از مهــارت فنــ يکــه ســن ب  يب

ر يزان سايک مهارت باال باشد، ميزان يبرخوردارند. در کل هر چه م
 ).۴( کند يمت يز از آن تبعين ها مهارت

  
  ها روشمواد و 

ـ است. در ا يشيمايـ پ  يفيق حاضر از نوع توصيروش تحق  ن ي
) از نظـر سـن، سـابقه    ي(دمـوگراف  يفرد يها يژگيوق، رابطه يتحق

، مقطـع  يليت و سابقه معاونـت، رشـته تحصـ   يريخدمت، سابقه مد
ران ي) مـد يو فنـ  يادراکـ ، ي(انسـان  گانه سه يها مهارتو  يليتحص

. شـود  يمـ  يآنـان بررسـ   يـي کـار آ ه با ياروم يدانشگاه علوم پزشک
ن تعـداد  يـ نفر بوده که از ا ۱۰۳مورد مطالعه، شامل  يجامعه آمار

قـرار گرفـت. بعـالوه از دو     يمورد بررسـ  ير به طور تصادفيمد ۵۲
اطالعـات اسـتفاده شـده اسـت.      يآور جمـع پرسشنامه به منظـور  

ران ياز مـد  ياطالعات يآور جمعران جهت يپرسشنامه مخصوص مد
ان توسـط  ريمـد  يـي کـار آ و پرسشنامه سنجش  ها هيفرضو آزمون 

بـر   سـؤال  ۴۰همراه به  يو خدمت يکه شامل اطالعات فرد دياسات
 ييو محتـوا  يصـور  يـي ه شـده بـود. روا  يکرت تهياس لياساس مق

شد و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      دييتأپرسشنامه توسط متخصصان 
SPSS ـ کرونباخ، پا يب آلفايو ضر حاصـل   ۸۳/۰پرسشـنامه   يياي

بـه   يو ادراکـ  ي، انسانيفن يها مهارت يب براين ضريشد. بعالوه ا
ت اتکاء يکه نشانگر قابل باشد يم ۷۶/۰و  ۷۱/۰و  ۸۵/۰ب برابر يترت

 آمـار  يهـا  روشدر ايـن تحقيـق از   . باشـد  يمـ و اعتبار پرسشنامه 
 يآمـار اسـتنباط   و )گـرايش مركـزي   يها اندازهفراواني، ( يفيتوص

 آزمـون  بـرازش،  ييکـو ين آزمـون  نرمـال،  آزمون آزمون استقالل،(
   شده است.استفاده  و ضريب همبستگي) ها نيانگيممقايسه 

  
   ها افتهي

ر مورد آزمون قـرار  يز سؤاالتق، يتحق يهدف کل يدر راستا 
  گرفته است.

، ي(فنـ  گانـه  سـه  يهـا  مهـارت و  يـي کار آن سن با يا بيآ -۱ سؤال
 ران رابطه وجود دارد؟ي) مديادراک ،يانسان

  
  رانيمد يها مهارتو انواع  ييکار آسن با  يب همبستگيمحاسبه ضر): ۲جدول (

 مدير سن

 کارايي کيرااد مهارت انساني مهارت فني مهارت نوع آزمون

 -۲۵۰/۰ ۰۰۱/۰ -۰۱۰/۰ ۰۱۳/۰  رمنياسپ يب همبستگيضر

 ۷۴۰/۰ ۹۹۲/۰ ۹۴۶/۰ ۹۲۵/۰ يدار يمعنسطح 
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 نژاد، رحيمه پورحيدر بهاره عزيزي
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ن يبـ ب يـ بـه ترت  يارتبـاط خطـ   يزان عـدد ياساس جدول باال مبر
و مهـارت   يانسان ؛ي؛ مهارت فنييکار آزان يم( ر ويسن مد يارزياب
ح وسـط بـوده و   ۰۰۱/۰و  -۰۱۰/۰؛ ۰۱۳/۰؛ -۲۵۰/۰برابر  يادراک
و  ۹۴۶/۰؛ ۹۲۵/۰؛ ۷۴۰/۰د اعـد ب، ايبه ترتز يآزمون ن يدار يمعن

ن فرض يبنابرا ،هستند ۰۵/۰شتر از يب يداعداکه  باشند يم ۹۹۲/۰

 يرهايبا متغ انرين سن مديب ۹۵/۰نان يبا اطم مقبول بوده وصفر 
رابطــه  يو ادراکــ ي، انسـان يزان مهــارت فنــيـ ، ميــيکــار آزان يـ م

  . وجود ندارد يدار يمعن
 يهـا  مهـارت و  يـي کار آ ران وين سابقه خدمت مديا بيآ -۲ سؤال

  رابطه وجود دارد؟ ) آنانيادراک ،يانسان ،يفن( گانه سه
  

  رانيمد يها مهارتو  ييکار آسابقه خدمت با  يب همبستگيمحاسبه ضر): ۳جدول (
 کارايي کيرااد مهارت انساني مهارت فني مهارت 

  -۱۸۸/۰ ۱۲۲/۰  -۰۴۴/۰ ۰۵۳/۰ خدمت سابقهرمن ياسپ يب همبستگيضر
 ۱۸۲/۰ ۳۹۱/۰ ۷۵۶/۰ ۷۰۷/۰ يدار يمعنسطح 

 ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ تعداد

  
 ،براساس جـدول بـاال   رهاين متغيب يارتباط خط يعددزان يم
پـس بـا    ،رفته خواهد شديفرض صفر مربوطه پذ که دهد يمنشان 

و  يـي کـار آ زان يـ م وران يسـابقه خـدمت مـد   ن يب ۹۵/۰نان ياطم

  .وجود ندارد يدار يمعنرابطه  آنان گانه سه يها مهارت
و  يــيکــار آ، رانيســابقه مــديريت مــدبــا افــزايش ا يــ. آ۳ ســؤال
 افـزايش  ران،ي) مـد يادراکـ  ،يانسـان  ،يفنـ ( گانـه  سـه  يهـا  مهارت

    د؟ياب مي
 

  رانيمد يها مهارتو  ييکار آت با يريسابقه مد يب همبستگيمحاسبه ضر): ۴جدول (
 کارايي مهارت ادارکي مهارت انساني مهارت فني 

 مديريت سابقه

 ۱۲۷/۰ ۱۴۶/۰ ۱۹۳/۰ ۱۲۹/۰ يب همبستگيضر

 ۰۴/۰ ۰۰۳/۰ ۰۳۱/۰ ۰۱/۰ يدار يمعنسطح 

 ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ تعداد

  
 وحسـط  و يارتبـاط خطـ   يزان عـدد يـ م ،براساس جدول بـاال 

زان يـ مب يـ بـه ترت و  رانيسابقه مديريت مدن يآزمون ب يدار يمعن
مهـارت  زان يمو  يمهارت انسانزان يم؛ يمهارت فنزان يم؛ ييکار آ

 ردن فرض صفر مربوطه يبنابرا ،است ۰۵/۰از  کمتر يعددادراكي 
ـ  ۹۵/۰نـان  يبـا اطم  و خواهد شـد  رابطـه  مـذکور   يرهـا يمتغن يب

  . وجود دارد يدار يمعن
رابطـه   يفنـ  يهـا  مهـارت ران و يمـد  ييکار آن ي. آيا ب۴ سؤال

 وجود دارد؟ يدار يمعن
ک يـ ، يـي کار آزان يو م ين مهارت فنيتفاوت ب يجهت بررس 

 )۲χ( يکـا م و بـا اسـتفاده از آزمـون مربـع     يتنظـ  يجدول تـوافق 
ن دو عامل آزمون شده اسـت. مشـاهده   يرسون، فرض استقالل ايپ
د آن يو مو شود ينمرفته يپذ α=۰۵/۰ن فرض در سطح يا گردد يم

جـاد  يران، تفـاوت ا يمـد  يـي کـار آ زان يـ در م يفناست که مهارت 
کـار  زان يوم يمهارت فن نيب يارتباط خط يزان عدديم. دينما يم
ز عـدد  يـ آزمـون ن  يدار يمعنـ . سطح باشد يم ۹۹۱/۰ران يمد ييآ

ن فرض صفر يبنابرا است ۰۵/۰از  کمتر يکه عدد باشد يم ۰۰۰/۰
ـ  ۹۵/۰نـان  يپس با اطم ،خواهد شد رد مربوطه ـ  مهـارت ن يب  يفن

  .وجود دارد يقو يدار يمعنرابطه  آنان ييکار آزان يم و انريمد

رابطـه   يانسـان  يهـا  مهارتران و يمد ييکار آن ي.آيا ب۵ سؤال
  وجود دارد؟ يدار يمعن

و  يدر فرض استقالل دو عامل فوق با استفاده از جدول تـوافق 
ـ کـه ا  گـردد  يمـ رسون، مشاهده يپ يآزمون مربع کا ن فـرض در  ي

د آن اسـت کـه مهـارت    يـ و مو شـود  ينمـ رفته يپذ α=۰۵/۰سطح 
ـ نما يمـ جـاد  يران تفاوت ايمد ييکار آزان يدر م يانسان زان يـ م .دي
 ۹۵/۰ يـي کـار آ زان يـ وم يمهـارت انسـان   نيب يارتباط خط يعدد

ـ  ۰۰۰/۰ز عـدد  يآزمون ن يدار يمعن. سطح باشد يم کـه   باشـد  يم
خواهـد   ردن فرض صفر مربوطه يبنابرات، اس ۰۵/۰از  کمتر يعدد

ـ  گفت ۹۵/۰نان يبا اطم توان يمشد. پس   يمهـارت انسـان  ن يکه ب
 د.وجود دار يدار يمعنرابطه  آنان ييکار آزان يوم انريمد

رابطـه   يادراکـ  يها مهارتران و يمد ييکار آن يا بي. آ۶ سؤال
  وجود دارد؟ يدار يمعن

، از يـي کـار آ زان يو م ين مهارت ادراکيتفاوت ب يجهت بررس
رسـون، اســتفاده و فــرض  يپ يوآزمـون مربــع کــا  يجـدول تــوافق 

ن فـرض  يـ گرددکه ا ين دو عامل آزمون شد.مشاهده مياستقالل ا
د آن اسـت کـه مهـارت    يو مو شود ينمرفته يپذ α=۰۵/۰در سطح 

ـ نما يمـ جاد يران، تفاوت ايمد ييکار آزان يدر م يادراک زان يـ م .دي
 يـي آکـار  زان يـ ر وميمـد  يمهارت ادراکـ  نيب يارتباط خط يعدد
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 باشد يم ۰۰۰/۰ز عدد يآزمون ن يدار يمعن. سطح باشد يم ۹۹۴/۰
 ردن فـرض صـفر مربوطـه    ياسـت بنـابرا   ۰۱/۰از  کمتر يکه عدد

مهـارت  ن يگفت کـه بـ   ۹۵/۰نان يبا اطم توان يمخواهد شد. پس 
  .وجود دارد يدار يمعنرابطه  آنان ييکار آزان يوم انريمد يادراک

  
  يريگ جهينتبحث و 

 نيتر مهمهمواره به منزله  يآموزش عال مؤسساتو  ها دانشگاه
و حضــور  رونـد  يمــد علـم بــه شـمار   يــو تول يشـه ورز يمکـان اند 

ان يمشـتر  نيتر ياصل عنوان به يعلم يان، محققان و اعضايدانشجو
ــا دانشــگاه ــرايزم ه ــه را ب ــ  ين ــزون چن ــدتر و روزاف ن ياداره کارآم

 يهسـته اصـل   عنوان بهران يمد رو نيازا. کند يمفراهم  ييها سازمان
فـه  يآن وظ يقـ يحق يو مجـر  يدستگاه آموزش عال ينظام آموزش

ک مجموعـه  يـ د مجهز به يد. لذا بادار عهدهرا بر  يو حساس ياتيح
نه سـازمان  يباشد تا بتواند از عهده اداره به ييها مهارتو  ها تياولو
ـ بردن بـه ا  يپژوهش حاضر پ يح، هدف کلين توضيد. با ايبر آ ن ي

) و يو انسـان  ي، فنـ يادراکـ (ران يمـد  يهـا  مهارتمسئله است که 
 يـي کـار آ ت و سن با يريمانند سابقه خدمت، سابقه مد ييرهايمتغ
  رابطه دارد. ها آن

ن سن و سابقه خدمت، يکه ب دهد يمج حاصل شده نشان ينتا 
رغم تصـور کـه مـوارد    يوجود ندارد، عل يدار يمعنرابطه  ييکار آبا 

ش تجربـه  ياز کانـال افـزا   ييکار آگذار بر  ريتأثعوامل  ازجملهفوق 
 قيـ عت ي) و عهد۱۳۷۶( مايپق کوه يج تحقي. نتاشوند يممحسوب 

؛ باشـد  يمق همسو ين تحقيج اي) با نتا۱۳۸۷زاده ( ي) و غن۱۳۸۱(
ران رابطه معنادار دارد. حضور در يمد ييکار آت با يرياما سابقه مد

 يهـا  تجربـه  يرا بـرا  يمناسـب ط يبستر و شـرا  يتيريمد يها پست
 يهـا  تيـ موقعمناسـب بـا    يو برخوردهـا  يريم گي، تصميتيريمد

است که هـر چـه امکـان حضـور      رو نيازا. کند يممختلف را فراهم 
 يـي کار آحصول به  يراهها شود يمفراهم  ها پستنگونه يافراد در ا
  .شود يمل ينگونه افراد تسهيا يبرا يو کارآمد

ـ  يرابطـه معنـادار   دهـد  يمـ ج نشـان  يطور کـه نتـا   همان ن يب
ران وجود دارد، بـه  يمد ييکار آبا  ي، ادراکي، انسانيفن يها مهارت

. در ابـد ي يمـ ش يز افـزا ين ييکار آک مهارت، يش يکه با افزا ينحو
 يژه ايـ گـاه و ين مهـارت از جا ي، از آنجا که ايرابطه با مهارت انسان

فراد و استفاده مطلـوب  اداره ا يبرا يبرخوردار است و مهارت انسان
ـ است، از ا يارتباط در سازمان ضرور يو برقرار ياز منابع انسان ن ي

بـا   تواننـد  يمالزم برخوردارند،  يکه از مهارت انسان يرانيجهت مد
اجـات افـراد و   يص احتي، تشـخ يمطلـوب رهبـر   يهـا  وهيشاعمال 

جاد يارتباطات مناسب به ا يمطلوب و برقرار يها زهيانگاستفاده از 
ابند. نظر يق يمشترک در سازمان توف يط توافق و همکاريک محي

برخوردار اسـت و   يت خاصيز از اهمين يادراک يها مهارتنکه يبه ا
خـود، مـورد    يادراکـ  يهـا  مهـارت بـا   اند کردهران کسب يآنچه مد

 يها مهارت. کنند يم يريم گيو تصم دهند يمل قرار يه و تحليتجز
 يهـا  يتئـور ران از يل شـناخت مـد  شتر شاميدر دانشگاه ب يادراک

و باورهـا   يو فرهنگ يآموزش يها سازمانمختلف سازمان، شناخت 
گر، يکـد يبا  ها آنو روابط  ها يتئور، شناخت ياجتماع يها ارزشو 
، يمختلـف علـوم رفتـار    يهـا  يتئورت و يريمد يخيتار يها نهيزم

و جوامـع   يط دانشـگاه يدر مح يريم گي، تصميو پرورش يآموزش
کـه   باشـد  يمجامعه  ير نهادهاين دانشگاه و سايو ارتباط ب يانسان

 يهـا  دورهن مطالـب را در  يـ ا تـوان  يمـ درسـت   يها يزير برنامهبا 
ران يبـه مـد   يآمـوزش عـال   يهـا  دورها يـ ضمن خدمت و  يآموزش

 تـوان  يمـ ، آمـده  دسـت  بـه ج يت با توجه به نتـا يآموزش داد. در نها
ران يمد ييکار آدر  ييبسزا ريتأث ها مهارت يجه گرفت که تمامينت

ــا ــموثقق يــج تحقيدارد. نت ــير)، ۱۹۷۸کــاتس ()، ۱۳۷۶( اني  يپل
  . باشد يمج حاصل هم راستا ي) با نتا۱۹۹۴( ثيفيگر)، ۱۹۹۰(

 تـوان  يمـ ق يج تحقيبا توجه به نتا يشنهادات کاربردياز اهم پ
هـاي جـامع و    مدت مديريت بـا برنامـه   هاي كوتاه به گسترش دوره

مناسب قبل از انتصاب مديران، افزودن دروس مديريت آموزشي در 
التحصيالن رشتة مديريت آموزشي  ، استفاده از فارغيليبرنامه تحص

گـذاري بيشـتر کتـب     هـاي مـديريت، نگـارش و سـرمايه     در سمت
ــ ــد  يآموزش ــارب م ــه تج ــگاهران در يدر زمين ــا دانش ــعه  ه و توس
هـاي   ، توجه اساسي به طـرح مبـاحثي در دوره  گانه سه يها مهارت
انسـاني، ادراكـي و فنـي     يهـا  مهـارت ش يمدت در جهت افزا كوتاه

مديران، تعيين و ابالغ سياست كلـي وزارت بهداشـت و درمـان در    
مورد نحوة انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر اسـتفادة هـر چـه    

اند، فراهم كـردن   هاي مديريت را گذرانده رادي كه دورهبيشتر از اف
موفق در داخل و خارج كشور  يها دانشگاهزمينة بازديد مديران از 

 يـي کـار آ ش يارائـه شـده در جهـت افـزا     مـؤثر  يراهکارها ازجمله
  .باشد يمران يمد

  
References: 

1. Porjabar F. Study of the relationship between 

instruction and skills of managers n Urmia high 

schools. (Dissertation).Urmia: Urmia University; 

2006. (Persian) 

2. Ahdi A. Study of personalty affect and gender of 

managers in evaluation of performance of 

teachers in high schools of Urmia. 

(Dissertation).Urmia: Urmia University; 2003. 

(Persian)  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               6 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2119-fa.html


 نژاد، رحيمه پورحيدر بهاره عزيزي
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1393مهر ، 60هفتم، پی در پی هم، شماره دوازددوره  582

3. Kohpeima A. Study of the factors affecting on 

efficiency of guidance school managers in 

Kermanshag. (Dissertation). Kermanshah: 

Kermanshah University; 2000. (Persian) 

4. Movasaghian A. Study of the relationship 

between studies and experiences of managers and 

personnel satisfaction in West Azerbaijan 

organizations. (Dissertation). Urmia: Urmia 

University; 2006. (Persian) 

5. Mohajeran B. Study of the relationship between 

leadership style and efficiency of high schools 

managers. (Dissertation). Tehran: Tehran 

University; 2000. (Persian) 

6. Hoy Wayne K, Miskel Cecil G. Theory, Resarch, 

Practice in Educational Administration. Michigan: 

MCHill; 2012. 

7. Bieroza MZ, Bridgeman J, Baker A. Fluorescence 

spectroscopy as a tool for determination of 

organic matter removal efficiency at water 

treatment works. Drinking Water Engineering and 

Science 2010;3(1):63–70. 

8. Chapman DW, Snyder CW, Burchfield S. 

Teacher Incentives in the Third World. Teaching 

and Teacher Edu 1993, 9(3):301-16. 

9. Carr C, Fulmer C. Educational leadership: 

Knowing the way, going the way, showing the 

way. Lanham, MD: Scarecrow Education; 2004.  

10. Carbetta P, Social Research: Theory, Methods 

and Techniques. London: Sage Publication; 2003 

11. Deventer J, Kruger AG. An Education Guide to 

School Management Skills. Pretoria: Van Schaik; 

2003. 

12. Gorton Gary B, Winton A. Banking in Transition 

Economies: Does Efficiency Require Instability. J 

Money, Credit, and Banking 1998:30(3). 

13. Kohlrieser G, Forehand JW. Hostage at the Table: 

How Leaders Can Overcome Conflict, Influence 

Others, and Raise Performance. 1 edition. San 

Francisco: Jossey-Bass; 2006.P. 99-122. 

14. Hall D, Lobina E. The relative efficiency of 

public and private sector water,PSIRU, Business 

School: University of Greenwich; 2005.P.3. 

15. Hackman JR. Leading Teams: Setting the Stage 

for Great Performances. London: Harvard 

Business Publishers; 2002. 

16. Katz R. Managing Professionals in Innovative 

Organizations. Mussachusets: Balinger Publishing 

Company; 1999. 

17. Kapp CA. Leadership Development for Education 

Leaders: from needs assessment to impact 

evaluation. South African J Educ 2002, 20(4): 

286-93. 

18. Lashly CL, Bosscardin M, Lyn n. The Role of 

The Special Education on Efficiency. J Learning 

Disabilitiesby 2003:37(3). 

19. Middlehurst R. Leadership development in 

Universities, 1986-88, final report to the 

Department of Education and Science. Guildford, 

England: University of Surrey;1992.  

20. Northouse P. Leadership: Theory and practice. 

Thousand Oaks, CA: Sage; 2003. 

21. Parham D. Australia’s Productivity Growth 

Slump: Signs of Crisis, Adjustment or Both?. 

Canberra: Visiting Researcher Paper, Productivity 

Commission; 2012. 

22. Robbins SP. Managing Today. New Jersey: 

Prentice Hall Inc; 2000. 

23. Quinn R, Faerman S, Thompson M, McGrath M. 

Becoming a master manager: A competency 

framework. New York: John Wiley and Sons; 

2003.  

24. Reed M. Organizational theorizing: A historically 

contested terrain. In S. Clegg, C. Hardy, and W. 

Nord (Eds.). Handbook of organizational 

studies.Thousand Oaks, CA: Sage; 1996.P.31-56. 

25. Sterling L, Davidoff S. The Courage to Lead: A 

Whole School Dvelopment Approach. Kenwyn, 

Cape Town: Juta; 2005. 

26. Topp V, Soames L, Parham D, Bloch H. 

Productivity in the Mining Industry: Measurement 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2119-fa.html


 گانه مديريت هاي سه تأکيد بر مهارت علوم پزشکي اروميه بابررسي عوامل مؤثر بر کار آيي مديران دانشگاه 
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1393مهر ، 60هفتم، پی در پی هم، شماره دوازددوره  583

and Interpretation, Productivity Commission Staff 

Working Paper; 2008.  

27. Wasser H. Changes in the European university: 

From traditional to entrepreneurial. Higher 

Education Quarterly 1990: 44; 110-23. 

28. Zahra S. The practice of management: Reflections 

on Peter F. Drucker’s landmark book. The 

Academy of Management Executive 2000; 17(3): 

16. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               8 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2119-fa.html


 The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol 12(7), September, 2014 
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1393مهر ، 60هفتم، پی در پی هم، شماره دوازددوره  584

Original Article 

FACTORS AFFECTING EFFICIENCY OF MANAGERS OF URMIA 
MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY WITH EMPHASIS ON TRIPLE 

MANAGEMENT SKILLS 
 

Azizi Nejad B1*, Pourheydar R 2 
 

Received: 9 Jul , 2014; Accepted: 10 Sep , 2014 
Abstract 
Background & Aims: Todays,  role of health and it’s maintaining is very important in development of 
economic, cultural, social and political matter in all countries. Therefore, experts believe that to 
achieve educational goals, and scientific development in the field of health, managers and coaches 
must have the necessary competence and efficiency. Hence, the goal of this research is study of the 
relationship between the individual characteristics, including age, work experience, management 
experience, and triple skills of managers (human, technical, perceptional parameters) and efficiency. 
Materials & Methods: This study is a descriptive survey. The statistical population included 103 managers of 
university, and the sample included 52 managers that were selected using random sampling. Two questionnaires 
were used to collect the data. One of the them is to collect personal information from them, and the other one is 
used to measure the efficiency of managers by staff. 
Results: The main results showed that there is no significant relationship between age and 
performance (r =0.250 , P =0.740) and between job experience and efficiency (r =-0.188 , P=0.182), 
however, there is direct positive relationship between experience of management and efficiency (r 
=0.127 , P =0.04). There are relationships between triple skills of managers (technical, human and 
conceptual) and efficiency, so by increasing the efficiency, the skills will be better as well.  
Conclusion: Identity of factors, the three skills, and their relationships with the efficiency are the 
factors that can be useful for managers to achieve efficiency. 
Keywords: Efficiency, Triple management skills,  Urmia Medical  Sciences University 
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