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چکیده:
سابقه و اهداف  :استحکام و انسجام هر جامعهای ،توجه به قانون و رعایت آن است .ایان پاژوهش باا هادف بررسای
رابطه آگاهی با نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران از قانون مدیریت كشوری انجام گردید .
مواد و روش ها  :روش پژوهش توصیفی از نوع زمینهیابی میباشد جامعه آماری پژوهش را كلیه مادیران شااغل در
دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل دادهاند كه تعاداد  337نفار از طریاق جادول مورگاان تعیاین و در ایان تحقیاق
مشاركت داشتهاند .گردآوری اطالعات از طریق پرسشانامه باوده اسات .روایای ابازار تحقیقاات باا اساتفاده از نظارات
متخصصین فن و پایایی آن از طریاق ضاریب آلفاای كرونبااخ( )0/82محاسابه گردیاد .دادههاای پاژوهش باا اساتفاده
روشهای توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تیتست مستقل) و با كمک نرمافزار  spssتجزیه و تحلیال
گردید.
یافتهها  :یافته های پژوهش نشان می دهد كاه تنهاا در متغییار توانمندساازی كاركناان باین آگااهی و نگارش مادیران
همبسااتگی مثباات ( (p<0/154وجااود داشااته اساات و در سااایر متغییرهااای مااورد بررساای (ساااختار سااازمانی ،فناااوری
اطالعات ،استخدام ،انتصاب و ارتقاء ،حقوق ،تکالیف كارمندان ،ارزیاابی عملکارد وتاامین اجتمااعی) همبساتگی باین
آگاهی و نگرش مدیران منفی ((p>0/000برآورد گردیده است .میازان آگااهی افاراد ماورد بررسای نسابت باه قاانون
خدمات كشوری در متغییرهای حقوق وتکالیف كارمندان و ارزیابی عملکردحادود  91درصاد ،انتصااب وارتقاا ،%79
توانمندسااازی كارمناادان  ،%67ساااختار سااازمانی  %61فناااوری اطالعااات  ،%39تااامین اجتماااعی  %48و اسااتخدام %11
محاسبه گردید.
استنتاج  :براساس نتیجه حاصله ،مالحظه می گردد كه مدیران نیازمند داناش و آگااهی بیشاتری در زمیناه پارامترهاای
تحقیق علیالخصوص «تامین اجتماعی ،فناوری اطالعا ت و استخدام» میباشند.
کلید واژه  :قانون ،قانون مدیریت خدمات كشوری ،مدیران
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مقدمه
زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و الزمه زندگی اجتماعی نیز نظم ،امنیت
و عدالت است كه در این راستا هر چیزی كه بتواند زندگی اجتماعی را برای انسان كارآمدتر سازد
باید مورد توجه جدی قرار گیرد .از جمله این پدیده ها " قانون " است .قاانون در لغات باه معناای
رسم ،دستور ،مقیاس ،طرز و غیره آمده است ]  . [12وجود قانون یک امر اجتناب ناپذیر در كلیاه
روابط اجتماعی است]  . [7محور استحکام و انسجام هر جامعاه ای توجاه باه قاانون و رعایات آن
است ] . [12
بطوریکه حاكمیت آن در جامعه از شاخص های جواماع توساعه یافتاه و از اهاداف عماده توساعه
میباشد  .بررسی های انجام شده در زمینه سوابق موضوع پژوهش بیانگر اهمیات و جایگااه قاانون و
قانون گرایی در زندگی اجتماعی انسان هاست.گفتنی است عناصری مانند قانون گرایی و اهتمام باه
اجرای آن به كرات در منش و گفتار معصومان و بزرگان دین نیز ذكر شده است ]  . [12دستگاه-
های اجرایی كشور نیز بر اساس قانون ،حد ومرزها را تعیین و با ابزار و وساایل تساهیل كنناده و یاا
بازدارنده افراد را به اجرای قانون داللت میكنند .
نظر به اهمیت شاناخت آگااهی و نگارش كاركناان از قاوانین جااری مطالعاات متعاددی صاورت
پااذیرفت كااه ماای تااوان بااه برخاای از آنهااا اشاااره نمااود  :محمااد والاای پااور ،مهااران ضاارغامی و
همکاران( ) 1361در بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد روان پزشکان در مورد قاانون بساتری
اجباری بیماران روانی اعالم نمودند كاه درصاد بااالیی از روان پزشاکان ( )%75از میازان آگااهی
ضعیف تا متوسطی برخاودار بودناد .لایال شاکری زاده آرانای () 1389در بررسای ساطح آگااهی
پزشکان و كدگزاران بالینی بیمارستآنهای تابعه دانشگاه علوم پزشکان كاشان از قوانین ثبات علات
مرگ در گواهی فوت ،میزان آگاهی جامعه مورد پژوهش رادر حد ضعیف برآورد كرده اسات و
فرزانه كاظمیان ( ) 1391در بررسی میازان آگااهی نوساوادان زن اساتان تهاران از حقاوق فاردی و
اجتماعی مندرج در قانون اساسی ،ارتباط بین میزان ساواد و آگااهی از قاانون را معنایدار ندانساته
است.
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تاریخچه برنامه های اصالح نظام اداری در کشور
نظام اداری بی هیي تردیدی مهمترین نظام سیاسی هر كشور است به نحوی كه هرگونه پیشارفت و
توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار این نظام است .اندیشه اصالح و دگرگونی در نظاام
اداری كشور پیشینه ای قدیم دارد و به عنوان یک شعار اساسی مورد توجه بوده اسات.قبل از دوره
قاجاریه نظام اداری ایران تحت تاثیر نظام شاهنشاهی اداره می گشت .اواسط دوره قاجاریاه مقاارن
است با ظهور ترقی خواهان و اصالح طلبانی چون قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیركبیر كاه
منشاء تغییرات عظیمی در نظام اداری ایران بودند.در جریان انقالب مشروطه نیز یکی از خواستهای
عمده طالب،ترویج عدالت بود كه نشان از نیاز ایران آن روز به قانون را نشان مای داد .باا افازایش
درآمدهای نفتی و عدم وجود نظارت بار نظاام اداری ،فسااد در دساتگاههای اداری كشاورافزایش
یافت تا جایی كه مصدق در دهه  30به اصالح نظام اداری پرداخت] . [1
شاید به عنوان اولین اقدام مشخص برای اصالح نظام اداری،بتوان به تشکیل شورای عالی اداری در
سال  1340اشاره كرد  .این شورا به موجب تصویب نامه هیات وزیاران وقات تشاکیل و ماموریات
عمده آن سازگار كردن تشکیالت اداری دولت با سیر تکاملی اجتماع و تجدیاد نظار در روشاهای
كار و تشریفات اداری تعیین گردید .محصول مهم فعالیت شورای مذكور تدوین "قانون اساتخدام
كشوری" بود كه منجر به استقرار نظام جدید اداری و اساتخدامی در كشاور گردیاد و باا تشاکیل
"سازمان امور اداری و استخدامی كشور" به موجب فصل نهم قانون مذكور ،وظیفه انجام مطالعات
و تحقیقات در زمینه امور اداری و استخدامی و اصالح سازمان و تشکیالت دولت و روشها و رویه
های عمومی انجام كار باه ایان ساازمان محاول شاد .باا پیاروزی انقاالب اساالمی در ساال 1357
ضرورت اصالح و ایجاد دگرگونی در نظام اداری و مدیریت كشور احساس گردید به نحوی كاه
در مقدمه و اصل سوم قانون اساسی كشور به این مهم پرداخته شاد.نتیجه ایان اقادامات در چنادین
مرحله به بازنگری در تشکیالت دولت منجر گردید ] . [1
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نهایتاً ده برنامۀ تحول در نظام اداری ( به شرح ذیل ) كه نشأت گرفته از ماتن سیاسات هاای كلای
نظام اداری (ابالغی مقام معظم رهبری) ،سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران ،قانون برنامۀ پنجم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و قانون مدیریت خدمات كشوری و اصال  44قاانون اساسای
در چارچوب سیاست ها ی كلی دولت خدمتگزارمی باشد ،با هادف توانمندساازی دساتگاه هاای
اجرایی كشور و تربیت مدیران و كارشناسان كارآماد و تحاول آفارین ،كاه باه شارح ذیال تعیاین
گردید:
برنامه اول :استقرار دولت الکترونیک

برنامه دوم :عدالت استخدامی و نظام پرداخت

برنامه سوم :ساماندهی نیروی انسانی

برنامه چهارم :تمركز زدائی

برنامه پنجم :افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
برنامه ششم :سالمت اداری

برنامه هفتم:اصالح ساختارها و فرآیندها

برنامه هشتم :توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
برنامه نهم :تقویت مدیریت و توان كارشناسی كشور و ارتقاء روحیه خودكنترلی در كارها
برنامه دهم :خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع ] [5
پیامدهای آگاهی و جهل بر قانون
محور استحکام و انساجام هار جامعاه ای توجاه باه قاانون و رعایات آن اسات]  . [12همچنانکاه
مشخص است یکی از عناصر مکانیزم حاكمیت قانون آگاهی و شاناخت افاراد از مجموعاه قاوانین
اساات و ایاان در حالیساات كااه مقولااه فااوق از توجااه كااافی برخااوردار نگردیااده اساات.به عبااارتی
گستردگی قوانین حاكم و وجاود هالاه ابهاام باه آگااهی و نحاوه نگارش ایان گاروه (مادیران) از
مقررات حوزه استحفاظی یکی از مشکالت فراروی سازمان است.
مفهوم آگاهی یک مفهوم پیوندی 1یا به عبارت بهتر ،یاک مفهاوم «چناد رگاه » 1اسات  .آگااهی،
معانی گوناگونی را به خود اختصاص داده است .آگاهی یعنای علام و داناش باه چیازی  .آگااهی
تلفیقی از علم و تجربه است.
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به گفته بلکمور آگاهی هم بدیهی ترین چیزی است كه می توانیم آن را بررسی كنیم و هم دشوار
ترین ] . [3در هر یک از مشاغل پذیرفته شده اجتماعی ،توفیق نصیب كسانی می شاود كاه علام و
آگاهی بیشتری بر قوانین و مقررات حاكم بر شغل و حرفه و تخصص خود دارند ]  . [8هم اكنون
بسیاری از جرائم و رویداد های ناگوار ریشه در عدم آگااهی افاراد جامعاه از اماور حقاوقی دارد .
بطوریکه معاون پارلمانی دیوان محاسبات كشور در خبر گزاری مهر در سال  1388اعالم می كناد
بیش از  95درصد انحرافات در بودجه كشور بدلیل عادم آگااهی و اشارافیت مادیران و مسائوالن
دستگاههای دولتی از حوزه كاری و مسئولیتشان می باشد .
رئیس سازمان بازرسی كل كشور نیز در روزنامه آفرینش در سال ، 1385جهل به قانون را مهمترین
آسیب و افت های دفاتر حقوقی دستگاههای اجرایی كشور عنوان مای نمایاد  .میارزاده مادیر كال
سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان نیز در سال  1393در خبرگزاری مهر اعاالم كارده اسات كاه
عدم آگاهی مدیران و اشراف آنها بر قاوانین باه عناوان یکای از آسایب هاای جادی در ادارات و
دستگاه های دولتی محسوب می شود و افزود عدم نظارت و بی توجهی برخی از مادیران در ساال
گذشته موجب شد تا بیش از  5میلیارد ریال در استان تخلف انجام پذیرد.
قوانین و مقررات جزء الینفک در هر حرفه ای محسوب می شوند كه اطالع و آگاهی از آنهاا مای
تواند در احراز موفقیت حرفه ای موثر باشد  .عالوه بر آن افزایش آگاهی كاركنان از حقوق خاود
نسبت به دریافت موارد وضع شده ،مدیران را در مواجه با مسایل قانونی در این راستا قرار می دهاد
]  . [7لذا لزوم آگاهی مدیران و مسئوالن از قوانین و مقررات سازمانی امری اجتنااب ناپاذیر مای
نماید.
جایگاه و نقش نگرش در زندگی سازمانی
نگرش ،اساسی ترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی است كاه بطوریکاه یکای از تفاوتهاای مهام
رفتار فردی ،نگرش اعضای سازمان اسات ] . . [18نگارش را پاساخ از پایش كساب شاده كاامالً
موافق یا مخالف نسبت به یک چیز تعریف كرده اند ،كه از طریق تبدیل به نیات رفتااری بار رفتاار
اثر می گذارد .علمای اجتماعی از رسته های گوناگون علمی ظاهرا در این نکته توافاق نظار دارناد
Mongrel
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كه ن گرش می تواند به عنوان یک گرایش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا ناامطلوب نسابت
به اشخاص ،مفاهیم و یا هر خبر تلقی شود ] . [2
نگرش ها دارای سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری هستند كه این اجزا جدای از یکادیگر نیساتند .
نگرش ،میل قابل دسترس ،نسبتاً با دوام و هدفمند برای واكنش فرد نسبت به موضوع خااص اسات
] . [18
نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است كه از طریق تجربه سازمان می یاباد و بار واكانش
فرد تاثیر می گذارد .مدیریت منابع انسانی ماموریت خود را با مركزیت دادن به مشتریان باه عناوان
محور ارائه خدمات با تکیه بر شایستگی های كاركنان و مشاركت آنان به انجام خواهد رساند  .لذا
ایجاد روابط سالم و دوستانه بین كاركنان و مدیران كلید موفقیت و پیشرفت در هر ساازمانی اسات
و در این فرایند هیي چیز بیش از نگرش مثبت دخیال نمای باشاد باه عباارتی نگارش مثبات حاوزه
ارتباطی افراد را توسعه می بخشد  .ولیکن هر گونه اصالح ،بهبود و تغییر نگرش مستلزم آگااهی از
چگونگی شکل گیری آن است .دیدگاه های مختلفی در ارتباط با تکوین نگارش هاا وجاود دارد
كه شامل :الف )دیدگاه وضعیتی

ب ) دیدگاه گرایشی.

الف  :دیدگاه وضعیتی  :تشکیل نگرش را از مفاهیم واقعی اجتمااعی مای داناد.بافت اجتمااعی
اطالعات را می دهد كه منجر به شاکل گیاری نگارش هااس شاخص مای شاود  .ب  :دیددگاه
گرایشی  :بر اساس این دیدگاه نگرش به همان طریق كسب می شود كه دانش ها و باورها را مای
آموزیم] . [18
بطوری كه دانش و آگاهی در مورد موضوعی موجاب بهباود نگارش نسابت باه آن موضاوع مای
گردد .به عنوان مثال آموزش شغلی می تواند به ایجاد تصور بهتری از سازمان كمک كرده و تغییار
رفتار كاركنان را در برداشته باشد  .نگرش مثبت به معنای ندیدن «نقص ها » و خوش بینی غیر واقع
بینانه نیست .بلکه  ،به معنای درست دیدن «نقص ها » برای دستیابی به راههای رفع آنهاست  .آدمی،
آنگاه به رفع نقص و بهبود با دیگران می اندیشد كه بتواند به آن پدیده (سازمان )با دید مثبت نگااه
كند.باید دانست نگرش خوب لزوما باعث موفقیات نمای شاود اماا داشاتن نگارش باد شکسات را
تضمین می كند .هر گاه فرد با بدبینی باا اماور روبارو شاود ،جریاان اندیشاه ساازنده نسابت باه آن
موضوع را از دست می دهد .
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نگرش مستحکم شده بیماری ترسناكی است .این نوع نگارش باعاث بساته شادن ذهان مای شاود.
بطوری كه ناصر بختیاری مدیر عامل شركت قطارهای مسافری رجا رسماً در پایگااه الکترونیکای
راه آهن اعالم می كند كه نگرش منفی مدیران دولتی به خصوصی سازی مهمتارین ماانع در روناد
خصوصی سازی این شركت است.
از نظر ماكسول ،نگرش همواره یک پای تیم رهبری اسات و در كارهاا نقاش دارد .نگارش دارای
چنان قدرتی است كه كه می تواند سیستم ها را به اوج برساند یا به زمین بزند .موفقیت های كاری،
بیشتر ،بواسطه نگرش تحقق یافته ،تا یافته های تکنیکی .اولین مسئولیت هار رهباری حفاظ نگارش
مثبت است  .اعضای یک گروه با نگرش مثبت از اعتماد به نفس بیشتری سود می برند .اصوال وقتی
نگرش مثبت است و تمایل به رشد كردن دارد ذهن بسط یافتاه و پیشارفت آغااز مای شاود ] . [2
نهایت اینکه آموزش نگرش مثبت به منابع انسانی باعث ایجاد باور به نظام ارزشی افراد در ساازمان
های یاد شده ودروازه های بهره وری گشوده خواهد شد .
چالش های نظام اداری و تدوین الیحه قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی وضعیت موجود در نظام اداری كشور توساط كاارگزاران نظاام بیاانگر اشاکاالتی در نظاام
اداری بوده است كه از آن جمل ه می توان باه فقادان روحیاه ناوآوری ،فقادان یاک نظاام ارزیاابی
عملکرد جامع ،عدم استفاده جامع و فراگیر از فنااوری اطالعاات ،ابهاام در نظاام و بقااء مادیریت،
فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش باا عملکارد اشااره كارد .چناین وضاعیتی مسائوالن
كشور را در سالهای اخیر بر آن د اشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکالت نظام اداری را در
دستور كار خود قرار دهند به این ترتیب الیحه مدیریت خدمات كشاوری مشاتمل بار  15فصال و
 128ماده توسط دولت وقت تصویب و در تاریخ  1386/07/24به منظاور اجارا باه ریاسات محتارم
جمهور اباالغ گردیاد كاه فصاول مختلاف آن باا رویکاردی جاامع باه موضاوع نقش،راهبردهاا و
فناوری،انجااام وظااائف دولت،ساااختار سااازمانی،چارچوب ماادیریت منااابع انسااانی دسااتگاههای
دولتی،الگوی جدید حقوق و مزایای كاركنان ،نظام ارزیاابی و مادیریت عملکرد،تاامین اجتمااعی
وبازنشستگی توجه شده است و به این ترتیب قانون مدیریت خدمات كشوری فرصات مغتنمای را
فراهم كرد تا ارائه خدمات عمومی بدست دولت در مسیری جدید قرار گیرد ] . [4
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بدون شک قانون مدیریت خدمات كشوری بدلیل نو اندیشی موجاود در آن نشاان دهناده و نویاد
بخش تحولی است كه برای نخستین بار در ساختار بوروكراسی ایران بکار می رود تا بنیاد روابط و
ناهنجاری های نظام اداری كشور را متحول سازد و قطعا هر سازمانی كه بتواند با شناخت و آگاهی
در زمینه بهنگام سازی دانش مدیران از این قوانین و مقررات بهره وافری برده باشد ،ساازمان را در
تحقق اهداف و ماموریت سازمانی،كارایی و اثر بخشی در مسیر بهره وری رهنماون سااخته اسات.
این قانون به تصویب رسیده است تا عیوب و نواقص آن در مسیر اجرا روشن شده و برای رفع آنها
اقدام گردد .این مهم جز با نقد موشکافانه اهل نظر در جریان اجرای آن میسر نخواهد شد .لذا این
پژوهش با هدف بررسی رابطه آگاهی و نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشاکی مازنادران در ساال
 1390انجام گردید.
روش کار :روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است و از آنجا كه در این پژوهش رابطاه باین
دو متغیر نگرش و آگاهی مدیران بر رسی می شود از نوع همبساتگی اسات  .تحقیقاات همبساتگی
شامل كلیه تحقیقاتی است كه در آن سعی می شود رابطاه باین متغیار هاای مختلاف باا اساتفاده از
ضریب همبستگی ،كشف یا تعیین شود .هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یاک
یا چند متغییر با حدود تغییرات یک یا چند متغییر دیگر اسات .ایان پاژوهش بار روی  334نفار از
مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سه سطح ارشد ،میانی و عملیاتی انجام گرفتاه اسات.كه
نحوه تعیین حجم نمونه بدین شرح بوده است كه ابتدا حجم جامعه تعیین سپس با استفاده از جدول
مورگان تعداد نمونه محاسبه گردید  .در این تحقیق از روش پیمایشی با ابازار پرسشانامه باه منظاور
بررسی رابطه آگاهی و نگرش مدیران در خصوص قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 1390
در خصوص متغییر هایی همچون ساختار سازمانی ،فناوری اطالعاات و خادمات اداری ،اساتخدام،
انتصاب و ارتقای شغلی ،حقوق و تکالیف كارمندان ،توانمند سازی كاركنان ،ارزیابی عملکارد و
تامین اجتماعی استفاده شده است و هر متغییر دارای چند گویه بوده اسات .الزم باه ذكار اسات در
این پژوهش ،دو نوع پرسشنامه بصاورت ( چهاار گزیناه ای و لیکارت ) تنظایم شاده باود .روایای
پرسش نامه با استفاده از نظرات چند تان از متخصصاین و پایاایی آن باا اساتفاده از ضاریب آلفاای
كرونباخ سنجیده شده است كه میانگین آن برای متغییر های مطالعه  0/82بود و در نهایت داده ها با
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استفاده از آمار توصیفی ،شاخص پراكندگی و آزمونهای تحلیلی چون ضریب همبستگی پیرساون
و تی تست مستقل و با كمک نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :در این مطالعه  337نفر از مدیران در سه سطح ارشاد ( 5درصاد )،میاانی ( 34درصاد ) و
مدیر عملیاتی یا رئیس اداره (حدود  51درصد ) مورد بررسی قرار گرفتند  .كه تقریبا  75/7درصد
از پاسخگویان مرد و  24/3درصد زن با میانگین سابقه مدیریتی  6/6سال كه بایش از  80درصاد از
پاسخگویان بیش از  10سال ساابقه خادمتی در ساازمانهای دولتای بودناد  .پاساخگویان باا ساطح
تحصیالت كارشناسی بیشترین فراوانای  43/3درصاد را باه خاود اختصااص داده اناد و باه ترتیاب
دكتری با حدود  33/3درصد و كارشناسی ارشد  19/6درصد وكاردانی با  3/8درصد پاسخگویان
را تشکیل دادند .
وضعیت آگاهی ونگرش مدیران نسبت به قانون خدمات كشوری در جدول شماره  1مشااهده مای
شود .پرسشنامه طراحی شده جهت متغیر آگاهی دارای مقیاس چند گزینه ای ( بسته ) بود كه برای
هر سوال فقط یک گزینه ی صحیح توسط آزمودنی ها انتخاب می گردید .نمره گذاری پرسشنامه
برای سواالت آگاهی به این صورت انجام گرفات كاه بارای پاساخ صاحیح نماره یاک ودر غیار
اینصورت نمره صفر منظور گردید  .پرسش نامه مربوط به سنجش نگرش بر اساس مقیاس لیکارت
ال ماوافقم ،ماوافقم ،تقریبا ًا ماوافقم،
بود و برای سواالت نگرش (مقیاس  4گزیناه ای شاامل كاام ً
مخالفم ) نمره گذاری(  ) 1-4در نظر گرفته شد .میزان آگاهی افراد مورد بررسی نسابت باه قاانون
خدمات كشوری در متغییر های حقوق وتکالیف كارمنادان و ارزیاابی عملکردحادود  91درصاد،
انتصاب وارتقا  ،%79توانمند سازی كارمندان  ،%67ساختار سازمانی  %61و استخدام  % 11بارآورد
گردید.
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ساختار سازمانی

فناوری اطالعات

استخدام

انتصاب وارتقاء

حقوق وتکالیف كارمندان

توانمند سازی كارمندان

ارزیابی عملکرد

تامین اجتماعی

جدول شماره  : 1وضعیت آگاهی ونگرش مدیران نسبت به قانون خدمات كشوری

میانگین نمرات آگاهی

1/85

0/77

0/22

0/79

1/85

0/67

0/91

1/43

درصد آگاهی پاسخگویان

%61

%39

%11

%79

%91

%67

%91

%48

میانگین نمرات نگرش

2/85

2/63

2/10

2/23

2/40

2/91

2/67

2/41

به منظور مشخص نمودن وضعیت متغییر های نگرش مدیران  ،ساختار ساازمانی،فناوری اطالعاات،
استخدام ،انتصاب وارتقا ،حقوق وتکالیف كارمندان ،توانمند سازی كارمنادان ،عملکارد و تاامین
اجتماعی از آزمون  tتاک نموناه ای اساتفاده گردیاد و باا توجاه باه اینکاه ساواالت پرسشانامه
بصورت لیکرت  4گزینه ای بوده است ،عادد ثابات بارای ایان متغییار  3فارض شاده اسات بادین
صورت كه اگر میانگین هر كدام از متغییر ها  3ویا باالتر باشد ،می توان نتیجه گرفت كه وضاعیت
متغییر های نام برده در میان مدیران مثبت بوده است  .همانطور كه در جدول شماره  2مالحظه مای
گردد ،نظر پاسخگویان در مورد قانون خدمات كشوری بگونه ای بوده است كه نظر موافق وبسایار
موافقی نسبت به این قانون در ابعاد مختلف نداشته اند بجز در بخش توانمند سازی كه نظار موافاق
داشته اند .
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جدول شماره  :2وضعیت نگرش مدیران نسبت به قانون مدیریت خدمات كشوری
مقدار ثابت مورد آزمون
متغیرها
نظاااار ساااانجی ساااااختار
سازمانی
نظرساااااانجی فناااااااوری

میانگین

2/45

انحااااراف از

آمااارهی

معیار

t

0/55

-18/14

درجه آزادی
336

سطح معنا
داری
0/000

2/63

0/61

-10/75

336

0/000

نظرسنجی استخدام

2/10

0/86

-19/15

336

0/000

نظرسنجی انتصاب و ارتقا

2/23

1/04

-13/44

336

0/000

2/48

0/83

-11/36

336

0/000

2/91

1/06

-1/42

336

0/154

نظرسنجی ارزیابی عملکرد

2/67

0/83

-7/15

336

0/000

نظر سنجی تامین اجتماعی

2/21

0/63

-22/47

336

0/000

اطالعات

نظاااار ساااانجی حقااااوق و
تکالیف كارمندان
نظرسااانجی توانمندساااازی
كاركنان

وضعیت
مخاااالف یاااا تقریباااا
موافق
مخاااالف یاااا تقریباااا
موافق
مخاااالف یاااا تقریباااا
موافق
مخاااالف یاااا تقریباااا
موافق
مخاااالف یاااا تقریباااا
موافق
موافق
مخاااالف یاااا تقریباااا
موافق
مخاااالف یاااا تقریباااا
موافق

به منظور بررسی « آگاهی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازنادران باا نگارش آناان در زمیناه ابعااد
مختلف قانون مدیریت كشوری» از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده گردیاد .الزم باه ذكار اسات
ضریب همبستگی شاخصی است جهت سنجش رابطه خطی باین دومتغییار وهماواره باین  -1و +1
قرار دارد ومقادیر نزدیک  +1رابطه مستقیم ومقادیر نزدیک  -1رابطاه معکاوس نشاان مای دهاد .
چنانچه از نتایج جدول شماره  3بر مای آیاددر احتماال كمتار از  5درصاد باین آگااهی ونگارش
مدیران از بعد ساختار سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد  .در این مطالعه آگاهی از ابعااد فنااوری
اطالعات و توانمند سازی ارزیابی عملکارد ونگارش مادیران رابطاه معنای دار ولای معکاوس باا
یکدیگر داشته اند  .نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بین میزان آگاهی از انتصاب و ارتقا و حقوق
وتکالیف كاركنان و تامین اجتماعی با نگرش مدیران رابطه ی معنی داری وجود ندارد .
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جدول  : 3ضریب همبستگی بین نمرات آگاهی و نگرش مدیران نسبت به قانون مدیریت خدمات كشوری
نگرش مدیران
ضاااااریب همبساااااتگی
پیرسون

مقدار احتمال

نتیجه آزمون

میزان آگاهی از ساختار سازمانی

0/142

0/000

رابطه معنی دار و مثبت دارد.

میزان آگاهی از فناوری اطالعات

-0/185

0/000

رابطه معنی دار ومنفی دارد.

میزان آگاهی از بخش استخدام

-0/015

0/786

رابطه معنی دار ندارد.

0/078

0/152

رابطه معنی دار ندارد.

میزان آگاهی از انتصاب و ارتقاا و
حقوق وتکالیف كاركنان
میاازان آگاااهی از توانمندسااازی و
ارزیابی عملکرد

-0/111

0/041

رابطه معنی دار ومنفی دارد.

میزان آگاهی از تامین اجتماعی

-0/051

0/354

رابطه معنی دار ندارد.

بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتایج حاصله ،مالحظه مای گاردد كاه مادیران نیازمناد داناش و
آگاهی بیشتری در زمینه پارامترهای تحقیق علی الخصوص « تامین اجتماعی ،فناوری اطالعا ت
و استخدام» می باشند .
موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر به میزان بسیار زیادی به داناش و مهاارت مادیران
آن سااازمان بسااتگی دارد ]  . [21ماادیران در انجااام در انجااام وظااایف شااغلی خااود بااه دانااش و
مهارتهایی نیاز دارند كه در صورت عدم تسلط بر آنها ناچاار خواهناد باود كاه در انجاام وظاایف
شغلی خود به دیگران وابسته باشند] . [14آنها نیاز دارند كه از داناش و مهارتهاای مادیریتی الزم
برای پاسخ دهی به نیازهاای ساازمانی برخاوردار باشاند ]  . [11الزماه قاانون گرایای نیاز آگااهی
رساندن درباره قوانین ،مقررات و شیوه های انجاام اماور در زمیناه هاای مختلاف اسات ] .[17هام
چنانکه مشخص است در فعالیت های آموزشی به یادگیری مهارتها ،داناش و گارایش هاای ماورد
نیاز برای انجام یا بهبود وظایف توجه مای شاود ]  . [14ناادلر و ویگاز )1986( 1نیاز معتقدناد كاه
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فعالیت های آموزشی بر یادگیری دانش و گرایش های مورد نیاز برای انجام یاا بهباود وظاایف یاا
شغل متمركز می شود و یک آموزش مدیریتی زمانی اثر بخش خواهد بود كه مناسب با نیااز هاای
آنها طراحی و اجرا شود  .همانطور كه كرک پاتریک  )2006(1بیان می كند ؛ نظاام آموزشای اثار
بخش باید بر نیاز سنجی استوار باشاد  .لاذا ارزیاابی نیازهاای دقیاق نیازهاای آموزشای مادیران در
طراحی یک برنامه بهبود آموزش مدیریت بسیار ضروری بنظر می رسد .
همچنانکه در نتایج مالحظه می گردد ،نگرش مدیران دانشگاه علاوم پزشاکی مازنادران نسابت باه
متغییر های مورد بررسی در سطح مخالف یا تقریبا موافق محاسبه گردید .نگرش ها جنباه مهمای از
زندگی عاطفی و احساسی مدیر را تشاکیل مای دهناد .بررسای نگارش هاای افاراد در زمیناه هاای
مختلف از این جهت مهم است كه به مدیران و مجریان كمک می كند از طرز تفکر افاراد دربااره
موضوعات مطلع و آگاه شوند .این موضوع بر خالف آنچه در بدو امر آسان بنظر می رسد ،از نظر
اجرایی مشکل است زیرا نگرش های اجتماعی فی النفسه پدیده پیچیاده ای هساتند] . [18نگارش
مستحکم شده بیماری ترسناكی است .این نوع نگرش باعث بسته شدن ذهن می شود  .نگرش های
شخصی نسبتاً دائمی هستند مگر اینکه اقدامی برای تغییرآن انجاام گیارد  .در ساازمان هاا بایش از
آنکه باور به نظام ارزشی راه یابد باید اصالح گردد و این اصالح از طریق آموزش منابع انسانی در
سازمان ها انجام می گیرد به عبارتی آموزش می تواند تغییر نگرش را در بر داشته باشد .
در جامعه ای كه به سرعت در حال دگرگونی است آموزش ناه تنهاا مطلاوب اسات بلکاه فعاالیتی
است كه هر سازمانی باید برایش منابعی در نظر بگیرد تا همواره منابع كارآمد و مطلعای در اختیاار
داشته باشد  .باید گفت اثر بخشی و كارآیی مدیران منوط به بهبود مستمر دانش و گرایش آنهاست
.لذا طراحی نظام آماوزش مادیران در جهات اداره موفاق اماور عماومی و اجارای موفاق قاوانین و
مقررات اداری سازمان یک ضرورت راهبردی است .
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