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بررسی میزان تأثیر آموزش بر عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان برخوار در زمینه
استقرار سامانه مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
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چکیده
وجود معضالت بهداشتی و جنبه های خطر ساز و نیز پیامدهای زیست محیطی در جوامع روز به روز ذهن کارشناسان و دست اندرکاران
سالمت و محیط زیست را به خود مشغول کرده است .هدف این مطالعه تأثیر آموزش بر عملکرد مدیران مدارس ابتدایی در زمینه ی
استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست است.
در این مطالعه شبه آزمایشی  94نفر از مدیران مدارس ابتدایی (کل مدیران مدارس ابتدایی شهرستان) به عنوان جمعیت مورد مطالعه
انتخاب شده و کارگاه آموزشی  2روزه برای آن ها برگزار شد .عملکرد مدیران در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست قبل و بعد از اجرای کارگاه آموزشی توسط چک لیست استاندارد (وزارت بهداشت و درمان) سنجیده شد و داده -های به دست
آمده توسط نرم افزار  spssنسخه  22و آزمون  tزوجی و آزمون واریانس تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها قبل و پس از آموزش نشان داد ،که در زمینه عملکرد نمره مدیران نسبت به قبل از آموزش  %22/1افزایش
نشان می دهد .همچنین بین دانش و عملکرد مدیران همبستگی وجود دارد .نتایج دیگر تحقیق نشان داد ،بین عملکرد مدیران در زمینه
محیط زیست قبل از مداخله با سن تفاوت معنا داری وجود دارد.
تحقیق فوق نشان داد که آموزش در ارتقای عملکرد مدیران مدارس ابتدایی موثر بوده و مدارس کشور نیازمند چنین ساز و کاری می -
باشند.

کلمات کلیدي :عملکرد ،مداخله آموزشی ،سامانه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست.
 -1دانشجوی دکترای تخصصی آموزش محیط زیست ،دانشکده علوم انسانی ،پیام نور تهران جنوب ،تهران ،ایران.
 -2استادیار ،گروه آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -3آموزش بهداشت و ارتقای سالمت،دانشکده بهداشت ،علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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Abstract
Despite health problems and hazardous aspects and environmental consequences in community day by
day the minds of health professionals and environmentists have been engaged. The purpose of this
study, the effect of education on the elementary school principals in the area of the safety, health and
the environment management system .Methods: In this quasi-experimental study (quasi-experimental)
49 elementary school principals (elementary school principals of the city) in the study were selected
for their 2-day workshop was held .Site performance management system in the field of safety, health
and the environment before and after the workshop by Czech standard list (Ministry of Health) was
measured and the data obtained was analyzed by spss version 20 and paired t-test and test Variance
analysis was performed .The analysis of the data before and after the training showed that in the
performance of the managers before training 28/1% increased . Also, there is a correlation between
knowledge and practice managers .The results showed that, among the leaders in the field of the
environment before the intervention, there is a significant age difference .The above research showed
that training is effective in improving the performance of elementary school principals and schools are
in need of such a mechanism.
Key words: Performance, Educational Intervention, Health and Environment Safety system.
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مقدمه
وجود معضالت بهداشتی و جنبه های خطرر سراز و نیرز پیامرد

وزارت بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی انجام گرفرت نترایج

های زیست محیطی که روز به روز ذهرن کارشناسران و دسرت

مبین آن است که مدارس مرورد مطالعره براسراس آیرین نامره

اندرکاران سالمت و محیط زیست را به خود مشغول کرده باعث

بهداشت محیط مردارس دارای وضرعیت بهداشرتی نرامطلوب و

گردید تا دولت ها در پی راه چاره بوده و امکانات خرود را در راه

تاحدی مطلوب میباشد. )2(.

بهبود وضعیت بهداشتی و زیست محیطی جوامع به کار گیرند .

درسررال تحص ریلی 22-23تحقیق ری برراعنوان بررس ری وضررعیت

در این میان فرهنگ سازی یکی از اساسی ترین اهداف در

بهداشرت محریط ایمنری و ارگونررومی مرردارس ابترردایی اسررتان

این طریق می باشد.که جز با ابزار آموزش قابل حصول نخواهرد

مرکزی انجام شد کره یافتره هرای پژوهشرمبین آن اسرت کره

بود .وجود آگاهی و دانش مدیریت سالمت در مسوولین مدارس

وضعیت بهداشت محیط ایمنی و ارگونومی در مدارس ابتدایی با

مهم ترین رکن در ارتقا و حفظ بهداشت ،محیط زیست مدارس

معیارهای بهداشت مدارس و ضوابط سازمان نوسازی فاصله دارد

و ایمنی دانش آموزان است ،نکته مهرم دیگرر ایرن کره حضرور

و از شرایط مطلوب برخوردار نیست. )3(.

مدیران مدارس برای موفقیت برنامه های مروج سالمت حیراتی

طی تحقیقاتی که در زمران هرای مختلرد در خصروی ایمنری

است .از همین روست کره ارتقراب بهداشرت و سرالمت جامعره

فضاهای ورزشی مدارس درسال  1321در مدارس

بایستی با تدوین و برنامه ریزی طرح های عملی و مفید

استان آذربایجان ربری صرورت پرفیرفت تعرداد  2491نفرر از

به پیش رود و از جمله برنامههای مهم که مری توانرد مرا را در

دانش آموزان دچار حادثه شده اند کره بریش از نیمری از آن در

رسیدن به هدف فوق یاری دهد ،پیراده کرردن و بره کرارگیری

زنگ ورزش مدارس بوده است که باعث رنجش دانش آمروزان و

استانداردهای موجود در زمینه های مرتبط می باشد .که یکی از

خانواده ها و هزینه ای بالغ برر  25/929/122/152ریرال شرده

مهم ترین آن ها استقرار سیستم مدیریت سالمت در مدارس یا

است.

سامانه مدیریت ایمنری ،بهداشرت و محریط زیسرت مری باشرد.

در شهر مشهد تحقیقی که توسرط جرابری در سرال  29انجرام

نتیجه مطالعهای که به شکل پایلوت در  02مدرسه در

شده است نشان داد که سالن های ورزشی مدارس در مشهد

سه مقطع و برای  2جنس دختر و پسرر بخرش دولتری و یرر

از نظر بهداشرت در سرطپ پرایینی بروده انرد و تحقیرق زار و

دولتی در مدارس تحت پوشرش دانشرگاه هرای علروم پزشرکی

همکرراران در مرردارس اسررتان مرکررزی نشرران داد تنهررا %21/2

خراسان رضوی ،بوشرهر ،گلسرتان ،اردبیرل ،ایرران و تهرران برا

مدارس از نظر ایمنی و بهداشت دارای شرایط مطلوب بوده انرد

مشارکت وزارت آموزش و پرورش انجام شد نشان داد که توجره

(. )9

به امر سالمت و ایمنی بویژه ایجاد یک مدیریت سیستماتیک در

الزم به ذکر است باتوجره بره ترالش هرای انجرام شرده توسرط

شناسایی ،ارزیابی و کنترل خرطرات بهداشتی ،ایمنی و محریط

محقق ،پژوهشی جرامع برا عنروان تراثیر مداخلره آموزشری برر

زیستی در مدارس ضروری است (. )1

عملکرد مدیران مدارس در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی

بررسرری هررا نشرران مرری دهررد در سررال تحصرریلی  20-21طرری

بهداشت و محیط زیست یافت نشد.

تحقیقاتی که روی وضرعیت بهداشرت محریط مردارس در 221

بنابراین با توجه به نقش مدیر مدرسه در حفظ سالمت و ایمنی

مدرسه بیرجند با استفاده از نرم افزار ارزیابی وضعیت بهداشرت

دانش آموزان ایجراد یرک سرامانه مردیریت ایمنری ،بهداشرت و

محیط مدارس و آیین نامه بهداشت محیط مدارس

محیط زیست در مردارس ضرروری اسرت .در اینجرا الزم اسرت
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سعیدی و همکاران

اجزای سامانه مزبور شرح داده شود .اجزای مهم سامانه مدیریت

آموزش می گردد بلکره بره سربب نادیرده گررفتن اقردامات ،در

ایمنی بهداشت و محیط زیست عبارتند از:

نتیجه کاهش بهره وری در این بخش خواهد شد.

 . 1رهبری و تعهد  :رهبری و اعتقراد مردیریت ارشرد سرازمان و

از طرف دیگر مفهوم رو به گسترش ارتقای سالمت که

آمادگی ایشان به منظور فراهم نمودن منرابع مرورد نیراز بررای

بر توانمندسازی مردم در تسلط برر سرالمت خرود و بهبرود آن

موضوعات بهداشت ایمنی و محیط زیست می باشد.

تأکید دارد ،اسرتفاده از جایگراه هرای خرای را بررای گسرترش

 .2خط مشی و اهداف استراتژیک :آن چه راجرع بره مقاصرد و

سالمت طرح نمود .تمامی این موارد مدارس را به عنوان یکی از

اصول کلی در رابطه با عملکرد کلری ایمنری سرالمت و محریط

مهم ترین جایگاه های ارتقای سالمت دانش آموزان مطرح مری

زیست مدارس که چارچوبی برای اقدام و تعیرین اهرداف کرالن

سازند .بدین ترتیب سرمایه گفاری کشورها در امر آموزش،

می باشد.

یکی از راهبردی ترین انوا سرمایه گفاری و بلکه مهم ترین

 .3سازمان دهی منابع و مستندسرازی :سرازمان دهری نیرروی

آن ها می باشد .باتوجه به شرح فروق بره دالیرل ویژگری هرای

انسانی منابع و مستند سازی عملکرد مطمئن ایمنی بهداشت و

زیراجرای برنامره هرای ایمنری وبهداشرت و محریط زیسرتی در

محیط زیست در سازمان را تشریپ می نماید.

مدارس از اهمیت واال برخوردار است :

 .9ارزیابی و مردیریت ریسرک :چگرونگی تعیرین عوامرل برالقوه

.1در مدرسه دانرش آمروزان و در کنرار آنران معلمران و سرایر

آسیب رسان سامانه و ارزیابی ریسکهای مربرو بره آن جهرت

کارکنان مدرسه جمعیتی کثیر را تشکیل مریدهنرد .بره عرالوه

پیشگیری  ،حفف یا کاهش خطرات.

پراکندگی و استقرار مدارس اهمیت موضو را بیان میکند.

 .5طرح ریزی :طراحی فعالیت های کاری نظیر طراحی تغییرات

 .2دسترسی به نیروی عظیمی که اولین هردف آنران آمروزش و

و مقابله با وضعیت اضطراری.

یادگیری است آسان است و آن هم به دلیل جمع آمدن آنان

 .0اجرا و پایش  :چگونگی انجام فعالیتها و وظاید ،کارآیی اجزاء

به دور هم در مکانی به نام مدرسه است.

 ،بازبینی آن ها و ثبرت سروابق تشرریپ مری گرردد  ،همچنرین

 .3هر کدام از دانش آموزان بره عنروان نماینرده خرانواده خرود

تشخیص عدم انطباق و اقدامات اصالحی الزم.

می توانند پیرام هرای ایمنری ،بهداشرتی و محریط زیسرتی را از

 . 1ممیزی  :فرآیند نظام یافته مستقل و مردون بررای یرافتن و

مدرسه به خانواده انتقال دهند.

ارزیابی شواهد به طور عینی به منظور تعیین این که آیا سیستم

 . 9برخی از فضاهای آموزشی از نظر ایمنی ،بهداشرت و محریط

مدیریت سالمت مدرسه با معیارهای تعیین شده انطباق دارد یا

زیست استانداردهای الزم را ندارند .از این رو شناخت بره موقرع

نه و اعالم نتایج این فرآیند به مدیریت

مشکالت و اقدام جهت رفع آن ها موجب پیشرفت آموزشی در

 .2بازنگری :بررسی مجدد و رابطه برین خرط مشری سرامانه و

آن ها خواهد شد.

مقاصد دراز مدت ،نتایج عملکرد آن و بهبود مستمر در

 .5برخررورداری دانررش آمرروزان از امکانررات بهداشررتی و محرریط

یک سازمان را ارایه میدهد (. )5

زیستی مناسب موجب فراگیری مطلوب تر در آنان خواهرد شرد

ایجاد و تأمین محیط سالم در مدارس چه از بعد فیزیکی و

(. )1

چه از بعد روانی و روابط انسانی و اجتماعی از مهم ترین وظاید

از طرف دیگر ارتقای بهداشت تاثیر گفار در مدارس

نظام سالمت کشور می باشد که جز در سایه مشرارکت ارگران-

بدون آموزش مناسب افراد در گیر دشوار خواهد بود .بنابراین در

های ذی ربط امکان پفیر نخواهرد برودچ چررا کره در یرر ایرن

سطپ ملی ما نیازمند برنامه هایی جهت ارتقاء آگاهی گیرندگان

صورت نه تنها باعث پراکنده کاری ،اتالف انرژی ،افزایش هزینره

خدمت ،ارایه کنندگان ،سیاست گفاران ،مدیران و برنامه ریرزان

ها و ضایعات مختلد مالی ،تجهیزاتی  ،انسانی ،انررژی ،زمران و

هستیم. )0( .
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بنابر شرح فوق هدف کلری ایرن پرژوهش بررسری میرزان تراثیر

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دارای 13بند برود کره

آموزش برعملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان برخوار

قبل از آموزش و پس از آموزش با اعطای یک فرصت پنج ماهره

در زمینه استقرار سامانه مردیریت ایمنری ،بهداشرت و محریط

به مدیران تکمیل شد 22 .بند چک لیسرت مربرو بره سرامانه

زیست میباشد.

ایمنی بهداشت ومحریط زیسرت35 ،سراال مربرو بره مسرایل

روش بررسی

ایمنی بهداشتی و12بندمربو به محیط زیست میباشد.

این مطالعه از نو کاربردی و به روش نیمه تجربی انجرام شرده

جهت تجزیه و تحلیل نهایی داده ها از آزمون  tزوجی اسرتفاده

است .جامعره مرورد پرژوهش کلیره مردیران مردارس ابتردایی

شد.

شهرستان برخوار به تعداد  94نفر می باشند که به روش

یافته ها

تمام شرماری انتخراب شردند .بررای آمروزش مردیران مردارس

ابتدا هدف پژوهش را بیان مینماییم:

ابتدایی روش کارگاه آموزشی در نظر گرفته شد .کارگاه آموزشی

تعیین میانگین و تغییر نمره عملکرد مدیران در خصوی داشتن

درسالن کنفرانس مرکز تحقیقات معلمان شهرستان به مدت

سامانه مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیسرت قبرل و بعرد از

دو روز برگزار شد ،همچنین در بازدید قبل از کارگراه آموزشری

مداخله آموزشی

در مورد عدم انطباق هرا آمروزش هرای الزم در محرل مدرسره

با توجه به این که چک لیست عملکردی دارای  13بنرد برود و

(فیلد) به مدیران ارایه گردید و جمعا به مقدار  552نفر ساعت

بندهای مربوطه همه به صورت مثبت طرح شده بودند

آموزش ارایه گردید .بسته آموزشی تهیه شده ،برگرفته از شرش

نمره کل معادل  13در نظر گرفته شد و برای هر مدرسه پس از

جلد کتاب معتبر در زمینه سامانه مردیریت ایمنری بهداشرت و

پر نمودن چک لیست بر مبنرای  122محاسربه گردیرد .بردین

محیط زیست می باشد و مورد تاییرد اسراتید و صراحب نظرران

ترتیب درصد نمرات مدارس در سره حیطره ایمنی،بهداشرتی و

قرار گرفت .پس از انجام هماهنگی های الزم برا اداره آمروزش و

سامانه و محیط زیستی به شرح زیر حاصل گردید:

پرورش شهرستان برخوار کارگاه آموزشی دو روزه برای مردیران

درزمینه عملکرد درصردمیانگین نمررات مردیران درسره زمینره

برنامه ریزی شد نمرات بدسرت آمرده برا اسرتفاده از نررم افرزار

ساختارسامانه و ایمنی،بهداشت و محیط زیست قبل از آمروزش

 SPSSنسخه  22مرتب سازی شد و با آزمون tزوجی تجزیره و

ب ره ترتیررب عبارتنررد از ،90/9 ، 12/1 ،12/2:بدسررت آمررد کرره

تحلیل آماری شد.

میانگین آن  59/0می شود .پس از مداخله آموزشری در زمینره

برای تجزیه و تحلیرل تفراوت هرای مشخصرات دموگرافیرک برا

ساختار سامانه  04و در زمینه ایمنی بهداشتی  20/0و در زمینه

عملکرد مدیران در زمینه دانش و نگررش و عملکررد از آزمرون

محیط زیستی  49/4بدست آمد که میانگین آن  22/1میشود.

تحلیررل واریررانس ( )fاسررتفاده گردیررد .برررای بدسررت آوردن

همان طور که مشاهده میگردد ،به طور میرانگین تغییرر نمرره

همبستگی دانش و عملکرد مردیران نیرز از ضرریب همبسرتگی

عملکرد مدیران  22/1درصد میباشد(.نمودار وجدول شماره)1

پیرسون استفاده شد.
چک لیست عملکردی برگرفته از چک لیست طرح شده توسط
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جدول  -4میانگین نمره عملکرد مدیران(از  )411در حیطههاي مختلف قبل و بعد از آموزش
حیطه

قبل از آموزش

نتیجه آزمون  tزوجی

بعد از آموزش

T

P - value

بهداشتی ایمنی

**12/1

0/4

**20/0

0/0

11/4

>2/221

سیستمی()HSE-MS

**12/2

1/0

**04

29/2

10

>2/221

محیط زیستی

**90/9

22/2

**49/4

12/5

19

>2/221

کل

**59/0

5/1

**22/1

12

10

>2/221

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

آزمون  tزوجی در جدول فوق نشان داد که میانگین نمره

معناداری نسبت به قبل از آموزش افزایش یافته است

عملکرد مدیران در تمامی حیطه ها بعد از آموزش به طور

(.)p>20221

94.9

100
86.6

82.7
69

70.1

54.6

80
60

46.4

قبل از مداخله
بعد از مداخله

40
20

12.2

0
کل

زیست

سیستمی

محیطی

بهداشتی -
ایمنی

نمودار  -4میانگین نمرات عملکرد مدیران در سه بخش ایمنی بهداشتی ،سیستمی و زیست محیطی و میانگین کل آن قبل و
پس از مداخله آموزشی بر حسب درصد

نمودار فوق نشان میدهد:

میانگین نمره سامانه مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیسرت

میانگین نمره بهداشتی ایمنی مدیران در چک لیسرت عملکررد

مدیران در چک لیست عملکرد نسربت بره قبرل از آمروزش بره

نسبت به قبل از آموزش به میرزان 10/5درصرد افرزایش یافتره

میزان  50/2درصد افزایش یافته است.

است.

میانگین نمره زیست محیطی مدیران در چرک لیسرت عملکررد
نسبت به قبل از آموزش به میرزان  92/5درصرد افرزایش یافتره
است .
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میانگین نمره کل عملکرد مدیران در چک لیست عملکرد نسبت

مدیران پس از آموزش را نشان داد.

به قبل از آموزش به میزان  22/1درصد افزایش یافته است .

محاسبه ضرریب پیرسرون ،همبسرتگی برین دانرش و عملکررد

موضو همبستگی بین دانش وعملکرد مدیران و یافته هرای آن

مدیران را پس از آموزش با  P>2/29نشان داد ( جدول .)2

تجزیه و تحلیل صورت گرفته ،همبستگی بین دانش و عملکررد

جدول  -2ضرایب همبستگی بین نمره دانش با نمره نگرش و عملکرد بعد از آموزش
نمره دانش

حیطه
R
*2/22

نمره عملکرد

P - value
*2/292
()P=%92و()R=2/22رابطه مستقیم وجود دارد.

ضریب همبستگی پیرسون در جدول فروق نشران داد کره برین
نمره دانش مدیران مدارس ابتدایی با نمرره عملکررد مردیران

جدول - 9ضرایب همبستگی بین نمره نگرش با نمره عملکرد قبل و بعد از آموزش
عملکرد قبل از مداخله عملکرد بعد از مداخله عملکرد قبل از مداخله عملکرد بعد از مداخله
همبستگی

معناداري

همبستگی

معناداري

نگرش قبل از مداخله

-2/20

2/01

-2/19

2/39

نگرش بعد از مداخله

-2/23

2/1

2/21

2/50

با توجه به مقادیر جدول شماره ( )3در هیچ یک از موارد رابطره

دراین پرژوهش همچنرین رابطره برین مشخصرات دموگرافیرک

معناداری وجرود نردارد .بردین ترتیرب برین نگررش و عملکررد

مدیران شامل :سن ،جنس و سطپ تحصیالت با استقرار سرامانه

مدیران همبستگی وجود ندارد.

مدیریت ایمنی ،بهداشت و محریط زیسرت سرنجیده شرد ،کره

رابطه ی بین مشخصات دموگرافیک و دانش و نگرش و عملکرد

جداول آن به شرح زیر میباشد ( :جداول  5، 9،و .)0

مدیران در زمینه استقرار سرامانه مردیریت ایمنری ،بهداشرت و
محیط زیست
جدول  - 5آزمون  tمستقل براي نمرات دانش مدیران زن و مرد (22نفر زن و 29نفر مرد)
آماره
مقیاس

قبل از مداخله

بعد از مداخله

آزمون  tمعناداري آزمون  tمعناداري

دانش مدیران در زمینه سیستمی

-2/9

*2/22

-1/11

2/24

دانش مدیران در زمینه ایمنی و بهداشت

-1/13

2/24

-2/40

2/39

دانش مدیران در زمینه محیط زیست

-1/25

2/22

-1/49

2/20
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با توجه به مقادیر معناداری درجدول فوق که بیش ترر از 2/25

مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست با توجه به جنسیت آن

است بنابراین می توان گفت این میزان از لحاظ آماری معنی دار

ها تفاوت معناداری وجود ندارد .تنها در دانش مدیران در زمینه

نمی باشد و بین نمرات دانش مدیران در زمینه استقرار سرامانه

سیستمی قبل از مداخله بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

جدول  - 4آزمون براي نمرات عملکرد مدیران با توجه به گروه هاي سنی آن ها
پیش آزمون عملکرد (بهداشت ایمنی)

Sig.
2/910

F
2/159

پیش آزمون عملکرد (سامانه )

2/412

2/245

پیش آزمون عملکرد (محیط زیست)

**2/222

1/229

پس آزمون عملکرد (بهداشت ایمنی)

2/113

2/313

پس آزمون عملکرد (سامانه )

2/015

2/340

پس آزمون عملکرد ( محیط زیست )

2/022

2/342

با توجه و مقادیر معنا داری که بیش تر از  2/25اسرت بنرابراین

ها تفاوت معنا داری وجرود نردارد .تنهرا در قبرل از مداخلره در

میتوان گفت این میزان از لحاظ آماری معنی دار نمریباشرد و

زمینه عملکرد محیط زیستی مدیران تفاوت معناداری برا توجره

بین نمرات عملکرد مدیران در زمینه اسرتقرار سرامانه مردیریت

به رنج سنی وجود دارد.

ایمنی ،بهداشت و محیط زیست با توجه به گروه های سنی آن-
جدول -2ارتباط نگرش با سطوح مختلف تحصیالت در مدیران مدارس
آماره
مقیاس

قبل از مداخله

بعد از مداخله

آزمون F

معناداري

آزمون F

نگرش مدیران در زمینه سیستمی

2/52

2/54

3/19

**2/23

نگرش مدیران در زمینه ایمنی و بهداشت

1/4

2/15

5/24

**2/225

نگرش مدیران در زمینه محیط زیست

2/21

2/90

3/22

**2/23

نگرش مدیران در کل

1/22

2/3

5/1

**2/220

معناداري

با توجره بره مقرادیر معنراداری بعرد از مداخلره کره کرم ترر از

بحث و نتیجه گیري

2/25است بنابراین میتوان گفت این میزان از لحاظآماری معنی

در ایررن پررژوهش عملکرررد مرردیران در زمینرره اسررتقرار سررامانه

دار می باشد و بین نمررات نگررش مردیران در زمینره اسرتقرار

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ارتقا یافت.

سامانه مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست بعد از مداخلره

بر اساس بررسی محقق این مطالعه اولرین مطالعره در کشرور در

با توجه به سطپ تحصیالت آن ها تفاوت معنراداری وجرود دارد

زمینه بررسی تاثیر آموزش بر عملکردمردیران مردارس ابتردایی

امرا برین نمررات نگررش مردیران در زمینره سرامانه و ایمنرری،

می باشد و بررسی محقق در سایر نقا دنیرا بیران گرر فقردان

بهداشت و محیط زیسرت قبرل از مداخلره برا توجره بره سرطپ

مطالعه مشابه در این زمینه می باشد .

تحصیالت آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.

مطالعات در سایر بخش ها ماننرد بیمارسرتان هرا نقرش مثبرت
آموزش را در بهبود و توانمندی مدیران نشان میدهد .مرثال در
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پژوهشی با عنوان نقش آموزش مدیران در ارزیابی نظرام جدیرد

مرد در زمینه دانش سیستمی قبل از مداخله تفاوت معنرا داری

ارزش یابی کارکنان دولت در بیمارستان های شرهر اصرفهان در

وجود دارد .علت این موضو می تواند احساسرات قروی زنران و

سال  1322نشان دهنرده نقرش آمروزش در بهبرود دیردگاه یرا

توجه به جزئیرات در آن هرا باشرد .همچنرین حرس مسروولیت

نگرش ارزش یابی کنندگان میباشد(.)1

پفیری بیشتر زنان ،در کسب دانرش مربوطره بری تراثیر نیسرت

در تحقیق دیگری با عنوان آمروزش مردیران پرسرتاری روشری

(جدول . )9

برای بهبود توانمندی و رهبری آن ها نشان دهنده نقش آموزش

وقتی در مورد موضوعات مختلد محیط زیست از بزرگ ساالن

در تغییر رفتار و بهبود توانمندی مدیران پرستاری میباشرد(.)2

ساال می شود %22 .از بزرگساالن مری گوینرد کره بره محریط

هم سو با مطالعه حاضر نتایج مطالعات فوق مبین تاثیر آمروزش

زیست عالقه مند هستند در صورتی که  %55جوانان این عالقره

در بهبود نگرش ،رفتار و توانمندی مدیران میباشد.

را اظهار می دارند . )4(.در پژوهش حاضر برین سرن و عملکررد

نتیجه مطالعهای کره بره شرکل پرایلوت در  02مدرسره در سره

محیط زیستی قبل از مداخله رابطه ی معناداری وجود دارد کره

مقطع و برای دو جنس دختر و پسر بخش دولتی و یر دولتری

علت آن می تواند تراثیر تجربیرات دیرداری ،شرنیداری و عملری

در مدارس تحت پوشش دانشگاه ها ی علروم پزشرکی خراسران

بزرگ ساالن در زمینه مشراهده اثررات منفری تخریرب محریط

رضوی ،بوشهر ،گلسرتان ،اردبیرل ،ایرران و تهرران برا مشرارکت

زیست بر جامعه انسانی باشد (جدول . )5

وزارت آموزش و پرورش انجام شد نشان داد کره توجره بره امرر

مهررم ترررین فرراکتور در سررطپ دانررش زیسررت محیطرری سررطپ

سالمت و ایمنری برویژه ایجراد یرک مردیریت سیسرتماتیک در

تحصیالت افراد است  .در آزمایشات انجام شده کسانی که سطپ

شناسایی ارزیابی و کنترل خطرات بهداشرتی ایمنری و محریط-

تحصیالت باالتری داشته اند سرطپ دانرش بریش ترری داشرته

زیستی در مدارس ضروری است.

اند( .. )4در پژوهش حاضر نیز بین میانگین نمره نگرش مدیران

در پژوهش حاضر نیز پس از بررسی میدانی در مدارس و تکمیل

با سطوح مختلد تحصیالت در زمینه استقرار سرامانه مردیریت

چک لیست مربوطه و حصول نمررات مردیران قبرل از مداخلره

ایمنی ،بهداشت و محیط زیست بعرد از مداخلره تفراوت معنری

ایجرراد سررامانه مرردیریت ایمنرری بهداشررت و محرریط زیسررت در

داری وجود دارد .این موضرو براز هرم تراثیر افرزایش دانرش و

مدارس ضروری میباشد.

آگرراهی بررر ارتقررای سررطپ نگرررش را طبررق مطالعررات سررو و

طبق مطالعات انجام شده در سال  1441و  2222بر روی دانش

مارسینوفسکی و رهرینگ نشان میدهد (جدول شماره . )0

زیست محیطی زنان و مرردان در آمریکرا متوسرط پاسری هرای

ارتقاء نمره مدیران موضرو تراثیر گرفاری آمروزش برر افرزایش

صحیپ مردان  1/15و متوسط پاسری هرای صرحیپ زنران 0/25

عملکرد آن ها را اثبات می نماید و این مطلرب کره آمروزش بره

بوده است .گیلفورد و همکارانش ( )1422دریافتند که در دانش

عنوان اساسی ترین مبنای تغییر رفتار در انسران مطررح اسرت.

زیست محیطی نمرات مردان بیش تر از زنران اسرت و ایرن کره

(. )12

بیشتر زنران تمایرل دارنرد در مرورد مسرایل زیسرت محیطری

در زمینه عملکرد مدیران درصد میانگین نمرات آن هرا قبرل از

اقداماتی انجام دهند .هاوس بیک ( )1442معتقد است که زنان

آموزش در زمینه سراختار سرامانه و ایمنری بهداشرتی ومحریط

بیش تر از مردان نگرش های زیست محیطی از خود نشان داده

زیستی به ترتیب  90/9 ،12/1 ، 12/2بدست آمرده کره پرس از

و مردان کمی دانش دانش زیست محیط باالتری دارند (.)4

آمرروزش در زمینرره سرراختار سررامانه  04و در زمینررهی ایمنرری

در پژوهش حاضر میانگین نمره دانش مدیران زن قبل و بعرد از

بهداشتی  20/0و در زمینهی محیط زیسرتی  49/4بره دسرت

مداخله بیش تر از مدیران مرد است .همچنین بین مدیران زن و

آمد و در کل درصد میانگین کل نمرات عملکررد مردیران 22/1
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سعیدی و همکاران

درصد ارتقا پیدا کرد ( جدول و نمودار .)1در تأیید این مطلرب

مدیریت ،ضرورتی برای ارتقاء فرهنگ سازمان برای رسریدن بره

به هدف آموزش که شکل دادن به رفتار انسان اسرت مری تروان

اجرای خوب سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیسرت و

اشاره کرد .یعنی انسان با کسب علم و نگرش عملکرد مطلوب را

موثر عمل کردن آن است .اعتقاد مدیران ارشد سازمان

انجام می دهد .بر اساس یافته های تحقیقاتی "سو" اظهار مری

نقش موثری در پیروی سایر سطوح تصرمیم گیرری و مجریران

دارد یک فرد زمانی قصرد اجررای یرک عمرل را دارد کره دارای

سازمان خواهد داشت و در اجرای بهینه سایر مراحل و تسرهیل

دانش آن باشد .مارسینوفسکی و رهرینگ مدلی ارایره داده انرد

امور سهم بسزایی دارد .اجرای کارگاهها و نشستهای تخصصری

که بر اساس آن دانش منجر به نگرش شده و نگرش باعث رفتار

برای ارتقای سطپ دانش مدیران مریتوانرد در عملیراتی شردن

فرد می شود .مطالعات سال  SEER 2222نشان میدهرد کره

استقرار این سامانه در مدت زمان کوتاه تر موثر باشد .از آنجایی

چگونه آموزش بر روی رفترار اثرر مری گرفارد و در رفترار %12

که مدیران سطوح میانی و کارکنان سطوح مختلد سازمان پیرو

مخاطبین بهبودی حاصل می شرود .راهکرار محافظرت جهرانی

خواست های مدیر ارشد سرازمان هسرتند بردون شرک ارتقرای

موضو آموزش را با تمایالت و رفتارها مرتبط میداند .درمطالعه

سطپ دانش ،ایجاد انگیزه و باور در مدیران یرک سرازمان نقرش

دیگری که کالمیر و همکارانش روی افراد منتخب و عموم یرک

بسزایی در بهبود رونرد سرازمان و پیرروی افرراد پرایین دسرت

جامعه داشتند در افراد منتخب همبستگی باالیی برین دانرش و

خواهد داشت مدیر می تواند زمینههای مشارکت فعال کارکنران

رفتار وجرود دارد .همچنرین مطالعرات پرالمر و سراگیت نقرش

را از طریق ایجاد انگیزه و الزامات شغلی افزایش دهد .

فعالیت های آموزشی در رفتارها و عملکررد افرراد را تأییرد مری

باور مدیر سازمان و تاکیردات وی سربب بهبرود اجررای اصرول

کند ( . )4بدین ترتیب موارد یاد شده سیر پژوهش حاضر شامل

ایمنی بهداشت و محیط زیست در کل سازمان و حاکمیت ایرن

آموزش که انتقال دانش و آگراهی بره مردیران و ایجراد نگررش

باور در بین تمامی کارکنان آن سازمان میشود.

مطلوب در آن ها ودر نتیجه انجام عملکرد مورد انتظار را نشران

بدین ترتیب مشخص می شرود برا توجره بره نقرش آمروزش در

می دهد را تایید مینماید .الزم به یادآوری است که در خصوی

ارتقای عملکرد مدیران مدارس و نقش کلیدی مدیر در اسرتقرار

علت باال بودن نمرهی مدیران در زمینه عملکرد ایمنی وبهداشت

سامانه مدیریت ایمنی بهداشت ومحیط زیست در مدرسه جهت

قبل از کارگاه آموزشی می توان به آموزش های در حین بازدید

ایجاد محیطی سالم و حفرظ و ارتقرای سرطپ سرالمتی دانرش

کارشناسان بهداشت و درمان که بره صرورت ادواری از مردارس

آموزان سرمایه گفاری کشور در امر آموزش یکری از راهبرردی

انجام می شرود و نیرز آمروزش هرای دوره ای وزارت آمروزش و

ترین انوا سرمایه گفاری بلکه مهرم تررین آن هرا مریباشرد و

پرورش اشاره کرد.

خواهد توانست حداکثر بازدهی را در این زمینه داشته باشد.

همبستگی دانش و عملکرد پس از آموزش نیز موضرو دیگرری

وضعیت دانش مدیران مدارس بیان گر نیاز آنان بره آمروزش در

است که مبین تاثیر مثبت ارتقرای دانرش مردیران برر افرزایش

این زمینه جهت ارتقای رفتار مطلوب می باشد .همکاری ادارات

عملکرد آن ها در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت

و سازمان های درگیر شامل وزارت آموزش و پرورش و بهداشت

و محیط زیست می باشد که مطالعات مارسینوفسکی و رهرینگ

درمان و آموزش پزشکی از ارکان اصلی موفقیت در ایرن راسرتا

آن را تأیید می نماید ( جدول . )2

می باشد .امید است برا همکراری و مشرارکت فعرال مسروولین

اساس و پایه سامانه مدیریت ایمنری بهداشرت ومحریط زیسرت

مربوطه بستری مناسب جهت انجام تحقیقات کراربردی از ایرن

رهبری و تعهد باالترین رده مدیریت است .توجه ویژه به اهمیت

دست برای مقاطع مختلد تحصیلی فراهم گردد و شاهد حفرظ

مدیریت ارشد سازمان بیان واضحی از تعهردات را ایجراد مری -

وارتقای مستمر سالمت دانش آموزان این آینده سرازان جامعره

نماید و قصور در آن خط مشری را ضرعید مری نمایرد .رهبرری

باشیم.
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