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  هايگيري مديران دانشكدهميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم
  علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي هيأت علمي

 
  شايسته صالحي، سعيد پهلوانزاده، هايده جراحي

  
  چكيده
-مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم: مقدمه
هاي مديران در طيف وسيع كامالً مشاركتي تا گيري

بررسي چگونگي . پذير استالً غيرمشاركتي امكانكام
تواند تصوير روشني از وضعيت ها ميگيرياين تصميم

تعيين . موجود به منظور اصالح آن به دست دهد
گيري ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم

هاي علوم پزشكي از ديدگاه اعضا و مديران دانشكده
  .مديران هدف اين مطالعه است

 اين پژوهش به صورت توصيفي، مقطعي يك :اهروش
روش گردآوري . اي، دو گروهي انجام شدمرحله

. اطالعات به صورت كتبي و از طريق پرسشنامه بود
 نفر مديران 43 نفر اعضاي هيأت علمي و 152تعداد 

هاي پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، دانشكده
بخشي در داروسازي، بهداشت، مديريت و توان

ها، براي تجزيه و تحليل داده. شركت نمودندپژوهش 
گيري در ميانگين امتياز ميزان مشاركت در تصميم

هفت رتبه از كامالً شخصي تا كامالً مشاركتي در نظر 
  و نرمtهاي  اطالعات با استفاده از آزمون. گرفته شد

  . تجزيه و تحليل شدSPSSافزار 
ك هاي پژوهش مؤيد آن است كه سبيافته: نتايج

هاي مختلف گيري مديران در دانشكده تصميم
ها مشاركتي شخصي بوده و هيچ يك از دانشكده

   را 5حداقل مشاركت مطلوب، يعني ميانگين امتياز 
  

، گروه بهداشت، دانشكده )استاديار(دكتر شايسته صالحي
 -پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

  درماني استان اصفهان، 
  e-mail:salehi@nm.mui.ac.irاصفهان  

اعضاي هيأت علمي بيش از اند گرچه كسب ننموده
- گيري را مشاركتي دانسته خود مديران فرايند تصميم

  .دار نبوداند ولي تفاوت معني
گيري به صورت مشاركتي فرايند تصميم: بحث

-تواند به رشد خالقيتموضوع با اهميتي است كه مي
كارآيي و اثربخشي و نيز رضايت ها، توسعه و بهبود 

با توجه به نتايج . ها منجر گرددشغلي و ارتقاي انگيزه
پژوهش توسعه فرهنگ مشاركت در نظام آموزشي 

 .گرددعلوم پزشكي پيشنهاد مي
گيري،  مديريت، مشاركت، تصميم:ي كليديهاواژه

  .هاي علوم پزشكيهيأت علمي دانشكده
  مقدمه
 انتخاب آگاهانه و گيري در واقع يعنيتصميم

انديشمندانه طريقه عمل يا حركت در مسير خاص از 
هاي مختلف براي رسيدن به هدف مورد نياز ميان راه

گيري بر كار و اثربخش نمودن  تصميم). 1(است 
همچنين بر . هاي سازمان تأثير مستقيم داردفعاليت

هدايت و كنترل رفتار فردي و سازماني مؤثر واقع 
اي و احساس رضايت اً با موفقيت حرفهشود و ضمنمي

  .باشدكاركنان مرتبط مي
مديريت مشاركتي نوعي از مديريت است كه فلسفه 

گيري است و در واقع در زاديي در تصميمآن تمركز
اين نوع مديريت، قدرت از سطوح باال به افراد زير 

شود و هماهنگي افقي مورد تأكيد دست تفويض مي
  ).2(است 

يد فلسفه مشاركتي بودن مديريت را خوب كاركنان با
آميز درك نمايند تا اين نحوه مديريت بتواند موفقيت

باشد، اعتماد و جاذبه و امنيت شغلي از جمله عوامل 
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است كه از طريق ارتباط درون و بين بخشي  مورد نياز
مشاركت را ابتدا دانشمندان امريكايي . گردد فراهم مي

 اولين بار بكار گرفته شد مطرح نموده و در ژاپن براي
از جمله مزاياي مديريت مشاركتي، افزايش ). 3(

اعتماد دو جانبه در سازمان، كاهش ارتباطات عمودي، 
افزايش حسابرسي مديران و كاركنان، كاهش ابهام 
براي كاركنان و مديران، افزايش استقالل و بهبود 

ها و توسعه وضعيت خود نظارتي، افزايش اجراي نقش
ها، رشد ت و كاهش غيبت در كار، رشد خالقيترضاي

احساس هويت و توسعه نگرش مثبت نسبت به كار در 
گرچه معايبي را نظير نياز به تغيير . باشدكاركنان مي

پذيري، گويي و مسؤوليتزمان و بودجه، ابهام در پاسخ
نگرش منفي نسبت به فلسفه آن در مواردي كه 

توان براي اند، ميكاركنان استبداد را تجربه كرده
  ).2(مدييريت مشاركتي نام برد 

اثربخشي مشاركت به اندازه، ساختار، تكنولوژي، 
هاي سازمان، گرايش دانش و فرهنگ و سياست

شيوه . مهارت و شخصيت نقش آفرينان آن دارد
تواند مستبدانه ها ميگيري مديران در سازمانتصميم

نكه در مقابل و مقتدرانه و كامالً شخصي باشد و يا اي
آن به صورت مشاركتي و كامالً غيرشخصي صورت 

  .پذيرد
-رهبري مستبدانه و مشاركتي را دو سر طيفي دانسته

اند كه در اين طيف درجاتي از مشاركت يا استبداد در 
در يك طيف مدير از قدرت . گيري وجود داردتصميم

نمايد و در طرف ديگر رسمي خود كامالً استفاده مي
رسد در به نظر مي. تيار و آزادي عمل داردمرئوس اخ

كاركنان : شرايط زير مديريت مشاركتي الزم است
بخواهند آزادي عمل و استقالل داشته باشند؛ 
كاركنان اهداف سازمان را درك كرده و به آن متعهد 
باشند؛ كاركنان تحصيل كرده و در انجام امور با 

 شيوه تجربه باشند؛ كاركنان توقع داشته باشند كه
  ).4(رهبري مدير مشاركتي باشد 

نظران تعادل اجتماعي و قدرت را از بسياري از صاحب
ها، بويژه رويكردهاي مفيد مديريتي در اداره سازمان

آزادي عمل معلمان و . دانندهاي آموزشي، ميسازمان
 يادگيري شركت - كليه كساني كه در فرايند تدريس

ويكرد مبتني بر گيري، نمودي از ردارند در تصميم
مشاركت اعضاي ). 5(كيفيت در رهبري آموزش است 

گيري آكادميكي از جمله هيأت علمي در تصميم
زيرا به شناسايي قدر و . نيازهاي اساسي آنها است

منزلت واقعي و احترام و اعتماد به خود در ايشان 
  ).6(نمايد كمك مي

توان انتظار داشت كه از طريق مشاركت اعضا مي
 پژوهشي بهتر شناخته شده و راه -هاي آموزشينياز
پذيرتري را براي حل تر و امكان هاي عمليحل

تعيين . مشكالت سازمان آموزشي در نظر گرفت
سازي منابع مالي و فهم  نيازهاي مشاركتي، روشن

اهداف توسط اعضاي هيأت علمي، در مشاركت 
  ).7(اثربخش ايشان بسيار مؤثر است 

داري بين ميزان  و معنيمطالعات رابطه مثبت
گيري و خشنودي و عملكرد مشاركت در تصميم

به عالوه، متغيرهاي . اندكاركنان به دست آورده
گيري و اي مؤثر در رابطه با مشاركت در تصميمزمينه

  .اندعملكرد را شناسايي نموده
تحقيق پاپيان در مورد ميزان مشاركت اعضاي هيأت 

تهران به اين نتيجه هاي صنعتي علمي در دانشگاه
اي رسيده است كه ميزان مشاركت با متغيرهاي زمينه

تجربه، سن، تحصيالت رابطه مستقيم داشته و ميزان 
مشاركت با وجود تمايل و آمادگي اعضاي هيأت 

بيني شده مطابقت نداشته علمي با سطح پيش
  ).7(است

حسيني در مطالعه خود نتيجه گرفت كه سبك 
يري مديران آموزشي نسبت به گمشاركتي در تصميم

گيري كمتري برخوردار بوده ها از تصميمساير سبك
-نظر به اهميتي كه سبك رهبري و تصميم). 7(است 

گيري در نظام آموزشي عالي و بويژه علوم پزشكي 
ها بر فرايند گيري دارد و تأثيري كه نحوه تصميم

گذارد، پژوهش حاضر به منظور  يادگيري مي- تدريس
  :بي به اهداف زير صورت گرفتدستيا

مشارآت اعضاي هيأت علمي در 
انت د گ
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 تعيين ميانگين امتياز مشاركت اعضاي هيأت  -
گيري در مسائل آموزشي و علمي در فرايند تصميم

گيري در مسائل درسي، پژوهشي، فرايند تصميم
آموزشي و درسي، پژوهشي، دانشجويي، خود اعضا و 

  . مالي از ديدگاه اعضا و مديران–اداري 
هـاي فـردي واحـدهاي      گـي  تعيين ارتباط برخـي ويژ    

فردي واحدهاي مورد پـژوهش بـا ديـدگاه ايـشان در            
   .گيريمورد مشاركت در تصميم

مقايسه ميانگين امتياز از ديدگاه اعضاي هيأت  -
 .هاي علوم پزشكي اصفهانعلمي و مديران دانشكده

هدف كاربردي پژوهش نيز شناخت وضعيت مشاركت 
هبردهاي گيري و توصيه رااعضا در فرايند تصميم

 .مناسب بوده است
  هاروش

اي  مقطعي، يك مرحله- اين پژوهش به روش توصيفي
هاي فردي ويژگي. و دو گروهي صورت گرفته است

اعضاي هيأت علمي و مديران و ميانگين امتياز ميزان 
گيري مديران مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم

از ديدگاه اعضا و مديران، متغيرهاي مورد نظر 
هش و محيط پژوهش دانشگاه علوم پزشكي پژو

اصفهان و زمان انجام آن نيمسال دوم سال تحصيلي 
اعضاي هيأت علمي و مديران .   بوده است78- 79

هاي علوم پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، دانشكده
بخشي به صورت داروسازي، بهداشت، مديريت و توان

اي انتخاب گرديدند و كليه مديران تصادفي طبقه
تعداد . ها نيز در پژوهش شركت داده شدنددانشكده

 نفر مديران از 43 نفر از اعضاي هيأت علمي و 152
هاي مختلف، پرسشنامه مورد نظر را تكميل دانشكده

نمودند در بخش اول پرسشنامه اطالعات جمعيتي و 
در پنج بخش بعدي ميزان مشاركت اعضا در فرايند 

زش و درسي، گيري مديران در مسائل آموتصميم
پژوهشي، دانشجويي، خود اعضا و اداري و مالي از 

در يك » 7«تا كامالً مشاركتي» 1«كامالً شخصي 
كامالً شخصي، تقريباً شخصي، : طيف خطي به ترتيب

 شخصي، تقريباً مشاركتي، مشاركتي، كامالً -مشاركتي
  .مشاركتي مورد سؤال قرار گرفته بود

 آزمون مجدد استفاده براي تعيين پايايي پرسشنامه از
. پايايي آن تأييد شد) r=68/0(شد كه با همبستگي 

همچنين براي تعيين روايي آن از روش روايي محتوي 
استفاده شد و پس از اصالحات، پرسشنامه اصلي تهيه 

- محتواي مربوط به مشاركت اعضا در تصميم. گرديد
و آيين ) 7(گيري مديران بر اساس تحقيق پاپيان 

در .  تدوين شد1370ها مصوب يت دانشگاهنامه مدير
تقريباً  (5ها ميانگين امتياز تجزيه و تحليل يافته

به عنوان حداقل ميزان مطلوب مشاركت ) مشاركتي
  .در نظر گرفته شده است

 تجزيه t از آزمون SPSSسپس با استفاده از نرم افزار 
  .ها صورت گرفتو تحليل اطالعات و مقايسه گروه

  نتايج
ين امتياز مشاركت در مسائل آموزشي و درسي ميانگ

 و از ديدگاه مديران 66/4±665/1از ديدگاه اعضا 
  . بوده است23/1±44/4

گيري تنها در موارد تقسيم مشاركت در تصميم
بندي ريزي درسي و زماندروس، تدوين برنامه

مشتركاً از ديدگاه مديران و اعضاء ميانگين امتياز 
 ديدگاه مديران انتخاب مدير  داشته و از5از   بيش 

است درساير موارد   داشته5گروه نيز ميانگين بيش از 
  ).1جدول ( بود 5كمتر از  ميانگين

ميانگين امتياز مشاركت در مسائل پژوهشي از ديدگاه 
.  بود22/4±28/1 و اعضا 28/4±285/1مديران 

ميانگين امتياز مشاركت در مسائل دانشجويي از 
 92/4±39/1 و اعضا 72/3±48/1ديدگاه مديران 

ميانگين امتياز مشاركت در مسائل خود اعضا از . بود
 50/4±39/1 و اعضا 46/4±17/1ديدگاه مديران 

 اداري - ميانگين امتياز مشاركت در مسائل مالي. بود
 16/3±54/1 و اعضا 07/3±46/1از ديدگاه مديران 

  .بود

مشارآت اعضاي هيأت علمي در 
انت د گ
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 و  ها نشان داد جز در مواردي در مسائل آموزشي        يافته
  درسي در ساير مـوارد حـداقل ميـانگين مطلـوب كـه             

  

  ميانگين امتياز مشاركت در مسائل آموزشي و درسي از ديدگاه اعضا و هيأت علمي و مديران. 1جدول 
  

 كل مديران اعضا ميزان مشاركت

    مسائل آموزشي و درسي
12/4±52/564/1±48/1 51/5±47/1 تقسيم دروس هر ترم

20/4±33/564/1±42/1 20/5±59/1 زي درسي و زمان بنديريتدوين برنامه
18/4±64/154/1±44/4 49/4±76/1 ريزي آموزشي دانشكدهتدوين برنامه
51/4±66/441/1±79/1 41/4±83/1 هاي جديد آموزشطراحي دوره
58/4±49/486/1±73/1 11/4±83/1 هاي بلند مدتتدوين برنامه

65/4±26/461/1±81/1 46/4±72/1 تعيين نيازهاي آموزشي جديد
51/5±38/447/1±78/1 71/4±38/1 هاي آموزشي جديدايجاد و برگزاري دوره

25/5±96/354/1±66/1 24/4±35/1 نحوه تأمين امكانات آموزشي
48/4±96/372/1±71/1 18/4±59/1 نحوه توسعه و بهبود امكانات در محيط آموزشي باليني

48/4±85/381/1±59/1 34/4±63/1 ائه شدهارزيابي كيفيت دروس ار
22/4±97/380/1±54/1 26/4±54/1 بررسي كيفيت آموزشي نظري
40/4±95/376/1±44/1 24/4±40/1 بررسي كيفيت آموزشي عملي
62/4±95/350/1±91/1 83/4±80/1 زمان و نحوه برگزاري امتحانات

16/4±34/473/1±74/1 78/4±55/1 هاي آموزشي و تخصصيتشكيل گروه
64/5±64/548/1±41/1 65/4±52/1 انتخاب مدير گروه

53/4±43/460/1±61/1 57/4±60/1 چگونگي ارتقاي كيفي آموزشي
    امور پژوهشي

27/4±45/465/1±64/1 20/4±66/1 تعيين نيازهاي مربوط به امكانات پژوهشي
32/4±38/475/1±77/1 29/4±74/1 هاي پژوهشيتدوين سياست
25/4±26/462/1±63/1 25/4±62/1 هاي پژوهشي كوتاه مدتتدوين برنامه

38/4±52/453/1±41/1 33/4±58/1 دانشگاه/ هاي پژوهش دانشكده نظارت بر طرح
66/4±49/456/1±48/1 73/4±60/1 هاي پژوهشيطرح) كارشناسي (ارزيابي 

47/4±40/473/1±82/1 47/4±70/1 هاي تحقيقاتيشركت استادان در پژوه
65/4±61/460/1±71/1 67/4±56/1 برگزاري سمينارهاي پژوهشي

55/3±73/372/1±64/1 48/3±75/1 همكاري با مؤسسات پژوهشي داخل و خارج كشور
60/3±66/383/1±70/1 58/3±89/1 هاي مطالعاتي اساتيدريزي فرصتبرنامه

    امور دانشجويي
88/3±68/394/1±92/1 96/3±95/1 پذيرش دانشجويان مهمان

مشارآت اعضاي هيأت علمي در 
انت د گ
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94/3±85/393/1±90/1 99/3±94/1 تعيين شرايط پذيرش و ظرفيت دانشجوي جديد
71/3±78/366/1±65/1 69/3±67/1 تعيين گرايش تحصيلي دانشجويان

 كل مديران اعضا ميزان مشاركت
94/3±48/372/1±76/1 13/4±68/1 تعيين ساعات راهنمايي دانشجويان

86/3±94/394/1±97/1 88/3±94/1 جوي انتقاليپذيش دانش
64/3±70/372/1±86/1 61/3±68/1 تعيين كمبود واحدهاي درسي دانشجويان انتقالي و مهمان

01/4±90/380/1±79/1 05/4±82/1 نظارت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان
 4±97/376/1±009/479/1±75/1 بررسي نحوه برخورد اعضاي هيأت علمي با دانشجويان

69/3±36/377/1±79/1 83/3±75/1 نظارت بر وضعيت اخالقي دانشجويان
80/3±46/367/1±77/1 93/3±62/1 اي دانشجوياننظارت بر وضعيت حرفه

 4±79/367/1±69/1 08/4±66/1 بررسي مشاركت و نظرات انتقادي دانشجويان
    مسائل خود اعضا

83/4±79/479/1±79/1 85/4±80/1 تعيين صالحيت علمي نامزدهاي استخدام
02/4±62/385/1±96/1 17/4±79/1 هاي مطالعاتي اعضاها و فرصتها، مأموريتنظارت بر بورس

42/4±30/477/1±73/1 46/4±79/1 ارتقاي شغلي اعضا
52/4±29/462/1±59/1 61/4±63/1 هاي آموزشيهاي گروهارزيابي ساالنه فعاليت
72/4±88/476/1±45/1 65/4±87/1 به اعضاي جديدتعيين نياز دانشكده 
74/4±84/473/1±45/1 70/4±84/1 انتخاب اعضاي جديد

56/4±78/471/1±50/1 48/4±78/1 تعيين ساعات تدريس و تحقيق اعضا
75/4±96/450/1±26/1 67/4±58/1  تأليفاتي و ترجمه اعضا-هاي تحقيقاتيبررسي طرح

33/4±25/453/1±44/1 37/4±57/1 پژوهشي و اجرايي اعضا, علميهاي خاص تعيين توانمندي
48/4±65/452/1±39/1 41/4±57/1 بررسي كارآيي و بازده اعضا

39/4±34/454/1±52/1 42/4±55/1 تعيين ضوابط ارزيابي و نظارت بر كار اعضا
14/4±88/381/1±93/1 25/4±77/1 بررسي نظرات و مشكالت اعضا

    ماليامور اداري و 
74/2±73/292/1±94/1 75/2±92/1 دانشگاه/ هاي دانشكدهانتخاب رياست و ساير مديريت

91/2±71/272/1±51/1 98/2±80/1 مسائل مالي
كننـدگان خـدمات بهداشـتي و       دانـشگاه بـا دريافـت     /نحوه ارتباط دانشكده  

 درماني
67/1±55/3 65/1±36/366/1±50/3

08/3±98/267/1±55/1 12/3±72/1 امور مالي دانشكده
37/3±57/373/1±87/1 29/3±68/1 دانشگاه از لحاظ خصوصي يا دولتي بودن/نحوه اداره دانشكده

چگونگي جلب مشاركت بيشتر مؤسسات دولتي و غيردولتـي بـراي           
 دانشگاه/هاي دانشكدهتأمين هزينه

72/1±28/3 82/1±06/374/1±22/3

  
به عالوه، . اخذ نشدباشد توسط اعضا و مديران  مي 5

داري بين ديدگاه اعضا با از لحاظ آماري تفاوت معني

   و مديران با ميانگين90/4±18/1ميانگين امتياز 
مشاهده ) P=66/0 و tآزمون  (99/3±55/1 امتياز 
  .نگرديد

مشارآت اعضاي هيأت علمي در 
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گيري مديران به ميانگين امتياز مشاركت در تصميم

  .داري نداشتتفكيك جنس تفاوت معني
گيـري مـديران بـا      ياز مشاركت در تصميم   ميانگين امت 

توجــه بــه اينكــه كارشناســان ارشــد ميــانگين امتيــاز 
مـشاركت داشـتند، درجـه تحـصيلي در         بيشتري بـه    

داري داشـته   مسائل آموزشي و درسي تفـاوت معنـي       
)001/0P<(           و در ساير مسائل گرچه افراد بـا درجـه

كارشناسي ارشد ميـانگين امتيـاز مـشاركت بيـشتري          
  .دار نبود  ولي تفاوت ازلحاظ آماري معنيداشتند،

گيري از همچنين ميانگين امتياز مشاركت در تصميم
ديدگاه اعضا و مديران تنها در مسائل آموزشي و 

با توجه به درجه علمي تفاوت ) P=003/0(درسي 
داري داشت يعني مربيان به ميزان بيشتري معني

  .اندگيري را مشاركتي دانستهتصميم
گيري مديران با امتياز مشاركت در تصميمميانگين 

 در سه گروه با سابقه كار كمتر از(توجه به سابقه كار 
در مسائل آموزشي )  سال20 و بيش از 11- 20، 10

، )P=001/0(، مسائل دانشجويي )P=002/0(و درسي
 مالي - و مسائل اداري) P>001/0(مسائل خود اعضا 

)01/0=P (ا سابقه بيش از دار بود، افراد بتفاوت معني
گيري مديران را  سال بيش از سايرين، تصميم20

  .اندمشاركتي دانسته
گيري همچنين ميانگين امتياز مشاركت در تصميم

  مديران با توجه به وضعيت استخدام قراردادي، رسمي
و آزمايشي در مسائل آموزشي و درسي و پژوهشي 

ي دار نداشت، ولي افراد با استخدام رسمتفاوت معني
، خود اعضا )P=01/0(مسائل دانشجويي در
)004/0=P (اداري -و مالي )009/0=P ( ميانگين

  .اند امتياز مشاركت بيشتري اخذ نموده
وضعيت تأهل نيز با ميانگين امتياز مشاركت در 

-گيري از ديدگاه مديران و اعضا رابطه معني تصميم
همچنين تفاوت ميانگين امتياز . داري نداشت
وجه به سن واحدهاي مورد پژوهش مشاركت با ت

 سال 40تنها در گروه سني كمتر از ) مديران و اعضا(
دار بوده است  سال از لحاظ آماري معني50 تا 40و 
)01/0<P .(گيري مديران از ديدگاه يعني تصميم

 سال به ميزان كمتري 40افراد با سن كمتر از 
  .مشاركتي بوده است

ل باز در مورد به عالوه، در پرسشنامه چند سؤا
مشاركت مطرح گرديده بود و برخي از واحدهاي مورد 

مواردي كه مورد . پژوهش به آن پاسخ داده بودند
  :تأييد پاسخ دهندگان بود، به شرح زير بوده است

ها به شرط اينكه گيريمشاركت اعضا در تصميم -
تصميمات ضمنانت اجرايي داشته باشد مورد توافق و 

  .لمي استخواست اعضاي هيأت ع
هاي مديريتي در افراد معدود، تمايل تعدد پست -

  .دهدبه مشاركت را كاهش مي
هاي اجرايي  به انتخاب انتخاب افراد براي پست -

افراد عضو گروه باشد به شرط آن كه پس از برگزاري 
 .انتخابات، تغيير در مورد انتخاب شده داده نشود

تسهيل در ارتقاي ساالنه اعضاي هيأت علمي،  -
امل مهمي در تمايل به مشاركت در اعضا هيأت ع

 .علمي است
الزمه مشاركت توسعه فرهنگ مشاركت و توجه  -

 .به شايسته ساالري در نظام آموزشي است
هاي علمي تمركز زدايي در تصميمات در حيطه -

 .اي براي توسعه فرهنگ مشاركت الزم استو حرفه
تواند اطالع رساني دقيق و به موقع و صحيح مي -
 . توسعه فرهنگ مشاركت كمك نمايددر
مشاركت دادن افراد شايسته در امور مختلف  -

دهد و احساس كنار گذاشته شدن را كاهش مي
كمك شاياني است در بهبود فرايند اداره دانشكده و 

 .دانشگاه
تشكيل جلسات شوراي گروه و اهميت دادن به  -

تصمميات اتخاذ شده باعث تقويت روحيه مشاركت 
 .گرددركنان آموزشي  ميطلبي در كا

نتايج مطلوب حاصل از مشاركت باعث كاهش  -
 .مقاومت در مقابل مشاركت خواهد شد

 پويا شدن جلسات گـروه آموزشـي، كـاهش تكـاليف           
محوله بـه اعـضا و افـزايش مـشاركت در ارزشـيابي از              
خود، از پيـشنهادات واحـدهاي مـورد پـژوهش بـوده            

  .است
 بحث

مشارآت اعضاي هيأت علمي در 
انت د گ
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هـا و مؤسـسات     انـشگاه بر اساس آيين نامه مديريت د     
 شـوراي گـروه مـشتمل       19/6/70آموزش عالي مورخ    

هـاي آموزشـي در     بر كليه اعـضا هيـأت علمـي گـروه         
باشـد كـه الزم اسـت در كليـه امـور            هـا مـي   دانشكده

آموزشي و درسي، پژوهشي، دانشجويي، اداري و مالي        
  مربوط به گروه و دانشجويان

ه عالوه، رشته مربوطه مشاركت فعال داشته باشند، ب
هاي فرهيخته و اعضاي هيأت علمي به عنوان انسان

هاي گروه آموزشي و نيز آشنا و آگاه به نيازمندي
خويشتن، بهترين كساني هستند كه بايد در مسائل 

نتايج اين پژوهش . مربوطه مشاركت داشته باشند
نشان داد كه ميانگين امتياز مشاركت اعضاي هيأت 

ن در حد مطلوب و مورد گيري مديراعلمي در تصميم
  .باشد و و بيش از آن نمي5انتظار ، يعني 

پاپيان نيز در مطالعه خود در زمينه ميزان مشاركت 
- گيري مديران دانشگاهاعضاي هيأت علمي در تصميم

  ).7(هاي صنعتي به همين نتيجه دست يافته است 
ترين شيوه مديريت در حالي كه به نظر تسليمي، غني

 شيوه مشاركت است كه در آن، اداره گيري،و تصميم
امور بر اساس استفاده مثبت از نظرات ديگران است و 
روح مطالعه، پژوهش و برخورداري از آراي گوناگون 

هاي موجود در سازمان شود از تمام واقعيتموجب مي

گيري شود گيري شده و بر اين اساس تصميمبهره
)4.(  

 از اراده براي آميز عبارتستگيري موفقيتيك تصميم
گيري گيري و داشتن توانايي الزم براي تصميمتصميم

خوب، اين اراده و توانايي در حد الزم جز از طريق 
اي، مشاركت در مطالعه). 8(شود مشاركت فراهم نمي

گيري مديران را بسيار با اهميت اعضا در تصميم
  ).9و8(اند دانسته

-اد ميبر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش پيشنه
  :گردد

فرهنگ مشاركت در نظام آموزش علوم پزشكي، بويژه         
در ميان مديران آموزشي و اعضاي هيـأت علمـي، بـه            
عنوان راهي براي افزايش كارآيي و اثربخشي رضـايت         
شغلي و در نتيجه بهبود فرايند ارائه خـدمات مربـوط           
به سالمتي به افراد جامعه، بايد مورد توجه قرار گرفته          

به عالوه، تشكيل و    .  يشتر توسعه داده شود   و هر چه ب   
-هاي آموزشي و توصيه به پـي      تقويت شوراها در گروه   

-هاي مندرج در آيين نامه مربـوط مـي        گيري فعاليت 
. تواند درتقويت فرهنـگ مـشاركت مفيـد واقـع شـود           

همچنين به منظور اطالع رسـاني دقيـق و شـفاف بـه             
طالعـاتي  هـاي ا  اعضا و مديران، ايجاد و توسعه پايگـاه       

مناسب در سـطح دانـشگاه و دانـشكده بـسيار مفيـد             
  .خواهد بود
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The Faculty Members' Contribution in Decision Making 
Process of Schools' Administrators in Medical University of 
Isfahan 

 
Salehi Sh, Pahlevanzdeh S, Jarahi H 

Abstract 
 
Introduction: The faculty members' participation in the decisions made by 
administrators lies on a continuum with two extremes of thorough participation to no 
participation. A study on the process of these decision makings can illuminate the 
present situation in order to improve the participation status. The purpose of this 
study was to determine the mean of faculty members' participation rate in the 
decisions made by administrators of the schools of Isfahan Medical University. 
Methods: This descriptive cross- sectional research was carried out using a 
questionnaire as a data ollecting tool. 152 faculty members and 43 administrators of 
the schools of medicine, nursing, pharmacy, health, management and rehabilitation 
formed the participants in this study. The data were analyzed by SPSS software using 
t-test andANOVA. The mean of the participation rate was calculated using seven 
scales which ranged from completely personal to completely participatory. 
Results: The style of decision making in different schools was personal- 
participatory. None of the schools obtained the mean score of five which indicated 
the optimum participation rate. The faculty members believed in decision making as a 
participatory process more than the administrators but the difference was not 
significant. 
Conclusion: Decision making in the form of participation is an important issue which 
can lead to creativity enhancement, development, efficacy and usefulness as well as 
job satisfaction and motivation. Expansion of participation in educational system of 
medical universities is recommended. 
Key words: Management, Participation, Decision making. Faculty members 
Address: Salehi Sh, Helth Department, School of Nursing and Midwifery, Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
Source: Iranian Journal of Medical Education 2002; 6: 35-41. 
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