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دانشگاه علوم  يانيسطوح م رانيدر مد اثربخش يو رهبر يسبك رهبر
  1388اصفهان در سال  يپزشك

  
  يمژده قاسم ،زادهيعل ميمر ،بذر افكن اليل ،*مهسا شكور

  
 

  چكيده
 هاين امر در كلي. است ريرهبري مد مؤثري ها سبكموفقيت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و : مقدمه
 ياثربخشرابطه  يبه بررس ياثربخش و يرهبر يها سبك يحاضر با بررس قيدر تحق. از جمله مراكز دانشگاهي صادق است ها سازمان
  .اصفهان پرداخته شد يدانشگاه علوم پزشك يانيم رانيمد انيدر م يو سبك رهبر يرهبر
) معاون دانشكده ايو  سيير(اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يانيسطوح م رانيكليه مدجامعه پژوهش و  استپژوهش از نوع توصيفي : ها شرو

هاي دموگرافيك قسمت دوم  قسمت اول شامل سؤاالتي راجع به ويژگي: مشتمل بر سه قسمت استاي  ، پرسشنامهها هابزار گردآوري داد. بودند
به سه  يسبك رهبر. است ياز رمضان ثربخشا يرهبر يسبك رهبري از باردنز و متزكاس و قسمت سوم پرسشنامه بررس يبررس شنامهپرس

رهبري قوي، رهبري خوب، رهبري : شد و اصول رهبري اثربخش برحسب امتياز حاصله با عناوينبندي  طبقه يقيدسته آزادمنشانه و آمرانه و تلف
  .توصيفي استفاده شدي آمار ها شاز رو ها هو جهت تجزيه و تحليل داد. ديگرد  نيازمند به تالش بيشتر و رهبري ضعيف توصيف

سال  7سال و سابقه مديريت  17.5درصد مرد، ميانگين سابقه كار برابر با  76 ،سال 44.9 ها يبر اساس نتايج، ميانگين سن آزمودن: نتايج
 در بخش دوم بررسي سبك. از مديران مدرك تحصيلي باالتر از دكترا داشتند درصد 87. ماه بود 1و ميانگين مدت آموزش كمتر از 

درصد از مديران سبك رهبري  13مديران سبك رهبري تلفيقي و  درصد 26آمرانه و  رياز مديران سبك رهب درصد 60رهبري 
درصد در  16و اند  كرده يابيارز يقو يمتناسب با رهبر را يرهبر درصد 84: اثربخشآزادمنشانه داشتند و در بخش سوم بررسي رهبري 

  .نكرده بودند يابيارز فيضع ايو  شتريب تالشبه  ازمنديخود را ن يرهبر كي چيخوب و ه حد
مديران با مدرك  درصد 87طوري كه  است رسد انتخاب مديران با مرتبه مدارك آنها نه نوع مدارك مرتبط مي به نظر :گيري نتيجه

دانند و  مي وري بيشتر مطلوبيت را در بهره رهبري را با انجام وظيفه يكسان دانسته واكثراً . اند بوده يعلوم پزشك يها هدكترا به باال در شت
 يرسم ريو غ يرسم يها هالزم است دور اثربخش يرهبر كيداشتن  يبرا ها هدانشگا رانيمد. به جنبه انساني آن توجه كمتري دارند

  .افراد براساس مدارك باالتر انتخاب نشوندصرفاً را گذرانده باشند و  تيريمد
  

  دانشگاه، آموزش ران،ي، مداثربخش يرهبر ،يسبك رهبر: ي كليديها هواژ
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2047-fa.html


  مهسا شكور و همكاران  رانياثربخش در مديرهبر
 

  http://journals.mui.ac.ir )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/      1256

مدير به عنوان نماينده رسمي ). 1(آغاز شود  پرورش
سازمان براي ايجاد هماهنگي و افزايش بهره وري در رأس 

موفقيت سازمان در تحقق اهداف در گرو . سازمان قرار دارد
است  ريرهبري مد مؤثري ها سبكچگونگي اعمال مديريت و 

و   از دشوارترين  آموزشي  مديريت انيم نيو در ا
  و دولتي  عمومي  يها سازماندر   مديريت  نوع  ترين حساس
 ،يدر سطوح آموزش يريخط فيوظا يآموزش رانيمد. است

ق ياز طر ريخط فيوظا نيبرعهده دارند و انجام ا ياجتماع
و  يو سرپرست ينقش ادار يكي: كند دو نقش بروز مي يفايا
دو مفهوم مديريت و رهبري ). 2(است ينقش رهبر يگريد

سازماني الزم و ملزوم يكديگرند، يعني هيچ مديريتي بدون 
رهبري سازماني و هيچ رهبري سازماني بدون مديريت نمي 

يك مدير خوب الزاماً بايد يك رهبر . باشدآميز  تواند موفقيت
ي فني كار و هم ها هسازماني خوب هم باشد تا بتواند هم جنب

الحسيني به نقل از ). 3(ساني سازمان را اداره كندنيروي ان
كند كه مديران همان رهبران  پيتر اف دراكر خاطر نشان مي

هستند كه اصلي ترين و نادرترين منابع هر  ها سازمان
 يها سازمان نيتربه اكثر). 4(روند به شمار مياي  مؤسسه

را به عنوان  يسازمان رييو تغ يما توسعه رهبر يايدن
مطالعات نشان ). 5(كنند مي فيتوص »سازمان ياصل فهيوظ«

. كه موفقيت سازماني در گرو رهبري اثربخش استاند  داده
از جمله مراكز دانشگاهي  ها سازماناين امر در كليه و 

آموزش عالي  زو مراك ها هاز آن جا كه دانشگا. صادق است
مواجه اي  ي فزايندهها شدر هزاره سوم ميالدي با چال

مستلزم برخورداري  ها شحل و فصل اين گونه چالهستند، 
). 6(از رهبري و مديريت كارامد و اثربخش خواهد بود

ي و قدرت يرهبري اثربخش، رهبري است كه رهبر، توانا
اهداف  هي يك فرد يا افراد بيشتري را در جهت نيل بيراهنما

اثربخش در سازمان عامل  يرهبر). 7(سازماني داشته باشد
است و رهبران  يو همدل يفكر هم جاديدر ا يو اساس ياصل
چتر  ريهستند كه بتوانند افراد متفاوت را در ز يكسان مؤثر
توان گفت كه  مي نيهمچن. واحد گرد آورند يو نظر يفكر
بر  مؤثرنفوذ  يشخص برا يياثربخش همان توانا يرهبر

از دانش، مهارت اي  زهياست كه رهبر آم يتيدر موقع گرانيد
به طور كلي رهبران اثربخش ). 6(بنددبه كار  خود را يو تلق
اعتماد به نفس، احساس : ها را داشته باشند ويژگي نيبايد ا

ي درون فردي، تمايل به ها شيت، انرژي، پذيرش تنمسؤول
ابتكار و  نيرويقبول نتايج تصميمات و اقدامات، داشتن 

كه با ). 3(ي اجتماعيها تقدم شدن در موقعي تهور، پيش
 يرسد رهبر مي به نظر يسبك رهبر فيوجه به تعرت

  .مرتبط باشند گريكديبا  ياثربخش و سبك رهبر
 يها ت، صفات و مهارها شاز نگراي  مجموعه يرهبر سبك

، اعتماد ها شمديران است كه بر پايه چهار عامل نظام ارز
و احساس امنيت در  يبه كارمندان، تمايالت رهبر

 نكنيل فيطبق تعر). 8(گيرد مبهم شكل مي يها تموقعي
به  يابيجهت دست ها سازمانرهبران  ،ياستونر از رهبر

 يها تينفوذ بر افراد و فعال اعمالخصوصاً و  تيهدف هدا
). 2(اند گرفته شيرا در پ يمختلف يها هيو رو ها سبكآنها 

و  ها تمهار صياست از خصا يبيترك يسبك رهبر
از آن گيري  يرهبران كه بعنوان مداخله و پ يرفتارها

را براساس  يرهبر يها سبك دلريف .)9(كنند استفاده مي
به سه گروه  يفردگيري  ميتصم ايو  يگروهگيري  ميتصم

). 10(كند ميبندي  ميبند و بار تقس يآمرانه و ب ك،يدموكرات
كه بعدا بر اساس  يگريپر كاربرد و مشابه دبندي  ميتقس
را به سه  يبوجود آمد رهبرگرايي  و انسان يمدار فهيوظ

بندي  و آمرانه دسته يقيآزادمنشانه، تلف يدسته رهبر
ي ها سبكتواند  مي انمدير در نقش رهبري سازم). 11(كرد

 كيفالك . متفاوتي را در هدايت نيروي انساني انتخاب كند
برآورده كردن موارد مورد  يخاص را برا يسبك رهبر

بر  دلريف) 12(داند نمي يكاف يتعامل رهبر كيدر  ازين
 چيتوان ه نمي كند كه ميگيري  جهينت قاتيتحق جياساس نتا

كرد و سبك  يفرا به عنوان سبك برتر معر يسبك مشخص
موفق در جوامع مختلف متفاوت است و بر اساس  يرهبر

براساس مثالً . آن جوامع است طيافراد و شرا اتيخصوص
شده است كه در گيري  جهيترنر و الرنس نت قاتيتحق

با دادن  يشغل تيرضا ق،يتحق طيمح يها پروتستان
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ها  كيبوده هر چند در كاتول شتريب ت،يمسؤولپر يكارها
 يها سبك يبرا ها هگرو رشيبوده و پذ ادقعكس آن ص

سبك  افتني يبرا نيبنابرا). 10(متفاوت بوده است يرهبر
 قاتيها و تحق يبررس ديبااي  در هر جامعه اثربخش يرهبر

جامعه  كي يمربوط به خود آن انجام شود و البته برا
رسد انتخاب سبك  مي به نظر لكردهيو تحص يدانشگاه

 تر مهمحال  نيو در ع رتردشوا ياثربخش كار يرهبر
دوره  كيدر آموزش فقط محدود به  يباشد چرا كه رهبر

خواهد  يبعد يها هشود و آثار آن تا دور نمي گروه كيو 
  .ماند
 يدر سبك رهبر رييتغ جاديبر ا يمبن يقاتيتحق رانيا در

 يبه رهبر يابيآن و دست يامدهايپ يو بررس ها هدانشگا
انجام نشده و در  ها هدانشگا تيريو مد يدر رهبر اثربخش

 يخاص يو رهبر يتيريكشور سبك مد يمراكز آموزش
و اداره  رانيبهتر فراگ يريادگيبهتر در جهت  تيهدا يبرا

 نيبنابرا. در نظرگرفته نشده است يآموزش يحدهابهتر وا
 يها سبك يفراوان ي، بررسقيتحق نيهدف از انجام ا

 يدانشگاه علوم پزشك يها هدانشكد تيريدر مد يرهبر
از  اثربخش يرهبر زانيم يحال بررس نياصفهان و در ع

اثربخش و سبك  يرهبر سهيو آنگاه مقا رانيمد دگاهيد
  .بود  يرهبر

  
  ها شرو

جامعه مورد مطالعه كليه . بود يمقطع - يفيمطالعه توص
اصفهان بودند  يدانشگاه علوم پزشك يانيسطوح م رانيمد

با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، به منظور 
به صورت گيري  دستيابي به نمونه مطلوب، نمونه

بود كه در زمان انجام  يافراد هيشامل كل يسرشمار
 ،يپزشك(دانشگاه  يها هپژوهش در يكي از دانشكد

 ت،يريمد ،يتوانبخش ،يدندانپزشك ،ييو ماما يپرستار
معاون  ايدانشكده و  سييبه عنوان ر) يبهداشت، داروساز
كردند و حداقل به مدت شش ماه  مي فهيدانشكده انجام وظ

از  ران،ينفر از مد 9. در اين پست انجام وظيفه نموده بودند

به شركت در  مايلكه ت يرانيمد: مطالعه خارج شدند
پژوهش نداشتند، به طور موقت در پست مديريتي انجام 

نمودند، به طور ناقص به سؤاالت پرسشنامه  وظيفه مي
ن انجام پژوهش در مرخصي كه حي يرانيپاسخ دادند و مد

  .مدت بودند يطوالن
مشتمل بر سه قسمت اي  ، پرسشنامهها هابزار گردآوري داد

رهبر و  يها ويژگي ،ياطالعات دموگرافيك مديران آموزش
 8قسمت اول پرسشنامه شامل. بود يسبك رهبر نييتع

سن، جنس، ( كيدر رابطه با مشخصات دموگراف سؤال
سابقه كار، آموزش  ت،يريه مدسابق ،يرتبه علم الت،يتحص

 سؤال 36قسمت دوم شامل . بود) آموزشو مدت  يتيريمد
اثربخش بود كه در واقع  يسبك رهبر يها ويژگيدر مورد 

از پرسشنامه اصول رهبري اثربخش كه در يكي از كتب 
 يداخل يو در پژوهش )13(استمعتبر مديريت موجود 

رفته به كار  ها مارستانيب رانيمد ياثربخش يجهت بررس
اقتباس شد و اصول رهبري اثربخش بر حسب ) 14(بود

امتياز حاصله با عناوين رهبري قوي، رهبري خوب، 
رهبري نيازمند به تالش بيشتر و رهبري ضعيف توصيف 

از  يسبك رهبر نييدر قسمت سوم جهت تع. ديگرد
از پرسشنامه بارنز و متزكاس به  يپرسشنامه سبك رهبر

را بر  ياستفاده شد كه رهبر سؤال 35با  يميترجمه مق
در سه سبك گرايي  و انسانگرايي  فهيل به وظياساس تما

 يقيآزادمنشانه، آمرانه و تلف يعني يرهبر ياصل
جهت آزمودن پايايي پرسشنامه، ). 11(كند ميبندي  ميتقس

با  ها هپرسشنام. روش آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد
الزم  راهنماييو دادن  رانيبه دفاتر مد يمراجعه حضور

در خصوص نحوه تكميل آن ارائه شد و با هماهنگي 
ي تكميل ها هايشان، يك روز بعد جهت جمع آوري پرسشنام

جمع  ها هشده، مجدداً به دانشكده مراجعه و پرسشنام
اسمي و ( از نوع كمي پيوسته و كيفي ها هداد. آوري شد

ي ها شرواز  اه هبود و جهت تجزيه و تحليل داد) اي رتبه
  .آمار توصيفي استفاده شد
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  نتايج
) نيو معاون سيير(ارشد دانشگاه  رانينفر از مد 23

 نفر22. كامل پرسشنامه شدند ييگو پاسخحاضر به 
. زن بودند) درصد4(مرد و يك نفر  رانياز مد) درصد96(

بر اساس نتايج حاصله در بررسي بخش اول پرسشنامه 
به سال  9/44يعني مشخصات دموگرافيك ميانگين سن 

نفر  1افراد مورد مطالعه  يليمدارك تحص. آمد دست
. نفر دكترا و باالتر بود 20 سانس،ينفر فوق ل 2 سانس،يل

سابقه  نيانگيم. نفر مجرد بود كينفر متاهل و فقط  22
 7 تيريسابقه مد نيانگيم. آمد به دستسال  5/17 كار

ماه بود كه نوع  1مدت آموزش كمتر از  نيانگيسال و م
 از مديران درصد 87. بود يرسم ريآموزش آنها غ

 8ي مدرك تحصيلي دكترا و باالتر از دكترا، دارا) نفر20(
مدرك ) نفر1(درصد4 سانس،يمدرك فوق ل) نفر 2( درصد

  مدرك كمتر از ليسانس نداشتند كيبودند وهيچ  سانسيل
بخش دوم پرسشنامه به بررسي سبك رهبري  در

) نفر14(درصد 60پژوهش جيكه بر اساس نتا ه شدپرداخت
مديران  )نفر6(درصد 26از مديران سبك رهبري آمرانه و 

از مديران سبك ) نفر3( درصد 13سبك رهبري تلفيقي و
  )1نمودار ( آزادمنشانه داشتند رهبري

  

  
 

دانشگاه علوم  رانيمد يرهبر يها سبك يفراوان :1نمودار
  اصفهان يپزشك

پرداخته  اثربخشدر بخش سوم به بررسي رهبري  و
 ها هبه پرسشنام رانيكه مد ييها بر اساس پاسخ. شده بود

درصد  84داد كه  مي نشان ها هپرسشنام جيداده بودند، نتا
ه كرد يابيارز يقو يخود را متناسب با رهبر يرهبر
خود  يرهبر كي چيدرصد در حد خوب و ه 16و  بودند
نكرده  يابيارز فيضع ايو  شتريببه تالش  ازمنديرا ن

  .بودند
 

 
 

اصفهان بر  يدانشگاه علوم پزشك رانيمد يفراوان :2نمودار
 يرهبر ياثربخش زانياساس م

  
  بحث
بودند و سابقه  يانساليدر سن م رانيپژوهش مد نيدر ا
 گفته. سال سابقه داشتند 5/17 نيانگيبا م باال يكار
  در نهادهاي  مديريت  پست  كه  اين به   شود با توجه مي

  از حساسيت  بر آن  خاطر شرايط حاكم به  آموزشي
  نآ   توانند از عهده افراد نمي   ، همه برخوردار است  خاصي

  داشته  كار آموزشي  ي بهها تجر برآيند هرچند اگر سال
 يو هماهنگ تيهدا ريهر مد فهيكه وظ ييباشند و از آنجا

در  ريمد كياست الزم است كه  نيمع يامور در جهت هدف
و  يآموزش عال عتيطب). 2(باشد زيرهبر ن كيحال  نيع

آن مبهم و  يسنت يها شاهداف چندگانه دانشگاه و ارز
كه رهبران دهد  مي نشان قاتيتحق. است زيگبحث ان
 هستند متفاوت ها ستميس گرياساساً از رهبر د ها هدانشگا
و . دنداشته باش ديبا زيرا ن يگريد ياضاف يها تو مهار

رهبران  ايا نكهيا رامونيپ ييها بحث جاديباعث ا نيا
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 تيريتخصص مد ايباشند  يدانشگاه ديبا يآموزش عال
 يرهبر كيداشتن  يو برا). 15(ستداشته باشند شده ا

 هيبق يمثل رهبر زين يآموزشموسسات در  اثربخش
 ها تاز مهار يسر كي ديبا يآموزش رانيات و مدمؤسس

راستا  نيرا داشته باشند كه در ا ييها تيو صالح
نشان اي  و همكارانش در مطالعه) spendlove( اسپندالو

به  يرسم ريمحدود و غ يريز برنامهدادند كه گرچه 
مورد نظر  يرهبران آموزش انيدر م يصورت متوال

و توسعه  نييتع يبرا يسازمان ياستراتژ رد،وجود دا
شود  مي گفته). 15(وجود ندارد يرهبر يها تمهار
از هر سه روش  يبيترك قياز طر يرهبر يها تمهار

 كسب تجربه، آموزش و آموزش دادن، بهتر توسعه
فرد در غلبه  ييبه توانا تراثربخش  يو البته رهبر ابدي مي

بر اساس ). 16(دارد يبستگ يو فرداي  بر مشكالت حرفه
 نيداشتند وبنابرا يسابقه مناسب رانيپژوهش مد نيا جينتا

روش كسب تجربه را  ت،يريمد يرياز سه روش فراگ
دوره  رانياز مد كي چيهتقريباً استفاده كرده بودند اما 

 ديرس مي به نظرنگذرانده بودند و  يتيريمد يآموزش
با مرتبه مدرك آنها، نه نوع مدرك آنها  رانيانتخاب مد

از ) درصد 87(كه اكثريت  يمرتبط بوده است طور
 يعلوم پزشك يها هبا مدرك دكترا به باال در رشت رانيمد

بدون ارتباط با  زين شانيا يبودند و رشته تخصص
  .بود تيريمد

اند  شدهبندي  ميمختلف تقس يها هويبه ش يرهبر يها سبك
 طيكاركنان و شرا ،خود تيبنا بر وضع يريو هر مد

در ). 8(كند مي را انتخاب يرهبر يها سبكاز  يكي يطيمح
 _فهياز نوع وظ رانيغالب مد يپژوهش حاضر سبك رهبر

 كساني فهيرا با انجام وظ يرهبر رانيگرا بود و اكثر مد
دانستند و به  مي شتريب يرا در بهره ور تيوبو مطل دهيد

 _انسان يداشتند و رهبر يآن، توجه كمتر يجنبه انسان
 كهيبردند در حال به كار نمي خود تيريگرا را در مد

 يپژوهش طيمح نيدر هم 1382كه در سال  يپژوهش
انجام شده بود سبك رهبري غالب، سبك مشاركتي 

تفاوت در اثر متفاوت بودن ابزار  نيدايكه شا) 17(بود
 نيدر ا. ه استشد جاديدر اثر گذشت زمان ا ايو  قيتحق

ت سؤاالاستفاده شد كه  اي پژوهش از ابزار پرسشنامه
و  يدر مورد سبك رهبر ميمستق ريغ به طورپرسشنامه 

شود  مياش  يسبك رهبردهنده  كه نشان ريمد يرفتارها
 جيجاد نتايبه منظور ا يريكند و امكان سوگ مي سؤال

 يبررس. دهد مي را كاهش ريمد يمطلوب و عامه پسند برا
 تمركز يرفتار رهبر يبر رو يرهبر يها سبك
و همكاران  يديمطالعه كه توسط حم كيدر ). 18(كند مي

 يها تدر همدان انجام شد رفتارها و مهار 2009در سال 
 تيريمد يها هبرنام تيموفق يفاكتورها نيتر مهم يرهبر

  ).19(بودند يعلوم پزشك انشگاهدر د تيفيك
 استيبدون توجه به اخالق و س يبه رهبر توجه
 يرهبر اثربخشمدل  كيبا انتخاب  ،ستين ريپذ امكان

و داده و بازده  نديمشخص فقط متناسب با فرا يآموزش
لذا  .)20(ميا مورد نظر در واقع اصل مطلب را كنار گذاشته

مشخص و متناسب با  يدئولوژيبا ا يسبك رهبر ديبا
انتخاب شود كه منجر به  گريد مؤثر يرهايو متغ استيس
  ).18(اثربخش شود يرهبر كي

 ديجد تيرياثربخش در مد يرهبر كيداشتن  يبرا ونگ
مثل  يرهبر يها هنيزم هيدر كل يداند سبك رهبر مي الزم
 يرهبر ،يسازمان يرهبر ،يآموزش نديفرا يرهبر

 يبازانديشي، رهبر يرهبر ،يفرهنگ يرهبر ك،ياستراتژ
در  يكند و رهبر آموزش رييتغ ياجتماع يو رهبر يمردم
انتخاب خوب و  كيداشتن  نيع در ،يآموزش نديفرا يرهبر

داشته باشد و عواقب بالقوه كننده  بتواند نقش كنترل مستقل
 ،يسازمان يدر رهبر رديرا بپذ مياز تصم يناش يطيمح
. در سازمان فراهم كند يهر كس يرا برا تيموفق طيشرا

درك احساسات را داشته  ييبازانديشي، توانا يدر رهبر
داشته باشد و  يخوب رتباطاتباشد ا يباشد، شنونده خوب

 ،ياجتماع يباشد و در رهبر يواقع يگو پاسخحال  نيدر ع
ه مؤسسو توسعه خود، مردم و  يبازساز ،ينيبازب

، در پژوهش حاضر). 21(را در نظر داشته باشد يآموزش
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ات در پرسشنامه رهبري اثربخش بيشتر اين خصوصي
بر اساس نتايج پژوهش، مورد توجه قرار گرفته بود و 

در حالي  مديران خود را واجد اين خصوصيات مي دانستند
 رانيغالب مد سبك رهبري،بر اساس نتايج پرسشنامه  كه

  . داشتند يآن، توجه كمتر يبه جنبه انسان
مداخالت خاص در  ايدر رابطه با حوادث  اثربخش يرهبر

كه  يياثربخش، جا ياست و در رهبراي  چرخه نديفرا كي
 ،يخارج طي، محها تيمسؤول ،يسازمان يداخل يها شنق نيب

 نيمخاطبان و همچن گريو د عيجوامع، صنا ان،يدانشجو
دارد  جودواي  رابطه يخاص رهبر ياخالق اتيخصوص

ات مؤسس اثربخش رهبران ).12(دهد خود را نشان مي
 قيآنها بر اساس عال. هستند زين يرهبران خوب ،يآموزش
انتقادات در جهت  رشيشان در پذ تيو ظرف ها شو نگر

 شناخته دهيچيپ يمورد انتظار شغل تيمسؤول كي
و  رانيشوند و در همان حال به عملكرد كاركنان، فراگ مي

 يموزشآ يكه در رهبر ياثربخش. كالس خود توجه دارند
و نه از  رانياگفر يافتيدر واقع نه از در ميكن مي استفاده
و در  ديآ مي عملكرد مدرسه به دست جهينتگيري  اندازه
و  دهيعق ياز بررس ميكن مي يكه ما بررس ياثربخشواقع 

شدن و بهتر شدن  دهياجازه به چالش كش يكس ايكه آ نيا
شود  مي ههر چند كه گفت. شود مي دهينه سنج ايدهد  مي را

مناسب و تواند روش  ها مي نفع ينظرات ذ يبررس
به  زيحاضر ن يدر طرح پژوهش). 22(باشد ينيگزيجا

از  يو از آنجا كه نظرخواه ه شدپرداخت دهيعق يبررس
كه اغلب دارند  ياطاتياحت ليبدل انيكاركنان و دانشجو

 نيشد و بنابرا ينظرسنج رانينمود فقط از مد مي مشكل
از  كه يبود كه با وجود نيا اضراز مشكالت پژوهش ح

 يده شده كه مختص پاسخ ياستاندارد طراح پرسشنامه
شان بود  يرهبر يدر رابطه با اثربخش رانيخود مد

در آن وجود گيري  رسد جهت مي به نظراستفاده شد، 
كه  رانينظرات كاركنان و فراگ يبا بررس ديداشته و شا

 جيااز نت نانينفعان مؤسسات آموزش هستند اطم يذ
ممكن است مطابق با  نيهمچن .افتي مي شيپژوهش افزا

 تيريمد ياثربخش يابيتفاوت در ارز، )powell( پاولنظر 
به  ياثربخش يابيارز يكه برا يابزار ليدله ب ،يرهبر اي

  ).23(رود باشد ميكار 
  

  گيري نتيجه
اصفهان از  يدانشگاه علوم پزشك يانيرده م رانياكثر مد

 يمناسب يتيريبودند و سابقه مد يعلم يباال يها هرد
بودند و  دهيرا ند يتيريالزم مد يها شداشتند اما آموز

اصفهان به  يغالب در دانشگاه علوم پزشك يسبك رهبر
سبك  ،يرانيا يه آموزشمؤسس كياز اي  عنوان نمونه

بتوان گفت با توجه به  ديبود كه شا اگر فهيوظ يرهبر
به باال آنها برگرفته از طرز فكر  سال انيمتوسط سن م

به  يادارات دولت تيرينحوه مد شان،يا يتيريمد يميقد
 يآموزش يها هو عدم گذراندن دور كيبوروكرات وهيش
 رانيشود مد مي شنهاديپ نيبنابرا. باشد نينو يتيريمد

 يها هدور اثربخش يبرره كيداشتن  يبرا ها هدانشگا
صرفاً را گذرانده باشند و  تيريمد يرسم ريو غ يرسم

 يتيريمد يها تپس يبراافراد براساس مدارك باالتر 
  .انتخاب نشوند

  
  قدرداني

كه با ) نيو معاون استير( ها همحترم دانشكد رانياز مد
داشتند كمال  يپژوهشگر در جهت انجام پژوهش همكار

  .تشكر را دارم
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Abstract 
 
Introduction: Achieving the organization goals depend on management and effective leadership styles. This 
is true in all organizations including academic centers. This study aimed to investigate leadership 
effectiveness and styles among the middle level managers of Isfahan University of Medical Science. 
Methods: This descriptive study was conducted on all middle level managers (head or deputy of faculties) of 
Isfahan University of Medical Sciences. Data collection was done using a questionnaire consisting of three 
parts: demographic characteristics, Metzcus & Burden’s leadership style questionnaire, and Ramazani’s 
effective leadership questionnaire. Leadership styles was classified into three categories: liberal 
(democratic), arrogant (authoritarian or dictator) and consolidated. The principles of effective leadership, 
based on obtained scores, were described as strong leadership, good leadership, leadership that requires 
more effort, and poor leadership. Data analysis was done using descriptive statistical methods. 
Results: Based on results, mean age was 44.9 years, 76% were men, mean work experience was 17.5, 
management experience was 7 years and mean training duration was less than one month. 87% of managers 
had postdoctoral degree. 60% of managers were dictator, 26% were consolidated and 13 percent of 
managers had a democratic leadership style. 84% of managers believed that their leadership is strong, 16 
percent believed they are good leaders and none of them believed that their leadership requires more effort 
or is poor. 
Conclusion: It seems that current managers were selected based on their degree not they major. For most of 
them leadership was equal to duty performance. They believed that utility is in higher productivity and they 
paid less attention to its human aspects. University administrators need to pass formal and informal 
management courses in order to have an effective leadership and they should not be selected merely based 
on their academic degree. 
 
Keywords: leadership style, Effective Leadership, administrators, university, education 
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