
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

1 

 

 

 مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهانو نگرش بررسي ميزان آگاهي 

 3131هاي مديريت در سال  از سبك

 

 1 فوالدي شيوا حسيني ،  ژاد   رضا ايراني ن،   3سيد حميد موسوي

 

 

  : چكيده

آگاهي مديران از و  ي سازمانها مي باشدسبك مديريت مديران يكي از عوامل مؤثر در افزايش اثر بخشي، كارايي و در نهايت بهره ور     

لذا با توجه به اهميت  .گردد سازمانهاي مختلف با توجه به موقعيت  شيوهمديريت مي تواند منجر به كارگيري بهترين  انواع سبكهاي

 3131سال اصفهان از سبكهاي مديريت در مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهراين پژوهش با هدف تعيين ميزان آگاهي موضوع 

بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان است و جامعه آماري آن شامل  پيمايشي توصيفي وهش يك مطالعه اين پ. صورت گرفته است

اين بيمارستانها ( ارشد، مياني و عملياتي)نفر از مديران سطوح مختلف  32 اي تعداد تصادفي طبقه  است كه با استفاده از نمونه گيري

در دو سطح آمار توصيفي  نيز پژوهشداده هاي حاصل از . توزيع شد (سوالي بر اساس مقياس ليكرت 13)پرسشنامهها انتخاب و بين آن

ميانگين نمره كل آگاهي مديران  يافته ها نشان داد كه.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS 17افزارو استنباطي با استفاده از نرم 

( ضعيف)39/ 3±21/2و( متوسط) 2/33 ±93/1، (متوسط ) 3 ±13/1يريت ليكرت به ترتيب  ارشد، مياني و عملياتي از سبكهاي مد

درصد آگاهي متوسط،  99/ درصد آگاهي ضعيف،  1/91درصد مديران آگاهي بسيار ضعيف،  3/7به طور كلي  و امتياز مي باشد 13از 

ميتواند  مديران از سبكهاي مختلف مديريت آگاهيآنكه   نتيجه و عالي داشته انددرصد آگاهي در سطح  3/2درصد آگاهي خوب و  7/1

 شرايط و موقعيت هاي مختلف داشته باشدبا توجه به  نقش كليدي در مديريت بهتر و كارامد سازمان
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The survey of awareness & conception’s of hospital managers about Style of 

Management in Isfahan University Hospitals in 2014 
 

Hamid Mosavi, Reza Irani Nejad, Shiva Hosseini Foladi 

 

  Abstract: 

   The leadership style of managers is one of the most important factors in organizational 

effectiveness, efficiency and productivity. The objective of this descriptive, cross sectional research 

is to investigate the survey of awareness & conception’s of hospital managers about Style of 

Management in Isfahan University Hospitals (IUHs  ( in 2014.The study population composed of all 

the employees and managers of IMUHs. The data were collected through distribution of a 

leadership style questionnaire among 215 employees and managers of the hospitals through a 

classified random sampling. The dominant leadership style of managers was participative 

management. Bed occupancy rate, patient average length of stay, bed turnover rate and bed interval 

turnover rate indicators of IUHs in this year were 57.30%, 4.07 days, 51.40 times and 3.03 days, 

respectively. There was no statistical relationship between the leadership style and efficiency of 

hospitals. By using appropriate leadership style, managers can improve organizational productivity. 

Nevertheless, participative management is not always a good management style. Managers should 

select the best leadership style according to the organizational culture and employees’ 

organizational maturity. Application of participative management style depends on the 

organizational maturity of employees and education of managers. 

Keywords: Management style, awareness, conception, Managers, Hospital 
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 : مقدمه

بطور كلي كارايي و اثر بخشي سازمان تا . سازمان يك سيستم اجتماعي است كه بدون شك مهمترين عامل آن نيروي انساني است 

امروزه، سازمانها در همه كشورها به مديران و كاركنان اثر . آن سازمان دارد حدود زيادي بستگي به كارايي و اثر بخشي نيروي انساني در

مدير به عنوان نماينده رسمي . بخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست يابند

يت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگي اعمال سازمان براي ايجاد هماهنگي و افزايش اثربخشي در رأس آن قرار دارد و موفق

از اين رو هرنوع پيشرفت اجتماعي و اقتصادي مرهون اعمال مديريت و سبك ها ي مؤ ثر در . مديريت و سبك هاي مؤ ثر رهبري اوست

ابي به اهداف مديريت در حقيقت هماهنگي منابع مادي و انساني به منظور دستي .ه و سازمانهاي موجود در آن استسطح جامع

 ..(Mescon & Khedouri ,2007) سازماني به طريقي است كه مورد قبول جامعه باشد

امروزه هنر و علم مديريت را ظريف ترين، دشوار ترين و پر ثمرترين كارهاي آدمي مي دانند و به عنوان يكي از شاخص هاي مهم تمدن 

مديران سازمانها ممكن است . فرهنگي و اقتصادي جوامع به حساب مي آورندمعاصر و از جمله عوامل مؤثر در رشد و توسعه اجتماعي، 

در انجام وظايفي از قبيل برنامه ريزي، سازماندهي، استخدام و كنترل موفق باشند، ليكن دستيابي به اهداف سازمان بطور عمده از 

هي است توفيق يا شكست سازمانها به مقدار زيادي بدي. طريق فعاليت، دلبستگي، وفا داري، مساعي و استعداد كاركنان حاصل مي شود

اصوالً وظيفه . كند آنهاست و كيفيت مديريت است كه تفاوت بين سازمانهاي مؤثر و غيرمؤثر را آشكار مي در گرو انجام وظيفه مديريت 

انند بصورت گروهي با مديران در تمام سطوح و واحدهاي مختلف سازمان اين است كه محيطي فراهم سازند كه در آن اعضاء بتو

 (.  313 ،ديويس)  يكديگر كار كنند و به اهداف تعيين شده دست يابند

ژگي يم كه آزمون واقعي ويابيم، در مي يريت را در سازمانهاي مختلف در نظر مي گيريز مديهنگامي كه مشكالت چالش برانگ        

ش از همه مورد مطالعه يژگي ها كه بين وياز جمله ا. ت دارديي اهمن چالشها تا چه اندازه ايارو با ايران و رهبران رويهاي مد

ن كننده جو، فرهنگ و ييت رهبري و تعين عناصر موفقيكي از مهمترين مفهوم يرا ايز. ت استيريپژوهشگران قرار گرفته، سبك مد

ارندكه سبك رهبري مجموعه اي از ن نكته توافق ديت بر ايريشتر متخصصان علم مديباً بيتقر. راهبردهاي حاكم بر سازمان است

ت در يالت رهبري و احساس امنيه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به كارمندان، تمايران است كه بر پاينگرشها، صفات و مهارتهاي مد

و ( 3331)، هرسي و بالنچارد (3311)دلر ي، ف(3337) رير لوسيت نظيريامروزه اكثر متخصصان مد. رديت هاي مبهم شكل مي گيموقع

ا حتي خارج يط سازماني و يدر مح  رديرها و عواملي كه شكل مي گير  با توجه به متغيك مديمعتقدند سبك رهبري ( 3339)گوردون 

ر دست خود يت هاي گوناگون سبك هاي متفاوت را براي رهبري  مجموعه زير مي تواند در موقعيك مدين رو ياز ا. سازمان وجود دارد

.  (3112رضائيان،)سبك مديريت عبارتست از طريقي كه رهبر از نفوذش براي كسب اهداف استفاده مي كند (. 311عسگري، )نديبرگز

 . Perra, 2010))سبك مديريت مديران، بيانگر چگونگي تعامل آنها با  كاركنان تحت سرپرستي آنها مي باشد

ويش، متناسب با ميزان توان و تمايل كاركنان، اثر بخشي مدير در انجام وظيفه مديريت خود با اتخاذ سبك مناسب مديريت خ      

بنابراين مديريت مي تواند با چنين روشي از حداكثر توانايي منابع انساني و غير انساني سازمان بهره برداري . سازمان را افزايش مي دهد

حوه مديريت و كاربرد صحيح و مؤثر منابع كارآيي و اثر بخشي هر سازمان تا حد قابل مالحظه اي به سبك مديريت مديران و ن. كند

طبيعي است هر قدر سازمانها متنوع تر و گسترده تر مي شوند به مشكالت اداره اين نيروي عظيم افزوده مي شود، . بستگي دارد

 .بنابراين براي حل مشكالت، مديران بايد به دانش و بينش مديريت مجهز باشند
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نيز بدون وجود مديريتي پويا و مسلط به روشها و شيوه هاي نوين مديريت، كارايي و اثر بخشي  در سيستم هاي بهداشتي و درماني     

مطلوب در سيستم بدست نمي آيد و همين جاست كه اهميت آگاهي مديران به فنون نوين مديريت و سبك هاي مختلف مديريت 

ا حد زيادي به كار گروهي كاركنان بهداشتي و درماني و ارائه خدمات بهداشتي و درماني اثربخش به جامعه ت. بيشتر جلوه مي كند

 (.3133حسيني فوالدي  و يارمحمديان )سبك مديريت اين سازمانها بستگي دارد

مديران بيمارستانها مسئول ايجاد .بيمارستان يكي از سازمانهاي اجتماعي و از مهمترين واحدهاي نظام خدمات بهداشتي و درماني است

عملكرد مديران .  اثربخش ارائه شوند –د كه در آن مراقبتهاي بهداشتي و درماني با كيفيت باال و بصورت هزينه يك محيط كاري هستن

در تحقق اهداف بيمارستان نقش مهمي دارد، وقتي كه از مديران متخصص و آگاه به فنون اداره امور سازمان استفاده مي شود، در 

به بهترين  …هبري، كنترل و نظارت، نوآوري، انگيزش، ارتباطات، هماهنگي، بودجه بندي ونتيجه برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و ر

 .صورت ممكن و با باالترين كيفيت در سازمان اجرا مي شود و در نتيجه اثر بخشي، كارايي و بهره وري سازمان ارتقاء مي يابد

ك مديريت  مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان در تحقيقي كه با عنوان بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان با سب

صورت پذيرفت، مشخص شد كه سبك غالب مديريت مديران بيمارستانهاي مذكور، سبك مديريت مشاركتي است و ليكن ميزان  

يني نسبت به  سبك كارآيي و اثر بخشي بيمارستانها پايين مي باشد، لذا  به نظر مي رسد كه مديران بيمارستانها، ميزان آگاهي پاي

 (.3119مصدق راد، ) ارگيري اين سبك مديريت نموده اندمديريت مشاركتي دارند و بدون آگاهي كافي و زمينه سازي الزم اقدام به بك

، عملكرد گروهي و كيفيت ارائه مي توانند رضايت شغلي كاركنان بيمارستانها با استفاده از يك سبك مديريتي مناسب مديران

) اني رابطه تنگاتنگي با سبك رهبريرضايت شغلي، بهره وري و تعهد سازم. (Clegg ,2011) را بهبود بخشند يمارانخدمات به ب

 .(Chiok Foong &Loke 2014) مدير دارد( مديريت

برخورداري از سوابق « سبك هاي مديريت و شايستگي مديران دانشگاهي در ايالت كاروليناي جنوبي»در پژوهشي با عنوان 

يتي و طي دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت، در دستيابي به شايستگي رهبري و هدايت، مؤثر بيان شده كه مي تواند منجر به مدير

 ..(Mesco & Khedouri,2007)سبك هاي مديريتي موثر گردد 

رين سبك استفاده از بهت. بدون شك سبك مديريت مديران در هدايت صحيح كاركنان در جهت اهداف سازماني موثر است 

كافي ( نظري و عملي )مديران بيمارستان ها بايد از آگاهي و دانش . مديريت منجر به افزايش اثربخشي و كارايي بيمارستان خواهد شد

برخوردار باشند و ضمن آگاهي كامل از سبك هاي مديريت، با انتخاب بهترين سبك متناسب با موقعيت سازمان با زير دستان خود 

با باال بردن روحيه كاركنان و ايجاد انگيزه در آنها، مديران قادر خواهند بود هدفهاي سازمان را با صرف منابع . رقرار كنندارتباط متقابل ب

بنابراين، اين پژوهش با هدف بررسي ميزان آگاهي مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از . كمتر و كيفيت بهتر، تحقق بخشند

ال نيازسنجي آموزشي مديران بيمارستانها در زمينه سبكهاي مديريت مي باشد، تا قدمي در جهت اصالح و سبك هاي مديريت به دنب

 .بهبود شيوه هاي مديريت در بيمارستانهاي مذكور كه قطعاً در اثر بخشي و بازدهي آنها تأثير خواهد داشت، برداشته شود

 

 :روش پژوهش 

 3131مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبك هاي مديريت در سال اين پژوهش با هدف بررسي ميزان آگاهي      

جامعه آماري شامل كليه مديران سطوح ارشد، مياني و عملياتي . مي باشدمقطعي  و پژوهش توصيفينوع . انجام شده است

نظر  ماه سابقه كار در بيمارستانهاي مورد 3 كليه مديراني كه كمتر از. مي باشد( بيمارستان  33) بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان

و (  93/2)نفر، انحراف معيار نمونه محاسبه  92در مرحله مقدماني پژوهش، در حجم نمونه اوليه برابر با  .داشتند از مطالعه حذف شدند

 بيمارستانهاي مورد مطالعهاز كاركنان  نفر 332درصد اطمينان نمونه اي معادل  32و با  27/2بر اساس آن و در سطح خطاي معادل 

برابر اضافه به منظور افزايش دقت بصورت تصادفي طبقه بندي شده سهميه اي توزيع  1/3پرسشنامه ها در تعداد . ندانتخاب مي شو
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عودت گرديد كه بطور كامل پر شده بود و ( درصد 37/ 7)پرسشنامه  32 از بين  پرسشنامه هاي توزيع شده (. پرسشنامه 2  )گرديد

خودساخته سنجش آگاهي مديران از سبك هاي مديريت  پژوهش از پرسشنامه اين براي انجام  .ورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتم

پرسشنامه حاوي سؤاالتي درباره جنس، سن، تأهل، ميزان تحصيالت، وضعيت استخدامي، رده شغلي و پست سازماني . استفاده  شد

 -استثماري، استبدادي –استبدادي )ميزان آگاهي مديران از چهار سبك مديريت رنسيس ليكرت سؤال بسته مربوط به  13مديران و 

براي سنجش روايي ابزار . پرسشنامه در نمونه پايلوت از لحاظ روايي و پايايي آزمون شد. مي باشد( خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي 

اعتبار . از روش بازآزمايي مجدد استفاده شدبراي سنجش پايايي،  .ه استاندازه گيري اين پژوهش از روايي محتوا و صوري استفاده شد

آلفا بدست آمده است كه در سطح آلفاي يك درصد معنادار مي باشد و حاكي از  13/2سؤالي آگاهي سنجي برابر با  13پرسش نامه 

پرسشنامه ها بي نام بوده و نمونه پژوهش : ت شدكليه مالحظات اخالقي در اين پژوهش رعاي. اعتبار باالي ابزار اندازه گيري مي باشد

تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو  ....ردي افراد محرمانه تلقي شد و در زمينه اهداف و ماهيت پژوهش توجيه شدند، اطالعات ف

ير فراواني، درصد، در سطح آمار توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظ. سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته است

ميانگين و انحراف معيار به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته و در سطح آمار استنباطي متناسب با سنجش داده ها و مفروضات، 

داده ها با استفاده از نرم افزار . استفاده شد ، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن T-Testآزمونهاي آماري آناليز واريانس، كاي دو، 

SPSS11  ندفترگ مورد پردازش قرار.  

 

 : نتايجيافته ها و 

 :در اين بررسي، نتايج يافته هاي مربوط به جداول به شرح زير مي باشند 

نفر  32، (سرپرست) نفر آنها مدير عملياتي  23 مدير به عنوان نمونه پژوهش در اين طرح شركت نموده اند كه تعداد  32 تعداد     

ميانگين سني مديران عملياتي، مياني و . بوده اند( رييس بيمارستان ) نفر مدير ارشد  9و ( اخلي بيمارستان مدير د) مدير مياني 

ميانگين سابقه كار مديران عملياتي، مديران مياني و مديران . سال بوده است 92±2و  39/99± 39/9، 23/93 ±72/3ارشد به ترتيب 

درصد موارد، ارتباطي بين رشته  2 و  72،  1/ در  . سال بوده است 1 /2±13/3و  2 /2±32/1، 2/31 ±  23/7ارشد به ترتيب 

ميانگين نمره  آگاهي مديران ارشد، . تحصيلي مديران عملياتي، مديران مياني و مديران ارشد با پست سازماني آنها وجود نداشته است

درصد مديران  3/7به طور كلي (.  جدول )يف مي باشد مياني و عملياتي از سبكهاي مديريت ليكرت به ترتيب در حد متوسط، و ضع

درصد آگاهي در سطح  3/2درصد آگاهي خوب و  7/1درصد آگاهي متوسط،  99/ درصد آگاهي ضعيف،  1/91آگاهي بسيار ضعيف، 

 .عالي داشته اند

( متوسط)  29/32±3/2 ؤنث و ميانگين نمره آگاهي مديران م( ضعيف) 71/31±33/9ميانگين نمره كل آگاهي مديران مذكر      

ميانگين نمره كل آگاهي مديران (.  P=0.63)معنا دار نبوده است( مستقل  T_test)بوده است، اين اختالف از لحاظ آزمون آماري 

بوده است، اين اختالف از لحاظ آزمون (  ضعيف ) 93/39±2/ 3و ميانگين نمره آگاهي مديران متأهل ( ضعيف ) 97/39±2/ 2مجرد 

ميانگين نمره كل آگاهي مديران با مدرك تحصيلي زير ديپلم (.  P=0.93)معنا دار نبوده است ( مستقل  T_test)آماري 

ق ، فو(ضعيف) 39/ 3±9/2 ، ليسانس (ضعيف) 11/39±92/9، فوق ديپلم (ضعيف) 21/31±33/9، ديپلم (ضعيف) 37/1±31/3

بين ميزان آگاهي مديران و متغير تحصيالت از .  بوده است  92/33±72/1و دكتراي تخصصي ( متوسط) 7/32 ±3/2 ليسانس 

ميانگين  نمره آگاهي مديران در رده شغلي (. P=0.001)معنا دار بوده است  23/2، رابطه در سطح (اسپيرمن)لحاظ آزمون آماري 

 12/39±2/7 و تشخيصي ( ضعيف) 91/39±21/9، درماني (ضعيف)   97/3±13/2ي ،  پشتيبان(متوسط) 3/32 ±71/9اداري 

 .بوده است( ضعيف)
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ارتبا ط معنا دار مشاهده نشده است ( آناليز واريانس )بين ميزان آگاهي مديران و متغير رده شغلي آنها از لحاظ آزمون آماري       

(P=0.77  .)رابطه معنا دار مشاهده شده است ( پيرسون )ر از لحاظ آزمون آماري بين ميزان آگاهي مديران و متغير سابقه كا

(P=0.047  .) بين ميزان آگاهي مديران و پست سازماني آنها از لحاظ آزمون آماري رابطه معنا دار مشاهده نشده است

(P=0.12 .) 

، سوپروايزر (امتياز33± 71/9)به مترون  بيشترين ميانگين نمره آگاهي در سطح مديران عملياتي بيمارستانها مربوط مي شود     

 23/37±19/9)،  مسئول واحد كارگزيني           (امتياز 2/37±22/2)، مسئول واحد مددكاري (امتياز  73/37±12/1)آموزشي 

 و مسئول واحد( امتياز  2/33 ±12/3)، مسئول واحد مدارك پزشكي (امتياز  72/33± /31)،  مسئول واحد بهداشت (امتياز 

كمترين ميانگين نمره آگاهي در سطح  مديران عملياتي . كه در حد متوسط ارزيابي شدند(  امتياز 33/32±11/1)راديولوژي 

، مسئول (امتياز  1/32 ±23/1) ،  مسئول واحد انبارها    (امتياز 11/7±33/1)بيمارستانها مربوط مي شود به  مسئول واحد نگهباني 

، مسئول (امتياز  33±33/2)،  مسئول واحد آمار (امتياز  32±32/3)،  مسئول واحد رختشويخانه (ز امتيا2/32±73/2)واحد نقليه 

 .كه در حد ضعيف ارزيابي شدند( امتياز  11/31±23/9)و مسئول واحد تداركات ( امتياز   33/3±13/2)واحد درآمد 

 

 أهل و وضعيت تحصيليدرصد فراواني ويژگي هاي فردي پاسخگويان بر حسب جنس، وضعيت ت: 3جدول

 درصدفراواني

 متغير

 

 

 مديران ارشد

 

 مديران مياني

 

 مديران عملياتي

 جنسيت

 مرد

 زن

 

72 

 2 

 

32 

32 

 

91 

2  

 وضعيت تأهل

 مجرد

 متأهل

 

2 

322 

 

32 

32 

 

3/32  

3/13  

 وضعيت تحصيلي

 زير ديپلم

 ديپلم

 فوق ديپلم

 ليسانس

 فوق ليسانس و دكتراي عمومي

 دكتراي تخصصي

 

2 

2 

2 

2 

 2 

72 

 

2 

2 

12 

12 

92 

2 

 

3/1  

 /31  

1/33  

1/29  

¼ 
2/  

 رده شغلي

 درماني

 تشخيصي

 اداري

 پشتيباني

 

322 

2 

2 

2 

 

2 

2 

322 

2 

 

7/9  

3/32  

3/ 3  

3/31  
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 ميانگين نمره آگاهي مديران از سبك هاي مديريت به تفكيك پست سازماني:   جدول

 ميانگين و انحراف معيار 

 

 سبك مديريت 

 مديران عملياتي  مديران مياني  رشد مديران ا

انحراف  ميانگين 

 معيار

انحراف  ميانگين 

 معيار

انحراف  ميانگين 

 معيار

  /27 92/9 22/3 92/2 13/2 2 (امتياز 3از ) استبدادي  استثماري

  /21  / 1 17/2 32/3 33/2 72/9 (امتياز 3از ) استبدادي  خيرخواهانه 

 3/ 7 31/1 31/3 72/1  /   2/2  (امتياز 3از ) مشورتي 

  /37 73/1 33/3 2/2  93/3 3 (امتياز 3از ) مشاركتي 

 21/2 39/ 3 93/1 2/33  13/1 3  ( امتياز 13از )كل آگاهي 

 

 :بحث و نتيجه گيري 

بر دانش و مهارت  دانش مديريت، موضوعي است كه همواره در زندگي اجتماعي انسان مطرح بوده است و نقشي مديران كه با تكيه     

بنابراين آشنا شدن با اينگونه . خويش در تغيير و تحوالت تاريخي و سازندگيها، داشته اند، همواره نقش مهم و اساسي بوده است

مديريت سازمانهاي پيچيده دنياي امروز، فراگيري دانش . مهارتها، مايه پيشرفتي سازنده و شگرف در كاركرد و بازده مديران مي گردد

در واقع ديگر زمان آن سپري شده است كه در انتخاب مديران تنها به استعداد و لياقت .ريت را بيش از هر زمان ديگر طلب مي كندمدي

همه در جستجوي اثر بخشي باالتر، . امروزه كاراريي و بهره وري واالترين هدف و ارزشمندترين مقصد مديران است. ذاتي آنها اكتفا شود

در اين دوره پرتحول، براي نيل به اين مهم، . تر هستند و تالشهايشان در اين راستا شكل مي گيرد ه وري افزونكارايي بيشتر و بهر

  .مسئوليت مديران سنگين تر، كارشان تخصصي تر و نقش آنان در هماهنگي و اداره سازمانها حساس تر مي شود

ديريت كيفيت فراگير منجر به موفقيت هر چه بيشتر سازمان در حقيقت تغيير سبك مديريت از حالت مديريت استبدادي به سمت م

  .(Chiok Foong &Loke 2014) مديريت مشاركتي هسته مركزي بكارگيري مديريت كيفيت فراگير محسوب مي شود. مي گردد

ظم و هماهنگ من رهبري كه منجر به مشاركت گروهي كاركنان و تشكيل گروههاي كاري گردد، موجب انجام اثربخش، كارآمد، سبك 

عالوه بر اين، بكارگيري يك سبك رهبري حمايتي و مشاركتي منجر به افزايش لذت ..(Moss & Rowles,2004)كارها مي گردد

 . انجام كار در كاركنان  مي گردد

اصفهان در تحقيقي كه با عنوان بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان با سبك مديريت  مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر 

صورت پذيرفت، مشخص شد كه سبك غالب مديريت مديران بيمارستانهاي مذكور، سبك مديريت مشاركتي است و ليكن ميزان  

كارآيي و اثر بخشي بيمارستانها پايين مي باشند، لذا  به نظر رسيده است كه مديران بيمارستانها، ميزان آگاهي پاييني نسبت به  سبك 

نتايج اين تحقيق نيز نشان مي دهد كه آگاهي مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبك هاي . مديريت مشاركتي دارند

لذا ضروري به نظر مي رسد كه  مسئولين . مديريت پايين مي باشد كه اين خود تأثير بسزائي در اداره امور بيمارستانها خواهد گذاشت

ت به تشكيل دوره هاي آموزشي كاربردي در زمينه سبكهاي مديريت، براي مديران ذيربط دانشگاه ضمن بررسي نتايج تحقيق فوق، نسب

 . (3119مصدق راد، ) مذكور اقدام به عمل آورند
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و   الزم  آموزشها و آگاهيهاي  مديران  ، ابتدا بايد به و اثربخشي  كارايي  عدم  و داليل  عوامل  و شناسايي  وري  منظور ارتقاء بهره  به      

بايد خاطر نشان ساخت سبك مديريت مشاركتي هميشه . شود تا سبك مديريت مناسب را براي سازمان خود انتخاب كنند  داده  كافي

يك نوشدارو نيست، بلكه ابتدا بايد مديران در زمينه روش بكارگيري علمي سبك مديريت مشاركتي آموزش ببينند، سپس درجه بلوغ 

بكارگيري . از آن با ارتقاي بلوغ سازماني كاركنان سبك مديريت مشاركتي را با احتياط بكار گيرندسازماني خود را تعيين نمايند و پس 

بنابراين مديران بيمارستانها قبل از بكارگيري اين سبك مديريتي بايد خود در . مديريت مشاركتي نياز به زمينه سازي مناسب دارد

 .افت دارند و بسترسازي الزم را انجام دهندزمينه نحوه بكارگيري اين سبك آموزشهاي الزم را دري

پس در . نتايج حاصل از تحقيق، مشخص نمود  كه بين ميزان آگاهي مديران و  سطح تحصيالت آنها، رابطه معنا داري وجود دارد

اساس نتايج بر . گردد اينجا، نقش و جايگاه تحصيالت باالي دانشگاهي جهت تصدي پستهاي كليدي به خصوص مديريت، بيشترآشكارمي

با توجه به نكات . به دست آمده به نظر مي رسد وجود مديران تحصيل كرده، آگاه و اليق از عوامل اصلي مديريت بيمارستانها خواهد  بود

ترجيحاً فارغ التحصيالن رشته مديريت خدما ت )فوق  مفيد به نظر مي رسد، عالوه بر جذب مديران با تحصيالت باالي دانشگاهي 

، از دوره ها ي آموزشي  حين خدمت جهت روزآمد كردن اطالعات مديران مذكور استفاده شود، تا ضمن آشنايي با (و درماني بهداشتي 

علوم روز مديريت و با آگاهي كامل از سبكهاي رهبري و مديريت، متناسب با  موقعيت سازمان بهترين سبك را براي اداره امورسازمان 

 .خود انتخاب و به اجرا درآورند

اين نتيجه بيانگر اين . نتيجه ديگر اين پژوهش نشان داد كه بين ميزان آگاهي مديران و سابقه كار آنها رابطه معنا داري وجود دارد

است كه هر چه مديران سابقه بيشتري در زمينه كار خود داشته باشند و هرچه بيشتر با مسايل كاري از نزديك روبرو شوند و تعامل 

لذا مفيد به نظر . تان و باال دستان خود داشته باشند، بالطبع به صورت تجربي آگاهي هاي بيشتري كسب خواهند كردبيشتري با زير دس

مي رسد كه در صورت امكان از مديران با سابقه، جهت آموزشهاي ادواري مديران كم سابقه، استفاده شود زيرا صرفاً گذراندن دوره هاي 

 .به طور جامع، جوابگوي نياز مديران كم سابقه براي اداره امور بيمارستانها باشد دانشگاهي بصورت تئوريك نمي تواند

لوين، ليپت و وايت در آزمونهايي روشهاي رهبري آزادمنشانه و استبدادي را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه رهبري      

در حاليكه رهبري مستبدانه اغلب به روحيات و . تري مي انجامدآزادمنشانه معموالً موجب روحيه بهتري است و به كيفيت توليد به

در پژوهشي ديگر كه به منظور تعيين اثرات مديريت مشاركتي بر رضايت . (Boissonequ ,2005)عملكرد افراد آسيب مي رساند 

واحد  9در . خاب گرديدواحد پرستاري يك بيمارستان آموزشي بزرگ به عنوان جامعه پژوهش انت 1شغلي پرستاران صورت گرفت، 

پس از يك سال از انجام پژوهش نتايج . واحد ديگر سبك مديريت آمرانه بكارگرفته شد 9پرستاري سبك مديريت مشاركتي و در 

حاكي از اين بود كه ميزان رضايت شغلي پرستاران در واحدهاي با مديريت مشاركتي به مراتب بيشتر از واحدهايي بود كه در آن سبك 

  .  (Leveck,& 2014,Jones) آمرانه بكار گرفته شده بودمديريت 

در پژوهشي كه به منظور مطالعه رابطه دواير كنترل كيفيت با رضايت شغلي ، غيبت و جابجايي پرستاران و رضايت بيماران از نحوه      

باشد، به طور موفقيت آميزي در خدمات پرستاران در چين صورت گرفته است، دواير كنترل كيفيت كه نوعي مديريت مشاركتي مي 

چند بيمارستان به منظور افزايش بازدهي و ارتقاي بهره وري و بهبود كنترل كيفيت به اجرا در آمده و نتايج بيانگر اين واقعيت بوده 

بت و جابجايي است كه برنامه دواير كنترل كيفيت در اين بيمارستانها تأثير مثبت و مهمي در رضايت پرستاران، بيماران،  كاهش غي

ساختار سازماني بيمارستان و فرهنگ سازماني حاكم بر آن از عوامل مهم در تعيين سبك (.3113مصدق راد، ) پرستاران داشته است

بنابراين، مديران بيمارستانها عالوه بر كسب آموزشهاي الزم در زمينه سبكهاي مديريت، (. Stordeur 2014)مديريت مديران است 

فرهنگ سازماني خود را نيز بشناسند و سبك مديريتي را بكار گيرند كه موافق با فرهنگ حاكم بر ساختار سازماني آنها  بايد ساختار و 

 .ت باشد و گرنه به نتايج مورد نظر دست نخواهند ياف
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