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 بررسی ارتباط بین سبک رهبری و کارایی بیمارستان ها

 ، سارا ملکی*هادی یوزی

 واقتصادبهداشت،دانشکده بهداشتدانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران.. دانشجوی دکترای تخصصی اقتصادبهداشت،گروه علوم مدیریت 2

 .دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی،گرایش منابع انسانی،دانشکده مدیریت وحسابداری،دانشگاه عالمه،تهران،ایران1

 

نهایت بهره وری سازمانها می باشد اینکه سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثر بخشی، کارایی و در مقدمه و هدف: 

 ،سبک رهبری بر چه اساسی باشد کارمندان میتوانند عملکردهای متفاوتی داشته باشند و درنتیجه برونده سازمان تفاوت داشته باشد. بنابراین

 .انجام شده است 2333ز در سال این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر شیرا

( استفاده شده است، که 1002تحلیلی از نوع مقطعی، از پرشنامه سبک رهبری وروم_ ایتون) -برای انجام این مطالهه توصیفیروش مطالعه:

رسشنامه بین کلیه بیمارستان( پ 14مدیر مربوط به  14، به علت کم بودن جامعه آماری)CVRپس از تایید روایی پرسش نامه با استفاده از 

پرسش نامه تکمیل و جمع آوری گردید. داده های مربوط  11مدیران بیمارستان های  جامعه آماری توزیع شد)روش سرشماری( و درنهایت 

طح بیمارستان ها بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو س 14به شاخصهای کارایی بیمارستانها نیز از واحد آمار دانشگاه وکل 

و آزمون پیرسونصورت  t-test ،ANOVA- One wayو با استتفاده از آزمون های آماری  12ورژن SPSS آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار

 .گرفته است

سبک مدیریت مشارکتی به عنوان سبک غالب در جامعه پژوهش از دیدگاه مدیران بوده است)همه بیمارستان ها سبک رهبری یافته ها: 

(درصدمربوط به  بیمارستان بود. از لحاظ بقیه شاخص ها مانند، طول اقامت بیمار، 33ت جو داشتنند(. بیشترین درصد اشغال تخت )مشور

یت اشاخص عفونت، نسبت پرستار به بیمار، درآمد به هزینه و نوع نظام تعرفه،  نیز بیمارستان دستغیب بهترین عملکرد را دارا می باشد. در نه

در بیمارستان مطهری با تغییر سبک  .ری و شاخص های کارایی بیمارستان ها بجز بیمارستان مطهری ارتباط معنی داری پیدا نشدبین سبک رهب

 درصدی داشته اند.( 3رهبری به مشارکتی شاخص های کارایی بیشتر شده اند.)رشد 

اشته اند  مورد استفاده در این پژوهش عملکرد مناسبی دبه طور کلی بیمارستان های علوم پزشکی از نظر شاخص های کارایی نتیجه گیری: 

ه شاید به علت بکارگیری سبک رهبری مشورت جو بوده است. بنابراین فراهم نمودن پیش زمینه های مدیریت مشارکتی و آموزش مدیران 

 گردد. مناسب برای سازماندر این زمینه می تواند منجر به بکارگیری صحیح این سبک مدیریتی یا انتخاب بهترین سبک مدیریت 

 سبک رهبری، مدیریت مشارکتی، کارایی، بیمارستان کلمات کلیدی:
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