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فصلنامه علمی ،پژوهشی

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی در
دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اصغر زمانی* ،1مهتاب پورآتشی ،2فاطمه جهانسیر کاجانی

3

زمینه تحقیق :هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررس��ی رابطه بین سبکهای مدیریت و اثربخشی سازمانی در
دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود.
روش مطالعه :مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبس��تگی ب��ود .جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه
مدیران و کارکنان دفاتر اس��تعدادهای درخش��ان دانش��گاههای علوم پزشکی کش��ور به تعداد  250نفر که طبق
فرم��ول کوک �ران تعداد  150نفر به عنوان نمونه انتخاب ش��دند .به همین منظور ب �رای جمع آوری اطالعات از
پرسش��نامههای س��بکهای مدیریت لیکرت و اثربخش��ی س��ازمانی پارسونز استفاده ش��د .پس از جمع آوری
اطالعات برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبس��تگی پیرس��ون ،آزمون تی مس��تقل و
تحلیل رگرسیون و نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهه�ا :نتای��ج حاک��ی از آن بود که فرضی��ه اصلی تحقیق :رابطه س��بکهای مدیریت با اثربخش��ی در دفاتر
استعدادهای درخش��ان دانشگاههای علوم پزشکی کشور معنادار میباشد ( .)r=0/47 , P=0/000طبق نتایج
دیگر پژوهش بیش��ترین نمره همبس��تگی مربوط به س��بک مدیریت مش��ارکتی بود و مشخص شد که بین سبک
مدیریت مش��ارکتی و اثربخشی سازمانی ،رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد( ،)r=0/47همچنین بین سبک
خیرخواهانه( )r=0/41و مش��ورتی( )r=0/44با اثربخشی سازمانی رابطه معنادار وجود داشت ،ولی بین سبک
مدیریت استبدادی و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری یافت نشد.
نتیجه گیری :بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که به کارگیری سبک مشارکتی در
سازمان های آموزشی مانند دانشگاه ها ضروری می نماید.
کلمات کلیدی :سبک های مدیریت ،اثربخشی سازمانی ،دفاتر استعدادهای درخشان.

*-1استادیار ،مدیر گروه مدیریت،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – تهران  ،ایران ( نویسنده مسئول )
-2استادیار  ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – تهران  -ایران
-3کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  ،وحد الکترونیک  ،دانشگاه آزاد اسالنی – تهران – ایران
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با عناي��ت به تح��والت چش��مگير دانش مديري��ت ،جوامع
بش��ري بهطور جدي به دنبال دس��تيابي به روشها و وس��ايل
مناس��ب جهت نيل به اهداف خويش ميباشند ،در اين راستا
صاحب نظران مديريت تالش فراواني جهت بهبود و تس��ريع
در تحق��ق اهداف س��ازماني ب��ه عمل آورده و س��ازو كارهاي
متع��ددي ت��دارك ديدهاند كه يك��ي از مهمتري��ن آنها طراحي
س��ازماني مناس��ب و اثربخش جه��ت انجام امور س��ازماني
ميباش��د ،تا بتوانند به بهترين ش��كل ممكن به اهداف تعيين
شده دست يابند .بدین منظور ،متخصصان و دست اندركاران
در زمينه مديريت ،بحث جديدي را تحت عنوان س��بکهای
مدیریت مط��رح ميكنند ،بهطوري كه در عص��ر ما كارآيي و
بهرهوري واالترين هدف و ارزش��مندترين مقصد همه مديران
است .همه در جستجوي كارآيي بيشتر و نتيجه بخشي باالتر
و به��رهوري فزونتر ميباش��ند و تالشهايش��ان در اين راس��تا
شكل ميگيرد(.)1
انتخاب س��بک مدیریت مناس��ب یک��ی از مهمترین عناصر
موفقی��ت مدی��ر و تعیی��ن کنن��ده ج��و ،فرهن��گ و راهبردهای
حاکم بر س��ازمانهای آموزشی است .س��بک مدیر میتواند
زمینههای بلوغ کارکنان را فراهم سازد .در واقع مدیر میتواند
با اتخاذ س��بکی مناس��ب ،زمینههای تش��ویق آنان به پذیرش
مس��ئولیتهای بیش��تر و س��نگینتر را فراه��م آورد .دان��ش
مدیریت و س��بکهای گوناگ��ون آن از مهمترین عوامل تعیین
کننده کارآیی و اثربخش��ی و در نهایت بهرهوری در سازمانها
و ادارهه��ا میباش��د و بیگمان موفقیت س��ازمانها در گروی
استفاده اثربخش از نیروی انسانی است (.)6
س��بک مدیریت یعنی راهی که مدیران از طریق آن در پیروان
خویش نفوذ می کنند .مدیران در هر س��طحی که باشند و در
هر نوع سازمانی که فعالیت کنند باید به مهارتهای ادارکی،
انس��انی و فنی مجهز ش��وند تا بتوانند در نیل به اهداف تعیین
شده سازمان را یاری رسانند ( .)5با وجود این که همه مدیران
امر رهبری و هدایت گروهی را برای رس��یدن به اهدافی معین
بر عهده دارند این روند را با ش��یوههای مختلفی ممکن است
پی��ش ببرن��د که هر ی��ک از این ش��یوهها به عنوان یک س��بک
مدیریتی خاص طبقه بندی میشوند ( .)5یکی از نظریههای

مه��م رفت��اری ارائه ش��ده در مدیری��ت ،س��بکهای مدیریتی
لیکرت است.
براس��اس این نظریه چهار س��بک یا سیس��تم مدیریتی وجود
دارد:
سبک اول -مدیریت آمرانه :
در ای��ن س��بک تمام��ی تصمیم��ات توس��ط مدیریت ارش��د
گرفته میش��ود .انگیزش با تهدید و ارعاب الزام همراه است.
ارتباطات از باال به پایین و یکطرفه است .بازنگری ،کنترل و
نظارت تمرکز و بر عهده مدیر ارش��د است .اعتماد و اطمینان
به زیردست از ناحیه مدیر نزدیک به صفر است.
سبک دوم -مدیریت پدرانه :
در این س��بک مدیر ارش��د بیش��ترین تصمیمات را میگیرد.
انگی��زش براس��اس انگیزهه��ای درون��ی و اقتص��ادی (تنبیه و
پاداش) اس��ت .در اغلب م��وارد ارتباطات از ب��اال به پایین و
یکطرفه اس��ت .اس��اس بازنگری ،کنترل و نظ��ارت برعهده
مدیر ارش��د اس��ت .اعتماد و اطمینان به زیردست به صورت
ارباب و رعیتی است.
سبک سوم :مدیریت مشاورهای :
در س��بک مدیری��ت مش��اورهای برخ��ی تصمیمات ب��ه افراد
در س��طوح پایینتر تفویض میش��ود .به گ �زارش عصر بانک
داتآی آر انگیزش براس��اس انگیزهه��ای درونی ،اقتصادی و
تمایالت فردی برای کس��ب تجربههای جدید اس��ت (تنبیه و
پاداش بالقوه) .ارتباطات از باال به پایین و برعکس (دو طرفه)
اس��ت .گرچه اساس بازنگری و کنترل و نظارت برعهده مدیر
ارش��د اس��ت ،اما نظرات افراد در س��طوح پایینتر نیز کسب
میش��ود .میزان اعتماد و اطمینان به زیردس��ت از طرف مدیر
نسبتا” خوب است.
سبک چهارم :مدیریت مشارکتی :
اما در س��بک مدیریت مش��ارکتی ،تصمیمگیری در سراس��ر
سازمان جاری است .انگیزش براساس پاداشهای اقتصادی
ولی با مش��ارکت گروه ایجاد میش��ود (تنبیه و تش��ویق مورد
تواف��ق طرفی��ن) .ارتباط��ات در تمام جوانب عم��ودی و افقی
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مدل هدف:
بهطور کلی ،مدل هدف (نیل به هدف) ،اثربخشی را بهعنوان
تحق��ق کامل ی��ا حداقل بخش��ی از اهداف س��ازمان تعریف
میکند (.)6
مدل سیستمی:
مدل سیستمی در حالیکه اهمیت اهداف را نادیده نمیگیرد،
بر ابزارهای مورد نیاز برای رس��یدن به اهداف خاص ،کس��ب
منابع و فرآیندها تمرکز دارد .در این مدل ،مفهوم س��ازمان در
دیدگاه سیستم باز ریشه دارد؛ که دروندادها به فرآیندها تبدیل
(درونداد به برونداد) ش��ده و بروندادها بهعنوان بخش��ی از
یک کل نگریس��ته میش��وند ،ن��ه بهعنوان متغیرهای مس��تقل
(.)10
مدل ذی نفعان اس��تراتژیک :ذینفعان اس��تراتژیک بهعنوان
گروهی از افراد تعریف میش��وند که نفعی در سازمان دارند.
بهط��ور ویژهتر ،عوامل اس��تراتژیک میتوانند با در نظر گرفتن

مدل ارزش های رقابتی:
رویکرد ارزشهای رقابتی با این فرض ش��روع میش��ود که
برای ارزیابی اثربخشی سازمانی ،بهترین معیار وجود ندارد.
مفهوم اثربخش��ی ،فینفسه مفهومی ذهنی است و اهدافی که
یک ارزیابی انتخاب میکند ،متکی به ارزشهای ش��خصی،
ترجیح��ات و مناف��ع ف��ردی اس��ت .ای��ن رویکرد ،اس��تدالل
میکن��د که عناصر مش��ترکی وجود دارند که در هر فهرس��تی
از معیارهای اثربخش��ی قرار گرفته و میتوانند بهشیوهای باهم
ترکیب شده و مجموعهای از ارزشهای رقابتی را ایجاد کنند.
هرکدام از این مجموعه ارزشها ،مدل اثربخش��ی منحصر به
فرد را تعریف میکند (.)2
یک��ی از مدل های اثربخش��ی س��ازمانی  ،مدل اثربخش��ی
سازمانی پاسونز می باشدکه مدل تامین منابع و مبتنی بر مفهوم
سیس��تم اس��ت ،برای عملکرد موزون عناصر س��ازمان ارزش
زیادی قائل اس��ت .یعنی توانایی س��ازمان نس��بت به انطباق،
رهبری س��ازمان ،تصمیمگی��ری و فراگرده��ای ارتباطات .در
نزد پارسونز ،بقای سیس��تم اجتماعی به عمکرد چهار کارکرد
حس��اس بس��تگی دارد .این کارکرده��ا برای شناس��ایی منابع
سیستم بنیادی است و میتواند اهداف سازمانی به شمار رود.
همه سیستمهای اجتماعی باید این چهار مشکل کارکردی را
حل کنند یعنی :انطباق یعنی تحصیل منابع کافی( ،)7کسب
ه��دف یعن��ی هدفگ��ذاری و اج �رای آن( ،)9یگانگی یعنی
ایج��اد و حفظ هم��کاری و هماهنگی بی��ن واحدهای فرعی
سیستم( )9و حفظ الگوها که به معنای ایجاد ،حفظ و انتقال
فرهنگ و ارزشهای خاص سیستم است(.)7
با توجه به این که در کش��ور ما دانش��گاههای متعددی وجود
دارن��د و هر کدام دارای رس��التی خاص میباش��ند ،رس��الت
دانش��گاههای عل��وم پزش��کی نی��ز به عن��وان جزئ��ی از نظام
سالمت ملی ،ارتقای سالمت جامعه ،ارائه خدمات آموزشی
در محدوده علوم تندرس��تی ،تحقیقات در زمینه هیات علمی
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بهط��ور یقین در هرس��ازمانی از جمله دانش��گاهها ،کمبودها
و نارس��ایی های��ی در طراح��ی و تنظیم س��ازمان وجود دارد و
اس��تفاده از یک سبک مدیریت مناسب برای رفع این مسائل و
هدایت و هماهنگ نمودن فعالیتها در جهت انجام وظایف،
پیش��گیری از تعارض��ات س��ازمانی و ایج��اد هماهنگ��ی در
واحدها ضروری میباش��د( .)6در صورتی که در سازمانها
و دانش��گاههای کش��ور بتوانیم س��بک مدیریتی را بکارگیریم
ک��ه عوامل فوق در دانش��گاهها بروز پیدا کن��د ،میتوان گفت
ک��ه دانش��گاهها اثربخ��ش خواهد بود .اثربخش��ی ب��ه معني
هدايت منابع به س��وي اهدافي که ارزش��مندتر هستند ،براي
مثال تمرک��ز روي نتايج؛ انجام کار صحيح در زمان صحيح؛
کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت ميباشد و به تبع آن اثر
بخشي سازماني ،توانايي سازمان در ارضاي حداقل انتظارات
ذي نفعها براي کس��ب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت است
و درج��ه نزدیکی س��ازمان به اهدافش را نش��ان میدهد (.)4
مدلهای مختلفی برای بررس��ی میزان اثربخش��ی س��ازمانی
ایجاد شدهاند از جمله :
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وجود دارد .وظیفه بازنگری و کنترل بین سرپرستان و کارکنان
توزیع میشود.

اف �رادی ک��ه بهط��ور قانونی ب �رای س��ازمان فعالی��ت میکنند
(کارکنان ،مش��اوران ،نمایندگان ،اعضای هیئت مدیره و غیره)
و افرادی که کامال" بیرون سازمان هستند و برای خودشان کار
میکنند و یا بر اقدامات اعضای سازمان تأثیر میگذارند یا از
آنها تأثیر میپذیرند ،تعریف نمایند (.)7
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و نی��روی متخصص و محقق ،تولید عل��م و فنآوری در حیطه
س�لامتی ،حل مشکالت س�لامتی در س��طح ملی ،دستیابی
به فن��آوری در زمینه تولید فرآوردهها و محصوالت پزش��کی،
داروی��ی و غذایی اس��تراتژیک و تربیت نی��روی متخصص و
کادر درمان پزشکی میباش��د .در این دانشگاهها ،واحدهای
مختلفی وجود دارد که یکی از آن واحدها ،دفاتر استعدادهای
درخش��ان میباش��د که نس��بت ب��ه شناس��ایی اس��تعدادهای
بالقوه و درخش��ان اق��دام میکند .این دفاتر ب��ه عنوان یکی از
مجموعههای دانش��گاه در نظام آموزش��ی دانشگاههای علوم
پزش��کی نقش مهمی را در فرآیند توس��عه به عهده دارد .دفاتر
هدایت استعداهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی برای
شناس��ایی و جذب و پرورش اس��تعداهای درخشان و اعمال
پروژهه��ای اثربخ��ش در حفظ ،حمایت ،هدای��ت و پرورش
به منظور ش��کوفایی اس��تعدادهای درخش��ان تاس��یس ش��ده
اس��ت .اعمال س��بکهای مدیری��ت در دانش��گاهها از جمله
دانش��گاههای علوم پزش��کی و یکی از واحدهای آن با عنوان
دفات��ر اس��تعدادهای درخش��ان از اهمیت وی��ژهای برخوردار
اس��ت ،به این دلیل که این دانش��گاهها در امر تامین سالمت
جامع��ه نق��ش مهم��ی را ایف��ا میکنن��د و اجرای س��بکهای
مدیریت��ی مناس��ب در آنه��ا باع��ث افزایش س��طح عملکرد
کارکنان ،افزایش اثربخش��ی دانش��گاه ،هدایت تالش کارکنان
برای عملی ش��دن اهداف دانش��گاه از جمل��ه :ارائه خدمات
بهداشتی ،آموزش پزشکان و درمانگران متخصص ،ارائه علوم
وی��ژه در حیطه درمانی ،شناس��ایی افراد نخب��ه و پرورش آنان
و ...میش��ود .از طرفی به این دلیل که اثربخش��ی دانشگاهها
روی آم��وزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی تاثیرگذار اس��ت
 ،بنابراین بررس��ی رابطه بین س��بکهای مدیریت و اثربخشی
سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی ضرورت پیدا میکند.
زی �را ب��ا افزایش آگاه��ی و دانش مدیران نس��بت به ش��ناخت
س��بکهای مدیریت و اثربخشی سازمانی ،توانمندی آنان در
اعمال مداخالت مناسب و بجا در ارائه خدمات ارتقا مییابد
و در چنین وضعی میتوان ش��اهد رش��د و پیشرفت روزافزون
ای��ن دانش��گاهها بود.لذا با توجه به اهمیت س��بک مدیریت و
اثربخش��ی سازمانی الزم اس��ت که این موضوع که تاکنون در
دانش��گاههای علوم پزش��کی محتوم مانده اس��ت ،به صورت
صریح بررسی گردد.

مدل مفهومی تحقیق
از آن ج��ا که تمامی فرضیات اصلی بر اس��اس آزمون انجام
ش��ده مورد تایید قرار می گیرد  ،می توان مدل نهایی پژوهش
را بر اساس ارتباط بین متغیرها به صورت شکل  1نشان داد.
اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

استبدادی
اﺳﺘﺒﺪادي

ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎ

خیرخواهانه
ﻧﻪ

مشاورهای
ﻣﺸﺎوره اي

مشارکتی
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
پیشینه
عابدینی و ش��هابی فر( )5در پژوهش��ی تحت عنوان بررسی
رابطه سبک مدیریتی مدیران با اثربخشی سازمانی در مدارس
ابتدایی آموزش و پرورش شهرس��تان باوی نشان دادند که بین
س��بک های مدیریت و اثربخش��ی س��ازمانی رابطه معناداری
وجود دارد .باالدهی )5( ،در پژوهش��ی تحت عنوان مدیریت
دان��ش با اثربخش��ی س��ازمانی کارکنان نش��ان دادن��د که بین
مدیریت دانش و اثربخش��ی سازمانی رابطه مستقیم و معنادار
وج��ود دارد .زکی وهم��کاران ( )3در پژوهش��ی تحت عنوان
بررس��ی رابط��ه س��بکهای مدیریت با اثربخش��ی س��ازمانی
م��دارس مقطع ابتدایی شهرس��تان مالرد نش��ان دادند که بین
س��بکهای مدیریت با اثربخش��ی س��ازمانی م��دارس مقطع
ابتدای��ی ارتب��اط مس��تقیم وج��ود دارد و بین مدی �ران مدارس
دختران��ه و پس �رانه ابتدای��ی در زمین��ه س��بکهای مدیریتی و
اثربخش��ی مدرس��ه تف��اوت معن��ادار وج��ود دارد )12 (.در
پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین
مدیران با اثربخش��ی  ،انگیزش و رضایت کارکنان نشان دادند
که پیامدهای رهبری(اثربخشی  ،انگیزش و رضایت کارکنان)
ب��ا س��بک رهبری تح��ول آفرین رابط��ه مثبت و معن��ادار دارد.
ابیلی ،نادری ،اورعی یزدانی و ناستی زاده در پژوهشی تحت
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مواد و روش بررسی
این پژوهش از نظر هدف  ،کاربردی و روش اجرای پژوهش

اب �زار مورد اس��تفاده در این تحقیق پرسش��نامه می باش��د که
ش��امل دو پرسشنامه سبک های مدیریت لیکرت و اثربخشی
سازمانی پارسونزبود .پرسشنامه سبک های مدیریت لیکرت
ش��امل  20س��ؤال بس��ته مرب��وط به س��بک مدیری��ت مدیران
بود .پاس��خ س��ؤالها در مقیاس لیکرت (خیلی زی��اد ،زیاد،
ت��ا ح��دودی ،کم و خیل��ی کم) گروهبندی ش��ده اس��ت .این
پرسش��نامه چهار سبک مدیریت -س��بک مدیریت مشورتی،
س��بک مدیریت مش��ارکتی ،س��بک مدیری��ت خیرخواهانه و
س��بک مدیری��ت مس��تبدانه -را مورد بررس��ی ق �رار میدهد.
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پاسونز نیز بهوسیله پودساکف،
مکنزي ،مورمن و فيتر در س��ال  1990س��اخته ش��ده و برای
اولین بار توس��ط نعامی و شکرکن به فارسی ترجمه و استفاده
گردیده است .پرسشنامه بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه
ض��روری نظ��ام اجتماعی پارس��ونز ( )AGILطراحی ش��ده
اس��ت و مولفهه��ای  .1ن��وآوری = انطباق  .2تعهد س��ازمانی
= کس��ب ه��دف  .3رضایت ش��غلی = یگانگی  .4س�لامت
سازمانی (روحیه) = حفظ الگوها را در قالب  28سؤال مورد
ارزیابی و س��نجش قرار میدهد و توس��ط سرپرست کارکنان
تکمیل میگردد .پاس��خ س��ؤالها در مقی��اس لیکرت (خیلی
زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) گروه بندی شده است.
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آنتینیو و همکاران در پژوهش��ی با عنوان فراموشی سازمانی ،
نتایج اثربخشی و عملکرد نشان دادند که اثربخشی اثر مثبتی
بر عملکرد کلی س��ازمان دارد .ماهمب در پژوهشی نشان داد
که امروزه س��ازمان ها با چالش اس��تراتژی های توس��عه برای
دستیابی به اثربخشی روبرو هستند و شیوه رهبری خدمتگزار
رابطه مثبت و معناداری با اثربخشی دارد و به توسعه و ارتقای
اثربخش��ی می انجامد .براون و همکاران در پژوهش��ی تحت
عن��وان بررس��ی رابطه بین س��بک رهب��ری مدیران ب��ا رضایت
ش��غلی کارکنان نشان داد که س��بک رهبری مدیران با رضایت
ش��غلی فردی و گروهی کارکنان رابطه مثب��ت و معنادار دارد.
التنیجی و ابراهیم در پژوهشی با عنوان سبک مدیریت مدیر ،
عملکرد مدرس��ه و اثربخشی آن در مدارس دبی نتیجه گرفتند
که س��بک مدیریت تحول گرا بیش��ترین تاثیر و س��پس س��بک
مشارکتی و پس از آن سبک منفعل یا اجتنابی کمترین تاثیر را
در اثربخشی داشته است .گروه پژوهشی منجریال اسکیلز در
بررسی پژوهشی درباره سبک های مختلف مدیریت به نتایج
زیر دس��ت یافتند .سبک های مختلف مدیریتی را می توان به
استبدادی  ،پدرساالری  ،دموکراتیک و مشارکتی تقسیم بندی
ک��رد که هر یک از این س��بک ها با توجه به ش �رایط مکانی و
زمانی و اهداف و تفاوت منابع انسانی به کار گرفته می شود و
مدیر می تواند یک یا ترکیبی از چند سبک را برگزیند

معیارهای ورود به مطالعه ش��امل دارا بودن مدرک فوق دیپلم
یا باالتر  ،شاغل بودن در دفاتر استعدادهای درخشان در زمان
تحقی��ق  ،مدیران و کارکنان دفاتر سراس��ر کش��ور که تمایل به
مشارکت در پژوهش به صورت داوطلبانه و تکمیل پرسشنامه
های مربوطه بود و معیارهای خروج شامل مدیران و کارکنانی
ک��ه به ه��ر دلیل��ی پرسش��نامه ناقص ارائ��ه دهن��د  ،مدیران و
کارکنان��ی که از ش��رکت در پژوهش انص �راف دهند و مدیران
و کارکنان��ی که در طول دوره پژوه��ش محل کار خود را تغییر
دهند  ،می باشد.

فصلنامه علمی ،پژوهشی

عنوان تاثیر مدیریت مش��ارکتی بر رضایت شغلی و اثربخشی
س��ازمانی نشان دادند که بین مش��ارکت سازمانی و اثربخشی
س��ازمانی رابطه مثبت و معناداری وج��ود دارد .همچنین بین
مش��ارکت س��ازمانی و رضایت ش��غلی کارکن��ان رابطه مثبت
و معن��اداری وج��ود دارد .ایمان��ی در پژوهش��ی تحت عنوان
رابطه مدیریت مش��ارکتی و جو س��ازمانی با اثربخشی مدیران
مدارس راهنمایی شهرستان بندر عباس نشان داد که مدیریت
مش��ارکتی میتوان��د اثربخش��ی را پی��ش بینی نمای��د و از بین
مولفههای آن فقط مولفه س��اختار قادر به پیش بینی اثربخشی
میباش��د .از طرف دیگر متغیر جو س��ازمانی نیز قادر به پیش
بینی اثربخش��ی ب��وده و از مولفههای آن تنه��ا متغیر تظاهر به
اشتغال است که میتواند اثربخشی را پیش بینی نماید.

 ،پیمایش��ی و ط��رح پژوه��ش ب��ه دلی��ل بررس��ی رواب��ط بین
متغیرها از نوع توصیفی – همبس��تگی میباشد .جامعه آماری
پژوهش شامل مدیران و کارکنان دفاتر استعدادهای درخشان
دانشگاههای علوم پزشكي کشور به تعداد  250نفربود .روش
نمونه گی��ری در این پژوهش به صورت تصادفی س��اده بود و
حجم نمونه با توجه به جامعه آماری ،بر اساس فرمول کوکران
برای سطح اطمینان  150 ،%95نفر انتخاب شد.
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روایی و پایایی
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برای مش��خص نمودن پایایی پرسشنامه سبک های مدیریت
ً
لیکرت از ضریب آلفای کرونباخ اس��تفاده شد .معموال دامنه
ضری��ب اعتماد آلف��اي کرونباخ از صفر ( )0ب��ه معناي عدم
پایداري ،تا مثبت یک ( )+1به معناي پایائی کامل قرار میگیرد
و هر چه مقدار بدس��ت آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد
قابلیت اعتماد پرسش��نامه بیشتر میشود .در پژوهش دهقانی
پایایی س��بکهای مدیریت و هر یک از ابعاد آن به ش��رح زیر
به دست آمد .ميزان ضريب پایایی برای مولفه سبک مدیریت
مس��تبدانه ( ،)0/83س��بک مدیریت خیرخواهان��ه (،)0/78
س��بک مدیریت مش��ورتی ()0/86س��بک مدیریت مشارکتی
( ،)0/92و ب �رای کل پرسش��نامه  0/92بوده اس��ت که مبین
س��طح مطلوب پایایی این پرسشنامه میباشد .روایی ابزار نیز
با استفاده از نظر  5تن از متخصصان فن تایید شد.
برای مش��خص نمودن پایایی پرسش��نامه اثربخشی پارسونز
نی��ز از ضریب آلفای کرونباخ اس��تفاده ش��د .آلفای کرونباخ
برای پرسش��نامه اثربخشی س��ازمانی  %924بدست آمد که
نشان دهنده پایایی بس��یار خوب این مقیاس است .همچنین
پرسشنامه اثربخش��ی سازمانی پارس��ونز با توجه به اعتبار آن
کام�لا تایید ش��ده اس��ت (زکی ،ادیبی س��ده و یزدخواس��تی،
.)1385
فرضیه های پژوهش
بر اس��اس ادبیات مورد بررسی در زمینه سبک های مدیریت
لیکرت و اثربخش��ی س��ازمانی پارس��ونز  ،فرضیات اصلی و
فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین شده اند:
فرضیه اصلی:
بی��ن س��بکهای مدیریت و اثربخش��ی دفاتر اس��تعدادهای
درخش��ان دانش��گاههای علوم پزش��کی کش��ور رابطه معنادار
وجود دارد.
فرضیه  -1بین س��بک مدیریت استبدادی و اثربخشی دفاتر
استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضی�ه  -2بین س��بک مدیری��ت خیرخواهانه و اثربخش��ی

دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه  -3بین س��بک مدیریت مش��ورتی و اثربخشی دفاتر
استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضیه  -4بین س��بک مدیریت مش��ارکتی و اثربخشی دفاتر
استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
فرضی�ه فرع�ی  -1بی��ن س��بکهای مدیری��ت در دفات��ر
اس��تعدادهای درخش��ان دانش��گاههای علوم پزش��کی کشور
تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضی�ه فرع�ی  -2بی��ن اثربخش��ی س��ازمانی در دفات��ر
اس��تعدادهای درخش��ان دانش��گاههای علوم پزش��کی کشور
تفاوت معنادار وجود دارد.
یافته ها
تحقیق حاضر به بررس��ی رابطه بین س��بک ه��ای مدیریت و
اثربخشی سازمانی در دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاه
های علوم پزشکی کشور در سال  1395-96پرداخت .برای
این منظور  ،متغیرهای مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های
ذکر شده به دس��ت آمد .کلیه اطالعات با استفاده از نرم افزار
آماری  spssنسخه  20در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی
مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش در قالب دو بخش ارائه شده است .بخش اول
 ،آمار توصیفی به توصیف داده های تحقیق می پردازد .در این
بخش مش��خصات جمعیت ش��ناختی آزمودنی ها و توصیف
داده های پژوهش در سطح نمودارها  ،جداول و خالصه های
آماری می باش��د .بخش دوم  ،آمار اس��تنباطی ش��امل بیان و
آزمون کردن فرضیه ها در مورد صحت فرض ها می باشد که
جهت تحلیل تف��اوت بین متغیرهای فرضی��ه فرعی از آزمون
تی مس��تقل و جهت تحلیل روابط بین متغیرهای فرضیههای
اصلی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
استفاده شد.
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ش��اخص های آمار توصیفی در خصوص متغیرهای پژوهش
معرف آن است که میانگین سن پاسخگویان  36/4و انحراف
معیار آن  7/24بوده اس��ت .میانگین و انحراف معیار س��ابقه
خدمت پاسخگویان نیز  12/05و  6/74محاسبه شده است.
همچنین میانگین و انحراف معیار اثربخشی  85/5و 21/09
و میانگی��ن و انحراف معیار س��بکهای مدیری��ت  56/85و
 1/04به دست آمده است .میانگین و انحراف معیار مولفههای
سبکهای مدیریت به ترتیب زیر به دست آمده است:

سبک مدیریت مشورتی 14/95 :و 3/91
سبک مدیریت مشارکتی 14/96 :و 4/43
با توجه به میانگین نمرات مولفههای س��بک مدیریت ،سبک
اس��تبدادی ،کمترین نمره و سبک مش��ارکتی ،باالترین نمرات
را ش��امل ش��ده اند ،بدی��ن معنی ک��ه اکثریت مدی �ران مراکز
اس��تعدادهای درخش��ان دانش��گاههای علوم پزش��کی کشور
بیش��تر از س��بک مش��ارکتی اس��تفاده میکنند .در جدول ()1
ش��اخصهای آمار توصیفی در خص��وص متغیرهای پژوهش
نشان داده شده اند:

جدول  -1جدول آمارهای توصیفی
متغیرهای
تحقیق

فراوانی

حداقل

سن

150

20

54

سابقه خدمت

150

1

29

12/05

اثربخشی

150

28

165

85/5

21/09

سبکهای
مدیریت

150

27

85

56/85

1/04

سبک
مدیریت
استبدادی
سبک
مدیریت
خیرخواهانه
سبک
مدیریت
مشورتی
سبک
مدیریت
مشارکتی

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

36/4

7/24
6/74

150

5

25

12/88

4/26

150

5

24

14/10

3/59

150

5

25

14/95

3/91

150

5

26

14/96

4/43
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سبک مدیریت استبدادی 12/88 :و 4/26
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تحلیل توصیفی

سبک مدیریت خیرخواهانه 14/10 :و 3/59
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نمودار  -2نمودار میلهای گروههای سنی آزمودنیها
در نمودار ( )2فراوانی گروههای س��نی نش��ان داده ش��ده اس��ت .طبق این نمودار بیش��ترین فراوانی در محدوده سنی 31 -40
میباشد و کمترین فراوانی در محدوده سنی  51 -55قرار دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدیران در جامعه مورد نظر از
نظر سنی ،جوان هستند.

نمودار 2نمودار میلهای سابقه مدیریتی آزمودنیها
در نمودار ( )2فراوانی و درصد فراوانی میزان سابقه مدیریتی نشان داده شده است .طبق این نمودار بیشترین فراوانی مربوط به
سابقه خدمت  10 -13سال میباشد و کمترین فراوانی مربوط به سابقه خدمت  26 -29سال میباشد.
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نمودار -3نمودار میلهای میزان تحصیالت آزمودنیها
در نمودار ( )3فراوانی میزان تحصیالت نشان داده شده است .طبق این نمودار بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت لیسانس
با  % 46/6و کمترین میزان تحصیالت مربوط به تحصیالت فوق دیپلم با  % 2میباشد .در مجموع میتوان گفت که مدیران از
سطح تحصیالت قابل قبولی برخوردار میباشند.
آزمون فرضیات پژوهش
قب��ل از آزم��ون فرضی��ات بای��د آزم��ون نرم��ال ب��ودن داده ه��ا انج��ام ش��ود ک��ه بدی��ن منظ��ور از آزم��ون
کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد .سطح معناداری این آزمون بزرگتر از  0/05بود که حاکی از نرمال بودن داده ها می باشد.
فرضیه اصلی:
بین سبکهای مدیریت و اثربخشی دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -2جدول همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی
سبک های مدیریت
اثربخشی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/47

0/000

طبق جدول ش��ماره ( )2مش��خص گردید که بین س��بکهای مدیریت و اثربخشی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاه علوم
پزش��کی کش��ور با اطمینان 0/99همبس��تگی معن��ادار وج��ود دارد ( r=0/47و  n=150و  .)P=0/000همچنین  0/22درصد
واریانس در دادهای اثربخشی میتواند به سبکهای مدیریت نسبت داده شود.
فرضیه  -1بین س��بک مدیریت اس��تبدادی و اثربخشی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانش��گاههای علوم پزشکی کشور رابطه
معنادار وجود دارد.
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اثربخشی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

-0/12

0/1

طبق جدول ش��ماره ( )3مش��خص گردید که بین س��بک مدیریت استبدادی و اثربخشی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاه
علوم پزشکی کشور همبستگی معنادار وجود ندارد ( r=- 0/12و  n=150و .)P=0/1
فرضیه  -2بین س��بک مدیریت خیرخواهانه و اثربخشی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور رابطه
معنادار وجود دارد.
جدول  -4جدول همبستگی فرضیه دوم
سبک مدیریت خیرخواهانه

اثربخشی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/41

0/000

طبق جدول ش��ماره ( )4مش��خص گردید که بین سبک مدیریت خیرخواهانه و اثربخشی دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه
علوم پزشکی کشور با اطمینان  0/99همبستگی معنادار وجود دارد ( r=0/41و  n=150و  .)P=0/000این مقدار همبستگی
متوسط میباشد زیرا مقدارش کمتر از  5است(اگر  3 <r<5باشد ،همبستگی متوسط است) ؛ همچنین  0/16درصد واریانس
در دادهای اثربخشی میتواند به سبک مدیریت خیرخواهانه نسبت داده شود.
فرضیه  -3بین س��بک مدیریت مش��ورتی و اثربخش��ی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزش��کی کشور رابطه
معنادار وجود دارد.
جدول  -5جدول همبستگی فرضیه سوم
سبک مدیریت مشورتی

اثربخشی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/44

0/000

طبق جدول ش��ماره ( )5مش��خص گردید که بین س��بک مدیریت مش��ورتی و اثربخشی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاه
علوم پزشکی کشور با اطمینان  0/99همبستگی معنادار وجود دارد ( r=0/44و  n=150و  .)P=0/000این مقدار همبستگی
متوسط میباشد؛ همچنین  0/19درصد واریانس در دادهای اثربخشی میتواند به سبک مدیریت مشورتی نسبت داده شود.
فرضیه  -4بین س��بک مدیریت مش��ارکتی و اثربخش��ی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانش��گاههای علوم پزشکی کشور رابطه
معنادار وجود دارد.
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جدول  -6جدول همبستگی فرضیه چهارم
سبک مدیریت مشارکتی
0/47

0/000

اثربخشی

طبق جدول ش��ماره ( )6مش��خص گردید که بین س��بک مدیریت مشارکتی و اثربخشی دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاه
علوم پزش��کی کشور با اطمینان  0/99همبستگی معنادار وجود دارد ( P=0/000و  n=150و  .)r=0/47این مقدار همبستگی
متوسط میباشد؛ همچنین  0/22درصد واریانس در دادهای اثربخشی میتواند به سبک مدیریت مشارکتی نسبت داده شود.
فرضیههای فرعی:
فرضیه فرعی  -1بین س��بکهای مدیریت در دفاتر اس��تعدادهای درخش��ان دانشگاههای علوم پزش��کی کشور تفاوت معنادار
وجود دارد.
جدول  -7آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی اول
آزمون Leven’s

سبکهای
مدیریت

آزمون t

F

سطح
معناداری

T

درجه
آزادی

1/2

0/26

-2/32

148

سطح اختالف اختالف
معناداری میانگین انحراف
معیار
-3/97

0/02

1/71

فاصله اطمینان %95
از تفاوتها
حدپایین

حدباال

-7/53

-0/59

همانطور که در جدول ( )7مشاهده میشود آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت میان سبکهای مدیریت دفاتر استعدادهای
درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سطح  %99معنی دار است (.)P=0/02، df=148، t= - 2/32
فرضیه فرعی  -2بین اثربخش��ی س��ازمانی در دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزش��کی کشور تفاوت معنادار
وجود دارد.
جدول  -8آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی دوم
آزمونLeven’s
F

اثربخشی 0/1

سطح
معناداری
0/7

آزمون t
T

درجه سطح
آزادی معناداری

اختالف
میانگین

اختالف
انحراف
معیار

0/000

-11/69

3/15

148 -3/7

فاصله اطمینان  %95از
تفاوتها
حدباال
حدپایین
-5/46
-17/92

همان طورکه در جدول ( )8مشاهده میشود آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت میان اثربخشی دفاتر استعدادهای درخشان
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ضریب همبستگی

سطح معناداری
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دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سطح  %99معنی دار است (.)P=0/000، df=148، t=-3/7
پرسش فرعی پژوهش :کدام یک از سبکهای مدیریت ،اثربخشی را پیش بینی میکند ؟
جدول  -9ضرایب رگرسیون پیش بینی متغیر اثربخشی با اثر متغیرهای سبکهای مدیریت
تابس�تان  -1396دوره - 26ش�ماره 2

مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای معیار

constant

39/9

9/09

ضرایب استاندارد

t

سطح معناداری

Beta
4/3

0/000

سبک خیرخواهانه

2/76

0/42

0/417

6/08

0/000

سبک مشورتی

2/40

0/39

0/447

6/48

0/000

سبک مشارکتی

2/27

0/34

0/478

6/6

0/000

طبق جدول ( )9مش��اهده میش��ود که س��بک مدیریت خیرخواهانه به مقدار  0/41واحد  ،س��بک مدیریت مشورتی به مقدار
 0/44واحد و سبک مدیریت مشارکتی به مقدار  0/47واحد موجب افزایش نمره اثربخشی افراد پاسخگو میشود.
بحث
بر اس��اس نتای��ج آمار توصیف��ی در این تحقی��ق ،تعداد 150
نفر از مدیران دفاتر اس��تعدادهای درخشان دانشگاههای علوم
پزش��کی کش��ور مورد پرس��ش واقع ش��دند که بین سنین 20
تا  54قرار داش��تند .میانگین س��نی آزمودنیه��ا  36/4و میانه
سنی  36و بیشترین فراوانی ،سن  38سال میباشد .همچنین
کمترین و بیش��ترین س��ابقه خدمت آزمودنیها به ترتیب  1و
 29س��ال میباشد .میانگین س��ابقه خدمت  ،12/05میانه آن
 12و بیشترین فراوانی در این متغیر  15سال خدمت میباشد.

اس��تبدادی با اثربخشی سازمانی همبستگی معنی داری یافت
نش��د .نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه موید پژوهشهای
پیش��ین اس��ت که عن��وان میکند س��بک مدیریت اس��تبدادی
(آمران��ه) با اثربخش��ی رابطه معناداری ن��دارد .آن چنان که در
مطالعات ش��هابی فر ،ابیلی  ،نادری  ،اورعی یزدانی و ناستی
زاده ،رایس ،فایفور ،گولدفارب و براکفیلد و آلتنیجی و ابراهیم
گزارش گردیده اس��ت که همسو با نتیجه این فرضیه میباشد.
ول��ی ب��ا نتایج تحقی��ق زک��ی و هم��کاران ( )1394ناهمس��و
میباشد.
بین س��بک مدیری��ت خیرخواهانه و اثربخش��ی س��ازمانی با
اطمین��ان  0/99همبس��تگی معن��ی دار وجود داش��ت و میزان
همبس��تگی  0/41ب��ود .نتایج به دس��ت آمده از ای��ن مطالعه
موید پژوهشهای پیش��ین اس��ت که عنوان میکند بین سبک
مدیریت خیرخواهانه و اثربخش��ی رابط��ه معنادار وجود دارد.
آن چنان که در مطالعات زکی و همکاران ،خوش��بختی ،مهرام
و دش��تی رحمت آبادی ،برهانی و فایفور گزارش گردیده است
که همس��و با نتیجه این فرضیه میباش��د .ولی با نتایج مطالعه
شهابی فر ناهمسو میباشد.

نتایج آزمون فرضیه ها نش��ان داد همبس��تگی بین سبک های
مدیریت با اثربخش��ی سازمانی دفاتر اس��تعدادهای درخشان
دانش��گاه های علوم پزشکی کشور با اطمینان  0/99معنی دار
بوده و مقدار همبس��تگی  0/47به دس��ت آمد .نتایج به دست
آمده از این مطالعه موید پژوهشهای پیش��ین است که عنوان
میکند س��بکهای مدیریت با اثربخش��ی رابطه معنادار دارد.
آن چن��ان ک��ه در نتایج تحقیق��ات ایمانی ،زک��ی و همکاران،
باالده��ی ،صادق��ی و بابای��ی ،عابدین��ی و ش��هابی ،نص��ری،
دماوندی و جلوخان��ی ،آلتنیجی و ابراهیماین موضوع گزارش
گردی��د که همس��و با نتیج��ه این فرضیه اس��ت .ولی ب��ا نتایج بی��ن س��بک مدیریت��ی مش��ورتی و اثربخش��ی س��ازمانی با
اطمین��ان  0/99همبس��تگی معن��ی دار وجود داش��ت و میزان
مطالعه مصدق راد ناهماهنگ میباشد.
همبس��تگی  0/44ب��ود .نتایج به دس��ت آمده از ای��ن مطالعه
در بین مولفه های س��بک های مدیریت  ،بین سبک مدیریت

اصغ�رزمان�یوهم�کاران

141
دارای رتبه علمی ،پژوهشی

نتیجهگیری
مدیری��ت و رهب��ری از ارکان ه��ر جامعه و س��ازمان اس��ت.
مدیریت در هر سازمان عامل تلفیق کننده ،بارورسازی و بهره
دهی منابع و امکانات مادی و نیروی انسانی موجود در جهت
اهداف س��ازمان اس��ت .مدی �ران میتوانند با رهب��ری پویای
خویش و ایجاد یک محیط مناس��ب با بهرهگیری از امکانات
مادی و انس��انی ،زمینه شکوفایی اس��تعدادهای نسل آینده را
فراهم س��ازند .از این رو انتخاب سبک مدیریت مناسب برای
مدیر امر بس��یار مهمی اس��ت .با توجه به جایگاه ویژه مدیران
آموزش��ی در بین انواع مدیریتها ،اگر مدیران آموزشی دارای
دانش و مهارت کافی باشند ،بدون تردید نظام آموزشی نیز از
اثربخشی باالیی برخوردار خواهد بود .هرگاه مدیران در انجام
وظایف و هدایت رهبری نتوانند س��بک مناسبی به کار گیرند،
در سازمان خود جهت تحقق اهداف ،اثربخش نخواهند بود.
مدیری که آش��نا به اصول اساسی و سبکهای مدیریت باشد،
دارای آمادگ��ی بیش��تری خواهد بود تا بهط��ور موفقیت آمیز با
موقعیتهای اجتناب ناپذیر برخورد کند.
در س��ازمانها برای نیل به اهداف ،انتخاب س��بک مدیریت
مناسب ضروری به نظر میرسد و در بررسیهای انجام شده

مدیری��ت و رهبری را میتوان کوشش��ی در راه نفوذ به دیگران
معرفی نمود .در این صورت س��ه قابلیت اساس��ی اثربخشی
و نفوذ عب��ارت خواهد ب��ود از :توانایی تش��خیص وضعیت،
توانایی تطبی��ق رفتار خود با مقتضی��ات آن و توانایی برقراری
ارتب��اط و بی��ان کالم به گون �های که افراد آن را ب��ه راحتی درک
ک��رده و پذیرا باش��ند .مهمترین این رقابته��ا توانایی ارتباط
ب��ا دیگران میباش��د .یک��ی از صاحب نظران عل��م مدیریت
پ��ال هرس��ی ،ارتباطات را وس��یله هماهنگ��ی و هدایت افراد
در جهت دستیابی به اهداف س��ازمانی میداند و اولین اقدام
مدی��ررا ایجاد و توس��عه یک نظ��ام ارتباط اثربخ��ش معرفی
میکند .بنابراین اگ��ر مدیران بخواهند تواناییهای ارتباطی را
توس��عه دهند باید به درس��تی عواملی را که باعث گسس��تگی
ارتب��اط میش��ود را شناس��ایی نماین��د .به منظور دس��تیابی به
اهداف س��ازمانی ،مدیریت در جهت اثربخشی سازمان باید
کوش �شهای الزم را به عمل آورد .در این صورت تصمیمات
مدیری��ت باید از می��ان عوامل بازدارنده یا ب��ه عبارت دیگر از
میان موانع ارتباطی عبور نمایند
نتایج کلی پژوهش حاضر نش��ان میدهد که بین س��بکهای
رهبری خیرخواهانه ،مش��ورتی و مش��ارکتی و اثربخشی دفاتر
اس��تعدادهای درخش��ان دانش��گاههای علوم پزش��کی کشور
رابطه معنادار وجود دارد و بین این س��ه سبک مدیریت ،سبک
مدیریت مشارکتی بیشترین میزان رابطه با اثربخشی را داشت.
یعنی مدیرانی که دارای س��بک مدیریت مشارکتی هستند ،در
امر برنامهریزی ،سازماندهی و کنترل در سازمان خود موفقتر
میباش��ند ،زیرا عملکرد مناس��ب حاصل برقراری توازن بین
الزامات کار و توجه به کارکنان اس��ت .در این سبک ،کارکنان
تش��ویق میش��وند که نق��ش پررنگ ت��ری در تصمیمگیریها
داش��ته باش��ند و در جهت بهبود سازمان پیش��نهادات خود را
مطرح نمایند .این س��بک مدیریتی از منظ��ر کارکنان ،تعبیری
بسیار خوش��ایند در سیس��تمهای بروکراتیک قدیمی میباشد
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آخرین مولفه سبک های مدیریت  ،سبک مدیریتی مشارکتی
بود که با اثربخش��ی س��ازمانی رابطه معنی دار داشت و میزان
همبس��تگی بین ای��ن دو متغی��ر  0/47 ،بود .نتایج به دس��ت
آمده از این مطالعه موید پژوهشهای پیش��ین است که عنوان
میکند س��بک مدیریت مشارکتی با اثربخش��ی رابطه معنادار
دارد .آن چنان که در مطالعات تحقیق ابیلی  ،نادری  ،اورعی
یزدان��ی و ناس��تی زاده ،زک��ی و هم��کاران ،ایمان��ی ،فیضی و
هم��کاران ،لی یو ،بوچ��ان و همکاران ،آمابی��ل و همکاران ،
گولدف��ارب و براکفیل��د ،آلتنیج��ی و ابراهیم گ �زارش گردیده
اس��ت که هماهنگ ب��ا نتیجه این فرضیه اس��ت .ولی با نتایج
مطالعه مصدق راد ناهماهنگ میباشد.

فصلنامه علمی ،پژوهشی

موی��د پژوهشهای پیش��ین اس��ت ک��ه عنوان میکند س��بک
مدیریت مش��ورتی با اثربخش��ی رابطه معنادار دارد .آن چنان
که در مطالعات ش��هابی فر ،زک��ی و همکاران ،پوالدی نجف
آبادی ،فایفور گزارش گردیده اس��ت که همس��و ب��ا نتیجه این
فرضیه میباشد.

در خص��وص ش��یوههای مدیری��ت ،قبول دو س��بک مدیریت
مش��ورتی و مش��ارکتی در مطالعات گوناگ��ون مدیریت مورد
تایید قرار گرفته است (موبلی  ،وانگ و فانگ  .)2005 ،سایر
مطالعات در زمینه س��بکهای مدیریت نشان میدهد که این
مولفهها با سایر عوامل مانند اثربخشی سازمانی ،مشخصات
فردی و ...مورد تایید قرار گرفته است.
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و به آنها ش��انس شنیده ش��دن از طرف سازمان داده میشود .نمی کنند.
کارکنانی که تجربه مش��ارکت در س��ازمان خود را داش��ته اند ،ب��ا مح��رز ش��دن رابط��ه بی��ن س��بک مدیری��ت مش��ارکتی با
معموال نگرش مطلوب و مثبت تری نس��بت به کار خود داشته اثربخشی س��ازمانی ،به کارگیری سبک مدیریت مشارکتی در
و مایل به تکرار آن تجربه هس��تند(کالبرگ ،نش��یم و اولس��ن  ،س��ازمانهای آموزش��ی مانند دانش��گاهها ضروری مینماید.
 .)2009فین بیان میکند مشارکت در تصمیمگیری و اعتماد مدیران آموزش��ی بای��د از تصمیمگیری به ص��ورت انفرادی و
به پرس��نل ،اثربخش��ی را افزایش میدهد .همچنین مشارکت اس��تبدادی بپرهیزن��د و به ش��یوههای مختل��ف درصدد جلب
موث��ر نیازمند آن اس��ت که ب��ا کارکنان در ارتباط ب��ا انتظارات مش��ارکت تمام��ی ذی نفعان آموزش��ی در زمینههای مدیریت
و عملکرد ش��غلی ش��ان ارتباط برقرار ش��ود .چنی��ن ارتباطی دانش��گاه (هدفگ��ذاری ،تصمیمگی��ری ،نظ��ارت و کنت��رل،
نه تنها باعث میش��ود ک��ه تنش مربوط به ابه��ام نقش کاهش ارزش��یابی و تغییر و تحول) باشند .البته نمی توان از این نکته
یابد ،بلک��ه بازخوردهای مهمی برای کارکنان فراهم میش��ود غافل بود که کاربرد مدیریت مش��ارکتی در گروی تغییر نگرش
که آنها را در مس��یر رشد و توسعه راهنمایی میکند و موجب مدیران و س��ایر ذینفعان به مشارکت میباشد .مطالعات نشان
افزایش اثربخشی س��ازمان میشود (رایت و کیم ) .افراسیابی میده��د که مدی �ران هنوز تمایل دارند تا رهبری کل دانش��گاه
و دیگ �ران نیز بیان میکنند برنامههای مش��ارکت از یک س��و را ب��ر عهده گیرند(کرانس��تون) زیرا اغلب آنها به شایس��تگی
موجب بهرهوری بیش��تر از منابع انس��انی میش��ود و از طرف زیردس��تان اعتقاد نداش��ته و برنامههای مشارکت را یک عامل
دیگ��ر با ایجاد فرصت هایی برای آموزش ،بازخورد و توس��عه مزاح��م میدانند(ل��ی) .همچنی��ن در برخ��ی م��وارد ،مدیران
نقشها و مسئولیتهای ش��غلی ،زمینه رشد کارکنان را فراهم در ظاه��ر خواهان ش��رکت ذی نفعان در امور هس��تند ،اما در
میکن��د .در نتیجه ،کارکن��ان نقشهای بلندم��دت خود را در عم��ل هیچگاه به نظ �رات آنها وقعی نم��ی گذارند .این گروه
س��ازمان بهتر درک میکنند که این امر به نوبه خود اثربخشی از مدیران از حیث این که مش��ارکت افراد در امور ،جنبه مردم
سازمان را افزایش میدهد .در تایید نتایج این بررسی ،لیکرت پس��ندانه دارد ،در پی تقویت روحیه آن��ان برمی آیند و یا فقط
بیان م �یدارد مدیران با س��بک مدیریت مش��ارکتی که بهترین خواهان کسب محبوبیت برای خویش هستند و این در حالی
نتایج را کس��ب کرده اند ،تمایل به درک این موضوع داشتندکه است که ذی نفعان عالقمند هستند که مشارکت آنها در امور
انج��ام وظایف نی��ز از مس��ئولیتهای آنان میباش��د .در این واقعی بوده و تنها جنبه تشریفاتی نداشته باشد.
سبک مدیریت ،مدیران اهداف عالی را دنبال میکنند و بهطور
همزمان به عملکرد و اثربخشی سازمان توجه میکنند.
پیشنهادات
اص��وال" در س��ازمان هایی ک��ه ماموری��ت س��ازمانی قوی و -1پیش��نهاد میش��ود مدیران از دس��تورات آمران��ه و تاکید بر
روش��ن دارند ،افراد با درکی روشن از ماموریت سازمانی قادر رعای��ت مق��ررات اداری به صورت خش��ک و ب��دون انعطاف
خواهند بود با تصویر آیندهای مطلوب ،رفتار فعلی سازمان را پرهیز نمایند.
ش��کل دهند و سازمان را به اهداف تعیین شده نزدیک سازند.
 -2ب��ا توج��ه به نتیجه به دس��ت آم��ده از پژوهش ،پیش��نهاد
بریک و دریکس��ول بیان میکنند کارکنانی که در سازمانهای
میگردد که مدیران به بهره مندی از س��بک مدیریت مشارکتی
اثربخ��ش کار میکنند از ماموریت س��ازمان خود آگاهند اما
ترغیب شوند .به منظور نیل به این هدف میتوان برای مدیران
در س��ازمانهای غیراثربخ��ش کارکنان از ماموریت س��ازمان
کالس ها و کارگاههای آموزشی در نظر گرفت.
آگاه نیس��تند ،زیرا آن سازمان دارای ماموریتی روشن و واضح
نیست .همچنین کارکنان در س��ازمانهای اثربخش در تعیین -3به مس��ئولین امر و مدیران دفاتر اس��تعدادهای درخش��ان
ماموری��ت س��ازمان خود نقش فعال��ی را ایفا میکنن��د اما در پیشنهاد می شود شرایط را به گونه ای آماده نمایند تا اثربخشی
س��ازمانهای غیراثربخش این مدیر اس��ت که به تنهایی چنین در این دفاتر و در بین مدیران بیشتر از قبل حاصل شود .الزمه
وظیف �های را بر عهده گرفته و کارکنان در تعیین آن نقش��ی ایفا این کار نهادینه کردن مدیریت مش��ارکتی و توجه به مولفه های

اصغ�رزمان�یوهم�کاران
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این مقاله نتیجه پژوهش��ی با عنوان بررس��ی رابطه بین س��بک
ه��ای مدیری��ت و اثربخش��ی س��ازمانی دفات��ر اس��تعدادهای
درخش��ان دانش��گاه های علوم پزش��کی کش��ور در سال -96
 1395و در قالب پایان نامه مقطع کارشناس��ی ارشد است که
با حمایت دفتر امور نخبگان و دانش��جویان استعداد درخشان
معاونت آموزش��ی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اجرا شده است.
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آن است.

کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان.
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Asghar zamani1*, mahtab pouratashi2, fatemeh jahanseirkajani3

Abstract:
background and objective : The present paper aims to study the relationship between management styles and organizational effectiveness in exceptional talents office of the universities of
medical sciences all over the country.

methods: The present study is a descriptive correlational study .The statistical population includes all managers and personnel of the exceptional talents office of the universities of medical
sciences all over the country for 250 among whom the number of 150 ones has been selected as
sample base on Cochran’s formula. Accordingly for data collection, Likert leadership style questionnaire and Parsons organizational effectiveness model are applied. After data gathered, they
are analyzed by Pearson Correlation Coefficient, Independent t test, Regression analysis and
SPSS software.

results: The results show that the research main hypothesis, the management styles and organizational effectiveness in exceptional talents office of the universities of medical sciences all
over the country have a significant relationship (r=0.47, P=0.000). Based on other research results, the highest correlation grade is for participatory management and it is determined that there
is a significant and direct relationship between participatory management style and organizational
effectiveness, (r=0.47), moreover, there is a significanr relationshipbetween charity style (r=0.41)
and consultative style (r=0.44) with organizational effectiveness. However, there was no significant relationship between despotic management style and organizational effectiveness. .Also,
the findings show that 68 people used participatory management style, 47 ones used autocratic
management style and the rest used advisory and benevolent styles.
conclusion: Based on the findings of study,it can be concluded that the use of participatory
style in educational organizations such as universities is necessary.
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