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تاریخ دریافت9312/3/22 :

تاریخ پذیرش9312/1/33 :

بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز
علیرضا یوسفی ،1علیرضا جباری ،2جواد کوشکی ،3علیرضا حیدری

چکیده
مقدمه :محيط سازمان ايجاب ميکند که مديران در هر زمان سبک رهبري مناسب با شرايط موجود و تيپ شخصيتي خوود و
زير دستان را انتخاب نمايند تا موجب افزايش بهرهوري و اثر بخشي سازمان گردد .هدف از انجام اين مطالعه بررسي رابطه بين
تيپهاي شخصيتي و سبک رهبري مديران ارشد و مياني بيمارستانهاي آموزشي شيراز بود.
روشها :اين مطالعه توصيفي -تحليلي به صورت مقطعي و برروي  33نفر از مديران ارشد و مياني بيمارسوتانهواي آموزشوي
شيراز انجام شد .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه 03سؤالي بود که روايي و پايوايي آن ثابوش شوده بوود .دادههوا بوا استووفاده از
آزمونهاي آماري من ويتني يو ،ضريب همبستگي اسپيرمن و کروسکال واليس توسط نرم افزار  SPSSنسخه  90مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفش.
نتایج :در مورد تيپهاي شخصيتي بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي تمايل به تيپ شخصيتي  Aبود و هيچ کدام از افراد
مورد مطالعه تمايل شديد به تيپ شخصيتي  Bنداشتند .از نظر سبکهاي رهبري مديران در بُعد انسانگرا در سوط متوسوط و
در بُعد وظيفهاي در سط متوسط به باال و قوي قرار داشتند .بين تيپ شخصيتي و سبک رهبري انسان گرا از نظر آماري رابطه
معنيداري وجود داشش.
بحث و نتیجهگیری :مديران مورد بررسي در اين مطالعه عالقمند به سبک رهبري وظيفهاي بودند و بيشتر تيپ شخصويتي
 Aداشتند .لذا بر اجراي اقداماتي نظير توجه بيشتر به بُعد انساني کارکنان وآموزش مديران تأکيد ميگردد.
واژگان کلیدی :سبک رهبري ،تيپ شخصيتي ،بيمارستان

مقدمه

ادت هم الگوی ثاهت رفتاری نها را شکل مزیدهز .

از میان ویژگیهای مختلف چیزیی هزم مزیتوانز هزم

الگوی رفتزاری تیز

 Aو  Bدر دهزم  05تودز دو

انسانها همک هن تا خود و دیگران را ههتزر هننادز

ییشزززک متخصز ز

( Freedmanو ) Rozenman

انسزان هزم

شنادایی ش  .شخصیت  ،Aن گونم شخصیتی ادزت

شخصیت ادت .یعنزی جنبزمای از حیزا

اجازه میدهز یزیب هینزی هنزیم دمزی در او زا و

هم ها دخت گرفتن ،و رقاهت جویانم عمل هردن و در

احوال معین چم رفتاری از خود ننان میده ( .)1در

موقعیتها منخ

میشود .افراد متعلق هم این گونزم

واقع شخصیت هیانگر ن ددتم از ویژگزیهزای افزراد

شخصیت مستع هیماریهای قلبی هسزتن  .امزا افزراد

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت واقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت و بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -4دانشجوی دکترای تخصصی ،گروه تحقیقات مدیریت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
نویسندهی مسؤول :علیرضا یوسفی
آدرس :تهران ،دانشکده بهداشت ،گروه مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشک تهران
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علیرضا یوسفی و همکاران

تیپ شخصیتی وسبک رهبری مدیران

دارای گونم شخصیت  Bها رامب داشزتن و بزبورانم
عمل هردن در وقایع منخ

میشون (.)2

میهن ( Ogbonn .)7و همکزاران ییرامزون وجزود
شواه

منی در مورد ارتباط هین دزبک رهبزری و

مختلفی دارن  Areif .و  Schulerطی تحقیقاتی هم

نتیجم ردی ن هم فرهنگ دازمانی و دبک رهبری ها

 Aانجام دادن  ،هم این نتیجزم

در خصوص افراد تی

عملکرد اعضای دازمان مرتب ادت (.)15

ردی ن هم این افراد ،فنار زیادی را تحمل میهننز

روانننادان بنعتی -دزازمانی هزم ایززن نززکتم یزی

و همینم خود را مقایسم مزیهننز و ادزتان اردهای

هردهان هم موفقیت و شکست هر دزازمان هزم طزور

هاالیی هرای خود منتور میدارنز و معمزوال هزار را

گسترده هم هیفیت رهبران ن واهستم ادزت .تفزاو

تعطیل هم خانم می ورن و قزادر

رهبری یک دازمان موفق و غیرموفق غالبا هرادزاس

شبها و در اوقا

هززم ادززتراحت نیسززتن ( ،Vialant .)3روانپیشززک

رهبری تعریف مزیشزود ( .)3هرچزم تنادزب هزین

داننززگاه هززاروارد در دززال  1790طززی یژوهنززی

شخصیت و شغل هینتر هاش  ،ههرهوری هینزتری را

دریافززت هارمنزز ان مززرد در مریکززا هززم در حزز

در یزی خواهز داشزت و هززر چزم ایززن تنادززب و

تخصصی هزار مزیهننز و در دورانهزای مختلزف

دازگاری همتر هاش ههرهوری هم هزاهب مزییاهز

زن گیشان موفق هودهانز  ،شخصزیت  Bداشزتمانز

( .)11هناهراین انتخاب شخصیت منادب ،مزیتوانز

(.)4

عملکرد شغلی ههتری هرای دزازمان فزراهم ورده و

باحبان هر یک از جنبمهای شخصیت هزم شزیوهای

هرروی نگرش هارهنان هرهارشان تأثیر گذارد (.)12

خابزی

م یر در نقب رهبری دازمان میتواننز دزبکهزای

خابی رفتزار مزیهننز و دارای انتتزارا

هستن ( .)0توانایی و مهار های منحصر هم فزرد و

متفاوتی را در ه ایت نیروی انسانی هزم هزار گیزرد.

نیازهای متفاوتی دارن و هراداس الگوی شخصزیتی

الگوی رفتاری منادب م یر در هر دازمان هاعث هزم

و

وجود م ن روحیزم و انگیزیش قزوی در هززارهنان

اه اف خابزی هسزتن ( .)6دزازمان نیزی هرادزاس

میشود و مییان ر ایت شغلی نان را افزیایب مزی

اه اف ،وظایف و فعالیتهای خود نیازها ،انتتارا

ده ( .)13یک دزبک رهبزری خزاص هزرای همزم

خود دارای نیازها ،انتتارا  ،انگییههزا و توقعزا

خابی را ار اء میهن  .هناهراین هرای هر

موقعیتها منادب نمیهاش  .از این رو در موقعیت-

یک از شخصیتهای متفاو  ،محی شغلی و شزغل

های گوناگون دبکهای متفاوتی ها توجم هم فرهنگ

متفاوتی منادب ادزت ( .)9از طزرف دیگزر امزروزه

حاهم هر دازمان و هلوغ دازمانی هارهنان مورد نیزاز

دازمانها هم مسألم گیینب رهبران در تمام دزطو،،

ادت (.)14

از دریردتی دطح اول تزا هزاالترین دزطح اجرایزی

نتایج هرردی خصوبیا

تأهی زیادی دارن (.)8

ن ادت هم رفتزار افزراد هزم مزنب و خصزلتهزای

و توقعا

هم عقی ه  Kreitnerرهبری عبزار

ادزت از نفزو

شخصیتی افزراد حزاهی از

شخصیتی نها هستگی دارد .از دوی دیگر مطالعا

اجتماعی هم در ن رهبر منارهت داوطلبانم هارهنان

متع د ننان داده ادت هم شخصیت افزراد تزا دزطح

را در تالش هرای هسب ه فهای دزازمانی طلزب

زیادی روی انتخاب عملکردها ،مییان غیبت از هزار
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روانننادان درمورد اهعزاد شخصزیتی افزراد نتزرا

اجرا در انگلستان تحقیقزی انجزام دادنز و هزم ایزن

علیرضا یوسفی و همکاران

تیپ شخصیتی وسبک رهبری مدیران

از موارد دلیل شکست افراد در انجام دادن اثر هخب

میهاشن هم در هیماردتانهزای ایزران ،یزک مز یر هزم

وظایف خود در دزازمان ،همبزود هزوش یزا فقز ان

عنززوان مزز یر ارشزز در ر س هززرم دلسززلم مراتبززی

فنی نها نیست ،هلکم علزت همسزو نبزودن

هیماردتان قرار مزیگیزرد و منتزور از مز یران میزانی

مهار

ویژگیهای شخصیتی نان هزا شزغلی ادزت هزم هزم

حلقم وادطم میان مز یران عملیزاتی و مز یران ارشز

عه ه دارن (.)9

هیماردتان میهاشن هم هم طزور مسزتقیم هزم مز یریت
هه اشزتی و

ارش گیارش میدهن هزم در ایزن یزژوهب مز یران

هیماردتان هازوی مهزم ارایزم خز ما

درمانی و اولین دطح ارجا ها قلمرو مسئولیتهای

هخبهای اداری شامل م یریت امور مزالی ،مز یریت

ادت و هم این لحزا مهزمتزرین دزازمان

هخب رواه عمومی ،مز یریت واحز حسزاه اری و

هه اشتی و درمزانی هزم شزمار مزی یز  .از ایزن رو

م یریت واح هارگیینی میهاشزن  .اهزیار جمزع وری

منخ

یردنززنامم دززم قسززمتی هززود هززم تود ز

نیازمن دیستم م یریتی منادب ادت ( .)10زعف

اطالعززا

در چنین دیستمی موجب ه ر رفتن منزاهع مزالی و

نویسن گان یژوهب حا ر و ها همکاری اداتی خبره،

هاهب ههرهوری میگردد.

تهیم گردی  .هخب اول یردننامم هم منتور گزرد وری

ه ف از انجام این مطالعم تعیین راهطم هین تیز هزای

اطالعا

شخصیتی و دزبک رهبزری مز یران ارشز و مز یران

گردی ه هود .هخب دوم هم منتور دزنجب تیز هزای

میانی دتادی هیماردتانهای موزشی شهردتان شزیراز

شخصززیتی در زمززودنیهززا تهیززم گردیز هززم شززامل

هود .تا هتوان از نتایج حابلم در جهت انتخزاب افزراد

20یردننامم  20دؤالی 2گیینمای ( هلزی ،خیزر) هزود.

منادب ها توجم هم شخصزیت و دزبک رهبزری نزان

ایزن یردنززنامم تودز  Rathusتهیززم شز ه ادززت و

اق ام هرد.

تود گنجی و همکاران ترجمم گردی ه ادزت (.)16

مواد و روشها

مطالعززم حا ززر یززک مطالعززم توبززیفی -تحلیلززی هززم
بزززور

مقطعزززی ادزززت هزززم در دزززال  1375در

هیماردتانهای موزشی شهردتان شزیراز انجزام شز .
این هیماردتانهزا شزامل هیماردزتان نمزازی ،حزاف ،
فقیهی ،خلیلی ،چمران ،اهن دینا ،قطبالز ین ،زینبیزم،
ددتغیب و علی ابغر( ) هودن  .جامعزم مزاری ایزن
مطالعم م یران ارش و میانی هیماردزتانهزای مزذهور
هودن  .در این یژوهب نمونم ها جامعزم هراهزر هزوده و
جمعا  34نفر شامل  15م یر ارش و  24مز یر میزانی
هزم بور
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درشماری انزتخاب و در مزطالعم شرهت

دموگرافیزک مز یران مزورد مطالعزم تز وین

هم منتور نمرهدهی هم یادخهای مثبت نمره یک و هزم
یادخهای منفی نمره بفر داده ش  .از  20نمزره قاهزل
اهتساب ،دربور

اخذ نمره هیب از  13فرد متمایزل

هم تی

 Aو دربور

هم تی

 Bهود .اخذ نمره همتر از  0ننان دهن ه تمایل

ش ی هم تی
هم تیز

اخذ نمره همتر از  13متمایزل

 Bو اخذ نمره هینتر از  25تمایل ش ی

 Aهزود .جهزت تأییز روایزی ایزن قسزمت،

یردننامم هم رویت خبرگان(اداتی ی هم در این زمینم
شنایی دارن ) ردی و هرای دنجب یایایی یردنزنامم
یک مرحلم یزیب زمزون انجزام گرفزت هزم α=5/86

هرونباخ هم ددت مز  .در هخزب دزوم از یردنزنامم
تزعزیزیزن دبزک رهزبزری هزم تزودز  Burdensو
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و ادتخ ام هارهنان تأثیر گذار میهاشز  .در هسزیاری

هردن  .م یران ارش  ،هاالترین م یران دطح هیماردتان

علیرضا یوسفی و همکاران

تیپ شخصیتی وسبک رهبری مدیران

 Metzcusطزراحزی گردی ه و تود مقیمی ترجمزم

مززاری نایارامتریززک Spearman Correlation,

ش ه ادت ( ،)19ادتفاده گردی  .یردننامم  30دزؤالی

 Mann-Whitney Uو  Kruskal - Wallisتحلیزل

در دو هُع دبک راهطم م ار و وظیفم م ار ت وین ش ه

گردی .

ای (همینم ،اغلب اوقا  ،گاهی اوقا  ،هزم نز ر

و

نتایج

هرگززی) طبقززم هن ز ی گردی ز  .امتی زاز  4هززرای گیینززم

میززانگین دززنی مزز یران شززرهت هننزز ه در مطالعززم

«همینزم» 3 ،هزرای «غالزب اوقزا » 2 ،هزرای «گزاهی

 45/69±6/20دال و نیمی از نها در گروه دزنی-05

اوقا » 1 ،هرای «هم ن ر » و بفر هزرای «هرگزی» در

 45دال هودنز  .میزانگین دزاهقم هزاری 16/21±4/46

نتر گرفتم ش  .جهت طبقمهن ی هع انسانی ،محز وده

هود و اهثر نها در گروه دزاهقم هزاری  15-25دزال

هاالترین و یایینترین نمره قاهزل اهتسزاب  5-65امتیزاز

قرار داشزتن  .اهثزر مز یران مزرد و دارای تحصزیال

هم دم و عیت عیف ،متود و قوی تقسیم ش  .هم

هارشنادی هودن  .ج ول  1توزیع فراوانی ویژگیهای

طوری هم اگر نمره زیر  25امتیاز میگرفزت درحیطزم

دموگرافیک م یران هیماردتززانهزای شزیراز را ننزان

عیف 45-21 ،امتیاز در حیطم متود و نمره هزاالتر

میده  .اهثر م یران مورد مطالعزم در هُعز انسزانی در

از  45امتیاز درحیطزم قزوی قزرار مزیگرفزت .جهزت

دطح متود و در هُع وظیفمای در دطح نسبتا قزوی

طبقزمهنز ی هُعز وظیفزم گزرا ،محز وده هزاالترین و

هودن  .در این هُع هیچ ه ام از افراد در دطح عیف

یایینترین نمزره قاهزل اهتسزاب  5 -85امتیازهزم چهزار

قرار نگرفتن  .اهثر م یران مورد مطالعم متمایل هم تی

و عیت عیف ،نسبتا زعیف ،نسزبتا قزوی و قزوی

شخصیتی  Aهودنز و هزیچ هز ام از مز یران تمایزل

تقسیم ش  .هم طزوری هزم اگزر نمزره زیزر  25امتیزاز

ش ی هم تی

شخصیتی  Bن اشتن (ج ول .)2

شخصیتی و دبک رهبری انسان گزرا از نتزر

قرارمی گرفت در حیطم عیف 21-45،امتیازدرحیطم

هین تی

نسبتا عیف ،نمره 41 -65امتیاز درحیطم نسبتا قزوی

مززاری راهطززم معنززیداری معکززوس وجززود داشززت

و نمره هاالتر از  65درحیطم قوی طبقمهن ی گردی .

( .)P=0/551ه ین معنی هم ها افیایب امتیاز افراد در
شخصیتی و افزیایب تمایزل نهزا هزم تیز

روایی ایزن یردنزنامم نیزی تودز بزاحبنتزران و

هع تی

متخصصان تأیی ش و مق ار  α=5/86هرونباخ تود

شخصیتی  Aاز تمایل نها هم دبک رهبری انسان گرا

محققان مطالعم حا ر محادزبم گردیز  .از مالحتزا

هادتم میش ؛ ولی هین تی

شخصیتی و دبک رهبری

اخالقززی رعایززت ش ز ه در ایززن یززژوهب هززم توزیززع

وظیفزززمگزززرا راهطزززم معنزززیداری وجزززود ن اشزززت

یردننامم ها هسب ر ایت ،محرمانم مان ن اطالعزا

( .)P=0/051هززین تیزز

و داشتن زادی هامل م یران در تکمیل یا ع م تکمیل

دموگرافیک شامل جنا ( ،)P=0/76دطح تحصیال

یردنناممها هود.

( ،)P=5/21رشزززتم تحصزززیلی ( ،)P=0/61دزززطو،

شخصززیتی و خصوبززیا

یردنززناممهززا ،دادههززای

م ز یریت ( ،)P=5/19دززن ( )P=5/92و دززاهقم هززار

جمع وری ش ه در نزرمافزیار  SPSSنسزخم  16وارد

( ،)P=5/67ارتباط ماری معنیداری مناه ه نن  .اما

گردی ه و هزا ادتزفاده از مزار توبیفی و زمزونهای

هین هُع انسانی دبک رهبری مز یران مورد مزطالعم و

یززا از تکمیززل و عززود
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ادت .یادخ دؤاال

هر اداس طیف لیکر

 0گیینم-

علیرضا یوسفی و همکاران

تیپ شخصیتی وسبک رهبری مدیران

جنسززیت ارتبززاط مززاری معنززی داری منززاه ه ش ز

رهبززری (انسززان گززرا و وظیفززم گززرا) و خصوبززیا

( .)P=0/54هم طوری هم مییان توجم مردان نسبت هزم

دموگرافیززک راهطززم معنززیداری وجززود ن اشزززت.

زنان هم هُع انسزانی رهبزری هینزتر هزود .هزین دزبک

متغیر
سن(سال)

سابقه کار(سال)

جنسیت

سطح تحصیالت

رشته تحصیلی
پست فعلی

فراوانی

درصد

طبقه
<80

18

88/11

80-80

18

80/00

<80

2

8/41

<10

4

23/88

10-20

11

88/44

<20

8

20/84

مرد

24

42/38

زن

8

18/88

دیپلم

1

2/10

کاردانی

0

0/00

کارشناسی

28

81/80

کارشناسی ارشد و باالتر

8

18/00

مدیریت

18

80/00

سایر رشته ها

18

80/00

مدیر ارشد

1

28/80

مدیر میانی

28

83/80

38

100

جمع کل

جدول  :2توزیع فراوانی ابعاد تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران ارشد و میانی بیمارستانهای شیراز
ابعاد

طبقه

فراوانی

درصد

انسانی

ضعیف()0-20

8

18/88

متوسط( )21-80

28

80/80

قوی(باالتر از)80

8

11/48

ضعیف()0-20

0

0/00

نسبتاً ضعیف()21-80

3

4/10

نسبتاً قوی()81-80

28

81/80

قوی(باالتراز )80

8

11/80

تمایل شدید به تیپ (Bنمرات کمتر از)8

0

0/00

تمایل به تیپ (Bنمرات )13-8

8

18/80

تمایل به تیپ ( Aنمرات )20-13

28

81/81

تمایل شدید به تیپ( Aنمرات بیش از )20

1

2/10

38

100

وظیفهای

نوع تیپ

جمع کل
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جدول :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک مدیران ارشد و میانی بیمارستانهای شیراز

علیرضا یوسفی و همکاران

تیپ شخصیتی وسبک رهبری مدیران

نتایج ننان داد هم اهثر م یران دارای تی

زیاد هم هُع وظیفم (دبک رهبری مرانم) در هوتاه

شخصیتی  Aهودن هم ها افیایب تمایل نها هم تی

م

هازدهی را افیایب میده ( ،)9اما هم دلیل

 Aاز تمایل نها هم دبک رهبری انسانگرا هادتم

اینکم این هار روحیم و انگییه هارهنان را تضعیف

میشود و این نتایج ها نتایج حابل از یژوهب

میهن  ،در دراز م

شکری و هاقرزاده در زمینم هرردی راهطم دبک

ش  .لذا الزم ادت م یران هم منتور ههبود و ع

شخصیتی م یران هماهنگ هود

موجود و هرای افیایب ر ایت و ههرهوری زیر

خود هم این نتیجم

از دبک رهبری راهطم م ارتر

رهبری و تی

( .)18،17شکری در تحقیقا

شخصیتی م یران

ردی هم هین دبک رهبری و تی

دهیردتانهای تهران راهطم ماری معنیداری وجود

ددتان در دراز م

هاعث هاهب هازدهی خواه

ادتفاده نماین ( .)1نتریم تطبیق شرای

الزم هرای

انجام یک هار و ویژگیهای شخصیتی ،تود

شخصیتی ،A

 Hollandمطر ،ش ه ادت .این نتریم هر این

وظیفم گرا و م یران تی

شخصیتی  ،Bانسان گراتر

اداس ادت هم رغبت یا عالقم فرد ،ها فرض اینکم

هودن  .افراد دارای تی

شخصیتی  Aدر دازمان هم

ننان دهن ه شخصیت فرد هاش های ها محی هارش

خوهی یینرفت میهنن و ارتقاء نها نسبتا دریع

متنادب هاش  .وی ییننهاد میهن هم ر ایت شغلی

عالی م یریت

و میل هم ترک شغل هم درجمای هستگی دارد هم فرد

میردن ولی عیب این گروه از افراد این ادت هم

می توان هم بورتی موفقیت میی شخصیت خود را

دارای توجم هیب از ان ازه هم هار هستن و هم نوعی

شغلی وفق ده ( .)25ه ین منتور

داشت .ه ین نحو هم م یران تی

ادت هم همین دلیل زود هم درجا

موجب هاهب ر ایت یردنل میشون
هناهراین افرادی هم دارای تی

(.)11

شخصیتی  Aهستن

ها یک محی

میتوان جهت راهنمایی دورههای موزشی هرای
م یران فوق هرگیار نمود و نحوه ادتفاده از دبک

دارای توجم هینتر هم هار و افراد دارای تی

رهبری منادب ها شرای را هم نها موزش داد.

شخصیتی  Bتوجم خود را هینتر معطوف هم راهطم

نتایج هم ددت م ه در زمینم دبک رهبری غالب در

می هنن ( .)17همچنین در این مطالعم منخ

ش

اگرچم م یران مورد مطالعم در هر دو دبک رهبری
امتیازا

هیب از  05درب را هسب هردهان  ،اما

مطالعم حا ر ها یافتمهای مطالعا

 Kovacsو

 ،)25( Martinهمسو هود .همچنین در مطالعا
انجام ش ه تود

)22( Chiok Foong Loke

توجم م یران هم دبک رهبری وظیفمگرا هیب از

منخ

دبک رهبری انسان گرا میهاش  .اگرچم این امر

هارهنان راهطم ماری معنیداری وجود دارد .ه ین

موجب ههبود هارهرد هارهنان ش ه و ههرهوری

گونم هم دبک رهبری مرانم موجب هاهب ر ایت

دازمان را افیایب میده ولی افیایب تأهی هر

هارهنان می گردد و هر عکا دبک رهبری راهطم

روی جنبم وظیفم و توجم ان ک هم هُع انسانی

م ار(انسان گرا) هاعث تقویت روحیم و افیایب

هاعث هاهزب هارایزی و

ر ایت نها میشود .اما نتایج ما ها یافتمهای

ههرهوری دازمان مورد نتر خواه ش  .نکتم مهم در

جمال هادی ( )23و مص ق راد ()24

هارهنان در دراز م
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بحث

این راهطم تأخیر زمانی ادت .هراین اداس توجم

علیرضا یوسفی و همکاران

تیپ شخصیتی وسبک رهبری مدیران

رهبری منارهتی(توجم زیاد هم هُع وظیفم – توجم

مؤثر و مطمئن شنادایی شون  ،ههترین افراد هرای

زیاد هم هُع انسانی) را ترجیح می دادن  .از دوی

هار و م یریت در دازمان نیی شناختم میشون .

دیگر نتایج حابل از این تحقیق ها یژوهب شکری

هناهراین این هم چم هسی هم عنوان م یر هاالیی

( )18و هاقرزاده ( )17در زمینم هرردی راهطم دبک

انتخاب شود و چم هسی تا هجای دازمان ارتقاء

رهبری و تی

شخصیتی م یران هماهنگ هود .این

دو در تحقیقا

خود هم این نتیجم ردی ن هم هین

از مح ودیتهای مطالعم تع اد هم حجم نمونم و

شخصیتی ارتباط وجود دارد.

همچنین ع م همکاری هرخی از م یران در تکمیل

شخصیتی A

دریع و هم موقع یردننامم هم دلیل منغلم هاری و

توجم همتری هم هُع انسانی دبک رهبری دارن  .از

زمانهر هودن جمع وری دادهها هود هم در این راهطم

نتایج یژوهبهای هر ش ه این طور هم نتر میرد

محققان جهت رفع منکل ها مراجعم حضوری و

هم دازمانهای متفاو  ،دبکهای رهبری متفاوتی

تأهی هر اهمیت مو و از م یران خوادتن تا در

دارن  .هیچ تعریف واح ی از شخصیت هم همم

جهت تکمیل دریعتر یردنناممها اق ام نماین .

نتریم یردازها ن را قبول هرده هاشن  ،وجود ن ارد.

هم منتور ههبود و ع موجود در م یریت و رهبری

ولی میتوان گفت شخصیت تفاو های فردی را

هیماردتانها ییننهاد میشود ،م یران روش رهبری

هیان میهن و تصور میشود م یران هرای اینکم از

خود را ها توجم هم موقعیت موجود و و عیت

عه ه انجام وظایف محولم هر ین  ،هم بفا

زیرددتان هم هار گیرن  .همچنین هم منتور افیایب

شخصیتی خابی نیاز دارن ( .)10هوش و خالقیت

ههرهوری دازمان و افیایب هازدهی هارهنان در

م یر بفتی ادت هم اغلب از ن نام هرده میشود.

درازم

 ،توجم خود را روی هُع انسانی دبک

م یران همچنین از طریق امکاناتی هم هرای یینرفت

رهبری افیایب دهن و در این رادتا هارگاههای

و تودعم دیگران فراهم می ورن  ،شناختم میشون

موزشی جهت موزش دبک های رهبری و تنکیل

( .)8در حقیقت در یک مقولم دازمانی شخصیت

گروههای فعال در م یران هم منتور هاال هردن روش

م یر ج ا از موقعیت هایی هم هرای دازمان فراهم

علمی هرخورد ها هارهنان هرگیار گردد .از دوی

میهن  ،نمی هاش  .این ه ان معنا نیست هم شناخت

دیگر ههتر ادت در انتخاب افراد هرای احراز یک

خود و اجیاء شخصیت در دازمان مورد توجم

یست ،ویژگیهای شخصیتی و تی

شخصیتی را

ادت ،هلکم از ن جهت مهم ادت هم م یران ها این

م نتر قرار داد هم طوری هم در جایی هم نتم مهم

شخصیت درهاره دیگران تصمیم میگیرن  .در

ادت از افراد دارای تی

شخصیتی  Aو در جایی

حقیقت شخصیت مو وعی ادت هم نقب درهان هم

هم راهطم هارهرد هینتری دارد از افراد دارای تی

افکار و فعالیت در دازمان میده ( .)20این نتر

شخصیت  Bادتفاده شود.

هم شخصیت هم معنای یک دلسلم رفتارهای مطمئن

ییننهاد میشود هم این مطالعم ها حجم نمونم هاالتر

و در عین حال همک هنن ه هم م یران ادت هم طور

در دطو ،ادتانی و ملی انجام شود .همچنین انجام

دبک رهبری و تی

ه ین نحوه هم م یران دارای تی

10

یی ا خواه هرد ،ها شخصیت در ارتباط ادت.
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علیرضا یوسفی و همکاران

تیپ شخصیتی وسبک رهبری مدیران

انسانی تا ح ود زیادی هم ددت فراموشی دپرده

مطالعم در جهت تعیین راهطم هین دبک رهبری ها

 هاهب،  ع م تعه، جاهجایی،غیبت

شون و موجبا

مییان ر ایت هارهنان و مییان اثر هخنی م یران و

-انسجام و همبستگی گروهی را فراهم ورد هم می

 شایستم ادت عوامل.هارهنان دودمن خواه هود

 از این رو.توانن منجر هم فلج ش ن هل دیستم گردد

مؤثر در ادتفاده م یران در انتخاب دبک رهبری

هم نتر میرد م یران هایستی در نگرش خود مبنی هر

.خاص مورد هرردی قرار گیرد

دبک رهبری و همچنین شخصیت هاری خویب
تج ی نتر نماین و نگاهی ویژه هم هُع انسانی داشتم

نتیجهگیری

 تجرهم در این زمینم ننان میده دریردتانی. هاشن

ها توجم هم اینکم م یران مورد مطالعم عالقمن هم

هم توجم

دارای عملکرد منادب و عالی هستن

و دارای تی

دبک رهبری وظیفم م ار هودن

هینتری هم جنبمهای انسانی داشتم و محیطی بمیمی

 امکان اجحاف و ادتیصال در حق،  هودنA شخصیتی

. و خوشاین را هرای هارهنان فراهم ورن

 هارهنان هم.هارهنان و توجم هینتر هم هار وجود دارد
اجرای وظایف ویژهای تکلیف میشون و انتتار م یر

تشکر و قدردانی

هر این ادت هم هارهنان عملکرد خود را در دطح

محققان هر خود الزم میدانن از مسؤالن داننگاه

ادتان اردهای تعیین ش ه نگم دارن و از دویی هرای

معنوی

 توجم هم. انجام هار در موع مقرر تأهی میورزن

علوم ییشکی شیراز هم ها عنایت و مساع

 تنکر، خود انجام این تحقیق را میسر نمودن
. نماین
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The relationship between personality type and leadership style of
managers in educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences
AlirezaYusefi 1, Alireza Jabbari2, Javad Koushki3, Alireza Heidari4

Abstract
Background: Organization environment obliges managers to choose proper leadership style
matched with the current situation and their own and subordinates personality types at any
time to increase the efficiency and effectiveness of the organization. This study was
conducted to investigate the relationship between personality type and leadership style among
senior and middle managers in teaching hospitals of Shiraz city.
Methods: In this cross-sectional study, the sample included 34 senior and middle managers
in teaching hospitals of Shiraz. Data were collected by a 60-item questionnaire that was valid
and reliable. Analyses were performed using Spearman Correlation, Mann-Whitney U, and
Kruskal Wallis in SPSS 16.
Results: In terms of personality type, most managers tended to have type A personality and
none of the surveyed managers had strong tendency to type B personality. In terms of
leadership style, managers were medium in human-oriented dimension and more than average
in Task-oriented dimension. There was a statistically significant relation between personality
type and human-oriented leadership style.
Conclusion: The studied managers were more interested in task-oriented leadership style and
most of them had type A personality.Therefore implementation of measures such as greater
attention to the human dimension and managers training is emphasized.
Keywords: Leadership style’s, Character type, Hospital
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