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 مقدمه:
به طور كلي تصميم گيري يك فرآيند ذهني 

م افراد بشر در سراسر زندگي خود با آن سر و است كه تما

كار دارند. فرآيند تصميم گيري در پرتو فرهنگ، 

ها، شخصيت، دانش و  نگرش ،ها ادراكات، اعتقاد و ارزش

گيرد و اين عوامل بر يكديگر تأثير  بينش فرد صورت مي

متقابل دارند. در مديريت معاصر تصميم گيري به عنوان 

عريف شده است و اغلب به فرآيند حل يك مسأله ت

توان  . مي(1) شود تصميم گيري، حل مسأله نيز گفته مي

ها توسط  ها و اقداماتي كه در همه زمينه گفت تمام فعاليت

شود، حاصل فرآيند تصميم گيري  افراد بشر انجام مي

هاي اداري و  ها به ويژه سازمان در بسياري از سازمان .است

هاي متفاوت شامل  نسبت عمومي، تصميمات اتخاذ شده با

 چكیده:
پژوهش  نیهدف ا .است رانیمد یريگ ميتصم وهيدر ش یدیجد یالگو زسیآد PAEIمدل  زمينه و هدف:

 یشهرکرد از الگو یدانشگاه علوم پزشک یو پژوهش یآموزش رانیمد یريگ ميتصم یها وهيش یرويپ زانيم یبررس
 .باشد  یم زسیآد

اه دانشگ یعلم هيئتپژوهش را اعضاء  یبوده و جامعه آمار یشیمايپ -یفيروش پژوهش توص :یبررس روش
 نیا نيمرد( است و از ب 119زن و  57نفر ) 176ها  که تعداد آن دهد یم ليتشک 1392شهرکرد در سال  یعلوم پزشک
به عنوان نمونه در  یتصادف یا  طبقه یرينفر مرد( با استفاده از روش نمونه گ 78نفر زن و  38نفر ) 116افراد تعداد 

 رانیمد یريگ ميپژوهش شامل دو پرسشنامه شامل پرسشنامه تصم نیا مورد استفاده در یاند. ابزارها  نظر گرفته شده
و  انسیوار لي)آزمون تحل یو استنباط یفياطالعات از آمار توص ليو تحل هیبودند. جهت تجز یو پژوهش یآموزش

 .استفاده شده است SPSS( با کمک نرم افزار یتوک یبيآزمون تعق
 یو رهبر یسازمانده ،ییاجرا ،یاز بعد ادار زسیآد یاز الگو یوهشو پژ یآموزش رانیمد یرويپ زانيم ها: افتهی

 یرهبر وهيش نيب ان،یپاسخگو یلي(. بر اساس مدرک تحصP<01/0دار  بودند ) یمعن ینیو کارآفر تيو خالق
 نيب ن،ي( همچنP<01/0داشت) وجود یدار یارتباط معن یپژوهش رانیمد یادار وهيش نيو ب یآموزش رانیمد

 یو ادار ییاجرا یاز الگو یرويپ نيو ب یپژوهش رانیمد یو رهبر تيخالق ،یادار ،ییاجرا یگواز ال یرويپ
 .(P<01/0بر حسب سابقه کار تفاوت وجود داشت ) یآموزش رانیمد
شهرکرد  یدانشگاه علوم پزشک یو پژوهش یآموزش رانیاز حد متوسط مد شيبا توجه به استفاده ب :یريگ جهينت

 شنهاديپ ،ینیو کارآفر تيو خالق یو رهبر یسازمانده ،ییاجرا یالگو ،یادار یعد الگواز ب زسیآد یاز الگو
 یاجرا یگردد و برا ینيب شيدر سازمان پ تيقخال یها نهيشده، زم یها بازنگر  و دستورالعمل نيقوان گردد یم

 گردد. نييافراد مناسب تع مات،يتصم
 
 .شهرکرد یشکزدانشگاه علوم پ ،یپژوهش رانیمد ،یآموزش انریمد ،یريگ ميتصم زس،یآد هینظر های کليدی: اژهو
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گردد.  هر دو تصميمات اجرايي و سياست گذاري مي

تصميم گيري و حل مشكل همانطور كه بيان شد فرآيند 

مرتبط با حل يك مسأله يا مشكل است و اغلب با 

تصميم گيري  (.1)شود  مطرح مي« حل مشكل»اصطالح 

 براي استفاده كارا از نيروي انساني، تجهيزات و ديگر منابع

براي هر مديري، امري ضروري است. از اين رو،  مانيساز

وري را از  مدير هميشه در صدد است تا بيشترين بهره

هاي از پيش  امكانات و منابع خود براي دستيابي به هدف

 (.2تعيين شده، محقق سازد )

عمده وظيفه يك مدير خوب تصميم گيري 

آن باشد. مديريت در تمام ابعاد  مناسب و به موقع مي

همراه با تصميم گيري ها است. با توجه به شرايط متغير و 

عوامل مختلفي كه در يك تصميم دخالت دارد، الزم 

هاي گوناگون به  است كه از افكار مختلف و با ديدگاه

مسأله نگريست و با ارزيابي و سنجش متغيرها به 

راهبردهايي دست يافت كه حداكثر بهره وري را در تمام 

(. تصميم گيري در 3به همراه داشته باشد ) ابعاد مديريت

كمي و دانش كيفي  سازمان، نيازمند پردازش اطالعات

است. از آغاز تاريخ بشر اصطالحات عددي نيز منشأ 

هاي  اند، اما از جنگ حهاني دوم، روش كيفي داشته

مقداري و كمي، مهمترين ابزار براي فرموله كردن، 

 .(4اند ) ادي شدهتحليل و حل مسائل سازماني و اقتص

 صحيح تصميم گيري، ارزيابي مسأله به توجه با

ها،  ترين پروژه مناسب انتخاب ها و فن آوري ها و روش

حفاظتي، اقتصادي،  مختلف توجه شرايط اجرا با جهت

 منظور به فرهنگي و تكنولوژيكي، محيطي، اجتماعي

 مسائل از يكي شرايط معاصر با آن ها نمودن سازگار

تصميم گيران، مديران،  روي پيش كه است مهمي

 توسعه مرمت كاران كشورهاي و سياستگذاران، معماران

 بودن معياره چند باشد. ماهيت مي توسعه حال در و يافته

 و فرآيند ارزيابي در آن بودن گروهي و تصميم گيري

مچنين ه و هاي مناسب فن آوري ها و سيستم انتخاب

روز،  به و املك اطالعات فقدان چون مشكالتي وجود

 مرمت كاران و گيران، معمارانتصميم  بودن تجربه كم

محيطي،  مسائل درك در توسعه حال در كشورهاي

 متقابل تأثيرات بررسي و فن آوري، عدم تكنولوژيكي

 اهميت درك توانايي و ماهيت مختلف، بر فاكتورهاي

 پيچيدگي موجب و ها اثر گذاشته گزينه و عوامل

 ها و راه حل انتخاب در شچال ايجاد و موضوع

 .(5،6است ) گرديده هاي مناسب تكنولوژي

از ديدگاه مديريت معاصر، تصميم گيري فرآيندي 

 است مرتبط با حل مسئله و از اين رو اغلب به 

شود. در هر سازماني  تصميم گيري، حل مسئله نيز گفته مي

(. گريفت 7تصميم گيري اولين وظيفه هر مدير است )

كند.  را قلب سازمان و مديريت تلقي ميتصميم گيري 

داند  نيومن كيفيت مديريت را تابع كيفيت تصميم گيري مي

 رين است كه تصميم گيري به تنهايي مهمتو مدعي 

 عمده وظيفه يك مدير خوب  (.8وظيفه مدير است )

باشد. مديريت در  تصميم گيري مناسب و به موقع مي

ها است و با توجه  تمام ابعاد آن همراه با تصميم گيري

به شرايط متغير است و عوامل مختلفي كه در يك 

تصميم دخالت دارند. همچنين الزم است از افكار 

هاي گوناگون به مسأله نگريست و با  مختلف و با ديدگاه

ارزيابي و سنجش متغيرها به راهبردهايي دست يافت كه 

حداكثر بهره وري را در تمام ابعاد مديريت به همراه 

كه ميزان  در تحقيقي گزارش كردند(. 9ته باشد )داش

ي  موفقيت يا عدم موفقيت هر دستگاه بستگي تام به نحوه

(. عليرغم اين 10اعمال اختيارات مدير آن دستگاه دارد )

Daft  وWeick  فرآيند تصميم گيري را مغز و سيستم

 .(11داند ) اعصاب يك سازمان مي

ردد كه گ با بررسي جايگاه مديريت معلوم مي

تصميم گيري زير بناي اساسي اين شغل است و اگر 

مديران تصميم گير نباشند، مدير نخواهند بود. حتي به 

توان ادعا كرد كه مسئوليت عمده يك مدير  جرأت مي

 يانواع الگوها(. 12اتخاذ تصميم و اجراي آن است )

 يها يژگيو و طياساس رابطه با مح بري سازمان يتيريمد

. هستند يمتفاوت يتيريمد يالگوها يدارا خود، يساختار

اشاره كرد كه الگوي  PAEIاز جمله آن مي توان به مدل 

جديدي در شيوه تصميم گيري مديران است كه توسط 

و با هدف تبيين روش نويني در  1988آديزس در سال 
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ايجاد مديريت مشاركتي ارائه شده است. مبناي اين الگو 

 ، اداري(P) (Producer) چهار نقش تصميم گيري اجرايي

 (Administrator)(A)، كارآفريني E) (Entrepreneur) )

(. با توجه 13باشد ) مي (I) (Integrator) و وحدت آفريني

به اينكه معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم 

هاي  سال متوالي در بين دانشگاه 12پزشكي شهركرد 

كسب نموده  هاي پژوهشي را ي اول فعاليت همتراز رتبه

                                                 است، قطعا  اين موفقيت ها نتيجه زحمات پژوهشگران و 

محققين اين دانشگاه بوده و همچنين مديريت و تصميم 

سزايي در نيل به اين هدف ه جا نقش به هاي ب گيري

رو مطالعه حاضر به منظور بررسي  اند، از اين داشته

هاي تصميم گيري مديران آموزشي و  اي شيوه مقايسه

از  1392انشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال پژوهشي د

نظريه  PAEIنظر اعضاي هيأت علمي بر اساس مدل 

 .آديزس صورت پذيرفت

 

 ی:روش بررس
شيوه  93-10-10با كد اخالق  حاضر در مطالعه

تصميم گيري مديران آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم 

 PAEIعلمي بر اساس مدل  هيئتپزشكي از نظر اعضاي 

بررسي گرديد كه در زمره  1392س در سال مدل آديز

تحقيقات كاربردي و با توجه به ماهيت و روش در گروه 

 توجه با همچنينپيمايشي قرار دارد.  –تحقيقات توصيفي

 ماهه 6 زماني بازه يك در تحقيقهاي  داده اينكه به

 بر ها آن تحليل شدند و گردآوري پرسشنامه طريق از 

 در دستكاري امكان ونبد و مذكور اطالعات مبناي

 گرفت، لذا پژوهش حاضر از صورت متغيرهاي مستقل

 .مقطعي است تحقيقات نوع

علمي  هيئتجامعه آماري پژوهش حاضر اعضاء 

 آن هادانشگاه علوم پزشكي شهركرد بودند كه تعداد 

مرد( است. پس از  119زن و  57نفر ) 176بالغ بر 

مشخص شدن حجم نمونه طبق فرمول كرجسي و 

نفر  78نفر زن و  38نفر( سهم گروه ها ) 116ورگان )م

مرد( از حجم نمونه مشخص شد، آنگاه با استفاده از 

اي تصادفي تعداد مورد نظر از  روش نمونه گيري طبقه

 .بين افراد جامعه انتخاب گرديدند

ترين ابزارها  در اين تحقيق از يكي از پركاربرد

پژوهش از دو يعني پرسشنامه استفاده گرديد. در اين 

پرسشنامه تصميم گيري  پرسشنامه استفاده شد كه شامل

 ساخته و شامل   اين پرسشنامه محقق مديران آموزشي:

باشد. پرسشنامه مذكور  شاخص مي 4گويه در قالب  38

اي  درجه 5صورت سؤاالت بسته پاسخ در قالب طيف ه ب

                                                  ليكرت )كامال  مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و 

هايي                                             ال  موافقم( تهيه شد. ابتداي پرسشنامه به شاخصكام

چون جنسيت، تحصيالت، سابقه كار و رتبه علمي 

 (.92/0 كرونباخ يآلفا بيضراختصاص داده شد )

اين پرسشنامه  پرسشنامه تصميم گيري مديران پژوهشي:

باشد.  شاخص مي 4گويه در قالب  39ساخته و شامل   محقق

سؤاالت بسته پاسخ در قالب صورت ه پرسشنامه مذكور ب

                                     اي ليكرت )كامال  مخالفم، مخالفم، نظري  درجه 5طيف 

                                                 ندارم، موافقم و كامال  موافقم( تهيه گرديد. ابتداي 

پرسشنامه به دريافت اطالعاتي چون جنسيت، تحصيالت، 

 .سابقه كار و رتبه علمي اختصاص داده شد

پس از تأييد روايي پرسشنامه در يك مطالعه 

نفر از افراد جامعه  30ي پرسشنامه مذكور بر روي مقدمات

و فرمول آلفاي  SPSSاجرا و با استفاده از نرم افزار 

ي ايكرانباخ ضريب پايايي آن برآورد گرديد. ضريب پاي

 بيضرسؤال بر اساس  38ها بر اساس همه ي  پرسشنامه

ي و آموزش رانيمد يريگ ميتصمبراي  كرونباخ يآلفا

بودند كه نشان داد كه  97/0و  92/0پژوهشي به ترتيب 

در هاي اندازه گيري از اعتبار خوبي برخوردار بودند.  ابزار

سطح آمار توصيفي از جداول فراواني، درصد، ميانگين، 

نمودار و در سطح آمار استنباطي از آزمون هاي تحليل 

 واريانس و آزمون تعقيبي توكي استفاده شد.

 

 :ها يافته

 يئت علمي شركت كنندهدرصد فراواني اعضاي ه

 مرد بودند. %61/67زن و  %38/32در اين پژوهش شامل 
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شركت كننده براي ( سن افراد اري)انحراف مع نيانگمي

سال(  42±54/2سال( و براي آقايان ) 36±22/1خانم ها )

( داراي مدرك فوق %6/21) 25از اين تعداد بود. 

. ( داراي مدرك دكترا بودند%4/78نفر ) 91ليسانس و 

سال،  5تا  1اي بين  ( داراي سابقه%7/14نفر ) 17همچنين 

 15تا  11( %25نفر ) 29سال،  10تا  6( %7/20نفر ) 24

 ( %5/9نفر ) 11سال و  20تا  16( %1/30نفر ) 35سال، 

 ياستنباط يها افتهياند. در  سال به باال سابقه كار داشته 21

 موزشيشيوه هاي تصميم گيري مديران آبه بررسي اينكه 

و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تا چه ميزان 

كنند، پرداخته شد.  از الگوي اجرايي آديزس پيروي مي

دست آمده از پرسشنامه ها ميزان ه با توجه به نتايج ب

هاي تصميم گيري مديران پژوهشي و  پيروي شيوه

مديران آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بعد 

الگوي آديزس از نظر آماري معني دار اجرايي و اداري 

 (. همچنين ميزان تبعيت شيوه تصميم گيريP<01/0بودند )

مديران آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

شهركرد از الگويي خالقيت و كارآفريني آديزس نيز، 

مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان دادند كه ميزان 

 آموزشي و پژوهشيهاي تصميم گيري مديران  پيروي شيوه

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بعد خالقيت و از بعد 

سازمان دهي و رهبري الگوي آديزس از نظر آماري 

 .(P<01/0معني دار بود )

 سپس بررسي ارتباط و تفاوت بين شيوه تصميم گيري

آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  مديران

  شهركرد بر اساس الگوي آديزس با توجه به

ويژگي هاي دموگرافيك )جنسيت، مدرك و سابقه 

 (.1-3شماره  هاي جدولكار(، صورت پذيرفت )

 

 مقایسه ميانگين شيوه تصميم گيری مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  :1 جدول شماره

 بر حسب جنسيت

 مدیران پژوهشی مدیران آموزشی تعداد گروه ها عوامل

 P انحراف معيار ± ميانگين P نحراف معيارا ± ميانگين

 358/0 91/3±57/0 196/0 76/3±517/0 38 زن اجرایی

 01/4±554/0 9/3±518/0 78 مرد

 329/0 72/3±699/0 268/0 83/3±588/0 38 زن اداری

 85/3±658/0 96/3±545/0 78 مرد

 361/0 5/3±872/0 102/0 55/3±807/0 38 زن خالقيت

 66/3±834/0 79/3±698/0 78 مرد

 322/0 66/3±771/0 09/0 64/3±62/0 38 زن رهبری

 8/3±693/0 84/0±597/0 78 مرد

 

دهد كه بين  نشان مي 1شماره هاي جدول  داده

هاي تصميم گيري مديران آموزشي و پژوهشي دانشگاه  شيوه

علوم پزشكي شهركرد طبق الگوي آديزس بر حسب جنسيت 

 (.P>05/0وجود ندارد ) معني داري پاسخگويان تفاوت
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مقايسه ميانگين شيوه هاي تصميم گيري مديران 

آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با توجه به 

الگوي آديزس بر حسب مدرك تحصيلي نشان داد كه تنها 

بين الگوي اداري مديران پژوهشي و الگوي رهبري مديران 

 گويان تفاوت آموزشي بر حسب مدرك تحصيلي پاسخ

 (.2( وجود دارد )جدول شماره P<01/0ار )معني د

 

ميانگين شيوه تصميم گيری مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برحسب  :2 جدول شماره

 مدرک تحصيلی

 مدیران پژوهشی مدیران آموزشی تعداد گروه ها عوامل

 P ف معيارانحرا±  ميانگين P انحراف معيار ± ميانگين

 316/0 08/4±544/0 839/0 87/3±471/0 25 کارشناسی ارشد اجرایی

 95/3±563/0 85/3±534/0 91 دکترا

 044/0 04/4±519/0 083/0 09/4±555/0 25 کارشناسی ارشد اداری

 74/3±696/0 87/3±555/0 91 دکترا

 633/0 54/3±651/0 504/0 8/3±733/0 25 کارشناسی ارشد خالقيت

 63/3±895/0 69/3±745/0 91 دکترا

 49/0 84/3±508/0 01/0 05/4±397/0 25 کارشناسی ارشد رهبری

 73/3±768/0 7/3±637/0 91 دکترا

 

مقايسه ميانگين شيوه تصميم گيري مديران 

 آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

 نشان داده  3حسب سابقه كار در جدول شماره  بر

 است. شده

 

 مقایسه ميانگين شيوه تصميم گيری مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  :3 جدول شماره

 حسب سابقه کار بر

 مدیران آموزشی مدیران پژوهشی

 P انحراف معيار ± ميانگين ها گروه P انحراف معيار ± ميانگين گروه ها مؤلفه ها

 045/0 498/0±177/0 سال به نسبت باال 21سال به  11-15 001/0 815/0±186/0 به باالسال  21سال نسبت به  6-10 اجرایی

 035/0 502/0±173/0 سال به باال 21سال نسبت به  16-20 001/0 825/0±181/0 سال به باال 21سال نسبت به  15-11

    001/0 797/0±176/0 سال 16-20سال به باال نسبت به  21

 041/0 499/0±158/0 سال 16-20 ت بهسال نسب 1-5 006/0 817/0±234/0 سال به باال 21ت به سال نسب 6-10 اداری

 011/0 608/0±184/0 سال به باال 21سال نسبت به  11-15 007/0 787/0±227/0 سال به باال 21سال نسبت به  15-11

  022/0 636/0±222/0 سال 16-20سال به باال نسبت به  21

 001/0 17/1±279/0 سال 1-5ه باال نسبت به سال ب 21 خالقيت

 001/0 35/1±265/0 سال به باال 21سال نسبت به  20-16

 001/0 28/1±272/0 سال 11-15سال به باال نسبت به  21 رهبری
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دهد كه بين  نشان مي 3هاي جدول شماره  داده

ابعاد تصميم گيري )اجرايي، اداري( مديران آموزشي و 

گيري )اجرايي، اداري، خالقيت و رهبري(  ابعاد تصميم

مديران پژوهشي بر اساس الگوي آديزس بر حسب 

علمي دانشگاه علوم پزشكي  هيئتسابقه كار اعضاء 

 .اري وجود داردمعني دشهركرد تفاوت 

 

 :بحث
 ناپذير جدايي بخش به عنوان گيري تصميم

افرادي چون سايمون و . است مطرح مديريت ادبيات

دانند.  مي گيري تصميم با را مترادف تدراكر مديري

ها، يعني مواجهه با مسائل متعدد و  تحقق رسالت سازمان

هاي گوناگون، و به كارگيري بهترين  شناسايي راه حل

، براي دستيابي به اهداف؛ از اين رو يكي از آن ها

دهند، تصميم گيري  اقدامات مهمي كه مديران انجام مي

هاي مختلف سازمان  يهچنان كه مديران در ال .است

حضور دارند و تصميم گيري نيز كه براي حل مشكالت 

جاري و پيشبرد امور در همه سطوح سازمان صورت 

هدف اين پژوهش تعيين ميزان پيروي  گيرد. مي

هاي تصميم گيري مديران آموزشي و پژوهشي  شيوه

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از الگوي آديزس 

 هيئتين پژوهش را اعضاء باشد. جامعه آماري ا مي

علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تشكيل دادند كه 

مرد( است و  119زن و  57نفر ) 176بالغ بر  آن هاتعداد 

از بين اين تعداد با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه 

نفر مرد( با  78)نفر زن و  38نفر  116مورگان تعداد 

ي تصادفي به عنوان ا استفاده از روش نمونه گيري طبقه

نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين 

 ها پژوهش پرسشنامه بود كه پس از تأييد روايي پرسشنامه

نفر  30هاي مذكور بر روي  جهت تعيين پايايي پرسشنامه

و  SPSSاز افراد جامعه اجرا و با استفاده از نرم افزار 

برآورد  آن هايي فرمول آلفاي كرانباخ ضريب پايا

 ضريب پايي پرسشنامه مديران آموزشي .(13) گرديد

برآورد گرديد.  97/0و پرسشنامه مديران پژوهشي  92/0

ها استخراج شدند.  ها داده  پس از تكميل پرسشنامه

 هيئت( از اعضاء %8/32نفر ) 38هاي نشان دادند كه  داده

 ( مرد بودند. %2/67نفر ) 78علمي مورد بررسي زن و 

داراي تحصيالتي در حد فوق  آن ها( از %6/21نفر ) 25

( داراي تحصيالت در حد %4/78نفر ) 91ليسانس و 

 5تا  1اي بين  ( داراي سابقه%7/14نفر ) 17دكترا بودند. 

تا  11( %25نفر ) 29سال،  10تا  6( %7/20نفر ) 24سال، 

( %5/9نفر ) 11سال و  20تا  16( %2/30نفر ) 35سال،  15

 .ال به باال سابقه كار داشتندس 21

هاي اين پژوهش نشان داد كه پيروي مديران  يافته

آموزشي و پژوهشي در تصميم گيري از الگوي آديزس 

در حد متوسط باال و نزديك به زياد بود. علي رغم اينكه 

ميانگين شيوه تصميم گيري پژوهشي از ميانگين شيوه 

ما بين اين دو تصميم گيري مديران آموزشي باالتر است، ا

اري وجود نداشت. معني دميانگين با يكديگر تفاوت 

همچنين مقايسه ميانگين پاسخ هاي زنان و مردان نشان داد 

 كه در اين زمينه بين پاسخ هاي اين دو گروه تفاوت 

اري وجود ندارد. همچنين بين پاسخ هاي مديران معني د

آموزشي و پژوهش در اين زمينه بر حسب مدرك 

اري وجود نداشت اما بين معني دتفاوت  آن ها تحصيلي

 پيروي مديران آموزشي و پژوهشي از الگوي آديزس 

ار بود. معني دبر حسب سابقه كار پاسخگويان تفاوت 

بنابراين پيروي مديران آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم 

پزشكي شهركرد از بعد اجرايي الگوي آديزس در حد 

هاي  هاي مطالعه ي حاضر با يافته زياد بوده است. يافته

دريافتند  آن هاواني دارد و خكاظميان و ميرعابديني هم

 در حاكميت و قدرت ابزار منابع با مرتبط عواملكه 

 و قوانين شامل و سياستگذاري تصميم گيري ضوعمو

 و هاي اطالعاتي شهري، زيرساخت موجود مقررات

 جمله از شهري مديريت مالي توانمندي و ارتباطي

در  سياستگذاري يك پارچگي عدم بر عوامل مؤثر

 .(14هستند ) شهري مديريت

ميزان هاي پژوهش حاضر نشان داد كه  يافته

ري مديران آموزشي و هاي تصميم گي شيوهپيروي 

از بعد اجرايي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

. بين اداري الگوي آديزس از نظر آماري معني دار بودند
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هاي تصميم گيري مديران آموزشي بر حسب  شيوه

اري مشاهده معني دجنسيت و مدرك تحصيلي تفاوت 

 نشد اما بين شيوه تصميم گيري مديران آموزشي 

ار وجود داشت. معني دقه كار تفاوت بر حسب ساب

 همچنين بين شيوه تصميم گيري مديران پژوهشي 

 ار وجود نداشت اما معني دبر حسب جنسيت تفاوت 

ار معني دبر حسب مدرك تحصيلي و سابقه كار تفاوت 

 هيجاني هوش مياندريافتند كه و قرباني بود. طبري 

 اريمعني د رابطه آن ها گيري تصميم با شيوه مديران

 با مديران هيجاني هوش ميان همچنين و دارد وجود

 گيري تصميم و شده ريزي گيري برنامه تصميم شيوه

 .(8دارد ) وجود اريمعني د رابطه نيز نشده ريزي برنامه

همچنين ميزان تبعيت شيوه هاي تصميم گيري 

مديران آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

فريني نظريه ي شهركرد از الگوي خالقيت و كارآ

به عبارت ديگر  .آديزس از نظر آماري معني دار بود

هاي تصميم گيري مديران آموزشي دانشگاه  پيروي شيوه

علوم پزشكي شهركرد از بعد خالقيت و كارآفريني 

هاي  الگوي آديزس در حد متوسط باال است. بين شيوه

تصميم گيري مديران آموزشي بر حسب جنسيت و 

اري وجود معني دبقه كار تفاوت مدرك تحصيلي و سا

 نداشت اما بين شيوه تصميم گيري مديران پژوهشي 

بر حسب جنسيت، مدرك تحصيلي و بر حسب سابقه 

هاي پژوهش با  ار مشاهده شد. يافتهمعني دكار تفاوت 

ها  آن ،هاي سرافرازي و همكاران همخواني دارد يافته

 يتصميم گير بين داري معني رابطه يدريافتند كه 

 اكثريت و دارد وجود كاركنان كارايي بهبود و مديران

 و بويراحمد و هاي فارس، كهگيلويه مديران استانداري

تحليل  و تجزيه مسايل ابتدا بايد كه معتقدند هرمزگان

تر  خالق مديران چه هر. شوند تصميم گيري و سپس شده

تصميمات بهتر و پوياتري اتخاذ  باشند پذيرتر ريسك و

 آن ها تر باشند تصميم گيري هر چه خالق كنند و مي

(. توحيدي دريافت كه خالقيت 15سريعتر خواهد بود )

هاي تصميم گيري و  تصميم گيرندگان زير بناي پويايي

بنابراين موفقيت و اثر بخشي تصميم گيري  اجرا مي باشد.

هاي رفتاري و شهودي  راهبردي در ارتباط باال با توانايي

ويژه ميزان خالقيت و ابداع راهكارها تصميم گيرندگان به 

(. اميدي و همكاران دريافتند كه بين ساختار 16دارد )

سازماني و خالقيت مديران ستادي ارتباط معني داري 

كه بين تفكر  نددريافتو اميني (. مقيميان 17دارد ) وجود

 ار وجود معني دهاي مديريتي رابطه  خالق و مهارت

 نتايجنوي پور و همكاران (. در مطالعه ي مع18دارد )

 خالقيتهاي  در مؤلفه بسط ميزان بين كه داد نشان

با  مديران خالقيت كلي سطح همچنين و مديران

 داري معني آماري ارتباط پرسنل سازماني يادگيري

 نتيجه توان مي اين پژوهشهاي  يافته از. دارد وجود

 سازماني يادگيري مديران با خالقيت كه در گرفت

 .(19دارد ) وجود مثبت بستگيهم پرسنل

هاي مطالعه ما نشان داد كه ميانگين پيروي  يافته

هاي تصميم گيري مديران آموزشي و پژوهشي  شيوه

الگوي  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بعد رهبري

آديزس از نظر آماري معني دار مي باشد. يعني پيروي 

هاي تصميم گيري مديران آموزشي دانشگاه علوم  شيوه

پزشكي شهركرد از بعد رهبري الگوي آديزس در حد 

هاي تصميم گيري  متوسط باال است. همچنين بين شيوه

مديران آموزشي برحسب جنسيت و سابقه كار تفاوت 

اري وجود نداشت اما بر حسب مدرك تحصيلي معني د

ار وجود دارد. اما بين شيوه تصميم گيري معني دتفاوت 

مدرك تحصيلي  مديران پژوهشي بر حسب جنسيت،

ار وجود ندارد. به عالوه بر حسب سابقه معني دتفاوت 

هاي پژوهش حاضر با  ار است. يافتهمعني دكار تفاوت 

 آن هاهاي كاظميان و ميرعابديني همخواني دارد.  يافته

دريافتند كه ساختار توزيع قدرت در ميان عناصر ذيربط 

(. 14بر تصميم گيري و سياست گذاري اثر دارد )

وري و همكاران نيز دريافتند كه بين سبك رهبري غف

 .(20ار وجود دارد )معني دمديران و خالقيت رابطه 
 

 ی:گیر نتیجه
هاي  هاي اين پژوهش نشان داد كه شيوه يافته

تصميم گيري در بين مديران آموزشي و پژوهشي 
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دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در حدي باالتر از 

نمايد. در  پيروي ميزس نظريه آدي PAEIمدل متوسط از 

بين مديران آموزشي باالترين ميانگين مربوط به پيروي 

از الگوي اداري و كمترين ميانگين مربوط به پيروي از 

الگوي خالقيت بودند. در بين مديران پژوهشي نيز 

باالترين ميانگين مربوط به پيروي از الگوي اداري و 

باشند. اما كمترين ميانگين مربوط به الگوي خالقيت مي 

در مجموع ميزان پيروي تصميمات مديران آموزشي و 

 .پژوهشي از الگوي آديزس باالتر در حد متوسط باال بود

 

 :تشكر و قدردانی
اين مقاله منتج از پايان نامه دوره كارشناسي 

بدينوسيله نويسندگان اين مقاله مراتب ارشد مي باشد. 

فن و  تحقيقاتمعاونت را از  قدرداني خود تشكر و

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد و همچنين  آوري

علوم پزشكي  دانشگاهمعاونت تحقيقات و فن آوري 

 فراهم منظور به (93-10-10 :)شماره گرانت شهركرد

 تحقيقاتي پروژه اين انجام جهت الزم امكانات نمودن
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Background and aims: The PAEI model of Adizes is a new pattern in the decision maker's 

direction. The aim of this study was to investigate the adherence of decision making methods of 

educational and research managers in Shahrekord University of Medical Sciences using Adis 

model. 

Methods: This research was a descriptive study and population of the study was faculty 

members of Shahrekord University of Medical Sciences in year 2013 that were 176 people (57 

women and 119 men) and 116 people (38 females and 78 males) with stratified random sampling 

have been considered. The instruments that used in this research were two questionnaires 

including decision-making questionnaires of educational and research managers. For analyzing 

of the data, descriptive and inferential statistics (ANOVA and Tukey test) were used using SPSS. 

Results: The rate of adherence of educational and research managers from the Adizes model 

including administrative model, the pattern of implementation, organization and leadership, 

creativity, and entrepreneurship was significant (P>0.01). According to the degree of 

respondents, there was a significant difference between the leadership style of the educational 

managers and the administrative staffs of the research directors (P>0.01). Also, based on the 

work experience, there was a significant difference between the follow-up of the executive and 

administrative model of educational managers and also the adherence of executive model, 

administrative, creativity and leadership of research directors(P<0.01) 

Conclusion: According to usage rate of educational and research managers of Shahrekord 

University of Medical Sciences from the pattern of administration, executive model, organization 

and leadership, creativity and entrepreneurship of Adizes model, it is proposed the rules and 

guidelines are revised, the fields of creativity in the organization are predicted and for implement 

decisions, the appropriate individuals are determined. 

 

Keywords: Adizes theory, Decision making, Educational managers, Research directors, 

Shahrekord University of Medical Sciences. 


