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چکیده

با توجه به عوامل .مانهاي اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه هاي بارز تمدن بشري است ظهور ساز

بدیهی . گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهاي خاص هر جامعه ، هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود 

به اعتقاد . احی شده باشد نیازمند هدایت کننده اي بنام مدیریت می باشد است که هر سازمان اجتماعی با هر هدف و نیتی که طر

لذا جهت بقاي سازمانها نیاز به انتخاب صحیح و بهینه این عضو . پیتر دراکر ، عضو حیات بخش هر سازمان مدیریت آن است 

 .حیات بخش می باشد 

 )رونگرا درونگرا و ب( تحقیق حاضر ضمن توصیف ویژگی هاي فردي  و شخصیتی 

و سبک هاي رهبري مدیران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رابطه بین متغیر هاي ویژگی هاي 

)  سن ، جنس ، تاهل ، مدرك تحصیلی ، رشته تحصیلی ، سابقه مدیریت ، گذراندن دوره هاي آموزشی مدیریت ، سابقه کار(فردي

مورد پژوهش قرار  1388را در سال ) رابطه مداري و وظیفه مداري (ر هاي سبک رهبري با متغی) درونگرا و برونگرا ( و شخصیتی 

 .داده است 

پزشکی  نفر از کارکنان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم 121) رؤسا و مدیران (نفر از مدیران  22بدین منظور تعداد 

اطالعات فردي ، پرسشنامه سبک رهبري لوتانز و ( تبریزدر این تحقیق شرکت داشتند که مدیران به ابزارهاي اندازه گیري تحقیق 

پاسخ دادند و همچنین کارکنان مراکز فوق به پرسشنامه اي در مورد سبک رهبري بکار گرفته شده )پرسشنامه شخصیت آیزنگ 

 .رمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پاسخ دادند توسط مدیران مراکز آموزشی د

 :تجزیه و تحلیل آماري یافته هاي تحقیق نشان داد که 

مدیران مراکز آموزشی ) رابطه مداري و وظیفه مداري (با سبک هاي رهبري ) درونگرا و برونگرا ( بین ویژگی هاي شخصیتی 

بین دیدگاه کارکنان با مدیران مراکز آموزشی  و در ضمن  ندارددرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رابطه معنی داري وجود 

همچنین پژوهش حاضر نشان داد که از بین ویژگی هاي فردي . داردندرمانی در مورد سبک رهبري غالب رابطه معنی داري وجود 

لی ، میزان تحصیالت و سن ، تاهل ، سنوات خدمت ، گذراندن دوره هاي آموزشی ، سابقه مدیریت ، رشته تحصی(مورد مطالعه 

 .، رابطه معنی داري وجود دارد) انسانگرائی (،  فقط سابقه مدیریت با سبک رهبري رابطه مدار ) جنس 

 رهبري ، سبک رهبري ، رابطه مدار ، وظیفه مدار ، شخصیت ، درون گرا و برون گرا  :کلیدي کلمات
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