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Abstract 
Medical universities as suppliers of health system human resources need 
effective leaders to promote medical education status in the country. The 
present study is an attempt to review the literature on academic leadership 
and to identify research gaps related to this issue in medical universities. 
This systematized review was conducted by searching databases of ERIC, 
Pubmed, SID, Scopus, Web of Science, Emerald Proquest, and Google 
Scholar by appropriate keywords selected from the Medical Subject 
Headings (MeSH) documents related to academic leadership that were 
published between 2009- 2020. The retrieved articles were reviewed 
(n=505), and after deletion of duplicates, and according to the research 
inclusion and exclusion criteria 20 articles were reviewed. The quality of 
selected documents was appraised by MERSQI. Reviewing the selected 
studies indicated that the leadership studies are mostly conducted in 
Humanities universities. The studies on academic leadership in medical 
universities are mostly dealt with the relationship of characteristics of 
academic leaders and leadership styles. In medical universities, most of 
the managers who are physicians has not attended management and 
leadership programs and believe that they do not need to attend these 
programs. According to the findings of this study, only one research 
studied challenges and requirements of effective academic leadership in 
the country. Therefore, conducting qualitative studies on leadership in 
universities of medical sciences that provide an opportunity for deep study 
of experiences, beliefs and attitudes of academic leaders deem necessary. 
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  هايدانشگاه در اثربخش رهبري یافتهنظام مرور
  پزشکی علوم

 
 اعظم رحیم زاده کالله

 ایران، تهران، طباطبائیدانشگاه عالمه ، گرایش مدیریت -آموزش عالی دانشجوي دکتري

 سعید غیاثی ندوشن
 ایران، تهران، طباطبائیدانشگاه عالمه ، آموزشییزي ربرنامه وگروه مدیریت ، دانشیار

 حمید رحیمیان
 ایران، تهران، طباطبائیدانشگاه عالمه ، آموزشییزي ربرنامهو گروه مدیریت ، دانشیار

 طاسکوه يخورسند یعل
 ایران، تهران، طباطبائیدانشگاه عالمه ، آموزشی یزيربرنامهو  گروه مدیریت، استادیار

 ياحمد لها فضل
 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه پرستاري، استاد

 چکیده
هبرانی ر ازمندینظام سالمت ن یانسان يروین کنندهنیتأم يهاسازمان عنوانبه یعلوم پزشک هايدانشگاه

تون م یبررس، هدف از انجام مطالعه حاضر .اندبوده کشور یپزشک گاهیجا ارتقاء منظوربهبخش اثر
ی کعلوم پزش هايدانشگاه در آنمرتبط با  یپژوهش يهاشکاف یینو تع کیآکادم يرهبربط با مرت

 یزمان فاصله بخش دراثر کیآکادم يرهبر با مرتبط متون یمند با بررسنظاممطالعه  نیا .بودایران 
، سید، دامرال، ساینس وآوب ، اسکوپوس، پابمد، اریک ياداده هايیگاهدر پا 2020 تا 2009 هايسال

 یموضوع يهاسر عنوان مرتبط برگرفته از هايکلیدواژه با استفاده از و اسکالر و گوگلپروکوئست 
 مقاله) بررسی و پس از حذف موارد تکراري تعداد 505( یافتهانتشارمش) انجام گرفت. متون مرتبط (

 تیفیک ار گرفت.قر موردبررسیانتخاب و  مطالعه از خروج و ورود يهااریمع بر اساس مقاله 20
حاضر  . نتایج مطالعهگرفت قرار موردبررسیمرسکی  ابزار با مطالعه به ورود يبرا طیشرا واجد مقاالت

عمدتاً مربوط به  حوزه رهبري آکادمیک در کشورمان در شدهانجام هايپژوهشآن است که  یدمؤ
علوم  هايدانشگاهدمیک در در زمینه رهبري آکا شدهانجامعلوم انسانی است. مطالعات  هايدانشگاه
ه عمدتاً پرداخته است. مدیران ک يرهبر يهاسبکرهبران آکادمیک و  ی ویژگیبررس بهبیشتر ، پزشکی
اند و خود را نیازمند گذراندن این هاي مدیریت و رهبري را نگذراندهاز دوره یکیچه بودندپزشک 

 وها ی چالشبه بررس ژوهش تنها یک مطالعههاي این پیافته بر اساس ازآنجاکهدانند. ها نمیدوره
ی با انجام مطالعات بودعلوم پزشکی کشور پرداخته  هايدانشگاه در اثربخشرهبري آکادمیک  الزامات

ق علوم پزشکی که امکان بررسی عمی هايدانشگاه رویکرد کیفی در زمینه رهبري آکادمیک اثربخش در
 .بودنماید ضروري یممیسر عقاید و نگرش رهبران آکادمیک را ، تجارب

 :کلیدي هايواژه
 مندنظام مرور، دانشگاهی بخشاثر رهبري، پزشکی علوم هايدانشگاه

 
 تاس یعالمه طباطبائدانشگاه گرایش مدیریت  -آموزش عالی رشته دکتري رساله از برگرفته حاضر مقاله.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ghiasi.saeed@gmail.com 
 

 05/02/1400 تاریخ دریافت:
 10/05/1400تاریخ بازنگري: 
 26/06/1400 تاریخ پذیرش:
 15/07/1400 تاریخ انتشار:

رحیم زاده کالله، ا.، غیاثی  مقاله: این به استناد

؛ ندوشن، س.، رحیمیان، ح.، خورسندي طاسکوه، ع
 رهبري یافته نظام مرور ).1400( ا. .احمدي، فو 

 در پژوهش .پزشکی علوم هايدانشگاه در اثربخش
 .18-5، )54(15، آموزشی يهانظام

dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.54.1.7 
 
 
 
 
 

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1400.15.54.1.7


 

    7 ص    ...مرور نظام یافته رهبري  | همکاران وکالله  زاده رحیم

  1400پاییز   | 54 شماره | 15 دوره | آموزشی هاي نظام در پژوهش علمی نشریه   

 مقدمه
راي دیگران ب قرار دادن تأثیررا روند تحت  يرهبر 1امزیلیو

). 1396، داند (عرفانیانیمرسیدن به اهداف مطلوب سازمانی 
 است تیاهم زئحا يحد به نظرانصاحب یبرخ دیاز د يرهبر

 کارکنان يو رهبر تیدر هدا يو توان رد را ریهر مد تیموفق که

ها درگرو سازمان ). موفقیت1398، رضاییاندانند (یسازمان م
سازمان را  اندازچشم، یوجود رهبرانی است که با دوراندیش

ت هدای، جهت نیل به آن و ایجاد تحولرا تعیین و کارکنان خود 
 يو رهبر تیریمد میمفاه). 1394، و ترغیب نمایند (باقري

از  یاما برخ شوندیبکار گرفته م گریکدی جايبه یگاه
ام و انج ثبات حفظرا معادل  تیریمد، يپژوهشگران حوزه رهبر

 هنر را يو رهبر تحقق اهداف سازمان يبرا گرانید وسیلهبهکار 
 یریتغبه هدف مشترك و معادل  دنیرس يکارکنان برا بیترغ

رهبر الزاماً  دیبا موفق یرمد). Tsung-Ying, 2018( انددانسته
 یفن يهاجنبه تیریباشد تا بتواند ضمن مد اثربخش یسازمان

 ).1390، شکورکند ( یتهدا یزنرا  یمنابع انسان، سازمان
 یاجتماع مهم هايسازمان عنوانبه هادانشگاه، در این میان 

 از دارند بر عهده جامعه تحول و توسعه در یاساس ینقش که
 آموزش يهاسازمان وها دانشگاه .ستندین مستثنا قاعده نیا

، از استقالل، اثربخش يرهبر از يبرخوردار بدون، یعال
و  يانمندتو، طیبا مح يسازگار، پذیريانعطاف، ییایپو

 گاهیجا). 1384، ساعتچیبود ( نخواهند برخوردار پاسخگویی
 یعال آموزش هايسازمان و هادر دانشگاه يرهبر و تیریمد
 یخاص از حساسیت هاآن بر حاکم يفضا لیدل به

 ییپاسخگو رسالت، دانشگاه چندگانه اهداف. برخورداراست
 از را دانشگاه رهبران، مبهم یسنت يهاارزش و یاجتماع
در  دانشگاه رهبران. نمایدیم زیمتما هاسازمان ریسا رهبران
 يترشیب هايمهارت و تیصالح دیبا هاسازماندیگر  با مقایسه
 پیرامون ییهابحثشده تا  موجب باور نیا و باشند داشته

از تخصص مدیریت در  یدانشگاه رهبران منديبهرهضرورت 
 یدانشگاه صصتخ کفایت صرفاً ای کنار تخصص دانشگاهی و

 با سوم هزاره درها دانشگاه .)1390، شکور(مطرح شود 
 نیا با ییارویرو که اندمواجه زین يگرید متعدد يهاچالش
بخش اثر کیاکادم ياز رهبر يبرخوردار مستلزم هاچالش

1. Williams 

هاي مدیریتی را از بخش یکتکنها دانشگاه، در گذشتهاست. 
ا سازمانی خود ر خصوصی به امانت گرفته بودند تا کارآیی

مدیریت را مناسب ماهیت  نظرانصاحبارتقا دهند. بسیاري از 
مدیریت رهبري آکادمیک یا  جايبهدانستند و ینمدانشگاه 
 ی، چندوجهآموزش عالی که فرایندي پیچیده مؤسساترهبري 

 Dima( دادندیم قرار مدنظرفردي است را  بر توسعهو متمرکز 

& Ghinea, 2016.( 
ر دتفاوتی بین رهبري ، برخی مطالعات اساس براگرچه 

وجود ندارد  هاسازمان سایر در يو رهبرآموزش عالی  نظام
 أثیرتمسلم است آن است که رهبري آکادمیک به دلیل  آنچهاما 
سزا دارد  کیفیت یادگیري دانشجویان اهمیتی به بر
)Alghamdi et al., 2015 مستلزم ، بهتر دانشگاه). عملکرد

 و واجد توانایی شناسیفهوظ، درستکار، برانی تواناوجود ره
رشد و ارتقاي اعضاي  یژهوبهدانشگاه  بر کارکنان تأثیر

) تمرکز رهبري Brătianu )2015 است. از دیدگاه علمییئته
د بای بر دانشگاهعالوه ، آکادمیک یا رهبري نظام آموزش عالی

هاي گروه، آموزشی يهاگروه، پیرامون دانشگاه یطبر مح
اشد ب ساختارهاي مدیریتی اختصاصی دانشگاه یهو کلپژوهشی 

)Dima & Ghinea, 2016.( بخشالهام باید یکرهبر آکادم 
ایجاد انگیزه نماید و روش  در آنانباشد و  علمیهیئتاعضاي 

 & Gedminieneهدایت و ترغیب افراد را بشناسد (

Kaminskiene, 2016( تلف نتایج مطالعات مخ بر اساساما ؛
الزم رهبري  هايمهارتو ها رهبران آکادمیک فاقد ویژگی

عالی باید نظام آموزش  رهبران ).Dinh et al., 2020باشند (می
 هايمهارت، هاي خود در زمینه مهارت رهبريشایستگی

اي را ارتقا حرفه هايمهارتمهارت متقاعدسازي و ، ارتباطی
شد آن کمک کنند. به دهند تا بتوانند دانشگاه را حفظ و به ر

، دانشگاه علمیهیئت) از دیدگاه اعضاي Yang )2005گفته 
چهار شایستگی براي رهبران دانشگاهی الزم است که 

هاي شایستگی، مهارت و دانش فردي، اند از: شخصیتعبارت
ات پذیري اجتماعی. مطالعهاي مسئولیتمدیریتی و شایستگی

ص خا هايمهارتو ها یشایستگ یتبر اهم تأکیدبا  شدهانجام
 یدتأیهاي مطالعات پیشین را یافته، براي رهبران آکادمیک

؛ Spence Ariemma, 2014؛ 1397، صدقیکند (می
Madanchian et al., 2017 ؛Mahdinezhad et al., 2018 ؛
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Bikmoradi, 2009 ؛Bharwani et al., 2017 ؛Hupp, 2015 ؛
 ).1393، امین مظفري

وجه به معیارهاي شایستگی رهبران عالوه بر ضرورت ت 
و انتخاب ی ها چگونگدانشگاه يهااز چالش یکی، آکادمیک

 ؛ غیاثی1391، لطفی( بخش استرهبران اثر يسازآماده
شناسایی و پرورش ، هابسیاري از سازمان . در)1391، ندوشن

شود رهبران آینده از وظایف اصلی سازمان محسوب می
 رهبران تأثیر و نقشت انتخاب ). اهمی1396، (عباس پور

عداد با ت هاسازمان از ياریبس امروزه کهتا حدي است  اثربخش
 يریمد تا اندتالش در و اندمواجه رهبر کمبود وزیاد مدیران 

، طاهري( دباش داشتهنیز  يرهبرهاي ییتوانا که ابندیب را
 هااز دانشگاهتنها سه درصد  مطالعات بر اساس برآورد .)1393

سازي و پرورش رهبران دانشگاهی براي آماده هاو دانشکده
هاي گروه یرانو مدرئیس دانشکده ، اعم از رئیس دانشگاه

اند. فرآیند تبدیل اعضاي گذاري کردهسرمایه آموزشی
 موارد در تمامبراست و زمان، به رهبران آکادمیک علمیهیئت

دیران ها و مشود. رؤساي دانشگاهبا موفقیت انجام نمی
ي آموزش و تجربه، معموالً بدون آمادگی آموزشیهاي گروه

ها و ابهامات از پیچیدگی بدون داشتن درك واضح، اجرایی
شناخت تغییرات ناشی از تبدیل وضعیت  و بدوننقش رهبري 

اي و عدم آگاهی از هزینه رهبر سازمانبه  علمیهیئتاز عضو 
ر د، داخت کننداي و شخصی خود پرکه باید از زندگی حرفه
 ).Gmelch, 2013گیرند (موقعیت رهبري قرار می

 عنوانبه یعلوم پزشک هايدانشگاه، انیم نیا در
 ورمنظبهنظام سالمت  یانسان يروین کنندهنیتأم يهاسازمان

 شورک یپزشک گاهیجا ارتقاء و نظام تعیین جهت حرکت این
موزش آ .پیروي کنند اثربخش يرهبر مؤثرباید از رویکردهاي 

در  جدي تغییرات شاهد، بیستم قرن اوایل پزشکی در
آور سرسام تحوالت با شدن راستاهم جهت مختلف يهاحوزه

 هايسالدر  و بود پایه علوم و گسترش فناوري هايپیشرفت و

 نظام مدیریت و رهبري در یتبر اهماي فزاینده یدتأک یراخ

رمان بت و دارائه مراق یفیتبر کآن  تأثیرپزشکی و  آموزش
). 1396، صورت گرفته است (جوانک لیاولی و همکاران

هاي علوم پزشکی به دلیل و دانشکده هادر دانشگاهمدیران 

 در یک وآکادممحیط  در باال یريو درگتنوع امور اجرایی 
 ياهاز آموزشگیري نیازمند بهره یمارستانیو بمحیط عملی 

سازي فنی و هآماد منظوربهتوسعه رهبري  ازجملهمختلف 
براي مواجهه با شرایط مختلف روزمره و بحرانی  شناختیروان

 هايسازمان). 1391، لطفی و همکارانباشند (مدیریتی می
وظیفه اصلی «را  یسازمان ییرتغتوسعه رهبري و ، موفق

 هايسالدر ) 1390، کنند (شکور و همکارانیمتلقی  »سازمان
، هامانسازو یافته است  توجه به توسعه رهبري افزایش، اخیر

 یخوببهتوسعه رهبري را  ینددر فرآ گذاريیهسرمامزایاي 
 و تقویت از ساخت عبارت است. توسعه رهبري اندکردهدرك 

متعهد کردن آنان  در جهت هر سازماناستعداد جمعی افراد 
). در این Bikmoradi, 2009( يرهبرنسبت به نقش و فرآیند 

پزشکی که یگانه  و آموزشرمان د، وزارت بهداشت، راستا
به مهارت رهبري توجه  استمتولی آموزش پزشکی کشور 

 کهيطوربهاست.  قرار دادهخود  کار دستور داشته و آن را در
راستاي تحقق  جامع آموزش نظام سالمت که در در برنامه

 یباالدستمبناي اسناد  اهداف برنامه تحول نظام سالمت و بر
(نقشه جامع علمی کشور)  1404ران ای اندازچشمازجمله 

تدوین گردیده است ارتقاي منابع انسانی بخش آموزش عالی 
است بوده  موردنظرهاي کالن یاستسیکی از  عنوانبه

). 1394، علوم پزشکی در آموزش يو نوآوري تحول ها(بسته
 ،انسانی بخش آموزش عالی راستاي سیاست ارتقاي منابع در

، پزشکی و آموزشدرمان ، بهداشتوزارت  آموزشیمعاونت 
ي را مصوب نموده است که بر اساس آن اعضاي ابرنامه
به  ملزم، سراسر کشورعلوم پزشکی  هايدانشگاه علمیهیئت

باشند. سطح سوم این یمطی دوره مجازي آموزش پزشکی 
مدیریت و  هايمهارتبه  استدوره که آخرین سطح آن 

دیگر وزارت  يواز سرهبري اختصاص داده شده است. 
همایش کشوري  پزشکی در و آموزشدرمان ، بهداشت

شهید مطهري که ساالنه  و جشنوارهی آموزش علوم پزشک
 آموزشییک حیطه را به مدیریت و رهبري ، گرددیمبرگزار 

 اختصاص داده است.
وزارت  گذارانیاستس، اخیر هايسالدر علیرغم آنکه 

رت توسعه مهارت پزشکی به ضرو و آموزشدرمان ، بهداشت
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 در برنامهاما  اندنمودهآموزش پزشکی توجه  در حوزهرهبري 
 ياز کشورهاآموزش پزشکی عمومی ایران برخالف بسیاري 

مدیریت و رهبري دیده  هايمهارتجهان ردپایی از آموزش 
در ) مطالعه دیگري که 1391، منصوریان و همکارانشود (ینم

علوم پزشکی انجام  يهادانشگاهدر رهبري آکادمیک  حوزه
) است که در آن 2009شده است مربوط به بیک مرادي (
ی علوم پزشک هايدانشگاهمقتضیات رهبري آکادمیک مؤثر در 

ایران بررسی و شناسایی شده است. مطالعه مذکور اگرچه 
 یزماتي نظام آموزش پزشکی کشور و هاتفاوتضمن توجه به 

ع پیش روي مدیران و موان هاچالشبه  کشورها یرسابا  آن
یک آکادم اثربخشعلوم پزشکی کشور در رهبري  هايدانشگاه

 هاياهدانشگدر  اثربخشپردازد اما به تبیین الگوي رهبري یم
 علوم پزشکی نپرداخته است.

 در يرهبر خاص گاهیجا و تیاهم با توجه به، روازاین
متون  یبررس ضمن این مطالعه، یپزشک علوم هايدانشگاه
 يهابر جنبه تمرکز و توجه و کیآکادم يرهبربا مرتبط 
 یپژوهش يهاشکاف، اثربخش کیآکادم يحوزه رهبر مختلف

 شوری کعلوم پزشک هايدانشگاه در کیآکادم يمرتبط با رهبر
 .دینمایم یبررس را

 روش
 کیادمآک يرهبر با مرتبط متون یمند با بررسنظام مطالعه نیا

در  4/2/99 تیلغا 31/1/99 یفاصله زمان بخش دراثر
، 2پابمد، 1اریک و تخصصی یعموم یاصل ياداده هايپایگاه

و  7پروکوئست، 6سید، 5امرالد، 4وب او ساینس، 3اسکوپوس
ه از برگرفت مرتبط هايکلیدواژه از استفاده با و 8گوگل اسکالر

). پس 1 (جدولانجام گرفت  9مش)( یموضوع يهاسرعنوان
 End Note افزارنرمبه  ابی شدهمتون بازی، جستجو ياجرا از

 یطالعاتا يهاگاهیپا اطالعات به تفکیک يبندگروه، شدمنتقل 
 مفهوم ازآنجاکه .شد حذف يموارد تکرار صورت گرفت و

ه شد یمعرف 2009سال  در بار نیاول يبرااثربخش ي رهبر
، تون مرتبطم مرور در لذا )Dima & Ghinea, 2016(است 

گرفته  نظر در )گذشته سال 12( 2020-2009ی زمان محدوده
 یزمان تیمحدود: از نداعبارت ورود متون به مطالعه اریمع شد.

 و عنوان. منبع نوع و) یسیو انگل یفارس( زبان، سال) 12(
ي مندرج در هاواژه اساس رب شدهیبررس يهادهیچک

 و یموضوع ارتباط اساس بر وهاي موضوعی مش سرعنوان
 انجام يراب. گرفتند قرار يغربالگر مورد ،کامل متن به یدسترس
 از يانمونه استفاده شد. 10عملگرهاي بولی از جووجست
 :تاس ریز شرحه بوب آو ساینس  گاهیپا در وجوجست فرمول

TS=(("effective leadership" OR "effective leadership 
models" OR "Effective academic leader*" OR 
"Effective academic leader* models" OR "Medical 
department leadership" OR "Clinical leadership" OR 
"Clinical leader" OR "medical leadership") AND 
("Academic medical center" OR "medical science 
university" OR "medicine science university" OR 
"academic medical center" OR "academic medicine 
center" OR "clinical department" OR "medicine 
department" OR "medical department" OR "academic 
medical department")) 

رفت گ قرار وجوجست مورد یدست طوربه زین مقاالت ریسا
 مقاالت تناسب دربارهحداقل دو نفر از پژوهشگران  و
 جماعا با، توافق عدم موارد در و دندیرس توافق به آمدهدستبه

از پژوهشگران درباره تناسب مقاالت توافق به عمل  نفر سه
این  يدارا مستندات و مقاالت). 11پریزما-1نمودار ( آمد

 هاآن کامل متن که یمقاالت) 1: شدند حذف مطالعه از هایژگیو
از  شدهاستخراج متون) 3، هاکتاب) 2، نبود در دسترس

 به ورود يبرا طیشرا واجد مقاالت تیفیک ی.نترنتیا يهاتیسا
، درنهایت و گرفت قرار موردبررسی 12مرسکی ابزار با مطالعه
 پژوهش اهداف و عنوان با طمرتب کامالً و متن مقاله 20 تعداد

 يهاگاهیپا کیتفک بهکه تعداد آن  ماندند یباق مطالعه در
 )1 ست. (جدولا آمدهدر زیر  یاطالعات

  

1. ERIC 
2. PubMed 
3. Scopus 
4. Web of Science 
5. Emerald 
6. SID 
7. ProQuest 

8. Google scholar 
9. Medical subject headings (MeSH) 
10. boolean operators 
11. Prisma diagram 
12. MERSQI (Medical Education Research Study Quality 
Instrument) 
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 .1نمودار 
 پریزما براي انتخاب متون

 
  

 متون نهایی
 مورد 20

به 
ود 

ور
ط 

رای
 ش

جد
 وا

ون
مت

عه
طال

م
 

ري
الگ

غرب
 

یی
سا

شنا
 

 واجد شرایط ورود به مطالعه متون
 مورد 44

 باقی مانده پس از حذف موارد تکراري متون

 وردم 347

متون به دست آمده از جست و جوي  
 هاي اطالعاتییگاهپا

 مورد 505 

 حذف متون تکراري
 مورد 158 

غیر  ، حذف متونی که پس از بررسی عنوان و چکیده
 مرتبط شناخته شدند

 مورد 303

ده
 ش

رد
 وا

ت
اال

مق
 

 مورد به دلیل اینکه مقاله یا پایان نامه نبودند 13حذف 
 ر دسترس نبودن متن کاملمورد به دلیل د 11حذف 

 مورد 24در مجموع 
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 .1جدول 
 منتخب هاي اطالعاتیدر پایگاه شدهبررسیتعداد مقاالت 

 تعداد مقاالت پایگاه
 اریک
 پابمد

 اسکوپوس
 وب او ساینس

 امرالد
 سید

 پروکوئست
 گوگل اسکالر

55 
50 

104 
31 
73 
12 

100 
80 

 505 شدهیبررسجمع کل مقاالت 
 158 هایگاهپاموارد تکراري بین 

 347 بعد از حذف موارد تکراري ماندهیباقتعداد 

 هایافته
 در مقاالت تعداد نیشتریب که هددیم نشان مطالعه يهاافتهی
 افتهی ارانتش سید یگاهدر پا تعداد نیکمتر و وساسکوپ گاهیپا

 مورداستفاده در مطالعاتکه  يکردیرو نیشتریب .است
مقاله  چهار تعداد .مقاله) 11است ( یکم کردیرو، قرارگرفته

 یفیک کردیرو مطالعهسه است.  1اظهارنظر مقاله کی و يمرور
ت مطالعا نیشتریب. دارد 2ترکیبی (آمیخته) کردیمقاله رو کی و

، اناداک، کایامر، رانیا يمربوط به کشورها بیانجام شده به ترت
 یابیباز مقاالت اکثربوده است.  قایقاره آفر و یرومان، يمالز

مؤسسات  در اثربخش يرهبر یبررس بهمقاله)  11شده (
 کیآکادم يرهبر رمطالعه ب هشتو  اندپرداخته یعال آموزش

 کیدر فقطاند. تمرکز داشته یعلوم پزشک هايدانشگاهدر 
اکثر . است شده ارائهبخش ک اثریآکادم يرهبر مدل، لهمقا

هاي رهبران آکادمیک اثربخش مقاالت به بررسی ویژگی
 ياهنقش یبه بررس سایر مقاالت(هشت مقاله).  اندپرداخته

 کی( آموزشیرهبران  يهاچالش، مقاله) دو( کیرهبران آکادم
 يرهبر يهاشاخص، مقاله)پنج ( يرهبر يهاسبک، مقاله)

 نجپرهبران اثربخش ( ثرؤم يرفتارها، مقاله) سه( اثربخش
 آموزشی يهاگروه رانیو مد علمیهیئت يدرك اعضا، مقاله)

 و يفرد عوامل ومقاله)  سهاثربخش ( يها از رهبردانشگاه
 . دراندپرداختهمقاله)  15بخش (راث يرهبر مؤثر بر يانهیزم

ضرورت  و کیآکادم رانیمد آموزش تیبه اهم قالهم شش
 يهاگروه آنان پرداخته شده است. يتوجه به بازآموز

 رانیمد، علمیهیئت ياعضامقاالت را  نیا در موردبررسی
، یپزشک آموزش حوزه نظرانصاحب، آموزشی يهاگروه

اند. داده لیتشکها هدانشگا يساؤر و نیمعاون، انیمرب
 آمده است. دومشخصات مقاالت در جدول 

 .2 دولج
 اثربخش یکآکادم يرهبر با مرتبط مقاالت مشخصات

نوع  کنندگانشرکت کشور هدف مطالعه نتایج مطالعه
 مطالعه

 نویسنده/گان زبان سال

 ،نوع سبک رهبري به ترتیب اولویت: آمرانه
 تلفیقی و آزادمنشانه.

مدیران نسبت به خود: رهبري  %84نگرش 
 قوي

 ا نیازمندتعداد مدیرانی که خود را ضعیف ی
 .%0دانند: می به تالش بیشتر

مدیریت طی  آموزشیمدیرانی که دوره 
 .%100اند: نکرده

مالك انتخاب مدیران: داشتن مدرك 
 دکتراي علوم پزشکی.

 هاي مدیریتی.ضرورت برگزاري دوره

بررسی رابطه سبک 
رهبري و اثربخشی 

 رهبري

رئیس و معاون  ایران
 دانشکده

 شکور فارسی 2012 کمی
)1390( 

1. commentary 2. mixed 
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نوع  کنندگانشرکت کشور هدف مطالعه نتایج مطالعه
 مطالعه

 نویسنده/گان زبان سال

گانه رهبري اثربخشی هاي هشتشاخص
، سازي گروه، دانشگاهی: ایجاد جاذبه

بهبود مستمر ، گروهی يتوانمندساز
، یابیخودارز، اندازچشم، عملکرد

 گري.ی و مربیبخشالهام
گانه  8 يهاشناسایی و تبیین شاخص

اولین گام براي : دانشگاهی اثربخشرهبري 
 .یرانمد و انتصابتبیین سیستم انتخاب 

طراحی الگوي 
مفهومی رهبري 

 اثربخش دانشگاهی

خبرگان رهبري  ایران
 دانشگاهی

 ساعتچی فارسی 1384 کمی
)1384( 

دار رهبري اثربخش و رابطه مثبت و معنی
وري نیروي ریزي راهبردي با بهرهبرنامه

 .انسانی
 هاي مهارتی خاصویژگی ضرورت وجود

 رهبران اثربخش. براي
وري هرهب راهبردي بر یزيرامهبرن کمتر تأثیر

 .نیروي انسانی

آزمون مدل مفهومی 
وري نیروي بهره

انسانی در مراکز 
 بر اساسآموزش عالی 

یرهاي رهبري متغ
 ریزياثربخش و برنامه

 راهبردي

اعضاي  ایران
 علمیهیئت

 صدقی فارسی 1397 کمی
)1397( 

رفتارهاي رهبران اثربخش دانشگاهی تعیین 
 .علمییئتهاعضاي  یداز د

مدیران  طراحی مدل اثربخشی رهبري در
 .میانی دانشگاهی

مطالعه درك اعضاي 
از رهبران  علمیهیئت

 دانشگاهی اثربخش

اعضاي  آمریکا
 علمیهیئت

 Spence انگلیسی 2014 کمی
Ariemma 

(2014) 

توصیه به مدیران دانشگاهی براي  21
 به رهبر اثربخش شدنیلتبد

هاي عملی ارائه توصیه
راي رهبران آکادمیک ب

 اثربخش

 Detsky انگلیسی 2011 اظهارنظر - کانادا
(2011) 

گیري اثربخشی رهبر با میزان بازده اندازه
 سازمان.

رهبري و رفتارهاي خاص  يهابروز سبک
 هاي خاص رهبران اثربخشناشی از ویژگی

سنجش اثربخشی رهبر 
بازده  بر اساس
 سازمانی

 Madanchian انگلیسی 2016 مروري - مالزي
et al. (2017) 

هاي معین براي ضرورت وجود شایستگی
 اثربخشی رهبران آکادمیک.

هاي مختلف توسط رهبران استفاده از سبک
 اثربخش آکادمیک بسته به شرایط

بررسی چگونگی 
 اثربخشی بیشتر رهبران

 آکادمیک

 Shahmandi انگلیسی 2011 مروري - مالزي
et al. (2011) 

آکادمیک به رهبري  تمایل رهبران
 ینآفرتحول

 با دیدگاه فوق علمیهیئتموافقت اعضاي 
عدم انطباق توصیف مدیران از رهبري با 

 ینآفرتحولرهبري 
دار بین سبک رهبري و بازده ارتباط معنی

 رهبري

بررسی درك اعضاي 
و مدیران  علمیهیئت

 از رهبري

ها و مدیر گروه آمریکا
اعضاي 

 علمیهیئت

 Saroyan et گلیسیان 2011 کمی
al. (2011) 
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نوع  کنندگانشرکت کشور هدف مطالعه نتایج مطالعه
 مطالعه

 نویسنده/گان زبان سال

هاي متعدد رهبران آکادمیک تعیین ویژگی
 اثربخش
وسط ت ینآفرتحولرهبري  از سبکاستفاده 

 رهبران آکادمیک اثربخش
هاي رهبري ضرورت ارتقاء توانایی

 اثربخش دانشگاه

ي هاجنبهبررسی 
مرتبط با رهبري 

اثربخش در محیط 
 دانشگاه

 Mahdinezhad یانگلیس 2018 مروري - مالزي
et al. (2018) 

ر دتعیین الزامات رهبري آکادمیک اثربخش 
 تم) 6علوم پزشکی ایران ( هايدانشگاه

تعیین عوامل بازدارنده رهبري اثربخش در 
 علوم پزشکی ایران هايدانشگاه

هاي رهبري اثربخش در تعیین چالش
 علوم پزشکی ایران هايدانشگاه

بررسی رهبري 
در  اثربخش

علوم  هايگاهدانش
 پزشکی ایران

اعضاي  سوئد
و  علمیهیئت

رهبران 
 دانشگاهی

 Bikmoradi انگلیسی 2009 ترکیبی
(2009) 

در اي اهمیت فاکتورهاي فردي و زمینه
 اثربخش آکادمیک سیستم درمانی يرهبر

آکادمیک  تعیین عوامل بازدارنده در رهبري
 در سیستم درمانی اثربخش

توسعه هاي ضرورت اجراي برنامه
رهبري براي تمام سطوح  هايمهارت

 مدیریتی

بررسی عوامل 
بازدارنده و تسهیلگر 

در رهبري آکادمیک 
 درمانی یستمس

، هاگروه یرمد کانادا
 و رهبرانمربیان 

بالینی دانشکده 
 پزشکی

 Bharwani et انگلیسی 2017 کمی
al. (2017) 

 )1(ادمایرارائه مدل رهبري آکادمیک 
ولیت آکادمیک و مثبت مسئ تأثیرات

انداز مشترك تمام سطوح مدیریتی در چشم
 ترکیب با برنامه توسعه فردي

طراحی مدل رهبري 
 آکادمیک

 & Dima انگلیسی 2017 مروري - رومانی
Ghinea 
(2016) 

ارتقاي رهبري آکادمیک با سه روش: درك 
عملکرد ، توسعه مهارت، مفهومی

 بازاندیشانه
 ي آکادمیکدرس در زمینه ارتقاء رهبر 12

بررسی چگونگی 
 ارتقاء رهبري آکادمیک

 و معاونین، رؤسا آمریکا
 هاگروه مدیر

 Gmelch انگلیسی 2013 کمی
(2013) 

دانش و مهارت ، ضرورت وجود خصایص
 افراد مؤثربراي رهبري 

، ريمربیگ یقاز طرداشتن رهبرانی اثربخش 
 یادگیري هايروشآموزش رهبري و دیگر 

بررسی خصایص 
رهبران مشترك 
 اثربخش

اعضا گروه  آمریکا
 آموزشی

 Hupp (2015) انگلیسی 2015 کمی

مدیران  عامل اثربخشی در 13تعیین 
 هادانشگاه آموزشیهاي گروه

 برعامل  یرگذارترینتأثبازسازي مداوم 
 آموزشیهاي مدیران گروه یاثربخش
 دانشگاه

طراحی الگوي بهینه 
ارتقاي اثربخشی 

هاي مدیران گروه
 هادانشگاه یآموزش

و  نظرانصاحب ایران
 انمتخصص

آموزش عالی و 
اعضاي 

 علمیهیئت

 )1392( جعفري فارسی 1392 کمی
 

1. ADMIRE 
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نوع  کنندگانشرکت کشور هدف مطالعه نتایج مطالعه
 مطالعه

 نویسنده/گان زبان سال

اي فهحر توانمندسازيگانه ابعاد ششتبیین 
اي مدیران حرفه توانمندسازيهاي برنامه بر

علوم  هايدانشگاههاي بالینی در گروه
 پزشکی
 توانمندسازيهاي برگزاري دورهاهمیت 

رهبري  هايمهارتارتقاء براي اي حرفه
 آموزشیهاي گروهان مدیر

ارائه الگوي توسعه 
اي مدیران حرفه

 یآموزش پزشک

هاي مدیران گروه ایران
 آموزش بالینی

 )1396جوانک ( فارسی 1396 کمی

ضرورت شرکت مدیران ارشد دانشگاهی 
هاي رسمی و غیررسمی در زمینه در برنامه

 رهبري اثربخش
ت انتخاب رسمی کاندیداي مدیریت ضرور
هاي آموزش وي در برنامه و شرکتگروه 

 رهبري

 مدركبررسی نگرش 
ي هاگروهمدیران 
 در نظام آموزشی

درمان از رهبري 
آکادمیک در آفریقاي 

 جنوبی

 يهاگروه یرمد آفریقا
 آموزشی

 .Jooste et al انگلیسی 2017 کیفی
(2017) 

ي انسانی هامهارتمندي از بهره اثرگذاري
 یفاي نقش رهبريدر اارتباطی  و

ر مؤثتنهاترین عامل ، شناخت عامـل انگیـزه
 مدیر گروههاي اجراي نقش در

 بررسی عوامل مؤثر بر
هاي ایفاي نقش

هاي مدیران گروه
 آموزشی

مدیران  ایران
هاي دانشکده

 دانشگاه تبریز

 امین مظفري فارسی 1393 کمی
)1393( 

انشگاه و هاي رهبري رؤساي دسبک
به ترتیب:  آموزشیهاي مدیران گروه

 استداللی و مشارکتی
در سبک رهبري مدیران  پذیريانطباق
 متوسط در حدگروه: 

هاي تعیین سبک
 پذیريرهبري و انطباق

 سبک

مدیر روسا و  آمریکا
 هاگروه

 Al-Omari انگلیسی 2005 کمی
(2005) 

تمایل به قبول نقش رهبري با دو متغیر 
تجربه رهبري و دو متغیر مربوط  مربوط به

گري و توانمندسازي فردي و به درك مربی
 یک متغیر دموگرافیک

ضرورت استراتژي توانمندسازي رهبر 
 علمیهیئتآکادمیک با تشویق اعضاي 

 از آموزشجوان در قبول رهبري و حمایت 
 هامهارت

 أمتوتعیین متغیرهاي 
با تمایل به قبول نقش 

 رهبري

اعضاي  کانادا
 علمیهیئت

 .White et al انگلیسی 2016 کمی
(2016) 

 

 گیريبحث و نتیجه
ک ي آکادمیرهبر با مرتبط متون مندنظام مرور به پژوهش نیا

 يهایژگیو تا دوشمی تالشدر این مطالعه . پردازدیماثربخش 
 یلتفصبهرهبري آکادمیک  در حوزهانجام شده  مطالعات

هاي پژوهشی مرتبط با حوزه فو شکا یردقرار گ موردبررسی

علوم پزشکی ایران مشخص  هايدانشگاهبخش در رهبري اثر
ام انج هايپژوهشآن است که  یدمؤنتایج مطالعه حاضر  .گردد
 سایر رهبري آکادمیک در کشورمان اگرچه از در حوزهشده 

م علو هايدانشگاهمربوط به  عمدتاًکشورها بیشتر است اما 
انجام شده در زمینه رهبري  هايهشپژوانسانی است. اکثر 

 وداشته  یکم کردیروعلوم پزشکی  هايدانشگاهآکادمیک در 

 



 

    15 ص    ...مرور نظام یافته رهبري  | همکاران وکالله  زاده رحیم

  1400پاییز   | 54 شماره | 15 دوره | آموزشی هاي نظام در پژوهش علمی نشریه   

 يانهیو زم يفرد و عوامل يرهبر يهاسبکانواع  یبررس به
مطالعات محدودي به اند. بخش پرداختهاثر يثر بر رهبرؤم

هاي پیش و چالش آموزشینیازهاي ، عملکردهاي مورد انتظار
علوم پزشکی پرداخته است.  هايدانشگاهکادمی روي رهبران آ

منسجمی در زمینه توانمندسازي رهبران آکادمیک  ریزيبرنامه
 از آنان حالدرعینعلوم پزشکی وجود ندارد اما  هايدانشگاه

رود که نقش رهبري اثربخش را ایفا نمایند. نتایج انتظار می
) که به بررسی رهبري در یکی از 1390شکور (مطالعه 
هد دنشان می، علوم پزشکی ایران پرداخته است هايدانشگاه

اهمیت چندانی براي ، باشندمدیران که عمدتاً پزشک می
اي هیک از آنان دورههیچ کهآنرهبري قائل نیستند و علیرغم 
اند ولی خود را نیازمند گذراندن مدیریت و رهبري را نگذرانده

ز رسد تا زمانی که نیار میبنابراین به نظ؛ دانندها نمیاین دوره
مدیریت و رهبري توسط  هايمهارتبه توسعه فردي و ارتقاء 

اي تالشی بر، علوم پزشکی احساس نگردد هايدانشگاهمدیران 
تغییر شیوه مدیریت خود نخواهند کرد. این در حالی است که 

، در پژوهش حاضر موردبررسیمقاله  20شش مقاله از 
را براي مدیران  يو رهبرمدیریت  آموزشیهاي گذراندن دوره

 Bharwani؛ 1390، دانند (شکوردانشگاهی یک ضرورت می

et al., 2017 ؛Hupp, 2015؛1396، جوانک ؛ Jooste et al., 

 .)White et al., 2016 ؛2017
اگرچه ضرورت برگزاري ، نتایج پژوهش نشان داد

هاي اعضاي جهت ارتقاي توانمندي آموزشیهاي دوره
و مدیران آکادمیک در حوزه مدیریت و رهبري  میعلهیئت

پزشکی  و آموزشدرمان ، وزارت بهداشت موردتوجه
قرارگرفته است اما محدود بودن مطالعات مرتبط با حوزه 

د دهعلوم پزشکی نشان می هايدانشگاهمدیریت و رهبري در 
 و متمرکزمضاعف  و تالشکه این زمینه نیازمند توجه 

 نظام سالمت است. گذارانیاستس و نظرانصاحب
ر ب، مطالعات انجام شده در زمینه سبک رهبري اثربخش

 تأکیدرهبري  یو اثربخشآفرین مستقیم بین سبک تحول ارتباط
) Mahdinezhad et al., 2018؛ Saroyan et al., 2011دارند (

نه است. زمی یندر اکه مؤید نتیجه تحقیقات پیشین انجام شده 
Harvey )1995 معتقد است که رهبري دانشگاهی به ) نیز

دیدگاه رهبري  آن باید مبتنی بر آموزشیسبب ماهیت 
) اگرچه نتایج برخی 1384، ساعتچیباشد (آفرین تحول

مطالعات مؤید آن است که رهبران آکادمیک اثربخش بسته به 
کنند هاي مختلف رهبري استفاده میشرایط از سبک

)Shahmandi et al., 2011.( از یک استفاده یزنطالعات سایر م 
 دانند.ینمها مناسب وضعیت در تمامسبک رهبري خاص را 

)Jaafaripooyan et al., 2020.( ینهدر زمیقات زیادي که تحق 
رهبران دانشگاهی انجام شده است  یاندر مهاي رهبري سبک

از دهد که رهبران اکادمیک اثربخش از دامنه کاملی نشان می
 یرندگاي بهره میآفرین تا مراودهولرفتاري تح يهاسبک

رهبران ، نتایج مطالعه حاضر بر اساساما ؛ )1384، ساعتچی(
در زمینه  آموزشیآکادمیک جامعه علوم پزشکی در ایران که 

عمدتاً از سبک رهبري آمرانه ، اندمدیریت و رهبري ندیده
رسد آموزش مدیران آکادمیک بر کنند. به نظر میاستفاده می

ک هاي سنتی به سمت سبسبک رهبري ایشان از سبک تغییر
 تواند مؤثر باشد. مطالعات محدودي به بررسیمی آفرینتحول

اند مدیران دانشگاهی پرداخته و انتصابشیوه انتخاب 
اولین گام ) 1384( یساعتچ). 1390، شکور ؛1384، ساعتچی(

اهی را دانشگ انتصاب مدیران براي تبیین سیستم انتخاب و
گانه رهبري اثربخش دانشگاهی هاي هشته به شاخصتوج
، يگروه ساز، از: ایجاد جاذبه اندعبارتداند که می

داشتن ، بهبود مستمر عملکرد، توانمندسازي گروهی
 گري.بخشی و مربیالهام، یابیخودارز، اندازچشم

تنها مالك انتخاب مدیران ، مطالعه حاضر بر اساس
داشتن مدرك ، زشکی در ایرانعلوم پ هايدانشگاهآکادمیک 

اي در زمینه شیوه انتخاب دکتراي پزشکی است و هیچ مطالعه
هاي اثربخشی مدیران شاخص یینو تعمدیران آکادمیک 

 در مطالعاتعلوم پزشکی انجام نشده است.  هايدانشگاه
سطوح  رانینگرش مد و و دركها دیدگاه، موردبررسی

 يمقوله رهبر به نسبت یعلوم پزشک هايدانشگاهمختلف 
 .پژوهشگران قرار گرفته است موردتوجه ندرتبهاثربخش 

 ینهر زمدشود با انجام مطالعاتی با رویکردي کیفی یم شنهادیپ
، علوم پزشکی هايدانشگاهدر رهبري آکادمیک اثربخش 

 یو آرمانوضعیت مطلوب ، هاي فعلیچالش، وضعیت موجود
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. با انجام مطالعاتی بررسی گردد در کشورمانرهبري آکادمیک 
ي مدل رهبررهبري آکادمیک و تبیین  در حوزه تریقعم

توان یم، علوم پزشکی هايدانشگاهدر  بخشراث آکادمیک
 و درمانپزشکان جوان را به رهبران اثربخش نظام سالمت 

 نمود. کشور بدل

 سپاسگزاري
مطالعه و  در انجامدانیم از کلیه کسانی که الزم می بر خود
 مقاله حاضر ما را یاري نمودند تشکر کنیم. نگارش

 تعارض منافع
 تعارض منافعی ندارند. گونهیچهنویسندگان 

 منابع
 نقش بر مؤثر عوامل). 1393( ر.، اقدام یوسفی و .ف، يمظفر نیام

 .زیتبر دانشگاه موردي مطالعه :آموزش هايگروه رانیمد
-65، 72، یعال آموزش در يزیربرنامه و پژوهش فصلنامه

143. 
اي ). بررسی نقش واسطه1394( س.، تب و .م، رنجبر .،م، باقري

اعتماد و خود کارآمدي جمعی بر رابطه بین رهبري 
 ،آموزشیهاي پژوهش در نظام .عملکرد تیمی و آفرینتحول

9)31( ،62-127. 
). ارائه 1395( الف.، کردي و .م، عزیزي .،م، فرزانه .،ج، پورکریمی

 آموزشیهاي اي مدیران گروهي حرفههاالگوي شایستگی
 .170-147، 34، نامه آموزش عالی .دانشگاه تهران

 يالگو). 1392( م.، يریشهم و .م، رهگذر .،ح، آراسته .،پ، يجعفر
ها و هاي آموزشی دانشگاهاثربخشی مدیران گروه ءارتقا

رفاه و توسعه  يزیربرنامه فصلنامه .مراکز آموزش عالی
 .209-50، 14، یاجتماع

 .س، یسلطان و .ج، یمیپورکر .،خ، یلیاب .،م، یاولیل جوانک
 يهاگروه رانیمد ياحرفه توسعه مدل رائها). 1398(

 شهر یدولت یپزشک علوم هايدانشگاه مورد :ینیبال آموزش
، یپزشک علوم در آموزش يراهبردها دوماهنامه .تهران

10)3( ،180-202. 
 .سمت تهران: .تیریمد اصول). 1399( ع.، انییرضا

 يرهبر يالگو یطراح). 1384(ع. ، ییپورشوزیعز ؛ وم، یساعتچ
 دانشور یپژوهش -ی علم دوماهنامه .یاثربخش دانشگاه

 .18-1، 12)11(، رفتار
سبک ). 1390( م.، یقاسم ؛ وم، زادهیعل .،ل، بذرافکن .،م، شکور

 هدانشگا یانیم سطوح رانیمد در اثربخش يرهبر و يرهبر
آموزش  یرانیمجله ا .1388 در سال اصفهان یپزشک علوم

 ينامه توسعه آموزش و ارتقاژهی/ ویعلوم پزشک در
 .125-65، )9(11، سالمت

 .م، یحسن ؛ وح، يقالوند .،م، عباس زاده دیس .،ن، یبوکان یصدق
اثربخش و  يروابط چندگانه رهبر لیتحل). 1397(

 مراکز در یانسان يروین يوربا بهره يراهبرد يزیربرنامه
، يوربهره تیریمد .یغرب جانیباراستان آذ یآموزش عال

12)45( ،31-69. 
 نیارتباط ب ).1393( .ح، خوشرنگ ؛ وع، هیلو ياسد .،م، يطاهر

 تیو رضا آموزشی يهاگروه رانیمد يرهبر يهاسبک
 ،نگرجامعیی ماما و يپرستار .علمیهیئت ياعضا یشغل
71 ،56-63. 
 الف.، اکرادي ؛ وس، غیاثی ندوشن .فح ،رحیمیان .،ع، عباس پور
ریزي سازي برنامه). طراحی الگوي پکپارچه1396(

 هاياهدانشگپروري و مسیر پیشرفت شغلی مدیران جانشین
 .95-75، )39(11، آموزشیهاي پژوهش در نظام .دولتی

مؤثر  منر لماعو سیر). بر1396( ز.، ترکانلو ؛ وح، زادهخان انیعرفان
و  پیشرفت شنگیزابر زنمندسااتو يهبرر تأثیر: يوربر بهره

، 40 .يوربهره تیریمد، هنیذ ترغیبو  بخشملهاا شنگیزا
57-131. 

 م.، فراستخواه ؛ وب، دري .،م، پرداختچی .،س، غیاثی ندوشن
 پروري مدیریت در). تأملی بر استقرار نظام جانشین1391(

در  مه پژوهشفصلنا، یه داده بنیادازنظرمدل برآمده ، دانشگاه
 .49-7، )19(6، آموزشیهاي نظام

 ،يکجور ؛ وم، ینیام .،الف، راد یمؤمن .،ص، رمختارپو .،ف، یلطف
 يهاگروه رانیمد يرهبر يهاسبک یبررس). 1391( .ج

و ارتباط آن با تعهد  رازیش یآموزش دانشکده پزشک
 .239-233، 3، هرمزگان یمجله پزشک، یسازمان
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