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 ستالمت  و ستازمان  شترفت یپ در ییستاا  بت  نقت   مطلتوب  مت یریت  بت   نستبت  نگترش  :مقدمه

در آینت ه نادیتک   ، جتا آ یدانشگاه علوا پاشک انیدانشاو از آناایی ه . دارد یانسان یاه یسرما

، خواهن  داشت های آنانهارهنان و خانواده سالمت نیمأمربوط  و ت یهاگانیدر اداره  ی ینق  هل

آجتا نستبت بت      یدانشتگاه علتوا پاشتک    انینگرش دانشاو تیوضع نییتعبا ه    پژوه  نیا

 .ش  انااا «مطلوب م یریت یالگو»

دانشگاه  یدانشاو 015. انااا ش  6021یلی در سال تحل –توصیفی این پژوه  :روش بررسی

هتا از  داده یآورجات   بترای . وارد پتژوه  شت ن   ستاده   یبت  روش تصتادف   آجتا  یعلوا پاشتک 

محنتوا   ییروا ه  «مطلوب م یریت یالگو»پرسشنام  محقق ساخن  سنا  نگرش افراد نسبت ب  

 .  بود اسنفاده ش قرار گرفنیی  أی و پایایی آن مورد تو صور

 «مطلوب م یریت الگوی»دانشاویان نسبت ب  نگرش  هل ناره یارو انحرا  مع یانگینم ها:یافته
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بتا ابعتاد    تحصتیل  محل دانشک ه ینب، ینهاچن. (p<50/5) وجود داشت معکوسیدار یمعن ی ضع

. (p<50/5) وجود داشت یداریارتباط معن «(ی)فرد شخصینی شایسنگی»و  «م یرینی شایسنگی»

 الگتوی » هتل  نارهو  «(ینی)شخص فردی شایسنگی»، «م یرینی شایسنگی»با  تحصیلی رشن  ینب

 .(p<50/5) وجود داشت یداریارتباط معن یان« مطلوب م یریت

مت یریت   الگوی» ب آجا نسبت  یدانشگاه علوا پاشک یاننگرش دانشاو :گیریبحث و نتیجه

ستایر دانشتاویان و هارهنتان    بر روی  انااا مطالعا  بیشنر. مطلوب بود یاربسدر ح  ، «مطلوب
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 مقدمه

ره ر  و  رماندهی از جیله الطالحاای اس  که ، مدیری 

ها مورد استفاده قرار ها  نمامی و سایر سازمانبه و ور در حوزه

هبا  ظیرنمبامی بیشبتر از البطالح     در حوزه، در واقع. گیردمی

و در مطالیاب اخیر ایبن دو واژه   شدهمدیری  و ره ر  استفاده 

ره بر   ، از دیبد کارکنبان  . [1]د نشبو یکسان در نمر گر ته می

دهبد و در رسبیدن ببه    شام  هر کار  اس  که ره ر انجام می

قاب  اعتیاد . ثر اس ؤاهدا  و بهینه ساز  کارکنان و سازمان م

یز عنصر کلیبد  در قبرار گبر تن در جایگباه ره بر       ، بودن

هبا   یز مییار زیربنایی برا  هیه گبروه  این امر چرا که، اس 

، اجبار  ، هبا  آموزشبی  سازمان یا ته انسانی از جیله در گروه

. [2] اسب  الیللبی  هبا  ببین  دولتی یا سبازمان ، مته ی، نمامی

لبالحی   . [3]مدیری  نقش کلید  در مو قی  سبازمانی دارد  

 قابب   کبه  اوانینبد  اسب    یبز   رماندهی مطلوب مدیری  و

  یشبر ته  نمبامی  اسبلیشاب  یبا  و  نباور   گونههیچ با میاوضه

 مل  مشا مان و ا حر ه خ رگان،  رماندهان و مدیران. نیس 

 نیروهبا   آینبده  و  یلبی  مو قیب   اضبیین  مسئول که هستند

 حاضر عصر در. [4] هستند لل  و جنگ ها موقیی  در مسل 

. شبود مبی  ای یبر   رمانبدهی  ببه ، نمبامی  عرلبه  در ره ر  از

 الینفببز جبزء  و البلی  ارکبان  از یکبی  مبدیری  و  رمانبدهی  

ره ر  نمامی یز »نویسیدر می 1کلر. [5]اس   مسل  نیروها 

اوانایی و قبدرب  ، هنر و یز  یالی  خالقانه م تنی بر شتصی 

  راینبد   رمانبدهی ، نمبامی  دیبدگاه  از. [6]« روانی  برد اسب   

 نمبامی  ها ارزش بر م تنی  یشر ته و متوالی،  یوسته، سنجیده

 از ا براد  ببر  اأثیرگتار  روند،  رماندهی، دیگر ع ارای به. اس 

 الزامباب  از استفاده با انگیزه ایجاد و هدای ، هد  اییین یری 

، نم  بر م تنی ها ااکتیز و هااکنیز و ره ر  ها ویژگی و

، 5] اس  سازمان به ود و مأموری  انجام برا  اخالق و انض اط

 رماندهی و مدیری  دو ویژگی نزدیبز ببه هب  مشسبوب     . [5

 از بتشبی  مبدیری  را ، در برخبی متبون  ، با این وجود. شوندمی

                                                 
1. Keller 

، جهاب زیاد   رمانبدهان و مبدیران   از. [9] دانند رماندهی می

 سب ز . [1]بسیار  از جیله اوانایی ره ر  دارند  مشابه وظایف

 و سبازمان  سبرمایه  از عمییبی  بتش اواندمی نامناسب ره ر 

 سبط   ببه  دسبتیابی  منمبور ببه  را شایسبته  کارکنان ها االش

 آن از حاکی مطالیاب از برخی. [11] کند ا اه سازمانی ور بهره

 ایهبد  ببر  نمامی مدیران و  رماندهان ره ر  س ز که هستند

 بنبابراین . [11، 11] دارد م  تی و مینادار ثیرأا کارکنان سازمانی

دارا   کبه  رسبند مبی  خودکفبایی  به مسل  نیروها  لورای در

 جسارب با که دنباش نوآور و سازگار، چابز  رماندهان مدیران و

،  ویبا  ها مشیط در مأموری  مو   انجام به قادر عی  ابتکار و

 مبدیران و  رمانبدهان  ، رواز ایبن . [12] باشبند   یچیده و نا ایدار

 ایبن  الزمبه . برسانند حداک ر به را خود ره ر  ها اوانایی باید

  رلبتی  هبر  از استفاده و روزانه، منم  بازاندیشی و مطالیه، امر

 دو در ارابش  در ره ر  مه  ملزوماب. [4] اس  بهساز  برا 

هبا   لبالحی   و لبفاب  شام  که گیردمی قرار گسترده ی قه

 هبا  ویژگبی  شبام   لبفاب . اسب    رماندهان مدیران ارشد و

 و هوش، اخالق، باورها نمیر  رمانده درونی مدیر و و شتصیتی

 هبایی مهبارب  و اقبداماب  به مربوط هالالحی  و اس  زکاوب

 ببر . [13، 5] هسبتند  دسبتیابی  و اوسیه، هدای  شام  که اس 

 جسبتجو   در مسبتیر  یبور ببه  نمامی ها سازمان، اساس این

 از کببه هسببتند اثربتشببی ره ببران و مببدیران،  رمانببدهان

، راسبتا  هیبین  در. باشبند  برخبوردار  انسبانی  واال  ها اندیشه

 مطلبوب   رماندهی و مدیری  لشی  از درز و شناسی اندیشه

 در اساسبی  هبا  اولوی  جزء اواندم تنی بر اسناد باال دستی می

 از. [5]گبردد   مشسبوب  مسبل   نیروهبا   مدیری  و  رماندهی

 ایبن  م بین ، سبازمانی  و شیلی نگرش سنجش مطالیاب، یر ی

 زمینبه  ایبن  در را واحبد   الگبو   هبا سبازمان  که اس  واقیی 

 و هسبتند  سبازمانی  هر ها سرمایه، کارکنان. [14]اند نپتیر ته

 با منابع این لشی  مدیری  گرو در سازمانی اهدا  به دستیابی

 خبود  اجتیباعی  و  برد   هبا  ر تار  در کارکنان. اس  ارزش

، هبا سبازمان  مدیران برا  اظلب آنچه و دارند زیاد  ها افاوب

 از کارکنبان  ببا  ر تبار  انمبی   نشوه، دارد بیشتر  بسیار اهیی 
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 ببه  نس   آنها نگرش نوع در ثیرگتارأا متییرها  به عل  یری 

اس  کبه   ی هن یشگرا یزنگرش . [14] اس  سازمان و شی 

از  یبا درجاا، موضوع خاص یاء یش،  رد یزدر مورد  یابیبا ارز

 یزاریناز متیا کهنگرش . شودیم یانمطلوب و نامطلوب ب ق ی 

میالببر  یاجتیبباع یشناسببدر روان ی مفبباه یناببر و ضببرور

 یو اجتیباع   عیلکبرد  برد   أعنوان منشب به، دشویمشسوب م

واکبنش و     رد ببرا  یبوده و موجب آمادگ ی اهی زحائ، انسان

 نشبان  مطالیباب ، راسبتا  یندر هیب . [15] شبود یم یعوقا یرافس

 و انگیبزه  ایجباد  ببرا   عباملی  اوانبد می  رد نگرش که اندداده

، در واقببع. [14] باشببد کببارایی ا ببزایش آن متیاقببب و رضببای 

که برا  مبدیران   مطلوب مدیری  و  رماندهی به نس   نگرش

 و به بود  در بسبزایی  نقبش  اوانبد مبی ، بسیار حائز اهیی  اس 

 هبا  سبرمایه  سبالم   و بهداش  هیچنین و سازمان  یشر  

 .باشد داشته انسانی

 مطلوب  رماندهی و مدیری  به نس   ا راد نگرش سنجش

 هبا سبازمان  مبدیران  و اشلیلگران برا  ظامضی موضوع هیواره

 نشبده  یراحبی  منمور بدین میت ر  و جامع ابزار ااکنون و بوده

 بررسبی  زمینه در خالء وجود م ین نیز موجود متون مرور. اس 

 در مطلببوب مببدیری  و  رمانببدهی بببه نسبب   ا ببراد نگببرش

یکببی از . اسبب  نمببامی هببا سببازمان در ویببژهبببه هبباسببازمان

 اببزار  اوانمی آیا ها این اس  کهسازمان در ها  مدیراندظدظه

 و  رمانبدهی  ببه  نسب    ا راد نگرش سنجش برا  استاندارد 

 ؟نیود یراحی مطلوب مدیری 

 اببدوین بببه مرحلببه دو در حاضببر  ببژوهش، منمببور بببدین

 آن دن بال به و اس  کرده اقدام نیاز این ر ع جه  ا  رسشنامه

 نگبرش  وضبیی   کبه  اسب   سبوال  ایبن  ببه   استگویی  ی در

 و مبدیری   ببه  نسب    آجبا   زشبکی  علوم دانشگاه دانشجویان

  ژوهشبگران  منمبور  ببدین  ؟اسب   چگونبه  مطلبوب   رماندهی

 ا سببر اربیبب  منشببور بببومی الگببو  از اسببتفاده بببه اصببیی 

از « مطلوب مدیری  الگو » بر م تنی آجا ا سر  ها دانشگاه

 و گر تنبد  اولیبه  الگبو   یبز  عنبوان منمر اسناد باالدستی ببه 

 ابیباد  ببه  اوجبه  ببا  ا  رسشبنامه  ادوین به م ادرب آن دن البه

 هامؤلفه، هاشاخص الگو این در. نیودند متکور الگو  در موجود

 حبببوزه» بیبببد دو در مطلبببوب مبببدیری   الگبببو ابیببباد و

 کبه  «اسالمی اربی /نهاد  حوزه» و «نمامی آموزش/ا حر ه

، هسبتند  رگبتار یاأث دانشبگاه  یآموزشب  و یتب یارب  هبا برنامه بر

 یسببتگیشا هشبب ، اساسببی بیببد دو ایببن. اسبب  شببده اببدوین

 که دهندیم  کش را آجا ینمام  هاگانی  یریمد و ی رمانده

ی، سبازمان ی، تیریمبد   هایستگیشا از ع اراند هاشایستگی این

 چهبار . یتیشتص و  اعتیادی، اخالقی، ارزشی، ایالعاای، عیل

 و «نمبامی  آمبوزش /ا حر به  حبوزه » بید به مربوط اول مؤلفه

 اربیب  /نهباد   حبوزه » یبد بُ ببه  مرببوط  زین  بید مؤلفه چهار

 زمینبه  در مناسبب  اببزار   قبدان  ببه  اوجه با. گرددیم «اسالمی

 کبه  ا مطالیبه ، مطلوب مدیری  به نس   ا راد نگرش سنجش

 ببه  اوجبه  ببا ، لبتا . نشد یا   باشد این مه   رداخته بررسی به

 به که آجا  زشکی علوم دانشگاه دانشجویان گروه خاص اهیی 

 متتلبف  هبا  یگبان   بایور و مبدیران   کارکنان عنوان به زود 

 نقبش  و شبوند می کاربه مشیول یهور  اسالمی ایرانج اراش

 جامیه عیوم سالم  مینأا و مربویه ها یگان اداره در کلید 

 مسبل   نیروهبا   هبا  خانواده و وظیفه،  ایور کارکنان ویژهبه و

 آمبوزش  مراکبز  کبه  مه  این گر تن نمر در با و خواهند داش 

 در راه ببرد  سببازمان یببز عنببوانبببه مسببل  نیروهببا  عبالی 

 مطالیبه ، [16] دارنبد  حیباای  نقش مسل  نیروها  اوانیندساز 

 علبوم  دانشگاه دانشجویان نگرش وضیی  اییین هد  با حاضر

 .شد انجام «مطلوب مدیری  الگو » به نس   آجا  زشکی

 روش بررسی

در دانشگاه  1396اابستان  در یلیاشل –این مطالیه اولیفی

دانشگاه علبوم    دانشجو 364. لورب گر  آجا  یعلوم  زشک

 ینببد . وارد مطالیبه شبدند   سباده  یبه روش اصاد  آجا ی زشک

دانشگاه  یاندانشجو یس )ل گیر نیونه چوبکه ابتدا چار یبارا

، سبپس . شد یهآجا( از میاون  آموزش دانشگاه اه یعلوم  زشک

. ا راد مورد نمر انتتاب شدند یبا استفاده از جدول اعداد اصاد 

( d) یر گو دق  نیونه 95/1 (α) اییینان سط  با نیونه حج 
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 [15] 1مورگبان  و کرجسبی  جبدول  از استفادهو با  15/1میادل 

 نهایب   در، ریبزش  %21 احتسباب  ببا  که شد مشاس ه نفر 312

ورود به مطالیه ع بارب از   یارها می. شدند مطالیه وارد نفر 364

آجبا و   یدر دانشگاه علوم  زشبک  ی شاظ  به اشص دانشجویان

از مطالیبه   خبرو   یارهبا  می. به شرک  در مطالیبه ببود   ی ایا

در هبر زمبان از مطالیبه و      به ادامه هیکار ی شام  عدم ایا

مشتصباب    رسشبنامه . ها ببود نیودن  رسشنامه ی ناقص اکی

مطلبوب   مدیری   نگرش ا راد نس   به الگو سنجشو    رد

  یاکی، ورود به مطالیه را داشتند طیکه شرا یانیاوسط دانشجو

الزم در خصبوص   شابیاوضب ،  رسشبنامه   یب ق ب  از اکی . شد

 اریب  رسشنامه اوسبط کیبز  ژوهشبگران در اخت     ینشوه اکی

  یب اکی نبه یاالب آنبان در زم ؤقرار داده شد و به س انیدانشجو

الزم به  کر اس  کیز  ژوهشبگران  .  رسشنامه  اسخ داده شد

 رسشبنامه    یب ببا نشبوه اکی  ، هاداده  آورق   از اقدام به جیع

  ورآگرد ابزار.  ژوهش آشنا شدند  یاوسط ا  لورب حضوربه

  رسشببنامه اولبتببش . دو بتببش بببود رمشببتی  ببب هبباداده

سنجش نگرش ا براد    رسشنامهدوم  بتش و   رد مشتصاب

اببزار   زی رسشنامه  نیا. بودمطلوب  مدیری   نس   به الگو

ا سبر    یب کبه ببر اسباس منشبور ارب     اسب   سباخته   ژوهشگر

مطلبوب از   مبدیری    بر الگبو  یم تنآجا   ا سر  هادانشگاه

  دارا  رسشبنامه  نیب ا. شده اس  ییراحاد باالدستی منمر اسن

 بیبد  ریب ز چهار با «ی/آموزش نمام احوزه حر ه» یدو بید الل

حوزه »( و یو علی یایالعاا، یسازمان، یتیریمد  هایستگی)شا

، یارزش  هایستگیشا) یدبُ ریز چهار با «یاسالم  ی/ارب نهاد

، بید ریهر ز  هات یایداد آ. اس ( یتیو شتص  اعتقاد، یاخالق

 ت یب هبر آ . اسب   مورد 32ابزار   هات یمورد و ایداد ک  آ چهار

، مبوا ق  ، مبوا ق   )کبامالً   انهیگز  نج یکرایل فیلورب یبه

  و نیبره  شده اس یمتالف ( یراح کامالً، متالف ، ندارم  نمر

موا ق ( بدان اختصاص داده شده  )کامالً 5متالف ( اا  )کامالً 1

 نیب ا. انبد شبده  یلورب میکوس یراحب االب بهؤس یبرخ. اس 

                                                 
1. Krejcie & Morgan 

ید بُ 1ال ؤس، یتیریمد یستگیید شابُ 3ال ؤاالب ع اراند از سؤس

 2ال ؤسب ، یایالعاا یستگیید شابُ 2ال ؤس، یسازمان یستگیشا

 4ال ؤسب ، یارزشب  یسبتگ یید شابُ 3ال ؤس، یعلی یستگیید شابُ

ال ؤو سب   اعتقاد یستگیبید شاُ 1ال ؤس، یاخالق یستگیید شابُ

ببه   یدهب نشبوه نیبره   بیارا نیبد. یتیشتص یستگیید شابُ 4

 )کبامالً  1متبالف ( ابا    )کامالً 5لورب نیره االب متکور بهؤس

 ریب متی 161ابا   32 نینیراب  رسشنامه بب  مشدوده. موا ق ( بود

 مبدیری    الگبو نگرش هیسوار ببا   نیو نیراب باالار م  بوده

، متوسبط  64-96، نبامطلوب  32-64 نینیراب بب . اس مطلوب 

. شدمطلوب در نمر گر ته  اریبس 125-161مطلوب و  125-96

  هاا سر دانشگاه  ی رسشنامه هیراه با کتابچه منشور ارب نیا

منمبر اسبناد   مطلبوب از   مبدیری    بر الگو یم تنآجا   ا سر

نفر از  12 اریدر اخت  ژوهشگران اوسط ییراح از  س، باالدستی

  الگببو  یو آشببنا بببه مفبباه  لبباح نمران در حببوزه ابزارسبباز

آموختگببان ا ببراد دانببش نیببا. مطلببوب قببرار گر بب  مببدیری 

در  یدرسب   زیب رو برنامه  یریمد،   رستار، ی زشک  هارشته

،  احر ه  و دکترا یاتصص  ارشد و دکترا یمقایع کارشناس

اراببش  یشبباظ  در دانشببگاه علببوم  زشببک یاتصصبب اریدسببت

و  ...ا هیب بق یدانشبگاه علبوم  زشبک   ،  جیهور  اسالمی ایبران 

 بژوهش    یاببزار اوسبط اب   . اهران بودند یدانشگاه علوم  زشک

. دیب قرار گر   و الالحاب الزم اعیال گرد یمورد بررس مجدداً

 یبی روا،  س از اعیال نمراب کارشناسان و لاح نمران مربویه

 دییب أا جهب  ، سپس. گر  قرار  دییأابزار مورد ا یفیک  مشتوا

 علبوم  دانشگاه  دانشجو 21 اریاخت در  رسشنامه،  لور ییروا

 دگاهید از  رسشنامه در موجود ابهاماب و گر   قرار آجا ی زشک

دو ویژگی مهب  یینبی   ، ییای ا نییای جه . دیگرد مرافع شانیا

 برا . هیسانی درونی و ث اب  رسشنامه مورد آزمون قرار گر  

 انینفبر از دانشبجو   21 نی رسشبنامه بب  ، یدرون هیسانی نییای

 91/1کرون باخ    لفبا آو  دیگرد عیآجا اوز یدانشگاه علوم  زشک

 دس  آمد که حاکی از هیسبانی درونبی مطلبوب  رسشبنامه    به

 از نفبر  15 اریاخت در  رسشنامه، برا  بررسی ویژگی ث اب. اس 

. شبد   یاکی و گر   قرار آجا ی زشک علوم دانشگاه انیدانشجو
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 ا براد  هیبان  اوسبط  ها رسشنامه مجدداً هفته دو گتش  از بید

 داریمین  آمار نمر از مرحله دو جینتا یهی ستگ که شد  یاکی

 .شد دییأابزار ا ییای ا بیارا نیبد. (r=51/1و  p=121/1) بود

 21نسبته   SPSSدر نبرم ا بزار   ،  آورگبرد ها  س از داده

 آزمبون  از  ژوهش مورد متییرها  اوزیع بررسی جه . وارد شد

سبط    ینکبه استفاده شد که با اوجه به ااسییرنو   کولیوگرو 

مطلبوب کیتبر از    مبدیری    ابیباد الگبو   یهکل  برا  داریمین

. بودنبد  یرنرمالظ یعاوز   ژوهش دارا یرها بود؛ لتا متی 15/1

 یفیاولب   از آمارهبا  یرهامتی ی و اشل یفجه  اول، رویناز ا

 یوهیچون  یلیو درلد( و اشل ی راوان، یارانشرا  می، یانگین)م

سبط   . اسبتفاده شبد   یرمناسبپ  ؤرو والیس کروسکال ،یتنیمن و

 .در نمر گر ته شد p<15/1  داریمین

 یاخالق دانشگاه علوم  زشبک  تهیکی بیمطالیه به اصو نیا

از واحبدها  مبورد   ی آگاهانه شفاه  یرضا، هیچنین. دیرسآجا 

کبه   نیودنبد حالب    نانیایی  ژوهشگران. دریا   شد ژوهش 

کرده و  زدر یمورد  ژوهش هد  مطالیه را به درست  واحدها

ببه  ، نیهیچنب . ن بود  آنهبا  متوجبه    شبار  ایب  عینوع اطی چیه

که شرک  در مطالیبه   شد هداد نانیمورد  ژوهش ایی  واحدها

  ورآجیبع   هبا دادهایام . و ادامه حضور در آن داویل انه اس 

شبد و حب  خبرو       یبور مشرمانبه ضب ط و نگهبدار    ببه  شده

. شبد شبناخته    یمورد  بژوهش از مطالیبه ببه رسبی      واحدها

  واحبدها به حفبظ منبا ع     ندیخود را  ا  ژوهشگران، نیهیچن

 یشتصب   هبا که قضباوب  شدندو متیهد  نیودند  ژوهش مورد

دسب   هو از ایالعاب بب  ننیودهوارد مطالیه  وجه چیخود را به ه

حال   جینتا، هیچنین. نکننداستفاده  یمنا ع شتص  آمده برا

  مربویه و واحبدها   هاسازمان نیمسئول اریاختاز  ژوهش در 

. گر بب قببرار  شببانیا درخواسبب  لببورب درمببورد  ببژوهش 

نشبر مطبرح شبده     البول   یب خود را ملزم به رعا  ژوهشگران

 .نیودند 1نشر اخالق یالیلل نیب تهیکیدر

                                                 
1. COPE 

 هایافته

 مییبار  انشبرا   و میبانگین  که داد نشان  ژوهش ها یا ته

 یسال( با دامنه سن 49/21±31/3)  ژوهش مورد واحدها  سن

، (%59) مرد  ژوهش مورد اک ری  واحدها . سال بود 46اا  15

  در دانشبکده  رسبتار   ی مشبیول ببه اشصب   ، (%5/91) مجرد

، (%52) یدر مقطببع کارشناسبب ی مشببیول بببه اشصبب، (4/31%)

 یشبگاه آسا یبا و ساکن در خوابگاه ( %1/52). ا.ا.اراش   یهبورس

 .بودند( 1/95%)

 نیره یارو انشرا  می یانگینمطالیه نشان داد که م ینا نتایج

  ببژوهش مببورد واحببدها  مطلببوب مببدیری  الگببو  کبب 

 نگرش( %1/64) اک ری  آنها( و 1بود )جدول  25/15±65/134

 . داشتند( 2)جدول  این الگو به نس   مطلوبی بسیار

 میبانگین  جزیبی  اخبتال   ببا  کبه  دهبد مبی  نشان 1 جدول

 یبد بُ در  بژوهش  مبورد  واحبدها   شبده  کسبب  امتیاز ارینک 

 یبد بُ در شبده  کسبب  امتیباز  بیشبترین  و «سازمانی شایستگی»

دهبد کبه اک بر    ینشبان مب   2 جبدول  .بود «یارزش شایستگی»

نسب     یمطلبوب  یار( نگرش بس%1/64مورد  ژوهش )  واحدها

 . داشتند «مطلوب مدیری   الگو»به 

 ابعادمورد پژوهش در  ینمره کسب شده واحدها یارو انحراف مع یانگینم -1 جدول

 مطلوب مدیریت الگوی کل نمره و مختلف

 حداکثر حداقل یار(انحراف مع±میانگین ) مطلوب مدیریت الگوی ابعاد

 50 7 97/56±80/5 مدیریتی شایستگی
 50 1 38/56±85/5 سازمانی شایستگی
 50 8 74/56±74/5 اطالعاتی شایستگی
 50 6 78/56±74/5 علمی شایستگی
 50 9 50/57±60/5 (ی)مکتب یارزش شایستگی
 50 8 86/56±18/5 اخالقی شایستگی
 50 8 90/56±94/5 (ی)ذهن اعتقادی شایستگی
 50 8 86/56±60/5 (ی)فرد شخصیتی شایستگی

 560 66 68/543±57/58 «مطلوبمدیریت الگوی»کل نمره

 واحدهای شده کسب نمرات سطوح نسبی و مطلق فراوانی توزیع -2 جدول

 «مطلوب مدیریت یالگو»نمره کل  از پژوهش مورد

 درصد فراوانی مطلوب مدیریت الگوی نمرات سطوح

 - - (45-63) نامطلوب
 3/3 56 (63-96) متوسط
 6/45 551 (96-558) مطلوب

 0/63 544 (558-560) مطلوب بسیار

 0/500 463 جمع
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  واحبدها  یلیاشصب  نییسالو  سن بیننشان داد که  نتایج

 مبدیری    الگبو »مورد  ژوهش با ابیاد متتلبف و نیبره کب     

وجببود داشبب   میکوسببیدار یمینبب یفارا بباط ضببی «مطلببوب

(15/1>p) .مبورد  واحبدها   اشصبیلی  مقطبع  ببین ، هیچنین 

 «مدیری  مطلبوب  الگو » ک  نیره و متتلف ابیاد با  ژوهش

 .(3( )جدول p>15/1) نداش  وجود دار مینی ارا اط

 اشصی  مش  دانشکده بین ژوهش نشان داد که  ینا نتایج

 «مببدیریتی شایسببتگی»مببورد  ببژوهش بببا ابیبباد    واحببدها

(131/1=p و )«ببرد شتصببیتی شایسببتگی ( )» (145/1=p )

 رشبته  ینبب ، ینهیچنب . وجبود داشب     آمبار  دارمینبی  ارا اط

 «مبدیریتی  شایسبتگی »مبورد  بژوهش ببا      واحدها اشصیلی

(111/1=p) ،«(یتی)شتصبب  ببرد  شایسببتگی» (135/1=p و )

 ارا باط  نیبز ( p=142/1) «مبدیری  مطلبوب   الگو » ک  نیره

با نیبره کب  و ابیباد     یرهامتی یرسا ینب. داش  وجود دار مینی

 یدهد  دار آمار یارا اط مین «مطلوب مدیری   الگو»متتلف 

 .(p>15/1نشد )

 گیریو نتیجه بحث

 انینگبرش دانشبجو    یوضی نییای ژوهش حاضر با هد  

مطلبوب   مبدیری    آجا نس   ببه الگبو   یدانشگاه علوم  زشک

 بژوهش در دو   یبن ا، جه  دستیابی به هبد   بوق  . شد انجام

ا براد   نگبرش  وضیی ساخ  ابزار جه  سنجش یینی ، قسی 

نگبرش   ی وضبی  یو بررسب مطلبوب   مبدیری   الگو  به نس  

ی ب    ببر . یدبه انجام رس آجا  زشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 دارا  مبدیری  ، شده در مرحله اول  ژوهش حاضر یابزار یراح

 شایسبتگی ، مبدیریتی  شایسبتگی  شبام   کبه  اسب   یدبُ هش 

 شایسبتگی ، علیبی  شایسبتگی ، ایالعباای  شایستگی، سازمانی

مورد پژوهش با  یواحدها تحصیلی ترم و تحصیلی مقطع، سنارتباط  -3 جدول

 مطلوب مدیریت ینمره کل الگو

 pمقدار  آماری آزمون و همبستگی ضریب متغیر

 * <0005/0 رو اسپیرمن آزمون، =r-505/0 سن
 356/0 رو اسپیرمن آزمون، =035/0r تحصیلی مقطع

 * <0005/0 رو اسپیرمن آزمون، =r-561/0 تحصیلی ترم

 15/1 از کیتر دار مینی سط * 

 مورد پژوهش یواحدها مشخصاتاز  برخیبر حسب  «مطلوب مدیریت یالگو»نمره کل  ایرتبه میانگین -5 جدول

 معیارانحراف میانگین آماری آزمون و داریمعنی سطح ایرتبه میانگین ابعاد متغیر

 983/0 59/585 زن جنسیت
 یو-ویتنی من

37/541 51/51 
 64/58 18/543 13/585 مرد

 647/0 75/585 مجرد هلأت وضعیت
 یو-ویتنی من

13/543 36/58 
 45/56 57/546 58/595 متاهل

 010/0 47/505 پزشکی تحصیل محل دانشکده
 والیس کروسکال

37/546 10/55 
 34/57 67/545 71/565 پرستاری

 80/56 89/543 44/585 پزشکی دندان
 95/51 70/546 38/595 پیراپزشکی

 *035/0 08/545 سالمت اطالعات یلیتحص رشته
 والیس کروسکال

44/534 34/51 
 10/57 75/545 59/564 پرستاری
 48/55 17/546 86/505 پزشکی

 76/58 54/548 16/501 عمل اتاق
 96/56 50/543 65/576 دندانپزشکی

 66/54 47/558 31/546 رادیولوژی
 55/55 49/541 14/585 آزمایشگاهی علوم

 49/54 54/535 50/554 پزشکی فوریت
 73/57 00/547 97/594 هوشبری

 35/58 43/544 56/573 موارد سایر

 905/0 91/585 . ا. ا. ج ارتش تحصیلی بورسیه وضعیت
 والیس کروسکال

73/543 58/58 
 15/58 51/543 73/579  یانتظام نیروی
 0 00/535 00/553 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت

 985/0 14/585 یشگاه/آساخوابگاه سکونت محل
 یو-ویتنی من

65/543 10/58 
 49/54 75/541 93/585 خانواده اعضای با منزل
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 اعتقبباد  شایسببتگی، اخالقببی شایسببتگی، (مکت ببی) ارزشببی

، در هیبین راسبتا  . اسب  (  رد ) شتصیتی شایستگی، ( هنی)

یبز  هرسب     انتمبامی  نیبرو   در (1394) هیکاران و خیر 

از منمبر اسبناد    نمبامی   رمانبدهی  خصولیاب عنوان وارسی با

 ایبن . نیودنبد  ابدوین  خصیصبه  سبیزده  ببر  مشبتی   باالدستی

 از ببودن  آگباه ،  بتیر  مسبئولی  ، مینو  یدبُ شام  هاخصیصه

 اشب   مجیوعه ره ر ، مدیری  حیطه متتلف اجزا  و ارکان

 و نامبه  یینآ ابالغ، نمامی واحد مدیری  سازماندهی،  رماندهی

، ببودن  مردمبی ، هبا دشبوار   مقاب  در استقام  و حل ، دستور

 اط یب  ، زیردستان با برخورد در سازمانی بین ها ارزش رعای 

 از  رهیبز ، نمبامی  اجرببه  و دانش، متتلف ایییراب و حواد  با

 عنبوان ببه  (ع)علبی  امیرالیبومنین  به زدگی و اوجه ر اه و اجی 

مب  در ابیباد   أببا ا . [9]ببود    بداکار  انسبان  یز ر تار  الگو 

اوان می، گانه مطالیه خیر  13ابیاد  گانه مطالیه حاضر وهش 

ید شایستگی مدیریتی که از مطالیه حاضر استترا  دریا   که بُ

ببا ابیباد ره بر  مجیوعبه و اطباب  ببا حبواد  و        ، شده اس 

یبد شایسبتگی سبازمانی ببا ابیباد      بُ، ایییراب از مطالیه خیبر  

ید بُ، نامه و دستورسازماندهی مدیری  واحد نمامی و ابالغ آیین

یبد شایسبتگی   بُ، ید آگاه بودن از ارکانشایستگی ایالعاای با بُ

ید شایستگی ارزشی )مکت بی( ببا   بُ، ید دانش و اجربهعلیی با بُ

القبی ببا   یبد اخ بُ، ها  بین سازمانیابیاد مینو  و رعای  ارزش

  ببا ابیباد  رهیبز از اجیب  و     یبد اعتقباد  بُ، ید مردمی ببودن بُ

ید زدگی و اوجه به امیرالیومنین به عنوان الگو  ر تار  و بُر اه

شتصیتی ) رد ( مستتر  از مطالیه حاضر با ببا ابیباد حلب  و    

 تیر  مستتر  از مطالیه خیبر  هیسبو   استقام  و مسئولی 

 افاوب مشتوا حی  از  وق ابزار دو همقایس، بنابراین اگرچه. اس 

، موجبود  سباختار   هبا  افاوب لیکن، دهدنیی نشان را خالی

  رسشبنامه ، حاضر مطالیه در. اس   ژوهش انجام شیوه عل به

ببر   یم تنآجا   ا سر  هاا سر دانشگاه  یاساس منشور ارب بر

شبده   ییراحب  منمر اسناد باالدسبتی  مطلوب از مدیری   الگو

 از  بس  هیب اول  الگبو  ییراح  برا،  خیر مطالیه در اما. اس 

  یحبد  ا بزار  نبرم  قالبب  دراسناد باالدستی  کام  متن مطالیه

  م نبا  عنوانبه و شد مشتص هایژگیو از  امجیوعه،  یوال

 ینیببازب   ببرا در مرحلبه دوم  . گر ب   قرار س یل چز ییراح

 کبرد یرو ببا  الگو آزمون سپس و شد استفاده یدلف روش از الگو

نمراب  ا  ی س از مصاح ه و در یینی. دیرس انجام به یشییای 

 ث باب  حیب   از. [9] شبد  نیابدو  یینهبا   رسشنامه،  رماندهان

 در و 91/1 حاضبر   رسشبنامه  در کرون باخ  آلفا  ضریب، درونی

  رسشبنامه   ایبایی  برابر   نشانگر که بود 51/1 خیر  مطالیه

 ژوهشگر متکور  اوسط شده یراحی  رسشنامه به نس   حاضر

هیکباران ببا عنبوان     و 1اوسبط ببو   که دیگر  ژوهشی در. اس 

 انجام نروژ  ا سران رو بر ، مه  شتصیتی ها مهارب اییین

 مهب  ، بااجرببه  ا سبران  دیبدگاه  از شتصبیتی  مهارب 12، شد

 آن از بیبد  و ببود   رماندهی آنها سأر در که شد داده اشتیص

، هوشبیار  ، شبجاع  ،  ای نبد  ، انسبجام  هیچون هاییویژگی

 هبوش ، یبادگیر   به عش ، بودن خودانمی ، شهروند ، عدال 

نمبر  ببه . [15]اشباره کردنبد    خالقیب   و انبداز  چش ، اجتیاعی

ببا مطالیبه    مطالیبه مبتکور   افاوب موجبود در  یشترینرسد بیم

 یشبتر ب یرانبی اس  که در مطالیباب ا   ید مینوحاضر اوجه به بُ

از  یاواند ناشب یم، افاوب ینعل  ا. مورد اوجه قرار گر ته اس 

در دو کشبور   یمبته   سیاسی و،  رهنگی، ها  اجتیاعیافاوب

 .باشد

 نگببرش وضببیی بببه بررسببی ، قسببی  دوم  ببژوهش در

 مبدیری   الگو  به نس   آجا  زشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 یب  از آن داشب  کبه اک ر   ی حکاها یا ته.  رداخته شد مطلوب

 نسب    مطلوبی بسیار نگرش( % 1/64)  ژوهش مورد واحدها 

حال  از  ک  نیره میانگین و داشتند مطلوب مدیری  الگو  به

قبرار   ییبباال  یارکه در سط  بس بود 65/134±25/15 این الگو

دانشگاه  یانراستا بودن نگرش دانشجوه  نیّامر م  ینا. ش دا

 ژوهش  یجنتا. اس  مطلوب مدیری  الگو آجا با  یعلوم  زشک

منمبر   کامب  از  ی رمانده  الگو یینکه با هد  اینیز  خیر 

  ر تار یابانجام شده بود نشان داد که خصول اسناد باالدستی

                                                 
1. Boe 
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ط  بسبیار  شبده در سب   یمیر   ها رماندهان در ایام چارچوب

در ببین  . اسب  راستا با این مطالیه که ه  [5] قرار داش خوب 

شایسبتگی ارزشبی   ، گانه الگبو  مبدیری  مطلبوب   ابیاد هش 

در . بیشترین میانگین را به خبود اختصباص داده ببود   ، )مکت ی(

یببد مینببو  در لببدر بُ، هیببین راسببتا در  ببژوهش خیببر  نیببز

 .[9]ها   رماندهی قرار گر ته بود خصیصه

 واحبدها   سبن  ین ژوهش نشان داد کبه بب   ینا  هایا ته

 مبدیری    متتلبف و نیبره کب  الگبو     ابیباد مورد  ژوهش ببا  

وجببود داشبب   میکوسببیدار یمینبب یفضببی ارا بباطب مطلببو

(15/1>p) .قرار ار ایین سنین در که دانشجویانیمینا که  ینبد 

 ابر   مطلبوب  نگبرش  و نیودنبد  کسب باالار  نیراب داشتند

 جبوان ببا   نس  هیسو بودن م ین که داشتند الگو این به نس  

، دلی  عدم جود  ژوهش مطاب  با ایبن حبوزه  به. اس  الگو این

هبا  ها  حال  از سایر  ژوهشامکان مقایسه این یا ته با یا ته

 .وجود نداش 

مبورد   واحدها  یلیاشص ارم یننشان داد که ب این مطالیه

مطلبوب   مدیری   متتلف و نیره ک  الگو ابیادبا  یز ژوهش ن

( کبه  p<15/1وجبود داشب  )   میکوسیدار یمین یفضی ارا اط

 یمینب  ینببد . اس  ها  ق لییا ته یدؤم یبه نوع یزن یا ته ینا

کسب نیودند و   ار نیراب باالاریین ا  هاارم یانکه دانشجو

یبور  ال ته هیبان . الگو داشتنداین نس   به   ارنگرش مطلوب

دار یارا اط گرچه مینب  ینها نشان داده شد ایا تهکه در قسی  

 بژوهش   یجنتبا ، ارا باط  ینهی در. بود یفضی یاربس یکنول، بود

 از ینمبام  ی رمانبده  یابخصولب  ینکه ب دادنشان  خیر  نیز

  رمانبدهان  خدم  مدب و درجه حسب بر منمر اسناد باالدستی

 .[9] نداش  وجود دار یمین افاوب، مسل  نیروها 

 مش  دانشکده ینکه بید این بود ؤم  ژوهش ینا  هایا ته

 «مبدیریتی  شایستگی»مورد  ژوهش با ابیاد   واحدها اشصی 

وجبود    داریارا باط مینب   «( ) برد  شتصبیتی  شایستگی»و 

 یرا زشکیدانشکده   نگرش دانشجویانکه لورب  ینبد. داش 

یبد  هبا در بُ دانشبکده  یرنس   به سا  باالار یانگینم یو  زشک

   ببرد یسببتگیشا»یببد در بُ. داشببتند «یریتیمببد یسببتگیشا»

و  یرا زشببکی   هببادانشببکده یاندانشببجو یببزن «(یتی)شتصبب

 یرسبا  یانرا نس   به دانشبجو   باالار  ارا ه یانگینم ی زشک

جود  ژوهش مطاب  ببا  ودلی  عدم به. ها کسب نیودنددانشکده

ها  حال  از سبایر  امکان مقایسه این یا ته با یا ته، این حوزه

 .ها وجود نداش  ژوهش

 شایسبتگی »مورد  ژوهش ببا    واحدها اشصیلی رشته بین

 کبب  نیببرهو  «(یتی)شتصبب  ببرد  شایسببتگی»،  «مببدیریتی

. وجبود داشب     داریارا اط مین یزن «مدیری  مطلوب الگو »

ایالعباب  ، ااباق عیب     هبا رشته یانکه دانشجو لورب ینبد

 «یریتیمبد  یسبتگی شا»یبد  در بُ ی زشک  های سالم  و  ور

 یاندانشببجو، ینهیچنبب. را کسببب نیودنببد   نیببراب ببباالار 

یببد در بُ یبب و  ور  هوشبب ر، ایالعبباب سببالم   هببارشببته

در . نیببراب را کسببب نیودنببد ینببباالار «  ببرد یسببتگیشا»

 «مدیری  مطلبوب   الگو»خصوص نیره ک  نگرش نس   به 

و  ی زشبک   های  ور، ایالعاب سالم   هارشته یاندانشجو

دلیب  عبدم جبود    ببه . نیراب را کسب کردند یناااق عی  باالار

ایبن یا تبه ببا    امکبان مقایسبه   ،  ژوهش مطاب  ببا ایبن حبوزه   

 .ها وجود نداش ها  حال  از سایر  ژوهشیا ته

 کب   نیبره  و متتلبف  ابیباد  ببا   برد   متییرها  سایر بین

 از. نشبد  دیده آمار  داریمین ارا اط «مدیری  مطلوب  الگو»

  ببر رو  یبران بار اس  که در ا یناول   ژوهش برا ینکه ا آنجا

 یسبه جهب  مقا  یمشبابه   ژوهشرسد یبه انجام م یاندانشجو

 .نشد یا  حاضر   ژوهشبا  آنیج نتا

از آن بود کبه نگبرش    ی ژوهش حاک ینا نتایجدر مجیوع 

مبدیری     الگو بهآجا نس    یدانشگاه علوم  زشک یاندانشجو

کبه   یانیدانشجو. برخوردار بود یمطلوب یاربس ی از وضی مطلوب

بودنبد نگبرش     اریین ا یلیاشص  هاار و ارمیین ا یندر سن

له از دو جن به  أمسب  یبن ا. الگو داشتند یننس   به ا  ارمطلوب

اوانبد  یمب  یجبه نت یبن ا، یر  یزاز . اس  ی م  و اشلأقاب  ا

از . باشبد  مبدیری  مطلبوب    الگو استق ال نس  جوان از ینم 

 یردر سبا  یبا شود کبه آ ینکته به  هن مت ادر م ینا، یگریر  د

 ینچنب  یبز ن ینمبام   هبا دانشبگاه و  یعلوم  زشک  هادانشگاه
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نگبرش   ی ببا وضبی   یلیسن و ارم اشصب  ینب یارا اط میکوس

راسبتا   یبن در ا یشبنهاد دو  ، لبتا . یبر خ یاوجود دارد  یاندانشجو

 یردر سبا  یاننگرش دانشجو ی وضی ینکهگرددر اول ایمطرح م

 یجو ببا نتبا   یمورد بررسب  ینمام  هادانشگاه یژهوها بهدانشگاه

 ببه  اوجبه  ببا  اینکه دوم. یردقرار گ یسهحاضر مورد مقا  ژوهش

،  زشبکی  علوم ها رشته اک ر درمدیری   دروس میفول ماندن

 از اک براً  را مبدیریتی  هبا  مهارب و نگرش، دانش، دانشجویان

 و آموزشبی  ها سیست  کارکنان و اسااید، ارقدییی دانشجویان

 میکبن  کبه  کننبد می کسب اجربی لورببه بهداشتی مراق  

 الگوهبا   ا براد  و ببوده  اشبت اه  هبا الگوبردار  این یگاه اس 

 ینکبه با اوجه به ا، رویناز ا. انتتاب نکرده باشند یمناس  1نقش

نه چندان   ایندهآجا در آ یدانشگاه علوم  زشک یاناک ر دانشجو

  هبا رده یرانعنبوان مبد  و بیضاً به یورعنوان کارکنان  ابه، دور

ارابش   یدرمبان  یبهداشبت  یست متتلف س  هایگانمتتلف در 

 از یبر  و  کار خواهنبد شبد  مشیول به جیهور  اسالمی ایران

ها  بشرانی ها  اللی مدیری  موقیی یکی از مسئولی  دیگر

  لبتا برگبزار   ؛[19]عهده  زشکان و  رسبتاران خواهبد ببود    به

 ی با مفباه  یاندانشجو ینا ییآشنا  در راستا یآموزش  هادوره

و مبدیری  مطلبوب     الگوموجود در  ی از جیله مفاه یریتیمد

 یابر در آنبان یب   دانش و نگرش مطلوب یجاداالش در جه  ا

 ببه  منجبر   بژوهش  ایبن  نتایج. گرددیم یهاول ی دوران اشص

 علبوم  دانشبگاه  دانشجویان نگرش سنجش جه  ابزار  ادوین

اوانبد  یشد که مب  مدیری  مطلوب  الگو به نس   آجا  زشکی

 ایبن ، هیچنبین . یبرد ها مبورد اسبتفاده قبرار گ    ژوهش یرسا در

 دانشبجویان  نگبرش  وضبیی   شدن مشتص به منجر  ژوهش

 یجنتبا  یبن شد که االگو  به این نس   آجا  زشکی علوم دانشگاه

 یروهبا  ن ی جه  هدا یو  رمانده یریتیدر سطوح متتلف مد

 یب  قابل ینمبام  یدرمبان  یبهداشبت   هبا یطدر مشب  یآا یانسان

 .کاربرد دارد

 یب  دلببه  این بود که حاضر ژوهش ها  یکی از مشدودی 

                                                 
1. role model 

لبتا  . ن ود یاابزار مه یکیّ ییروا یامکان بررس، یزمان ی مشدود

 یرو سبا  یکیّب  یبی هبا روا  بژوهش  یرشبود در سبا  یمب  یشنهاد 

، CVI ،CVR یهیچببون )بررسبب یسببنجروان  هببایبررسبب

 رسشنامه سنجش نگرش نسب   ببه     ( برا... و یعامل ی اشل

نویسبندگان  ، هیچنبین . انجبام شبود   مبدیری  مطلبوب    الگو

 و دیگبر  در جهب  بررسبی     هبا  بژوهش  کننبد  یشنهاد می

 الگو به این نس   متتلف ها رشته دانشجویان نگرش مقایسه

. انجبام شبود   ظیردولتبی  و دولتبی ، نمامی ها دانشگاه سایر در

  هبا رده  ببر رو  ی ژوهش مشبابه شود یم یشنهاد  هیچنین

علببوم   هبباو کارکنببان شبباظ  در دانشببگاه یریتیمتتلببف مببد

هبا و  دانشگاه یرسا یزو ن جیهور  اسالمی ایراناراش  ی زشک

مبداخالب   و متیاق باً  یردلورب  ت یدولتیرو ظ یسساب دولتؤم

سسباب  ؤحسب مبورد در م ، یمکف  هاالزم جه  ارائه آموزش

 .یردمتتلف لورب  ت

 و قدردانی تشکر

آجبا ببه شبیاره ث ب       یمطالیه در دانشگاه علوم  زشک این

و مببورد  یدهرسبب یببببه اصببو 19/4/1396 یخدر اببار 596354

 تبه یکی بیبه اصوو  دانشگاه قرار گر ته اس  ینا یمال ی حیا

بببببا کببببد آجببببا  یاخببببالق دانشببببگاه علببببوم  زشببببک 

IR.AJAUMS.REC.1396.43 از  یلهوسبب بببدین .دیرسبب

 مسئولین کلیه و ژوهش  ینشرک  کننده در ا یاندانشجو یهکل

 یبار   را  ژوهشگران،  ژوهش این انجام در که  یربط عوام  و

 .گرددمی قدردانی و اشکر نیودند

گونبه  نیاینبد کبه هبیچ   بدین وسیله نویسندگان اصری  مبی 

 .اضاد منا یی در خصوص  ژوهش حاضر وجود ندارد
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The students’ attitude of Aja University of 

Medical Sciences toward the idealistic 

management model 

Farsi Z1, *Sajadi SA2, Dormanesh D3, Beheshtifar M4 

Abstract 

Background: Attitude toward management models plays a significant 

role in the organization's progress and the health of human capital. 

Since the students of the Aja University of Medical Sciences will 

play a key role in managing the military health institutes and 

providing health for army personnel and their families in the future, 

so this study was conducted to investigate the students’ attitude of 

Aja University of Medical Sciences toward the “Idealistic 

Management Model". 

Materials and methods: This descriptive-analytic study was performed in 

2017. Totally, 364 students of Aja University of Medical Sciences 

were recruited by simple random sampling method. A researcher-

made questionnaire was used to assess the attitude of subjects 

towards the “Idealistic Management Model”. The content and face 

validity of the questionnaire were confirmed. 

Results: The total score of students’ attitude toward the “Idealistic 

Management Model” was 134.68±18.27. Most of the subjects (64%) 

had a very favorable attitude toward this model. There was a 

significant negative correlation between age and educational grade 

with different dimensions and the total score of the “Idealistic 

Management Model” (p<0.05). Also, there was a significant 

difference between the college type and the dimensions of 

managerial and personality competency (p<0.05). Also, there was a 

significant difference between the field of study with managerial 

competency and personality competency with a total score of 

“Idealistic Management Model” (p<0.05). 

Conclusion: The students had a very desirable attitude towards the 

“Idealistic Management Model”. More studies to assess the attitude 

of other students and personnel in other setting are recommended. 

Keywords: Attitude, Students, Idealistic Management Model 
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