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Abstract 

Background: The main objective of all organizations is to improve the efficiency and effectiveness of 

the personnel’s performance and this partly depends on effective management. Managers are valuable 

assets and studying their behavior and personality dimensions may provide important guide for 

effectiveness and efficiency improvement. In this connection the aim of this study was to determine the 

association between organizational effectiveness and position of control in managers of staff in Shiraz 

University of Medical Sciences. 

Methods: The present study was a cross-sectional study. Statistical societies of this study include all 

personnel and managers of staff in Shiraz University of Medical Sciences. 168 subjects of 8 

departments were selected through randomize-stratified sampling and the data for the managers of 

these departments were also collected. The data were collected using 2 questionnaires of organizational 

effectiveness and Ratters' position of control. Finally, the data were analyzed using SPSS 15 and 

Kruskal-Wallis and Mann-Whitney Tests.  

Results: The results indicated that there was a significant association between organizational 

effectiveness and its dimension with managers' position of control (p<0.0001).  There was a significant 

correlation between organizational effectiveness and personnel educational levels (p=0.004). However, 

there were no relationship between organizational effectiveness and gender of the managers and 

personnel and managerial experience (p>0.05.  Moreover, the relationship between managers' position 

of control with gender, managerial experience and manager’s educational level was not significant 

(p>0.05).  

Discussion: Since, internal managers are more effective than external ones; it is suggested that 

individuals with internal control position used for management of organization. In addition, the 

programs training could be used to change the manager external position of control to the internal.  

Key Words: Organizational Effectiveness, Dimension of effectiveness (Adaptation, Goal 

Achievement, Integration, Latency), Position of control (Internal, External), managers' of staff 
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ستادی دانشگاه علوم پزشکي  حوزهموضع کنترل مديران  و رابطه بین اثربخشي سازماني

 1371 شیراز،

ندا مؤدب
  3، ويدا کشتکاران2، الهه محمدی1

1و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  توسعه آموزش پزشکیمرکز مطالعه و ، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی

 m_moadab82@yahoo.comنویسنده مسئول، . علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی2

 یرانپزشکی شیراز، شیراز، ا
 مربی آموزشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی شیراز3

 چکیده

با مطالعه ابعاد شخصیتی و رفتاری از طرفی  .مدیریت اثربخش و کارآمد است وابسته بهها  سازمانتمام کارآمدی و اثربخشی  :مقدمه

ها،  بر نحوه عمل مدیران در سازمان «موضع کنترل»شود که در این میان تاثیر  ، امکان کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر، فراهم میمدیران

 .بودموضع کنترل مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  و تعیین رابطه بین اثربخشی سازمانیهدف این پژوهش  .شود مهم تلقی می

ای استفاده شده و از مجموع  طبقه -گیری تصادفی روش نمونهدر تحقیق حاضر از . بودتحلیلی -تحقیق حاضر از نوع توصیفی: روشمواد و 

ها از طریق دو  گردآوری داده. آوری شد جمعبخش  22کارمند و اطالعات مدیران این  167های انتخابی، اطالعات  بر حسب بخشکارمندان، 

 های آماری و روش 11نسخه  SPSS زاراطالعات به دست آمده، با نرم اف. پرسشنامه اثربخشی و موضع کنترل راتر صورت گرفته است

 .مورد تحلیل قرار گرفتویتنی -والیس و من-کروسکال

 .شتوجود دا P)<0001/0(داری آن با موضع کنترل آنها رابطه معنینتایج نشان داد که که بین اثربخشی سازمانی مدیران و ابعاد : ها  يافته

با اما میان اثربخشی سازمانی مدیران  .p)=002/0)وجود داشتداری  رابطه معنی کارکنانبین اثربخشی مدیران و میزان تحصیالت به عالوه 

و میزان  جنسیت؛ سابقه مدیریتمدیران با میان موضع کنترل  همچنین. ای وجود نداشت و سابقه مدیریت رابطه مدیر و کارکنان جنسیت

 .ای وجود نداشت رابطه مدیران تحصیالت

شود  اند؛ پیشنهاد میتوجه به اینکه مدیران با موضع کنترل درونی از اثربخشی سازمانی باالتری برخوردار بودهبا : گیرینتیجه و بحث

های آموزشی کوتاه مدت برای  ها و دوره از برنامه توان همچنین می. بیشتر از افراد با موضع کنترل درونی در امور مدیریتی استفاده شود

 . کنترل بیرونی به موضع کنترل درونی استفاده شودتغییر نگرش مدیران دارای موضع 

 ، مدیران ستادی موضع کنترل، ابعاد اثربخشی ی سازمانی ، اثربخش :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
بر تمامی ها ها و تسلط آنگسترش رو به رشد سازمان

های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی  جنبه

انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند . پوشیده نیست

ها که خود  است و سازمان «سازمان»تی به نام تشکیال

باشند و برای رفع نیازها و  انسان می ساخته و پرداخته دست

الزم جهت انجام امورات زندگی  فراهم نمودن تسهیالت

امروزه رفتار انسان را به کلی تحت  اند، آمدهوجود به بشری 

  موضوعی ، اثربخشی سازمانی .(1)تاثیر خود قرار داده اند

های  و یکی از مالك  است  های سازمانی در نظریه  اصلی

مفهوم اثربخشی . شود عملکرد سازمانی محسوب میارزیابی 

در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید 

اثربخشی چیزی است که مدیر از . ترین هدف مدیر باشد مهم

آورد و به صورت بازده  راه اعمال صحیح مدیریت به دست می

 های موجود در این نظریات و نوشته. (2)کند  کار ارائه می

ای است چند  زمینه حکایت از این دارد که اثربخشی پدیده

دستیابی به  :بعدی که از دیدگاه پارسونز این ابعاد عبارتند از

اهداف، حفظ و تداوم سیستم، انسجام و وحدت اجزا، قابلیت 

توان آن را  انطباق و ایجاد تغییرات که با یک یا دو عامل نمی

 (.3)سنجید

ابعاد روانی و  ،انی و فردیهای سازم در حصول به هدف

که  مدیران به دلیل این. شخصیتی مدیر نقش به سزایی دارد

های  تحقق اهداف سازمان را بر عهده دارند، دارای مسئولیت

باشند، بنابراین وضعیت روانی و ابعاد  خطیر و ارزشمندی می

به ها  نقش  شخصیتی در موفقیت کاری و سازمانی آن

های شخصیتی، موضع  ویژگی یکی از این. داردسزایی 

 .باشد کنترل می

سازی بیشتر، باید متذکر شد که موضع کنترل  برای روشن

در نظریه راتر پیرامون شخصیت از جمله متغیرهای 

معتقد است که ( 1187)بال. شود شخصیتی محسوب می

ا های حوادث و رویداده نحوه تعبیر و تفسیر افراد از علت

  .(2)شود ی میتحت عنوان موضع کنترل بررس

موضع »: نویسد در تعریف موضع کنترل می( 1166)راتر

درجه یا میزان اعتقاد فرد به اینکه از عبارت است  «کنترل

؛ به وابسته یا همراه با رفتار او هستند اتفاقات و حوادث

برابر شرایط متغیر، استوار و باثبات باشد  ای که فرد در گونه

 تواند با میکند  احساس میبه این ترتیب کسی که . یا خیر

ها و شخصیتش بر  مهارت ها، تالش ها، استفاده از توانایی

شود، حال  تلقی می «درون بین»، نتایج و پیامدها تاثیر گذارد

آنکه اگر شخصی پیامد رفتار را مستقل از نحوه رفتار یا پاسخ 

مانند شانس، فرصت، خود و وابسته به شرایط دیگری 

نامیده  «برون بین»بداند، نفوذ  سرنوشت و افراد با

 .(1)شود می

تواند  می (بیرونی-درونی) نظر به اینکه موضع کنترل مدیران

بر اثربخشی سازمانی تاثیر داشته باشد و با توجه به اینکه 

باشد لذا پژوهش  نتایج دقیق و روشنی در دسترس نمی

مدیران و حاضر سعی در تعیین رابطه بین اثربخشی سازمانی 

نتایج حاصل از اجرای این پژوهش  .دارد آنهاموضع کنترل 

تواند به منظور هرچه بیشتر اثربخش نمودن سازمان  و  می

به عالوه تجربیات . همچنین مدیران، مورد استفاده قرار گیرد

تواند به عنوان یک طرح در سایر  و دستاوردهای آن می

 .سطوح و سازمان ها مفید واقع شود

  روش و مواد

 صورت به که بود تحلیلی-توصیفی نوع از حاضر یقتحق

 حوزه در پژوهش این. شد انجام 1371 سال در  مقطعی

 این کلی طور به که گرفت انجام شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی، پشتیبانی، پژوهشی،) معاونت 7 از دانشگاه

 تشکیل( دارو و غذا فرهنگی، دانشجویی، درمانی، بهداشتی،

 و مدیران کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. است شده

 تحقیق در. بود شیراز پزشکی علوم دانشگاه ستادی کارکنان

 معاونت هر) ای طبقه -تصادفی گیری نمونه روش از حاضر



 همکاران و ندا مودب                                                                                                         1312بهار  ،2، شماره 1دوره  /10

 

www.sadramj.com 
 

 معاونت هر از. شد استفاده( کند می مشخص را آن طبقات

 های پرسشنامه که شد انتخاب بخش 3 تصادفی صورت به

 هر کارکنان از نفر 8 بین ساده تصادفی صورت به اثربخشی

 کامل جهت پرسشنامه 8 از بیش ها بخش برخی در و بخش

 موضع های پرسشنامه. گردید توزیع آماری نمونه شدن

 شد داده تکمیل جهت ها بخش این مدیران به نیز کنترل

بخش و  3به این صورت که از هر معاونت به صورت تصادفی 

نفر از کارکنان  8صورت تصادفی ساده از هر بخش نیز به 

های اثربخشی بین  به عبارتی دیگر پرسشنامه. انتخاب شدند

نفر از کارکنان هر معاونت توزیع گردید و با توجه به  21

باشد  معاونت می 7اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای 

. آوری گردید کارمند جمع 167در مجموع اطالعات 

 22ان این کنترل نیز به تمام مدیرهای موضع  پرسشنامه

برای دستیابی به اطالعات در  .بخش جهت تکمیل داده شد

خصوص اثربخشی و موضع کنترل از دو نوع پرسشنامه 

 .استفاده گردید

پرسشنامه اثربخشی توسط محقق ایرانی به نام فرخ نژاد 

طراحی  (Parsonz)بعدی پارسونز 2بر اساس مدل ( 1386)

سؤال  7. سؤال دارد 31 سشنامه در مجموعپراین  .شده است

هر یک از ابعاد انطباق، . باشد مربوط به بعد تحقق هدف می

سؤال را به خود اختصاص  1انسجام و تداوم و پایایی نیز 

شود  از افراد تحت نظارت مدیر خواسته می. دهند می

تا  1)اثربخشی سازمانی مدیر را با یک مقیاس پنج امتیازی 

، (2)، موافقم (1)زینه های کامال موافقم که شامل گ( 1

باشد،  می( 1)، کامال مخالفم (2)، مخالفم (3)نظری ندارم 

 .(3)مشخص کند

طراحی ( 1112)پرسشنامه موضع کنترل راتر توسط راتر 

سؤال آن  به  6سؤال دارد که  26این مقیاس . شده است

صورت خنثی تهیه شده که هیچ ارتباطی با متغیر موضع 

ندارد و تنها به منظور منحرف ساختن ذهن آزمودنی  کنترل

، میانگین کل نمرات در این آزمون. باشد از هدف آزمون می

یا بیشتر از آن به  1بود که نمرات  1ها در مقیاس  آزمودنی

تر از آن به عنوان  عنوان موضع کنترل بیرونی و نمرات پایین

 . موضع کنترل درونی، در نظر گرفته شد

اخبارفر، پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی از در پژوهش 

نفر از کارمندان با فاصله دو  32بر روی  آزمون مجددطریق 

گزارش  71/0و از طریق آلفای کرونباخ (  r=81/0)  هفته

پرسشنامه موضع کنترل راتر توسط محققان  (.3)گردید

و  زیادی در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته و پایایی

باقری کراچی ضریب . ( 6و 3)روایی آن نیز گزارش شده است

 (.6)گزارش کرد  78/0پایایی پرسشنامه راتر را 

و با 11نسخه  SPSS نرم افزاراستفاده از اطالعات با 

-Kruskal)والیس -کروسکال آزمون های آماری بکارگیری

Wallis Test ) ویتنی -منو(Mann-Whitney Test )

 .گرفتمورد تحلیل قرار 

 

 ها  يافته

اکثر کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

دادند که از نظر میزان تحصیالت،  را زنان تشکیل می%( 61)

غالب  ،در مقابل. بودند%( 8/12)اکثریت در مقطع لیسانس

بودند که سابقه مدیریت اکثریت آنها، ( 8/66)مدیران مرد 

سال بود و بیشتر آنها در مقطع تحصیلی دکتری  10-6بین 

 .و باالتر بودند

ها به  و حداقل میانگین نمره اثربخشی در معاونت حداکثر

. رو بودترتیب متعلق به معاونت دانشجویی و معاونت غذا و دا

های فرهنگی، آموزشی و غذا و دارو  تدر نهایت تنها در معاون

دیده شد؛ در سایر ( بیرونیدرونی، )دو نوع موضع کنترل 

 . ها، موضع کنترل مدیران، درونی بود معاونت

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین اثربخشی 

انطباق سازمان با محیط، تحقق )سازمانی مدیران و ابعاد آن 

موضع کنترل آنها رابطه  با( سازمانهدف، انسجام و تداوم در 

(2و  1جدول ).شتوجود دا  P)<0000/0(داری معنی
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 1371تعیین رابطه اثربخشی با موضع کنترل مدیران حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، : 1جدول

 اثربخشی    
 

 موضع کنترل

 P-value میانگین رتبه

 

  71/18 درونی

 81/33 بیرونی <0000/0

 

 1371رابطه ابعاد اثربخشی با موضع کنترل مدیران حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعیین:  2جدول

 موضع کنترل
 

 ابعاد اثربخشی

 P-value بیرونی درونی

 میانگین رتبه میانگین رتبه 

  13/31 21/18 انطباق
 38/20 11/16 تحقق هدف <0000/0

 11/38 76/16 انسجام

 31/32 81/18 تداوم

 

 اما میان اثربخشی سازمانی مدیران و اطالعات دموگرافیک

، سابقه p)=066/0)جنسیت  از جمله مدیران

  رابطه p)=011/0)میزان تحصیالت  ،p)=361/0)مدیریت

همچنین بین اثربخشی سازمانی . داری مشاهده نشد معنی

ای وجود  رابطه p)=122/0)و جنسیت کارکنان  مدیران

اما بین اثربخشی مدیران و میزان تحصیالت  .نداشت

 وجود داشتداری  رابطه معنی p)=002/0)کارکنان

از الزم به یادآوری است که برای تحلیل فوق (. 3جدول)

 .استفاده شدویتنی -من  روش آماری

میان اثربخشی سازمانی والیس -آزمون کروسکالدر نهایت 

جنسیت مدیران و موضع کنترل آنان بر حسب 

-6: سابقه مدیریت ؛p)=281/0)زنو  p)=122/0)مرد

و میزان  p)=271/0) سال به باال p، 11)=121/0)سال10

( p)=171/0) دکتراو  p)=073/0) لیسانس تحصیالت

 . ای وجود نداشت رابطه

 

 1371رابطه اثربخشی سازمانی مدیران با میزان تحصیالت کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعیین:  3جدول 

 اثربخشی مدیران          

 تحصیالت کارکنان

-P میانگین رتبه تعداد

value 

  77/72 26 دیپلم

 

002/0 
 82/72 23 فوق دیپلم

 30/87 87 لیسانس

 37/22 13 فوق لیسانس

 10/31 7 دکتری و باالتر
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 بحث 

دارای مدیران  بخشیدهد اثر نتایج مطالعه حاضر نشان می

مدیران درونی بر این  زیرا؛ باشد میبهتر  موضع کنترل درونی

ی که برایشان مسئول هر موفقیت و شکست ،باورند که خود

کار  ترکنند به سعی می بنابراین .(3)آید هستند  پیش می

دارای  افراد با موضع کنترل درونی. خود را انجام دهند

می کند کمک  آنها بهاین ویژگی ها  که هستند های ویژگی

استقالل  :عبارتند از خصوصیاتاین . دنباش اثربخش تا

، نسبت به کارمندان (3)بیشتر، احساس استرس کمتر 

، ایجاد اعتماد به نفس در (6)تر  زیردست خود با مالحظه

تر درکارهایی که به مهارت و  ، موفق(8)خود و زیردستان

، تقبل (1)، نوآوری بیشتر (7)توان مدیریتی باالیی نیاز است

، ( 11)، تعهد سازمانی باال (10)های بیشتر  خطرات و ریسک

  (.12)گرایش به پیشرفت 

 در تحقیق (2011) و همکاران  (Noheed Khan)خانناهید

اثربخشی  مدیران با موضع کنترل درونی ندنشان داد خود

 همچنین نیر (.13) دارند مدیریت عمومی بخشبیشتری در 

در مطالعه خود به این  (2000) (Nair, Yuvaraj) یوواراج و

نکته اشاره نمودند که درونی بودن موضع کنترل به طور 

ارتباط  در مدیریتی اثربخشی کلی با توجهی قابل و مثبت

 با مقایسه در توجهی قابل طور به درونی مدیران .است

نتایج به دست آمده  (.12)اند تر بوده اثربخش بیرونیمدیران 

همکاران و  خان وناهیدنتایج مطالعه از این مطالعه، مطابق با 

 .باشد یوواراج میو  نیر

 داد نشان خود در تحقیق Srivastava (2001))) اسریواستاوا

 اثربخشی داری با یبه طور معن سازمانی استرس نقش که

 استرس درونی، کنترلموضع و  درارتباط است مدیریتی

 (.11)نماید می تعدیل را مدیریتی اثربخشی و ارتباط سازمانی

ی کمتر استرس درونیبا موضع کنترل  مدیران از آنجا که

 بهتر ها راکار کنند سعی می، هستند تر با ثبات نیز و دارند

 مدیران از باالتر آنها اثربخشی سازمانی، بنابراین  انجام دهند

از  نتایج به دست آمده. باشد بیرونی می با موضع کنترل

 .باشد اسریواستاوا هم سو میمطالعه  با مطالعه حاضر

(Munir)منیر
تحقیق خود توضیح داد که  در( 2010) 

بیشتر احتمال دارد  کنترل درونی کانونشرکت کنندگان با 

از (. 11)تاثیرگذار داشته باشندهنجاری و  باالی که تعهد

ی بیشترسازمانی اثربخشی  ،آنجا که مدیران با تعهد سازمانی

و اثربخشی سازمانی رابطه  انمدیر موضع کنترل، بین دارند

نتایج به دست آمده از این مطالعه، سازگار . مثبت وجود دارد

 .باشد میمنیر مطالعه با 

بر اساس یافته های این پژوهش، بین بعد انطباق سازمان با 

باشد و موضع کنترل  محیط که یکی از ابعاد اثربخشی می

موضع  به عبارتی هر چه. وجود داشت رابطهمدیران ستادی، 

تر گرایش پیدا کند، در انطباق  کنترل مدیران به سوی درونی

افرادی . دهند سازمان با محیط عملکرد بهتری را نشان می

که دارای موضع کنترل درونی هستند در ارتباط با بعد 

کنند؛ یعنی این  انطباق سازمان با محیط بهتر عمل می

ی قابلیت انعطاف در سازمان در برابر مدیران به فاکتورها

تغییرات محیطی، ابتکار و خالقیت در سازمان، رشد و توسعه 

نتایج حاضر (. 3)دهند کارکنان در سازمان بیشتر اهمیت می

 .باشد با نتایج تحقیق اخبارفر همسو می

در این پژوهش بین بعد تحقق هدف در سازمان و موضع 

مدیرانی که . داشت ، رابطه وجودکنترل مدیران ستادی

موضع کنترل درونی دارند در ارتباط با بعد تحقق هدف در 

سازمان، عملکرد باالتری دارند و با استفاده از فاکتورهایی از 

قبیل موفقیت، کیفیت آموزشی سازمان، تحصیل و کسب 

ن و کارایی سازمان به این مهم منابع ارزشمند برای سازما

در این رابطه نتایج حاضر با نتایج پژوهش  (.3)پردازند  می

 .باشد اخبارفر همسو می

بین بعد انسجام در  به دست آمده، همچنین بر اساس نتایج 

باشد و  سازمان که یکی دیگر از ابعاد اثربخشی سازمانی می

به عبارتی . ، رابطه وجود داشتمدیران ستادی موضع کنترل

http://vis.sagepub.com/search?author1=Shalini+Srivastava&sortspec=date&submit=Submit
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ی بودند از انسجام مدیرانی که دارای موضع کنترل درونی تر

در سازمان بهتری نیز برخوردار بودند زیرا این مدیران با 

استفاده از فاکتورهایی چون رضایت شغلی در بین کارکنان 

در سازمان، جو بین فردی سالم، روابط مطبوع و سالم بین 

کارکنان و حل تعارض و اختالف به روش صحیح و اصولی 

در سازمان و در بین بین کارکنان در سازمان به انسجام 

نتایج حاصل با  .(3) ارکنان توجه زیاد مبذول می دارندک

 .همخوانی داردنتایج پژوهش اخبارفر، 

ن و بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بین بعد تداوم در سازما

به . داری وجود داشت موضع کنترل مدیران رابطه معنی

 عبارتی مدیرانی که از موضع کنترل درونی تری برخوردار

برند؛ زیرا  ، میزان تداوم و پایایی را در سازمان باال میبودند

این گونه مدیران با استفاده از عوامل و فاکتورهایی چون 

وفاداری کارکنان، مدیر و سازمان، تعهد به کار در سازمان، 

عالیق اصلی زندگی در سازمان و اینکه سازمان را به عنوان 

نسبت به کار و  محلی از زندگی دانستن، انگیزش فردی

سازمان، احساس هویت از بودن و کار کردن در سازمان و 

ارتباط با کارکنان میزان تداوم و پایایی را در سازمان باال 

نتایج حاصل با نتایج پژوهش اخبارفر، همسو ( . 3)برند  می

 .باشد می

 

 نتیجه گیری 

با توجه به اینکه مدیران با موضع کنترل درونی از در نهایت 

اند؛ پیشنهاد  اثربخشی سازمانی باالتری برخوردار بوده

شود بیشتر از افراد با موضع کنترل درونی در امور  می

همچنین به دلیل اینکه بین زنان و . مدیریتی استفاده شود

مردان مدیر در اثربخشی سازمانی، تفاوت معناداری پیدا 

 توان از زنان در عرصه مدیریت پا به پای مردان نشد، می

نظر به اینکه در معاونت های آموزشی، فرهنگی . استفاده کرد

و غذا و دارو، موضع کنترل بیرونی مدیران سبب کاهش 

شود از  اثربخشی سازمانی آنها شده است، پیشنهاد می

های آموزشی کوتاه مدت برای تغییر نگرش  ها و دوره برنامه

 مدیران دارای موضع کنترل بیرونی به موضع کنترل درونی

چون با افزایش میزان تحصیالت  عالوه بر این. استفاده شود

تر از  انی مدیران از دیدگاه آنان پایینکارکنان، اثربخشی سازم

ها و  توان از برنامه سایر کارکنان ارزیابی شده است، می

نمودن کارکنان با تحصیالت  های آموزشی جهت آگاه دوره

یش اثربخشی تر در مورد مواردی که منجر به افزا پایین

 .شود، استفاده کرد انی مدیران میسازم

 

 و تشکرتقدير 

گروه آموزشی و رئیس دانشکده مدیریت و  از بدینوسیله

افرادی که  یهمچنین از تمام واطالع رسانی پزشکی شیراز 

جهت پاسخگویی به پرسشنامه ها وقت گذاشتند، تشکر ویژه 

 .دارم
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