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تاريخ دريافت مقاله1395/01/19 :
چکیده
تاريخ پذيرش مقاله 139509/02/20 :مقدمــه :ســبک رهبــری مؤثــر مدیــران پرســتاری میتوانــد در کارکنــان پرســتاری افزایــش انگیــزش و رضایــت
ایجــاد کنــد و کارایــی و بهــره وری را در بیمارســتانهای آموزشــی افزایــش و نهایت ـاً ســطح ســامت جامعــه را
ارتقــا دهــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن همبســتگی مشــخصات فــردی مدیــران پرســتاری بــا ســبک رهبــری
واژگان کلیدی:
آنــان در بیمارســتانهای آموزشــی شــهر همــدان انجام شــده اســت.
سبک رهبری
روش کار :مطالعـهای توصیفــی همبســتگی بــر روی  370مدیــر پرســتاری پنــج بیمارســتان آموزشــی (بعثــت،
مشخصات فردی
فرشــچیان ،بهشــتی ،فاطمیــه و اکباتــان) شــهر همــدان انجــام گردیــد .پرسشــنامه ســبک رهبــری متــزکاس
مدیران پرستاری
و بــاردن بــرای گــردآوری دادههــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .دادههــا بــا نــرم افــزار  SPSS version 16و
اســتفاده از آمــار توصیفــی و اســتنباطی نظیــر آزمونهــای ضریــب همبســتگی پیرســون ،تــی تســت و آنالیــز
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
واریانــس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
همدان محفوظ است.
یافتههــا :مدیــران پرســتاری بــه ترتیــب ســبک رهبــری غالــب انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه را بــا میانگیــن
نمــره  10/45 ± 2/07از  15نمــره ،ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه را بــا میانگیــن نمــره ± 3/04
 12/25از  20نمــره و نهایــت ســبک رهبــری دموکراتیــک را بــا میانگیــن  7/78 ± 1/27از  11/7نمــره را در
بیمارســتانهای آموزشــی شــهر همــدان داشــتهاند .بعــاوه بیــن ســن ،وضعیــت تأهــل ،ســابقه کار ،تجربــه
مدیریتــی ،ســطح درآمــد و وضعیــت اســتخدامی بــا ســبک رهبــری مدیــران پرســتاری همبســتگی معنــی داری
وجــود داشــته اســت (.)P > 0/05
نتیجــه گیــری :بــا توجه بــه نقش حیاتــی مدیــران پرســتاری در افزایــش کارآیــی و بهــره وری بیمارســتانهای
آموزشــی ویژگیهــای فــردی مدیــران پرســتاری بایــد در فرآینــد انتخــاب آنــان مــورد مالحظــه قــرار گیــرد.
بعــاوه مالحظــه ســبک رهبــری دموکراتیــک بعنــوان ســبک رهبــری مؤثــر بــرای افزایــش بهــره وری و روحیــه
کاری کارکنــان پرســتاری در برنامههــای آمــوزش حیــن خدمــت مدیــران پرســتاری ضــروری بنظــر میرســد.

مقدمه
رهبــری بــا تأثیــر نفــوذ خــود در فرایندهــای ارتباطــی اعتمــاد بــه
نفــس و میــل و رغبــت در کارکنــان جهــت دســتیابی بــه اهــداف
ســازمانی را افزایــش میدهــد [ .]2 ,1در واقــع رهبــران بــا اعتمــاد
ســازی میتواننــد اثربخشــی و موفقیــت ســازمان را افزایــش دهنــد
[ .]4 ,3رهبــری را معمــوالً بــا ســه نظریــه خصلتــی ،رفتــاری،
موقعیتــی و اقتضایــی تبییــن میکننــد [ .]4 ,1در نظریــه رهبــری
خصلتــی ،رهبــری موهبتــی الهــی و ذاتــی اســت و اعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه رهبــران رهبــر متولــد میشــوند [ .]5در نظریــه
رفتــاری ،ســبک رهبــری نحــوه رفتــار خــاص هــر رهبــر در برخــورد
بــا کارکنــان اســت و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه رهبــران تربیــت

میشــوند [ .]6در نظریــه موقعیتــی و اقتضایــی ،ســبک رهبــری بــر
اســاس شــرایط و موقعیتهــا اســت کــه نظریــه اقتضایــی ،Fiedler
نظریــه مســیر -هــدف ،نظریــه تصمیــم گیــری ورم و یتــون و نظریــه
وضعیتــی  Herseyو  Blanchardرا شــامل میشــود [.]7

 Blakeو  Moutonســبکهای رهبــری مدیــران را بصــورت

یــک شــبکه در پنــج ســبک اقتدارگرایانــه ،بــی تفــاوت ،میانــه

رو ،باشــگاهی و تیمــی مطــرح میکننــد [ .]8همچنیــن Likert
ســبک رهبــری را در چهــار سیســتم ســبک رهبــری آمرانــه غیــر

خیرخواهانــه  ،Exploitative authoritativeآمرانــه خیرخواهانــه
،Benevolent authoritative

مشــاورهای consultative
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 systemو مشــارکتی  Participative systemطبقــه بنــدی
کــرده اســت [ .]9برخــی اعتقــاد دارنــد کــه بــرای نفــوذ رهبــران در
کارکنــان روشــی بــه عنــوان بهتریــن ســبک رهبــری وجــود نــدارد.
هــر چنــد برخــی دیگــر ســبکهای رهبــری را بــه دســتوری،
حمایتــی ،مشــارکتی و تفویضــی طبقــه بنــدی میکننــد و اعتقــاد
دارنــد کــه انتخــاب ســبک رهبــری بــه ســطح آمادگــی افــراد و
عوامــل درون و بــرون ســازمانی بســتگی دارد [.]4
متــزکاس و بــاردن ســبکهای رهبــری را بــه دو ســبک اصلــی
انســان گرایــی یــا عــدم مداخلــه و وظیفــه گرایــی یــا آمرانــه و
ترکیبــی از ان دو یــا دموکراتیــک طبقــه بنــدی مینماینــد [.]10
در ســبک رهبــری انســان گــرا ،رهبــری بــا برقــراری روابط انســانی،
توانایــی کار مشــترک و گروهــی کارکنــان در محیطــی امــن و بــا
حــق رأی و اظهــار نظــر آزادانــه انجــام میشــود .در حالــی کــه
در ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه ،رهبــری بــا توجــه و
اهمیــت بــه انجــام وظایــف ســازمان و بــه تنهایــی بــا اســتفاده از
تفکــرات و تصــورات ذهنــی خــود انجــام میگــردد [.]11
رهبــری یکــی از مهمتریــن و اصلیتریــن وظایــف مدیــران
دانشــگاهی و مدیــران پرســتاری شــامل متــرون هــا ،ســوپروایزران،
سرپرســتاران و مســئولین نوبتهــای کاری اســت و کارکنــان را
بــا اهــداف و اســتراتژیهای بیمارســتانهای آموزشــی بــه منظــور
دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی آشــنا میســازند [.]13 ,12
بیمارســتانها بــه دلیــل وجــود کارکنــان بــا ســن ،جنــس ،ســطح
درآمــد ،ســطوح آموزشــی ،رشــتهها و تخصصهــای مختلــف []14
نیازمنــد مدیــران پرســتاری مجربــی هســتند تــا بــا بــه کارگیــری
ســبک رهبــری مناســب ایــن مراکــز را بــه بهتریــن صــورت بــه
منظــور حفــظ و ارتقــای ســطح ســامت جامعــه اداره نماینــد.
مدیــران پرســتاری میتواننــد از طریــق مشــارکت دادن پرســتاران
در تصمیــم گیریهــا و تفویــض اختیــار بــه آنــان در توانمندســازی
پرســتاران ،ایجــاد انگیــزه کاری ،افزایــش رضایــت شــغلی وکاهــش
تنــش و بهبــود عملکــرد تیــم درمــان نقــش مهمــی را ایفــا کننــد
[ ]15و نتیجتـاً کیفیــت مراقبــت و ســطح ســامت جامعــه را حفــظ
و ارتقــا دهنــد [.]16

در زمینــه ارتبــاط مشــخصات فــردی بــا ســبک رهبــری مــورد
اســتفاده مدیــران مــوارد متناقضــی در مطالعــات گــزارش شــده

اســت .اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه برخــی از ویژگیهــای فــردی

مدیــران بــر ســبک رهبــری آنــان تأثیــر دارد [ .]18 ,17برخــی

جنســیت [ ،]19برخــی ســطح تحصیــات و ســن مدیران پرســتاری

را بــر انتخــاب ســبک رهبــری آنهــا مؤثــر [ ]20و ســایرین بیــن
ســابقه کار و ســبک رهبــری مدیــران ارتبــاط معنــی داری گــزارش

کردهانــد [ .]21بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه نقــش بیمارســتانهای
آموزشــی در نظــام ســامت جامعــه بــه عنــوان اولیــن ســطح ارجــاع
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و اجتنــاب ناپذیــر بــودن چالشهــا در ایــن مراکــز ،ســبک رهبــری
و ارتبــاط آن بــا مشــخصات فــردی مدیــران پرســتاری حائــز
اهمیــت ویــژهای میباشــد .لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی
همبســتگی ســبک رهبــری بــا مشــخصات فــردی مدیران پرســتاری
بیمارســتانهای آموزشــی شــهر همــدان انجــام شــده اســت.
روش کار
مطالعــهای توصیفــی تحلیلــی از نــوع همبســتگی بصــورت
مقطعــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه ســبک رهبــری متــزکاس و
بــاردن ( )Metzcus and Burdenبــر روی  370نفــر از مدیــران
پرســتاری بیمارســتانهای آموزشــی شــهر همــدان بــا روش نمونــه
گیــری ســهمیهای در ســال  1393انجــام گردیــد .بــر اســاس
مطالعــه مشــابه [ ]22بــا متوســط ضریــب همبســتگی برابــر بــا
 0/7و فــرض حداقــل  0/6بــرای ضریــب مذکــور در ایــن مطالعــه
بــا ســطح خطــای نــوع اول  α = 0/05و تــوان آزمــون 1- β = 0/9
حجــم نمونــه تعــداد  349نفــر محاســبه گردیــد .بــا احتســاب %15
ریــزش 400 ،نفــر نمونههــای پژوهــش را تشــکیل میدادنــد.
نمونــه گیــری بــه صــورت ســهمیهای در بیمارســتانهای آموزشــی
انجــام و مدیــران پرســتاری مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .از 400
پرسشــنامه توزیــع شــده بیــن مدیــران پرســتاری نهایتـاً  370مــورد
آن تکمیــل و مــورد بررســی قــرار گرفــت (میــزان پاســخ دهــی=
 .)%92/5دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار 16 SPSS Version
و آمــار توصیفــی و اســتنباطی (میانگیــن ،انحــراف معیــار ،ضریــب
همبســتگی پیرســون ،تــی تســت و آنالیــز واریانــس) در ســطح
معنــی داری کمتــر از  0/05مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
ابــزار گــردآوری دادههــا پرسشــنامهای  46ســوالی شــامل دو بخــش
مشــخصات فــردی و ســبک رهبــری بــود .بخــش مشــخصات فــردی
 11ســؤال را در مــورد جنــس ،ســن ،وضعیــت تأهــل ،میــزان
تحصیــات ،ســابقه کار ،ســابقه کار مدیریتــی ،ســطح درآمــد ،عارضه
روحــی و جســمی ناشــی از کار ،وضعیــت اســتخدامی ،رضایــت از
شــغل و رضایــت از زندگــی را شــامل میگردیــد .پرسشــنامة 35
ســوالی ســبک رهبــری بــاردن و متــزکاس Metzcus & Burden
[ ]11 ,10از دو بخــش ســؤاالت مربــوط بــه ســبک رهبــری عــدم
مداخلــه یــا انســانگرا ( 15( )People orientationســؤال) و
ســؤاالت مربــوط بــه ســبک رهبــری آمرانــه یــا وظیفــه گــرا (Task
 15( )orientationســؤال) تشــکیل میگردیــد.
ایــن پرسشــنامه در مقیــاس لیکــرت  5گزین ـهای شــامل همیشــه،
غالبــاً ،گاهــی اوقــات ،بــه نــدرت و هرگــز ســبکهای رهبــری را
مــورد ســنجش قــرار میدهــد .پــس از محاســبه نمــرات ســبک
رهبــری انســانگرا و وظیفــه گــرای هــر مدیــر ،نمــرات هــر ســبک
در نیمــرخ رهبــری (دو محــور انســانگرا و وظیفــه گــرا بــا زاویــه

بیکمرادی و همکاران
 90درجــه و یــک محــور نیمســاز در وســط کــه ســبک رهبــری
 Democraticرا نشــان میدهــد) روی محــور خــودش تعییــن
محــل و از اتصــال آن دو نقطــه روی محــور نیمســاز وســط نمــره
ســبک رهبــری دموکراتیــک فــرد بدســت آمــد .میانگیــن نمــره
ســبک رهبــری دموکراتیــک بیــن  =0-5/99ضعیــف=6 -10/99 ،
متوســط و ≥ =11قــوی تفســیر میگــردد [.]24 ,23
پژوهشــگر بــا توجــه بــه اینکــه براســاس نمــره دهــی پرسشــنامه
ســبک رهبــری ،بررســی ســبک رهبــری غالــب مدیــران پرســتاری
در پرسشــنامه متــزکاس و بــاردن قابــل مقایســه نمیباشــد بــه
منظــور همتــرازی ،نمــرات هــر ســه ســبک را از  30محاســبه
نمــود ،تــا نمــرات ســبکهای رهبــری در یــک دامنــه قــرار گیرنــد
و امــکان مقایســه آنهــا فراهــم آیــد .ســپس نمــره  15بعنــوان نقطــه
بــرش ( )Cutoffدر نظــر گرفتــه شــد تــا نمــرات بــاالی  15ســبک
رهبــری غالــب تلقــی گــردد.
روایــی پرسشــنامه توســط ده نفــر از اســاتید محتــرم دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان بررســی و پــس از اعمــال نظــرات آنــان
مــورد تائیــد قــرار گرفــت .پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــه
الوانــی  ]25[ 0/79و در ایــن مطالعــه ضریــب پایایــی داخلــی
آلفــای کرونبــاخ آن  0/87و پایایــی پرسشــنامه بــر روی  30نفــر
از مدیــران پرســتاری بــه فاصلــه  14روز بــا آزمــون مجــدد تــی
تســت ( ) r =0/85محاســبه گردیــد .پژوهشــگر پــس از اخــذ
مجــوز کمیتــه اخــاق دانشــگاه بــه بیمارســتانهای آموزشــی شــهر
همــدان مراجعــه نمــود .در مــورد اهــداف پژوهــش ،محرمانــه و
بــی نــام بــودن پرسشــنامه و داوطلبانــه بــودن شــرکت در پژوهــش
بــرای مدیــران پرســتاری توضیــح داده شــد .تکمیــل پرسشــنامه
بــه منزلــه رضایــت آگاهانــه بــرای شــرکت در پژوهــش تلقــی
میگردیــد .بــه مدیــران هــر مرکــز شــامل متــرون ،ســوپروایزر،
ســر پرســتار و مســئول نوبتهــای کاری صبــح و عصــر و شــب
در هــر بخــش پرسشــنامهها ارائــه و پــس از حداکثــر یــک هفتــه
جمــع اوری میگردیــد.
یافتهها
از  400پرسشــنامه ارائــه شــده بــه مدیــران پرســتاری  370مــورد
تکمیــل و دریافــت گردیــد (میــزان پاســخ دهــی  .)%92/5میانگیــن
ســنی مدیــران مــورد بررســی  41 ± 5/1ســال و  %78/6آنــان زن
و  %21/4مــرد بودنــد .مدیــران پرســتاری  %82/4متأهــل و اغلــب
( )%88/9دارای مــدرک کارشناســی پرســتاری و بقیــه کارشناســی
ارشــد بودنــد %91/9 .بیــش از  10ســال ســابقه کاری و %53/5
بیــش از  10ســال ســابقه کار مدیریتــی داشــتند %88/4 .مدیــران
پرســتاری ســر پرســتار یــا مســئول شــیفت و بقیــه متــرون و یــا
ســوپروایزر بودنــد .میانگیــن ســطح درآمــد مدیــران پرســتاری

 1/59 ± 0/25میلیــون تومــان و اغلــب ( )%75/4آنــان وضعیــت
اســتخدامی قــراردادی یــا پیمانــی داشــتند و بقیــه رســمی بودنــد.
 %84/8مدیــران پرســتاری از شــغل و  %91/6آنــان از زندگــی
خــود رضایــت متوســط و زیــاد را ابــراز کردهانــد (جــدول .)1
ســبک رهبــری انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه بــا میانگیــن نمــره
 10/45 ± 2/07از  15نمــره در مدیــران پرســتاری بیمارســتانهای
آموزشــی شــهر همــدان غالــب بــود .ســپس ســبک رهبــری وظیفــه
گــرا یــا آمرانــه بــا میانگیــن نمــره  12/25 ± 3/04از  20نمــره
و نهایــت ســبک رهبــری دموکراتیــک بــا میانگیــن ± 1/27
 7/78از  11/7نمــره بیشــترین اســتفاده را در مدیــران پرســتاری
بیمارســتانهای آموزشــی شــهر همــدان داشــته اســت (جــدول .)2
همچنیــن  %7/3از مدیــران پرســتاری ســبک رهبــری دموکراتیــک
ضعیــف %91/9 ،ســبک رهبــری دموکراتیــک متوســط و %0/8
ســبک رهبــری دموکراتیــک قــوی داشــتهاند (جــدول .)3

میانگیــن نمــره ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه مدیــران
پرســتاری بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی جنــس ،وضعیــت
تأهــل ،مــدرک تحصیلــی ،ســابقه کار ،ســابقه کار مدیریتــی،
وضعیــت اســتخدامی ،عارضــه روحــی و جنســی ناشــی از کار و
رضایــت از شــغل و زندگــی همبســتگی معنــی داری نداشــت .در
حالیکــه میانگیــن نمــره ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه بــا
ســن ،ســطح درآمــد همبســتگی معنــی داری داشــت (.)P > 0/05
مدیــران پرســتاری بــا افزایــش ســن و ســطح درآمــد ،کمتــر ســبک
رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه را بــکار میبردنــد (جــدول .)1
میانگیــن نمــره ســبک رهبــری انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه
مدیــران پرســتاری بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی جنــس،
مــدرک تحصیلــی ،عارضــه روحــی و جســمی ناشــی از کار و
رضایــت از شــغل و زندگــی ارتبــاط معنــی داری نداشــت در حالیکــه
میانگیــن نمــره ســبک رهبــری انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه بــا
ســن ،وضعیــت تأهــل ،ســابقه کار ،ســابقه کار مدیریتــی ،ســطح
درآمــد و وضعیــت اســتخدام همبســتگی معنــی داری داشــت
( .)P < 0/05مدیــران پرســتاری بــا افزایــش ســن و ســابقه کار،
ســابقه کار مدیریتــی ،ســطح درآمــد ،ســبک رهبــری انســان گــرا
یــا عــدم مداخلــه را بیشــتر بــکار میبردنــد ،همچنیــن مدیــران
متأهــل نســبت بــه مجردهــا و مدیــران بــا وضعیــت اســتخدامی
رســمی نســبت بــه پیمانیهــا و قراردادیهــا بیشــتر از ایــن
ســبک اســتفاده میکردنــد (جــدول .)1
میانگیــن نمــره ســبک رهبــری دموکراتیــک مدیــران پرســتاری
بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی جنســیت ،مــدرک تحصیلــی،
عارضــه روحــی و جســمی ناشــی از کار و رضایــت از شــغل و
زندگــی همبســتگی معنــی داری نداشــت .در حالیکــه میانگیــن
نمــره ســبک رهبــری دموکراتیــک بــا ســن ،وضعیــت تأهــل ،ســابقه
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جدول شماره  :1همبستگی مشخصات فردي و ميانگين نمره سبک رهبری مدیران پرستاری بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان

سبک رهبری انسان گرا يا عدم
فراوانی ،تعداد سبک رهبری وظیفه گرا يا آمرانه
مشخصات فردي
مداخله
()%
مديران پرستاري
 Mean ± SDآزمون آماری
 Mean ± SDآزمون آماری
P = 0/80 ، t *=0/064
t = 0/064، P
جنس
= 0/12
12/21 ± 2/38
3/16 ± 12/25
(79 )21/4
مرد
14/40 ± 2/67
3/02 ± 12/25
(291 )78/6
زن
، rp = -0/259
P > 0/05 ،rp **= -0/80
سن ،سال
P > 0/001
12/14 ± 2/53
3/67 ± 13/44
(9 )2/4
> 30
13/00 ± 2/37
3/34 ± 12/47
(119 )2/32
30-39
14/46 ± 2/81
2/89 ± 12/00
(218 )9/58
40-49
14/44 ± 2/77
2/46± 13/00
(24 )5/6
< 49
= ANOVA
ANOVA*** = 1/49،
وضعیت تاهل
8/56، P < 0/001
P = 0/216
14/20 ± 2/76
3/07 ± 12/82
(305 )12/4
متاهل
12/40 ± 2/19
2/94 ± 12/21
(46 )82/4
مجرد
13/40 ± 2/75
4/32 ± 11/42
(19 )5/1
مطلقه و بیوه
، t= 0/000
P=0/169 ، t= 1/903
مدرک تحصیلی
0P = 0/984
13/92 ± 2/77
3/08 ± 12/26
(329 )88/9
کارشناسی
14/04 ± 2/66
77/2 ± 12/12
کارشناسی ارشد (41 )11/1
، rp= 0/198
P= 0/788 ، rp= 0/015
سابقه کار
P > 0/001
12/97 ± 2/48
3/31 ± 12/48
(29 )7/9
> 10
13/86 ± 2/76
3/05 ± 12/12
(260 )3/70
10-19
14/69 ± 2/74
2/87 ± 12/41
(81 )6/21
< 19
، rp= 0/110
P= 0/883 ، rp= 0/008
سابقه کار
P= 0/034
مدیریتی ،سال
13/43± 2/65
3/16 ± 12/31
(139 )37/6
> 10
14/45± 2/74
2/93 ± 12/20
(210 )8/47
10-19
13/86 ± 3/03
2/94 ± 13/36
(21 )7/5
< 19
،rp = 0/110
P= 0/476 ،rp = 0/051
سطح درآمد،
P = 0/034
میلیون ریال
14/20 ± 3/04
3/75 ± 12/06
(43 )11/6
> 15
14/00 ± 2/71
2/93 ± 12/20
(287 )6/77
15-20
13/20 ± 2/71
3/06 ± 12/75
(40 )8/10
< 20
ANOVA
=ANOVA = 0/971، P
وضعیت استخدام
= 3/598،
0/380
P=0/028
13/49 ± 2/65
3/04 ± 12/14
(125 )33/8
قراردادی
13/96 ± 2/85
3/15 ± 12/11
(154 )41/6
پیمانی
14/50 ± 2/65
2/85 ± 12/63
(91 )24/6
رسمی
t = 4/148 ،
P =0/344 t= 0/899 ،
عوارض ناشي از كار
P= 0/443
14/33 ± 3/23
2/56 ± 11/75
(80 )78/4
بلی
13/96 ± 2/69
3/00 ± 12/27
(290 )21/6
خیر
،rp = 0/095
P = 0/853 ، rp= 0/010
رضایت از شغل
P = 0/06
14/02 ± 2/73
3/23 ± 12/42
(18 )4/8
زیاد
13/94 ±2/74
3/05 ± 12/23
(296 )80
متوسط
13/55 ± 3/24
2/28 ± 11/94
(56 )15/1
کم
،rp = 0/041
P = 0/942 ، rp= 0 /04
رضایت از زندگی
P = 0/429
14/06± 2/68
3/12 ± 13/03
(37 )10
زیاد
82/2 ± 95/13
3/00 ± 12/12
(302 )81/6
متوسط
13/69 ± 2/28
3/28 ± 12/59
(31 )8/4
کم

* آزمون تی مستقل ** ،آزمون همبستگی پیرسون *** ،آزمون آنالیز واریانس یکطرفه.
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سبک رهبری دموكراتيك
Mean ± SD
9/62 ± 1/57
10/58 ± 1/68
10/01 ± 1/94
10/07 ± 1/68
10/49 ± 1/71
11/00 ± 1/43
10/49 ± 1/71
9/88 ± 1/36
9/69 ± 1/99
10/38 ± 1/73
10/36 ± 1/47
10/09 ± 1/72
10/27 ± 1/71
10/79 ± 1/61
10/31 ± 1/71
10/48± 1/68
10/83 ± 1/69
10/25 ± 2/10
10/40 ± 1/61
10/33 ± 1/86

10/16 ± 1/64
10/30 ± 1/79
10/81 ± 1/55
10/28 ± 1/48
10/42 ± 1/66
10/44 ± 1/63
10/38 ± 1/72
10/13 ± 1/55
10/79 ± 1/85
10/32 ± 1/67
10/47 ± 1/78

آماره آزمون
t = 0/829،
P = 0/363
rp = -0/181
P >0/001 ،

ANOVA = 2/86،
P = 0/037

t= 2/699
0 P= 0/101 ،
rp= 0/134
P > 0/010 ،

rp = 0/017
P= 0/748 ،

rp= 0/017
P= 0/748 ،

ANOVA=4/250
P= 0/015 ،

t = 0/466 ،
P = 0/495
rp= 0/038
P = 0/19 ،

rp= 0/027
P= 0/602 ،

بیکمرادی و همکاران
جدول  :2میانگین نمره سبکهای رهبری مدیران پرستاری قبل و بعد از همترازی از  30نمره با استفاده از شاخصهای آماری
سبکهای رهبری

نمرات بعد از همترازی

نمرات قبل از همترازی
میانگین  ±انحراف معیار

حداقل

حداکثر

میانگین  ±انحراف معیار

حداقل

6 ± 10/45

15

20/90

12/00 ± 4/14

30/00

وظیفه گرا یا آمرانه

3/04 ± 12/25

4

20

4/57 ± 18/37

6/00

30/00

دموکراتیک

1/27 ± 7/78

4

11/7

3/19 ± 19/46

10/00

29/25

انسان گرا یا عدم مداخله

حداکثر

جدول  :3فراوانی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان بر حسب سبک رهبری دموکراتیک
سطح
سبک رهبری دموکراتیک

پایین ( ،)0-5/99تعداد ()%

متوسط ( ،)6-10/99تعداد ()%

باال ( ،)≥11تعداد ()%

(27 )7/3

(340 )91/9

(3 )0/8

کار ،ســابقه کار مدیریتــی ،ســطح درآمــد و وضعیــت اســتخدامی
همبســتگی معنــی داری داشــت ( .)P> 0/05مدیــران پرســتاری بــا
افزایــش ســن و ســابقه کار ،ســابقه کار مدیریتــی ،ســطح درآمــد،
ســبک رهبــری دموکراتیــک را بیشــتر بــکار میبردنــد ،همچنیــن
مدیــران متأهــل نســبت بــه مجردهــا و مدیــران بــا وضعیــت
اســتخدامی رســمی نســبت بــه پیمانیهــا و قراردادیهــا ،از ایــن
ســبک بیشــتر اســتفاده میکردنــد (جــدول .)1
بحث
در ایــن مطالعــه مدیــران پرســتاری میانســال بودنــد کــه بــا نتایــج
برخــی مطالعــات همســو میباشــد ( .)25 ,24بــا توجــه بــه اینکــه
در دو دهــه اخیــر آمــوزش پرســتاری در کشــور توســعه یافتــه و
موجــب افزایــش فــارغ التحصیــان ایــن رشــته شــده ،در نتیجــه
اســتخدام آنــان ســبب جــوان بــودن نیــروی کار پرســتاری و نهایت ـاً
مدیــران پرســتاری میباشــد .اکثریــت مدیــران پرســتاری زن بودنــد
کــه بــا مطالعــه مالزمیــان و همــکاران همســو میباشــد [.]26
حرفــه پرســتاری در جهــان و همچنیــن در کشــورهای در حــال
توســعه ،حرف ـهای زنانــه اســت کــه بــا توجــه بــه کثــرت پرســتاران
زن نســبت بــه پرســتاران مــرد ،زنــان در ســطوح مدیریتــی مختلــف
حضــور بیشــتری دارنــد.
بیشــترین تعــداد مدیــران پرســتاری ،متأهــل بودنــد کــه بــا نتایــج
برخــی مطالعــات همســو میباشــد [ .]27 ,26در ایــن پژوهــش
هماننــد برخــی مطالعــات اغلــب مدیــران دارای مــدرک کارشناســی
پرســتاری بودنــد [ .]30-27در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه
گســترش مراکــز آمــوزش پرســتاری اکثــر فــارغ التحصیــان
کارشناســی ارشــد و دکتــرا جــذب مراکــز آموزشــی شــدهاند و
بنابرایــن تعــداد آنهــا در بیمارســتانهای آموزشــی کمتــر میباشــد.
در ایــن مطالعــه اکثریــت مدیــران بیــش از  10ســال ســابقه کار و

بیــش از نیمــی از آنــان بیــش از  10ســال ســابقه کار مدیریتــی

داشــتند کــه نســبت بــه مطالعــات مشــابه بیشــتر میباشــد [,26
 .]27در مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی در
ســالهای اخیــر توجــه بــه رویکــرد شایســته ســاالری و تجربــه در
انتخــاب مدیــران و ارتقــای کارکنــان افزایــش یافتــه اســت.
اغلــب مدیــران پرســتاری وضعیــت اســتخدامی قــراردادی یــا پیمانــی
داشــتند کــه میتوانــد بــه دلیــل کاهــش درصــد اســتخدامهای
رســمی قطعــی در بیمارســتانهای آموزشــی در ســالهای اخیــر
باشــد .آنهــا دارای رضایــت از زندگــی و شــغل متوســط بــه باالیــی
بودنــد .در مطالعــه آتــش زاده و همــکاران نیــز مدیــران پرســتاری از
شــغل خــود رضایــت متوســطی داشــتند [ .]28پرســتاری از جملــه
مشــاغلی اســت کــه بــه دلیــل ســختیهای خــاص خــود از جملــه
نوبتهــای کاری طوالنــی ،اضافــه کار ناخواســته و برخــورد بــا درد
و رنــج مــردم ،از زمــان دانشــجویی تــا بازنشســتگی ،رضایــت شــغلی
پرســتاران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
ســبک رهبــری غالــب مدیــران پرســتاری شــهر همــدان ،انســان
گــرا یــا دموکراتیــک بــود کــه بــا نتایــج مطالعــه نکویــی مقــدم و
همــکاران بــر روی مدیــران بیمارســتانها همراســتا میباشــد
[ .]31در مقابــل اکبــری و همــکاران در مطالعــه خــود ســبک
رهبــری غالــب مدیــران بیمارســتانها را ســبک رهبــری وظیفــه
گــرا یــا آمرانــه دانســتند [ .]32اشــتغال در بیمارســتانهای آموزشــی
همــواره بــا تنــش ،اضطرابهــای فــراوان و حتــی در برخــی مــوارد

بــا فرســودگی شــغلی همــراه میباشــد [ ،]33بــه نظــر میرســد

مدیریــت ایــن سیســتمها اگــر همــراه بــا صمیمیــت بیشــتری بیــن

مدیــران و کارکنــان باشــد منجــر بــه افزایــش انگیــزه کارکنــان و
نهایتــاً افزایــش بهــره وری سیســتم میشــود.

نتایــج ایــن پژوهــش تفــاوت معنــی داری بیــن ســبک رهبــری زنــان

و مــردان نشــان نــداد کــه بــا نتایــج برخــی مطالعــات کــه حاکــی از
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عــدم تفــوت اســتفاده از ســبک رهبــری بیــن زنــان و مــردان همســو
میباشــد [ ]35 ,34و بــا نتایــج مطالعــه  Garciaو همــکاران همســو
نمیباشــد [ .]36در توجیــه ایــن یافتــه میتــوان بیــان کــرد کــه
جنســیت یکــی از عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت میباشــد کــه نقــش
آن در کنــار عوامــل دیگــر مثــل ســن و ســابقه کاری میتوانــد
جزئــی باشــد و افــراد در ســمت مدیریــت چــه زن و چــه مــرد بــه
بــرآوردن اهــداف ســازمان میاندیشــند.
نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه بــا افزایــش ســن تمایــل
مدیــران پرســتاری بــه ســبک رهبــری انســان گــرا و دموکراتیــک
بیشــتر و بــه ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه کمتــر میشــود.
نتایــج برخــی مطالعــات بیانگــر ایــن اســت کــه ســن بــا ســبک
رهبــری مدیــران ارتبــاط مثبــت و معنــی داری دارد [ ]37هرچنــد
برخــی دیگــر از محققــان بیــن ســبک رهبــری و ســن ارتبــاط معنــی
داری ذکــر نکردهانــد [ .]38افــراد بــا افزایــش ســن باتجربهتــر شــده
و فضــای کاری و کارکنــان خــود را بهتــر میشناســند بنابــر ایــن
بــا برقــراری ارتبــاط مناســب بــا آنهــا و ســبک رهبــری متناســب
(دموکراتیــک) کارکنــان ســازمان را مدیریــت میکننــد.
مدیــران متأهــل در ایــن مطالعــه بیشــتر از مدیــران مجــرد ســبک
رهبــری انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه و دموکراتیــک داشــتند.
مصــدق راد و همــکاران وضعیــت تأهــل را بطــور کلــی بــر انتخــاب
نــوع ســبک رهبــری مؤثــر دانســتند [ ]39در مقابــل اکبــری و
همــکاران اختالفــی در ســبک رهبــری متأهلهــا و مجردهــا پیــدا
نکردنــد [ .]32ایــن یافتههــا میتواننــد نشــاندهنده تأثیــر تأهــل بــر
روابــط انســانی و شــیوه برخــورد بــا دیگــران باشــد.
ایــن پژوهــش ارتبــاط معنــاداری بیــن ســبک رهبــری و مــدرک
تحصیلــی پیــدا نکــرد کــه بــا پژوهــش فقــی ســلوک و همــکاران
همســو میباشــد [ ،]40از طرفــی وکیــو و همــکاران تأثیــر ســطح
تحصیــات و ســابقه کار را بــر ســبک رهبــری بــه میــزان اندکــی
ذکــر کردهانــد و آنهــا را بــر ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه
مؤثــر بیــان کردنــد [ .]41تحقیقــات نشــانگر آن اســت کــه مدیــران
دارای تحصیــات باالتــر ،آموختههــا ،دانــش و نگــرش مدیریتــی
وســیعتری دارنــد و نتیجتـاً ســبک رهبــری متناســب (دموکراتیــک)
بــا شــرایط کارکنــان را بــه نســبت بــه ســایر مدیــران انتخــاب
میکننــد ،دلیــل مغایــرت نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد بــه دلیــل
کــم بــودن تعــداد افــراد بــا ســطح تحصیــات کارشناســی ارشــد و
دکتــرا در بیمارســتانهای آموزشــی و کمبــود واحدهــای مدیریتــی در
برخــی گرایشهــای کارشناســی ارشــد پرســتاری دانســت.
در ایــن مطالعــه بــا افزایــش ســابقه کار و ســابقه کار مدیریتــی مدیران
بــه ســبک رهبــری انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه و دموکراتیــک بیــش
از ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه تمایــل داشــتند .نتایــج
برخــی مطالعــات در راســتای نتایــج مطالعــه حاضــر نبــود و بــا افزایش
ســابقه ،ســبک رهبــری مدیــران بــه وظیفــه گرایــی یــا آمرانــه متمایل
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میگردیــد [ .]42 ,32همزمــان بــا افزایــش ســابقه کاری ،اســترس
مدیــران کاهــش یافتــه بــا آرامــش و تفکــر بهتــری عمــل کــرده کــه
نتیجــه آن تمایــل بــه ارتبــاط بهتــر بــا کارکنــان میباشــد.
ســطح درآمــد مدیــران پرســتاری در ایــن مطالعــه بــا ســبک رهبــری
انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه دارای رابطــه مثبــت و معنــادار و بــا
ســبک رهبــری وظیفــه گــرا یــا آمرانــه رابطه معکــوس و معنــی داری
داشــت کــه میتوانــد ناشــی از افزایــش آرامــش فکــری مدیــران بــه
دنبــال افزایــش ســطح درآمــد باشــد ،کــه خــود موجــب برقــراری
روابــط اجتماعــی صحیــح بــا دیگــران میگــردد .مدیــران بــا وضعیــت
اســتخدام رســمی نســبت بــه مدیــران پیمانــی و قــراردادی تمایــل
بیشــتری بــه بــکار گیــری ســبک رهبــری انســان گــرا یــا عــدم
مداخلــه و دموکراتیــک داشــتند .در توجیــه ایــن یافتــه میتــوان بــه
همزمــان بــودن تقریبــی افزایــش ســابقه کاری بــا وضعیــت اســتخدام
رســمی اشــاره کــرد .هیــچ ارتبــاط معنــاداری بیــن ســبک رهبــری و
عارضــه روحــی و جســمی ناشــی از کار در ایــن مطالعــه پیــدا نشــد.
در توجیــه ایــن یافتــه میتــوان بــه وجــود اســترس فــراوان بــدون
در نظــر گرفتــن ســبک رهبــری در مدیــران اشــاره کــرد.
در ایــن پژوهــش رابطـهای بیــن ســبک رهبــری و رضایــت از شــغل
و زندگــی یافــت نشــد .در ایــن زمینــه قلــی زاده و همــکاران رابطــه
معنــاداری بیــن ســبک رهبــری رابطــه گــرای مدیــران نیــروی
انتظامــی و رضایــت شــغلی آنهــا پیــدا کردنــد ( )42کــه بــا پژوهــش
حاضــر مغایــر میباشــد .ایــن مغایــرت میتوانــد ناشــی از تفــاوت
در جامعههــای مــورد مطالعــه و عــدم اســتفاده از پرسشــنامه
رضایــت شــغلی در ایــن مطالعــه باشــد.
نتیجه گیری
مدیــران پرســتاری بــا بــکار گیــری ســبک رهبــری دموکراتیــک
میتواننــد بــا کارآیــی و اثــر بخشــی بیشــتری منابــع انســانی،
فیزیکــی ،مالــی و اطالعاتــی را در جهــت اهــداف بیمارســتانهای
آموزشــی بــکار گیرنــد .در ایــن مطالعــه مدیــران پرســتاری ســبک
رهبــری انســان گــرا یــا عــدم مداخلــه و دموکراتیــک را بیش از ســایر
ســبکهای رهبــری بــکار میگرفتنــد و بــا افزایــش ســابقه کار و
ســن و تجربــه مدیریتــی نیــز اســتفاده از ســبک رهبــری انســانگرا یــا
عــدم مداخلــه نیــز افزایــش مییافــت .بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری
مدیــران پرســتاری شــهر همــدان امــکان تعمیــم نتایــج بــه همــه
مدیــران پرســتاری از محدودیتهــای ایــن مطالعــه میباشــد .مطالعــه
در جامعــه آمــاری بزرگتــر و بررســی دیگــر عوامــل مؤثــر بــر بــکار
گیــری ســبکهای رهبــری مدیــران پرســتاری پیشــنهاد میگــردد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری داخلــی
وجراحــی شــماره /16/35/9/5417پ مورخــه  1393/11/04در

بیکمرادی و همکاران
.تشــکر و قدردانــی مینماینــد

 نویســندگان.دانشــگاه علوم پزشــکی همدان اســتخراج گردیده اســت

تضاد منافع
.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد

و مامایــی و کلیــه مدیــران پرســتاری بیمارســتانهای آموزشــی شــهر

از معاونت تحقیقات و فناوری دانشــگاه و ریاســت دانشــکده پرســتاری

،همــدان کــه در انجــام ایــن پژوهــش مــا را صمیمانــه یــاری نمودنــد
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Abstractt
Introduction: Nurse Managers’ effective leadership style could motivate and satisfy nursing personnel and enhance efficacy and productivity in educational hospitals, and conseKeywords:
quently promote the level of community health. This study aimed to investigate the corDemographic Characteristics
relation of nurse managers’ demographic characteristics with their emotional intelligence
Leadership Styles
in educational hospitals of Hamadan city, Iran.
Nurse Managers
Methods: A correlation descriptive study was conducted on 370 nurse managers of five
educational hospitals (Besat, Farshchian, Beheshti, Fatemieh and Ekbatan) of Hamadan
How to Cite this Article:
city. Metzcus and Burden’s leadership styles questionnaires were used to collect data. Data
Bikmoradi A, Hamidi Y, Soltanian A, Abdi F. Correlation of were analyzed using descriptive and inferential statistics such as Pearson’s correlation coefNurse Managers' Demographic ficient, T-test and variance analysis.
Characteristics With Their Lead- Results: Nurse Managers had dominant people-oriented (laissez-faire) (10.45 ± 2.07 out
ership Styles in Educational Hos- of 15), task-oriented (autocratic) (12.25 ± 3.04 out of 20) and democratic (7.78 ± 1.27
pitals of Hamadan City in 2014.
out of 11.7) leadership styles, respectively in educational hospitals of Hamadan. Moreover,
Sci J Hamadan Nurs Midwifery
Fac. 2016;24(3):159-166.DOI: there were significant correlations in age, marriage status, work experience, managerial experience, income level, and employment with Nurse Managers’ leadership styles (P < 0.05).
10.20286/nmj-24033
Conclusions: Demographic characteristics of nurse managers should be considered ac© 2016 Scientific Journal of Hamadan cording to their crucial roles in enhancing the efficacy and productivity of educational
Nursing & Midwifery Faculty
hospitals in selection processes. Furthermore, it seems essential to consider democratic
leadership style as an effective style for enhancing the productivity and morale of nursing
personnel at in-service educational programs for Nurse Managers.

