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هاي شخصيتي مديران پرستاري بررسي ارتباط سبك رهبري آمرانه و ويژگي
  1393-94هاي علوم پزشكي شهر تهران درسال هاي تابعه دانشگاهبيمارستان

 3زارع ، محمد2محبوبه صفوي،  1مريم جعفري گل
  

 گرايش مديريت داخلي جراحي، بيمارستان امام سجاد (ع) تهران  ،كارشناسي ارشد پرستاري 1
  تهران ، ايراندانشگاه آزاداسالمي،  ،واحد علوم پزشكي تهران، دكتراي مديريت خدمات بهداشتياستاديار،  2
  تهران ، ايران، اداسالميدانشگاه آز ، واحد علوم پزشكي تهران، دكتراي اپيدميولوژياستاديار ،  3

  چكيده
تا به نيازهاي درحال  هاي تخصصي در مراقبت بهداشتي، به چالش در خواهند آمدپرستاري و ساير حرفه :سابقه و هدف

هاي مديريتي تغيير عموم مردم و ماهيت در حال تغيير جامعه پاسخ دهند و اين مستلزم اين است كه پرستاران در نقش
اي مديريت و حمايت كنند. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط پرستاران را براي تداوم پيشرفت حرفه باشند تا نيازهاي

هاي علوم پزشكي شهر تهران هاي تابعه دانشگاههاي شخصيتي مديران پرستاري بيمارستانآمرانه و ويژگي رهبري سبك
 تدوين شد.

نفر از مديران پرستاري  140اي، ونه گيري چند مرحلههمبستگي، با روش نم -مطالعه توصيفيدر اين  :روش بررسي
نامه ها سه پرسشهاي علوم پزشكي شهر تهران انتخاب شدند.ابزار جمع آوري دادههاي تابعه دانشگاهبيمارستان

ها از روش آلفاي كرونباخ نامههاي شخصيتي و مشخصات دموگرافيكي بود. اعتبار پرسشاستاندارد سبك رهبري و ويژگي
ها توسط نرم افزار هاي شخصيتي محاسبه شد و دادهبراي پرسشنامه ويژگي 88/0نامه سبك رهبري و براي پرسش 86/0

SPSS19  هاي توصيفي و استنباطي تحليل شدند. و آماره  
ويژگي بيشتر مديران پرستاري داراي سبك رهبري آمرانه و ويژگي با وجدان بودن بودند. سبك رهبري آمرانه با  ها:يافته
 ). p> 5/0داري داشت (گرايي، گشودگي، موافق بودن و باوجدان بودن رابطه معكوس معنيبرون

توان پيش بيني كرد كه روش مناسبي هاي شخصيت، سبك رهبري آيندة يك مدير را ميبه وسيلة نمرة ويژگي :گيري نتيجه
 .بوطه استدر گزينش افراد با سبك رهبري كارآمدتر و ادارة بهينه سازمان مر

 هاي شخصيتي، مديران پرستاري.ويژگي، آمرانه سبك رهبري واژگان كليدي:

 

  1مقدمه
هـاي  ترين شـاخص در دنياي سازماني نوين، يكي از مهم

تأثير گذار بر جوامع، عنصـر مـديريت اسـت كـه شـكل      
شـود.  مطلوب آن مديريت همراه بـا رهبـري تلقـي مـي    

                                                 
ــران : آدرس نويســنده مســئول ــوم پزشــكي ته ــران  ،واحــد عل ــران ، اي            دانشــگاه آزاداســالمي، ته

)mahboubeh_safavi@iautmu.ac.iremail:  (   
  19/12/94: تاريخ دريافت مقاله
  5/4/95 :تاريخ پذيرش مقاله

جامعـه اسـت و بـا    رهبري يكي از مفاهيم بنيـادين اداره  
تحوالت اجتماعي همراه است؛ زيرا بنيان نظم و اداره هـر  
جامعه و سازمان، بر مبنـاي آن بنـا شـده اسـت. بـدون      
- رهبري، پيش بردن اهداف اجتماعي و رسيدن به مطلوب

 ).1ها، يا امكان پذير نبوده يا بسيار دشوار خواهد شد (

مديريت پرسـتاري تركيبـي خـالق از دانـش و مهـارت      
مديريت و رهبري بـه كـار گرفتـه شـده بـراي فعاليـت       

هـاي  پرستاري مطابق با اهداف و سازماندهي ارائه مراقبت
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 239و همكاران/  گل يجعفر يممر                                                                                            95 زمستان    4 شماره   26 دوره
پرستاري، هماهنگي و اداره مراقبت مددجو و ايجـاد جـو   
مثبت كاري است. مديريت پرسـتاري در محـدوده يـك    
سازمان، در ارتباط با اسـتفاده از قـدرت و اختيـار بـراي     

كيفي و كار او و اداره ارائـه مراقبـت    فراهم كردن مراقبت
پرستاري و سيستم ارائه خـدمات بـراي ايجـاد محيطـي     
مناسب به منظور دستيابي به اهداف يك سـازمان اسـت   

)2.(  
ها و هاي رهبري به عنوان تركيب مختلفي از فعاليتسبك

رفتارهاي ارتباطي كه براي تأثير گذاشتن برديگران جهت 
  ).3شوند (شود، تعريف ميمي رسيدن به اهداف استفاده

نحوه رهبري مي تواند نقش به سـزايي در ارائـه خـدمات    
پرستاري به بيماران داشته باشـد. ايـن امـر در صـورتي     

كنـد كـه كاركنـان پرسـتاري خـدمات      تحقق پيدا مـي 
كارآمدي ارائه كنند. به ايـن لحـاظ بايـد سرپرسـتار، در     

- ا شيفتهاي مختلف و يانتخاب افراد مسئول جهت پست

هـا و  ساعته نهايت دقـت را داشـته و از مهـارت    24هاي 
تشريك مساعي با افراد شايسته به منظور دسـتيابي بـه   
اهداف سازماني حداكثر استفاده را بكنـد و از طرفـي بـا    
آگاهي از دانش مديريت و شناخت نحوه  ايجاد انگيزش و 
اصول آن و نيازهـاي اساسـي بشـر، نيازهـاي كاركنـان      

در نظـر گرفتـه و آنهـا را در برنامـه ريـزي و      خودش را 
دهي كارها به كار گيرد تا كاركنان با خيالي آسوده سازمان

و عالقه كامل در جهت رسيدن به اهداف سازماني تـالش  
كــرده و اهــداف ســازمان (واحــد پرســتاري) را اهــداف 

). در سبك رهبري آمرانه (خودكامـه)،  2خودشان بدانند (
نده) بيشتر قدرت و اختياري را كـه  يك رهبر آمر (امر كن

به گروه تحت نظارتش واگذار گرديده است، براي خـودش  
كند؛ رهبراني كه از اين سبك رهبـري اسـتفاده   حفظ مي

گيرند و پيـروان نيـز   كنند، همه تصميمات را خود ميمي
بايد بدون سوال از تصميمات او اطاعت كننـد. در حالـت   

، رهبـر  "بري استبداديره"شديدتر رهبري آمرانه، يعني 
گروه حداقل توجه ممكن را به آنچه كه ممكن است افـراد  
- گروه دربارة يك تصميم يا وضعيت فكر كنند ، نشان مي

دهند. معموال اعضاي گروهي كه رهبر آنان از اين سـبك  
گير، جـدي و  كنند ، او را فردي سخترهبري استفاده  مي

ت، مـا را بـه   دانند. تالش براي تعريف شخصـي پرتوقع مي
گرداند، زمـاني كـه انسـان بـراي     هزاران سال قبل بر مي

و به اين ترتيـب،   "من كيستم؟"اولين بار از خود پرسيد: 
به تفكر و تأمل دربـاره هويـت خـود پرداخـت. در زبـان      

(شخصــيت) بــه تصــوير  personalityروزمــره، اصــطالح 
شـود. هـال و   اجتماعي هر يك از افراد جامعه گفته مـي 

) در كتاب خـود دربـاره شخصـيت ادعـا     1978زي (ليند
توان بـا  هيچ تعريف واقعي از شخصيت را نمي"كردند كه 

و اعتقـاد داشـتند كـه شخصـيت بـه       "كليت به كار برد
شخصيت عبـارت  "شود: بهترين وجه اين گونه تعريف مي

است از مفـاهيم تجربـي خاصـي كـه بخشـي از نظريـه       
شـوند  بـرده مـي   شخصيتي هستند كه توسط ناظر به كار

). شخصيت افراد در اكثر اوقات در ساختار شخصـيتي  4(
اوليه، ژنتيك، تعارضات پايداري هستندكه با تالش آنها به 
طور قابل توجهي در هـر موقعيـت زنـدگي وابسـته بـه      
شناخت و حواس طبيعي خود فرد جهت يافتن يك الگوي 

كند. مدارك قوي يافت شـده اسـت كـه    زندگي تغيير مي
توانند داراي پنج ويژگي شخصيتي پايـه، شـامل   د ميافرا

روان آزرده گرايي، برونگرايي، موافـق بـودن، گشـودگي    
  ).5براي تجربه و با وجدان بودن باشند 

هاي شخصيت، شـامل روان آزرده گرايـي   شناخت ويژگي
(عصبيت، ناسازگاري، بـي ثبـاتي هيجـاني)، برونگرايـي     

كت دراجتماعـات)،  (دوستدار يكديگر بودن، تمايل به شر
موافق بودن (نوع دوسـتي، همـدردي)، تجربـه پـذيري     

هاي دروني و بيرونـي) و بـا   (تصورات فعال، باروري تجربه
وجداني (وظيفه شناسي، وقـت شناسـي، دقيـق بـودن)     

كند كه چنـد صـفت درونـي    است. نظرية صفات بيان مي
هاي گوناگون تأثير نيرومنـدي  وجود دارند كه در موقعيت

هـا در طـول زمـان ثابـت     تار دارند و بعضي از صفتبر رف
هـاي شخصـيتي، آن دسـته از الگوهـاي     هستند. ويژگي

رفتاري در رابطه با ديگران هستند كه در عملكرد فردي و 
هـاي روان  گذارند و شامل ويژگـي اجتماعي فرد تأثير مي

گرايي، برونگرايـي، گشـودگي، موافـق بـودن و بـا      آزرده
ثبات عاطفي شامل سطوح بااليي از وجدان بودن هستند. 

اعتماد به نفس، عاطفه مثبت و سطوح پاييني از استرس و 
اضطراب است. در واقع، فقدان ثبات عـاطفي بـا سـطوح    

گرايـي در ارتبـاط   باالي استرس، اضـطراب و روان آزرده 
است. برونگرايي به معناي اجتماعي، پرحرف و فعال است. 

به تعامل اجتمـاعي بهتـر    افراد برونگرا در مشاغل مربوط

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
35

92
2.

13
95

.2
6.

4.
5.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 tm

uj
.ia

ut
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10235922.1395.26.4.5.4
http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1175-en.html


   يپرستار رانيمد يتيشخص يهايگيژو باآمرانه  يارتباط رهبر       / مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي                          240
كنند. گشودگي يك ويژگي شخصـيت اسـت كـه    كار مي

كند. گشودگي اشاره به باز بودن و پذيراي تجربه بودن مي
با تخيلي بودن، با فرهنگ بودن، كنجكـاو و روشـن فكـر    
بودن در ارتباط است. موافق بودن اشاره به دوسـتي دارد  

ي و مقاومت و شامل مهربان بودن، همكاري، انعطاف پذير
است و با عملكرد كاري ارتباط مثبت دارد. با وجدان بودن 

كند و شامل ويژگيهـايي از  اشاره به اعتماد و اطمينان مي
قبيل مسئول ، سازمان يافته، منظم و دقيق بودن اسـت.  

پـذيري بـراي   كاركناني كه با وجدان هستند، مسـئوليت 
- تر و منظمكارشان دارند و وظايف كارشان را به طور كامل

) بيـان  Mc Gregore).  مك گريگور (6دهند (تر انجام مي
كند كه اگـر  كرد كه نتايج تحقيقات جديد پيش بيني مي

رهبري را به عنوان يك ارتباط بين رهبـر و موقعيـت در   
نظيـري از  نظر بگيرند، مفيدتر است، تا اينكه الگـوي بـي  

 ). مـديران پرسـتاري  7ها در افراد مشخص شود (ويژگي
هـاي فـردي، اسـتعدادها،    مانند افراد ديگر داراي تفاوت

ها و تمايالت مخصوص به خـود هسـتند.   ها، رغبتانگيزه
هـاي مختلـف بـوده و از    آنها نيز داراي عاليق و توانـايي 

دانش و نگرش و نظام ارزشي مختلفي برخوردار هسـتند.  
هاي فردي و شخصيتي بـر  قدر مسلم است كه اين تفاوت

- رفتار آنان تأثير خواهد گذاشت. اين  تفاوت نحوه عمل و

ها اگر چه به ظاهر ممكن است جزئي باشند، هنگامي كـه  
كننـد، بـه   از فرايندهاي واسطه شناختي افراد عبور مـي 

- هاي بسيار بزرگ و نتايج رفتاري كامال متفاوت ميتفاوت

هـاي  هايي به طور عمده از تفـاوت انجامند. چنين تفاوت
گيرنـد  هر يك از افراد سرچشـمه مـي  ناشي از شخصيت 

بـه   2010هاي ). مراقبت بهداشتي به صورت پويا ازسال8(
- بعد درحال تغيير است. ركود اقتصادي و مشكالت حرفه

اي استخدام، حفظ كاركنان، ايجاد محيط كار سالم، رشـد  
هاي مطرح بـراي كـار   تقاضا براي مشتري مداري، چالش

شـتر در مـديريت   مديران پرستاري هستند. تخصـص بي 
). پرستاري و 9براي پاسخگويي به اين مسائل الزم است (

هاي تخصصي و منسـجم درگيـر در مراقبـت    ساير حرفه
تا به نيازهاي در حال  بهداشتي، به چالش در خواهند آمد

تغيير عموم مردم و ماهيت در حال تغيير جامعـه پاسـخ   
 "همراقبت با كيفيت باالبراي هم"دهند. شش زمينه چالش

براي خدمات بهداشتي ملي عبارتند از: باال رفتن توقعـات  

و انتظارات، درخواست ايجاد شده توسط عوامل جمعيـت  
شناختي، توسعه و پيشرفت مـداوم جامعـه  اطالعـاتي،    

هـا و  پيشرفت در درمان، ماهيت در حال تغييـر بيمـاري  
انتظارات در حال تغيير، بهداشـت محـل كـار، تـأمين و     

هاي بزرگتر، به اين نياز خواهـد  اين چالشبرآورده كردن 
داشت كه نظام براي ارايه مراقبت بهداشتي به تغيير ادامه 
- خواهد داد و اين مستلزم اين است كه پرستاران در نقش

هاي مديريتي باشند تا نيازهاي ايـن پرسـتاران را بـراي    
اي سرپرسـتي و حمايـت مـورد    تداوم پيشـرفت حرفـه  

از اين رو با در نظر داشتن اهميـت  ). 8بررسي قرار دهند (
ها و نيز جديـد بـودن سـازة    رهبري در مديريت سازمان

هـاي شخصـيتي در   سبكهاي رهبري و ويژگي ارتباط بين
بين مديران پرستاري سعي بر آن اسـت ارتبـاط سـبك    

هاي شخصيتي مديران پرسـتاري  رهبري  آمرانه و ويژگي
شـكي شـهر   هاي علـوم پز هاي تابعه دانشگاهبيمارستان

  تهران را تعيين كرد.  
  

  مواد و روشها
در اين مطالعه توصيفي، جامعه پژوهش تمـامي مـديران   

هـاي تابعـه دانشـگاه هـاي علـوم      پرستاري بيمارستان
پزشكي شهر تهران در سه سطح مديريت (ارشد، مياني 

مـدير پرسـتاري، بودنـد.     1200و اجرايي)، در كل حدود 
اي انجـام  ي چنـد مرحلـه  گيرنمونه گيري به روش نمونه

هاي تابعـه  اي بيمارستانشد؛ يعني ابتدا به صورت طبقه
هاي علوم پزشـكي شـهر تهـران بـه طبقـات      دانشگاه

هاي تابعه دانشگاه شهيد بهشـتي، دانشـگاه   بيمارستان
تهران، دانشگاه ايران و دانشگاه آزاد طبقه بندي شـدند  

بقـه  هاي هر طاي از بيمارستانو سپس به صورت خوشه
چند بيمارستان، شامل فيروزگر، امام حسين، طالقـاني،  
امام خميني، بوعلي و تعدادي ديگـر، انتخـاب شـدند و    

مدير از  140سپس به صورت نمونه گيري تصادفي ساده، 
هاي انتخاب شده كه داراي مديران پرستاري بيمارستان

معيارهاي ورود به اين پژوهش (داراي مدرك كارشناسي 
داراي حـداقل  ، ارشد يا دكتري پرسـتاري  يا كارشناسي

يك سال يا بيشتر سابقه مـديريت) بودنـد، بـه عنـوان     
نامـه  ها از طريق سه پرسـش نمونه انتخاب شدند . داده

- استاندارد اطالعات دموگرافيك، سبك رهبري و ويژگي
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نامه اطالعـات  هاي شخصيتي جمع آوري شدند. پرسش

رسي مشخصات سوال بود كه به بر 7دموگرافيك شامل 
فردي و اطالعات شغلي مديران (سن، جـنس، وضـعيت   
تأهل، مدرك تحصيلي، سابقه كار در پسـت مـديريتي،   

نامـه سـبك   پرداخـت. پرسـش  سمت سازماني و ...) مي
سوال بود.  35) با Salzmanرهبري، پرسشنامه سالزمن (

هدف آن خود ارزيابي در شرايط رابطه مداري و وظيفـه  
-ط مديران و روسا پاسـخ داده مـي  مداري است كه توس

هاي رهبري در سـه طيـف   شود و نيمرخ مرتبط با سبك
رهبري آزادمنشانه، رهبري تلفيقي و رهبـري آمرانـه را   

هـاي شخصـيتي،   نامـه ويژگـي  كنند. پرسشترسيم مي
سوال است و به  60بود كه شامل  FFI-NEOنامه پرسش

ــيتي روان آزرده   ــاي شخص ــي ويژگيه ــي، بررس گراي
-نگرايي، گشودگي، موافق بودن و باوجدان بودن ميبرو

ابتدا بر اسـاس سـه     NEO-FFIآزمون شخصيتي. پردازد
)، برونگرايـي و پذيرنـدگي   Neuroticismبعد نورزگرايي (

ساخته شد و بعدها در فرم تجديد نظر شده آن، كاستا و 
) دو بعد وظيفه شناسي costa & McCra) (1992كرا (مك

، فـرم  1995ن اضافه كردند. در سـال  و همسازي را به آ
كوتاه آن توسط كاستا و مك كرا ساخته شد و در سـال  

سوال است  60توسط مالزاده ترجمه شد كه شامل  1381
و پنج عامل روان آزرده گرايي، برونگرايي، موافق بودن، 

سؤال) سنجيده  12گشودگي و با وجدان بودن (هر عامل 
نامـه  ة پرسـش ). نسخه تجديـد نظـر شـد   10شود (مي

 -شخصيتي نئو بر مبناي راهبرد آزمون سـازي فردگـرا  
تجربي تهيه شده است كه بر اعتبار سازه تأكيد دارد. هر 
يك از صفات شخصيتي لحاظ شده، شناسايي، تعريف و 

هـايي فـراهم   شوند كه مادهاي تحليل ميسپس به گونه
 هاي مختلف هر صفت را اندازه بگيرند.آيند كه جنبه

از نوع مـداد   NEO-FFIگذاري، پرسشنامه رد نمرهدر مو
گويه و پـنج   60كاغذي و خود گزارش دهي و مشتمل بر 

عامل بزرگ شخصيت كاستا و مـك كـرا تحـت عنـوان     
، گشـودگي  "E، برون گرايي يا "Nروان آزرده گرايي يا "

  است.  "Cيا  و باوجدان بودن "A، موافق بودن يا "Oيا 
، 46، 56،51هـاي  : گويـه Nيا  عامل روان آزرده گرايي -

  1و  6، 11، 16، 21، 26، 31، 36، 41

، 42، 47، 52، 57هـاي  : گويـه Eعامل برون گرايي يا  -
   2و  7، 12، 17، 22، 27، 32، 37

، 38، 43، 48، 53، 58هاي : گويهOعامل گشودگي يا  -
  3و  8، 13، 18، 23، 28، 33

، 44، 49 ،54، 59هـاي  : گويـه Aعامل موافق بودن يا  -
   4و  9، 14، 19، 24، 29، 34، 39

، 45، 50، 55، 60هـاي  : گويهCعامل با وجدان بودن يا  -
    5و  10، 15، 20، 25، 30، 35، 40

نمره گذاري گويه ها بر اساس مقياس ليكرت پنج درجه 
نظـري  "، "3موافـق=  "، "4كامال موافق= "اي به صورت 

-انجام مي  "0= كامال مخالف"و  "1مخالف= "، "2ندارم= 

 12نامـه  شود. از آنجا كه هر يك از عوامل ايـن پرسـش  
دهنـد، بنـابراين حـداقل و    گويه را به خود اختصاص مي

  0حداكثر نمره كسب شده از هر عامل به ترتيب برابر بـا  
  ). 6خواهد بود ( 48و  

نامه سبك رهبري سالزمن و اندر كولك درسـال  پرسش
ارزيـابي در شـرايط   طراحي شد. هدف آن خـود   1982

توصيفي سوال  35رابطه مداري و وظيفه مداري و داراي 
شـود و  است كه توسط مديران و روسا پاسـخ داده مـي  

هاي رهبري در سه طيف رهبـري  نميرخ مرتبط با سبك
آزاد منشانه، رهبري تلفيقي و رهبري آمرانه را ترسـيم  

اي ليكـرت  گزينـه  5نامه بر اساس طيف كند. پرسشمي
ل هرگز، به ندرت، گـاهي اوقـات، غالبـاً و هميشـه     شام

 است.

گذاري اين پرسش نامه ليكـرت اسـت و در   مقياس نمره
معرف گاهي  3معرف به ندرت،  2معرف هرگز،  1آن رقم 
نيز معرف هميشـه اسـت. بـا     5معرف غالبا و  4اوقات، 

تاكيد بر نحوه نمره گذاري فوق، نيمرخ مرتبط با سـبك  
هبري آزاد منشانه، رهبري تلفيقي رهبري در سه طيف ر

شود. نحـوه امتيـاز بنـدي و    و رهبري آمرانه ترسيم مي
  تفسير نتايج آزمون به شرح زير است:

ــماره  1 ــارات ش ــا  35-34-30-19-18-12-8. عب را ب
  كشيدن دايره عالمت گذاري كنيد.

) و هرگـز  2هاي به ندرت (. اگر براي عبارت فوق گزينه2
امتيـاز   1بـراي هريـك از آنهـا    انـد،  ) انتخاب شـده 1(

  اختصاص دهيد.
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ــارات 3 -15-14-13-11-10-9-7-6-5-4-3-2-1. عب

16-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-
را در نظر بگيريد. چنانچه براي عبارات مذكور،  32-33

اند، به هر ) انتخاب شده4) و غالبا (5هاي هميشه (گزينه
 امتياز اختصاص دهيد. 1عبارت 

-26-24-22-19-18-15-10-8-5-3از عبارات . امتي4
را با يكديگر جمع كنيـد. امتيـاز    28-30-32-34-35

حاصله ميزان توجه پاسخ دهنده را به بعد انسان گرايـي  
 دهد.نشان مي

-16-14-13-12-11-9-7-6-4-2-1. امتياز عبـارات  5
ــد.  17-20-21-23-25-27-29-31-33 ــع كني را جم

بعد وظيفه گرايي را نشـان  امتياز حاصله ميزان توجه به 
 دهد.مي

   تعيين اعتبار ابزار
نتايج چندين مطالعه حاكي  NEO-FFIدر خصوص پايايي 

هاي آن از همساني درونـي  از آن است كه خرده مقياس
) ضـريب  1992خوبي برخوردارند. كاسـتا و مـك كـرا (   

براي  86/0براي موافق بودن تا  68/0آلفاي كرونباخ بين 
) Holdenيي را گـزارش كردنـد. هلـدن (   روان آزرده گرا

) نيز ضريب آلفاي ايـن پـنج عامـل را در دامنـه     1999(
بـراي روان آزرده گرايـي    87/0براي گشودگي تا  76/0

). اين پرسشـنامه در ايـران هنجاريـابي    6گزارش كرد (
بررسـي اعتبـار و   "اي بـا عنـوان   شده است. در مطالعه

نئــو در روايــي فــرم كوتــاه پرسشــنامه پــنج عــاملي 
دانشجو از بين دانشجويان دانشـكده   630 "دانشجويان

نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و  افسري به شيوه
نامـه  نامـه شخصـيتي نئـو و پرسـش    فرم كوتاه پرسش

ها با شخصيتي آيزنك بزرگساالن را تكميل كردند. داده
روش آماري ضريب همبستگي پيرسون تحليـل شـدند.   

با استفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ   نتايج بررسي اعتبار 
-هاي با وجدان بـودن و روان آزرده نشان داد كه ويژگي

هــاي /. و ويژگــي80/. و83گرايــي بــه ترتيــب آلفــاي 
/. 60شخصيتي موافق بودن و برونگرايي به ترتيب آلفاي 

/. داشتند. اما ويژگـي گشـودگي فاقـد همسـاني     58و 
در بررسي روايـي  /. بود. به عالوه، 39دروني قابل قبولي 

-زمان مشاهده شد كه ضريب همبستگي روان آزردههم

گرايي و برونگرايـي در پرسشـنامه نئـو بـا روان آزرده     

گرايي و برونگرايي در پرسشـنامه آيزنـك بـه ترتيـب     
گيـري شـد كـه از پـنج     /. بود. نتيجه47/. و 68معادل 

ويژگي شخصيتي فرم كوتاه پرسشنامه شخصيتي نئـو،  
خصـيتي (باوجـدان بـودن، روان آزرده    چهار ويژگي ش

گرائي، موافق بودن و برونگرايـي) اعتبـار مناسـبي در    
دانشجويان افسري داشتند. با توجه به نتايج بـه دسـت   

رسد پرسشـنامه شخصـيتي نئـو ابـزار     آمده به نظر مي
هاي شخصيتي افسري باشد مناسبي براي تعيين ويژگي

رهبـري   ). جهت روايي و پايايي پرسشـنامه سـبك  11(
) اين پرسشنامه را در بـين  1982سالزمن و اندر كولك (

مديران يك سازمان اجرا كردند و با تاكيـد بـر ضـريب    
را گـزارش كردنـد.    86/0آلفاي كرونباخ، ضريب اعتبار 

اي بـر روي رهبـران   ) در مطالعـه Shider) (1977شيدر (
هاي دولتي، با تاكيد بر ضريب آلفـاي كرونبـاخ،   سازمان

را مشاهده كرد.                                                      88/0تبار ضريب اع
ها و كسـب رضـايت   دراين پژوهش پس از انتخاب نمونه

آنها جهت شركت داوطلبانه در پژوهش و ذكـر اهـداف   
نـدن اطالعـات و   پژوهش و اطمينان دادن از محرمانه ما

هـا، سـه   نامـه توضيح در مورد نحـوة تكميـل پرسـش   
پرسشنامة اطالعات دموگرافي، سبك رهبري سالزمن و 

ها داده شدند و سپس هاي شخصيتي نئو به نمونهويژگي
بعد از دادن فرصت جهـت تكميـل آنهـا جمـع آوري و     

هاي توضيح داده شـده نمـره گـذاري    سپس طبق روش
روش آماري همبستگي پيرسـون و  شدند. با استفاده از 

) و توسـط  ANOVAآزمون  تحليل واريانس يك طرفه (
  ها تحليل شدند.، دادهSPSS19نرم افزار 

  رعايت اصول اخالقي 
در اين پژوهش، اصول اخالقي زير بر اساس مفاد بيانيـه  

  رعايت شد: 2011هلسينكي 
دريافت معرفي نامه كتبي از واحد پژوهش دانشـگاه    )1

ي آزاد اسالمي و ارائه آن به واحد پـژوهش  علوم پزشك
هاي علوم پزشكي شهر تهران و كسـب مجـوز   دانشگاه

 هارسمي براي تحقيق در بيمارستان

به واحدهاي پژوهش در مورد اهداف پـژوهش    )2
 در حد مناسب توضيح داده شد.

به واحدهاي پژوهش اطمينـان داده شـد كـه      )3
 اطالعات كامال محرمانه خواهد ماند.
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هاي مـورد پـژوهش داوطلبانـه در ايـن     واحد  )4

 مطالعه شركت كردند.

 داري و صداقت در ارائه منابعامانت  )5

در صورت درخواست مسئولين مراكـز، نتـايج    )6
 تحقيق در اختيار آنها قرار گرفت.

تقدير از شركت كننـدگان در پـژوهش وكليـه     )7
   . كساني كه در اجراي آن مساعدت و همكاري داشتند

  
  ها يافته

ير پرستاري با ميانگين (و انحـراف معيـار) سـن    مد 140
در رده  يپرسـتار  رانيمـد  شتريببررسي شدند.  3±37
 22-27 يآنها در رده سـن  نيسال و كمتر 38-42 يسن

 يهـا مارسـتان يب يپرسـتار  رانيمدبودند. بيشتر سال 
شهر تهـران را زنـان و    يعلوم پزشك يهاتابعه دانشگاه

 يپرسـتار  رانيمـد  رشـت يو بدادند يم لين تشكيمتأهل
مـدرك   يآنهـا دارا  نيو كمتر يمدرك كارشناس يدارا
 11-15 يدارا يپرسـتار  رانيمـد  شـتر يببودند.  يدكتر

سـال سـابقه   1-5 يتعداد دارا نيسال سابقه كار و كمتر
سـال   1-6ي دارا يپرسـتار  رانيمـد  شـتر يببودند. كار 

سـال   17-21 يتعـداد دارا  نيو كمتـر  تيريسابقه مـد 
 يشـركت كننـدگان دارا   شـتر يببودند.  تيريسابقه مد

 يتعداد دارا نيو كمتربودند  يسرپرستار يپست سازمان
  .بودند يمترون يپست سازمان

  
هـاي سـبك   ميانگين و انحراف معيار نمرات مولفـه  .1جدول 

(تعـداد=   1393شهر تهران در سال رهبري مديران پرستاري 
140(    

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار ميانگين  سبك رهبري
  13  0  88/2  45/7  آزاد منشانه

  18  0  47/4  34/10  آمرانه
  14  1  12/3  17/8  تلفيقي

 
ـ م ريكه مقـاد دهد نشان مي 1جدول  و انحـراف   نيانگي

هم اخـتالف دارنـد و مقـدار     با يسبك رهبر سه اريمع
-از سبك )34/10±47/4(آمرانه  يسبك رهبر نيانگيم

هـا  افتهي نيبر اساس ا جهيدر نت ؛است شتريب گريد يها
آمرانـه   يسـبك رهبـر   يدارا يپرستار رانيمد شتريب

و انحراف  نيانگيم، 2جدول  يهاافتهي. بر اساس هستند

، به با هم تفاوت دارد رانيمد تيخصش يهايژگيو اريمع
ـ م نيشـتر يبا وجـدان بـودن ب   يژگيكه و طوري  نيانگي

بـا   يـي روان آزرده گرا يژگيرا دارد و و) 60/4±91/28(
دهنده  مقدار را دارد كه نشان نيكمتر )29/20( نيانگيم
ـ يوبيشتر  يپرستار رانيمطلب است كه مد نيا بـا   يژگ

در آنها  ييروان آزرده گرا يژگيو وند وجدان بودن را دار
  .استكمتر 

  
- هاي ويژگيميانگين و انحراف معيار نمرات مولفه. 2جدول 

 1393سال شهر تهران در هاي شخصيتي مديران پرستاري 
 )140(تعداد= 

هاي ويژگي
  شخصيتي

 حداكثر  حداقل انحراف معيار ميانگين

  30  9  38/4  29/20  روان آزرده گرايي
  40  13  19/5 26/27  برون گرايي
  39  13  73/4 26/26  گشودگي

  37  12  47/4  91/24  موافق بودن
  42  12  60/4  91/28  با وجدان بودن

  
ـ  يبـرا  ـ يو و يارتبـاط ســبك رهبـر   يبررس  يهــايژگ

) استفاده ANOVA( انسيوار لياز آزمون تحل يتيشخص
 يسبك رهبـر  آمده است. 3جدول كرديم كه نتايج در 

ـ  يهـا يژگيبا و يپرستار رانيمد ، يگشـودگ  يتيشخص
 .داشـت  يداريموافق بودن و باوجدان بودن ارتباط معن

ـ يآمرانه و و يارتباط سبك رهبر يبررس يبرا  يهـا يژگ
 يهمبستگ بيضراز آزمون  يپرستار نرايمد يتيشخص

 يژگينشان داد وشد كه استفاده  4مطابق جدول  رسونيپ
ـ    يموافق بودن با سبك رهبـر   يداريآمرانـه رابطـه معن

، يـي ، برونگـرا يـي روان آزرده گرا يهايژگيو يول ،ندارد
ـ   يگشودگ بـا سـبك    يداريو باوجدان بودن رابطـه معن
ـ يدر وارتباط  نيكه ادارند آمرانه  يرهبر روان  يهـا يژگ

بـودن   يمنف ليدل هب يو گشودگ يي، برونگراييآزرده گرا
بـا   يژگياز نوع معكوس و در و رسونيپ يهمبستگ بيضر

ـ مثبت بـودن ضـر   ليدل هوجدان بودن ب  يهمبسـتگ  بي
    است. مياز نوع مستق رسونيپ

  
هاي شخصيتي ارتباط سبك رهبري آمرانه و ويژگي .4جدول 

  )140(تعداد=  1393هران در سال مديران پرستاري شهر ت
  سطح معناداري  r*  ويژگي هاي شخصيت
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  03/0  -  206/0  روان آزرده گرايي
  05/0  -  186/0  برونگرايي
  01/0  -  244/0  گشودگي

  17/0  -  133/0  موافق بودن 
  000/0  480/0  باوجدان بودن

  ضريب همبستگي پيرسون *

  
  بحث

ـ  "اي با عنوان آزادي در مطالعه ب رهبـري  سـبك مناس
گيـري كـرد كـه    نتيجه "مديران براساس بلوغ كاركنان

سبك رهبري كنوني بيشتر به صورت آمرانه اسـت كـه   
 ).12تأييد كننده نتيجه مطالعه حاضر است (

-اي با بررسي رابطه ويژگيقانعي و همكارانش در مطالعه

هاي شخصيت و استرس شغلي در پرستاران نشان دادند 
عه از بين پنج ويژگي شخصيتي كه نمونه هاي تحت مطال

بيشترين امتياز را در حيطه بـا وجـدان بـودن (وظيفـه     
شناسي) كسب كردند كه نتيجه اين مطالعه تأييد كننده 

  ).13نتيجه مطالعه حاضر است (
بررسـي  "در مطالعه دستوراني و پوريوسـف بـا عنـوان    

هاي شخصيتي و سالمت رواني بـا رضـايت   رابطه ويژگي

نتايج به اين صورت بود كـه بيشـترين    "شغلي كاركنان
) و 2/25ميزان ميانگين بـه عامـل بـا وجـدان بـودن (     

مربوط بود  4/21كمترين به روان آزرده گرايي با ميانگين 
با نتيجه مطالعه حاضر همسو است. در پاسخ بـه هـدف   

هـاي  مطالعه، ارتباط سـبك رهبـري آمرانـه و ويژگـي    
مـديران  هـاي مـورد پـژوهش در بـين     شخصيتي نمونه

هـاي تابعـه دانشـگاه هـاي علـوم      پرستاري بيمارستان
تعيين شده است كـه  1393پزشكي شهر تهران در سال 

-ويژگي موافق بودن با سبك رهبري آمرانه رابطه معني

ــي  ــي ويژگ ــدارد، ول ــي، داري ن ــاي روان آزرده گراي ه
برونگرايي، گشـودگي و باوجـدان بـودن داراي رابطـه     

آمرانه   هستند. آمرانه شامل داري با سبك رهبري معني
بعدي از رفتار مديران با زيردستان در چارچوب قانون و 
مقررات رسمي است. در اين سبك، مدير نقش خـود را  

كنـد و اهـداف را مشـخص    براي نيل به اهداف معين مي
هـاي روان آزرده  سازد. بنابراين اين سبك با ويژگـي مي

لف تغييـر  گرايي، برونگرايي و گشودگي در جهـت مخـا  
هـا نمـره   كنند؛ يعني هر چه مديري در اين ويژگـي مي

كنـد.  كمتري بگيرد از سبك آمرانه بيشتري استفاده مي
در مطالعه سليمي و همكارانش هم سبك رهبري آمرانه 

شهر تهران هاي شخصيتي مديران پرستاري هاي رهبري و  ويژگيبين سبك نتايج تحليل واريانس براي تعيين ارتباط .3جدول 
 )140(تعداد=  1393در سال 

 مجموع مجذورات  تغييرات آماره
SS 

 درجه آزادي
df 

 ميانگين مجذورات
MS 

 واريانس
F  

p-value  

سبك رهبري و ويژگي روان آزرده 
  گرايي

  بين گروه ها
 درون گروه ها

  جمع

802/425  
619/5034  

421/546  

19  
120  
139  

411/22  
955/41  

 

534/0  942/0  

  سبك رهبري و ويژگي برونگرايي
  

  بين گروه ها
 درون گروه ها

  جمع

822/929  
600/4530  
421/5460  

24  
115  
139  

743/38  
397/39  

983/0  493/0  

  بين گروه ها  سبك رهبري و ويژگي گشودگي
 درون گروه ها

  جمع

963/1730  
458/3729  
421/5460  

23  
116  
139  

259/75  
151/32  

 

341/2  02/0  

  بين گروه ها  سبك رهبري و ويژگي موافق بودن
 درون گروه ها

  جمع

252/1283  
170/4177  
421/5460  

22  
117  
139  

330/58  
702/35  

 

634/1  05/0  

  بين گروه ها  سبك رهبري و ويژگي با وجدان بودن
 درون گروه ها

  جمع

866/2472  
556/2987  
421/5460  

22  
117  
139  

403/112  
535/25  

 

402/4  00/0  
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 245و همكاران/  گل يجعفر يممر                                                                                            95 زمستان    4 شماره   26 دوره
مشورتي بيشترين سبك رهبـري مـورد    –خيرخواهانه 

استفاده در بين مـديران مـورد مطالعـه بـود و ويژگـي      
دن بيشـترين ويژگـي شخصـيتي    شخصيتي موافق بـو 

-مديران ارشد اين واحد بود و بـين ويژگـي روان آزرده  

داري گرايي با نمره سبك رهبري رابطه منفـي و معنـي  
وجود داشت. بنابراين نتيجه ايـن مطالعـه هـم مشـابه     

 ).14مطالعه حاضر است (

بررسـي رابطـه بـين    "اي تحت عنوان عباسي در مطالعه
سازماني با عملكرد شغلي  هاي شخصيتي و تعهدويژگي

نتيجه گرفـت كـه    "كارمندان ادارات دولتي شهر بوشهر
داري بين ويژگي شخصيتي با وجدان رابطه مثبت و معني

بودن و دو ويژگي شغلي تعهد سازماني و عملكرد شغلي 
)41/0r= ،001/0 p<داري بين ويژگـي  )، رابطه مثبت معني

) و >r ،001 /0 p= 36/0موافق بودن بـا تعهـد سـازماني (   
داري بـين ويژگـي شخصـيتي روان    رابطه منفي معنـي 

،  = r- 06/0آزرده گرايي با تعهد سـازماني وجـود دارد (  
001/0 p <) (15ها نتيجه گـرفتيم كـه   ). همچنين از يافته

بين ميزان روان آزرده گرايـي و برونگرايـي بـا سـبك     
داري وجود رهبري آمرانه مديران پرستاري تفاوت معني

هـاي   ارد. اين بدين معناست كه كيفيت رعايت مولفـه ند
هاي رهبري قابل روان   آزرده گرايي در هر يك از سبك

مالحظه است. بديهي است چنانچـه مـديري بـا سـبك     
رهبري آمرانه داراي ويژگي روان آزرده گرايي باشـد بـا   

هايي كه در حوزه كار خود ها و فراز و نشيبوجود ضعف
متفاوتي از عكس العمل، احتمـال  خواهد داشت، صورت 
كند. افرادي كه نمرات آنها در روان ظهور و بروز پيدا مي

)، داراي ثبات عاطفي بـوده  (‾Nرنجور خويي پايين است 
و معموالٌ آرام، معتـدل و راحـت هسـتند و قادرنـد بـا      

هاي فشارزا بدون آشفتگي و هياهو روبرو شوند. موقعيت
ادسـن از ايـن نكتـه    د–دومين قسمت از قانون يرگس 

كند كه افراد با سطح هيجان باال، در موقع انجام دفاع مي
كارهاي آسان عملكرد بهتري دارند، در حالي كه اگر آن 

تر باشد، وجود مقدار كمتري از مقداري سخت و پيچيده
تواند مفيد باشد. هـر قـدر كـه نشـان دادن     هيجان مي

زه نشان مشخصات برون گراها آسان است، به همان اندا
هــاي درونگراهــا مشــكل اســت. حيطــه دادن ويژگــي

برونگرايي به طور قوي با عالقه به خطرهـاي بـزرگ در   

مشــاغل همبســتگي دارد. از ايــن رو افــراد خــوددارتر 
هستند تا غير دوسـتان ، مسـتقل هسـتند تـا پيـرو،      
يكنواخت و متعادل هسـتند تـا تنبـل و ديـر جنـب و      

ـ  ات متعـددي بـه   خصوصيات گفته شده به كمك تحقيق
). يافته ها نشان دادند كه بين ميـزان  16اند (دست آمده

ويژگي شخصيتي گشودگي و موافق بودن و بـا وجـدان   
داري وجـود  بودن با سبك رهبري آمرانه تفـاوت معنـي  

دارد، يعني مديران با ويژگي گشودگي و موافق بـودن و  
با وجدان بودن بنا به موقعيت به سبك رهبري ديگـري  

شـوند. افـراد انعطـاف پـذير     داشته و موفق مي گرايش
(گشودگي) با توجه بـه ميـزان برخـورداري از انعطـاف     
پذيري در برابر تجربه، تنوع طلبي، احساس زيباپسندي 
و كنجكاوي ذهني و استقالل در قضاوت نسبت به افـراد  
با ويژگي دلپـذير بـودن هماننـد برونگرايـي، بعـدي از      

اساٌ نوع دوسـت، مشـتاق   تمايالت بين فردي است و اس
همدردي و كمك بـه ديگـران هسـتند و در نتيجـه در     

 شوند.مديريت موفق بوده و باعث اثر بخشي سازمان مي
هاي موفق چون حس همكاري خـوبي دارنـد و در   انسان

نتيجه كارها را از روي ميل و عالقه انجـام مـي دهنـد و    
 وجهه خوبي در محيط كار دارند، در نتيجه فشار روانـي 

شود. همچنين سازگاري (موافـق  در محيط كار كمتر مي
بودن) يكي از صفات شخصيتي است كه داراي مـاهيتي  
بين شخصي است. عامل موافق بـودن، صـفت رفتـاري    

ها را به شكل جامعـه  هدف گرايي است كه كنترل تكانه
گيرد. مراقبت، نوع دوستي و مهربـاني از  پسند در بر مي

). افراد با 6موافق بودن است ( خصوصيات افراد با ويژگي
هايي از پشتكار، خودانضباطي، برنامـه  وجدان داراي رگه

ريزي و نظم و عمدتاٌ با دقـت، قابـل اعتمـاد و منطقـي     
هستند. با وجدان بودن عامل مهمي بـراي پـيش بينـي    

اسـت و رضـايت از زنـدگي بـر جنبـه       زنـدگي  شرايط
بـا موفقيـت   شناختي تاكيد دارد. نمره باال در باوجداني 

هاي انجام شده، ويژگـي  شغلي همراه است. طي پژوهش
باوجداني مديران و ميزان خالقيت و مسئوليت پـذيري  

داري وجــود دارد. پــي بــردن بــه آنــان رابطــه معنــي
خصوصيات شخصيتي مديران به لحاظ تأثير مسـتقيمي  
كه هر شيوه و سبك رهبري بر روحيـه افـراد و تعـادل    

-هاي كاري بر جاي مـي ر محيطرواني آنان به خصوص د
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گذارد، از اهميت به سزايي برخوردار است و بر موفقيـت  
آنان در مديريت و افزايش بهره وري سازمان موثر است. 
در مطالعه گوهري مقـدم  و سـليمانپور تحـت عنـوان     

هاي شخصيتي و سبك رهبـري مـديريت   رابطه ويژگي"
 هـاي رهبـري و  نتيجه گيري شد كه بين سـبك  "پروژه

داري وجود ندارد. گرايي تفاوت معنيويژگي روان آزرده
بين ميزان برونگرايـي و نـوع سـبك رهبـري مـديران      
تفاوتي وجود ندارد. بين ميزان گشودگي و نـوع سـبك   

داري وجــود دارد. بــين ميــزان مــديران تفــاوت معنــي
داري وجود خوشايندي و نوع سبك رهبري تفاوت معني

اسي و نوع سـبك رهبـري   ندارد. بين ميزان وظيفه شن
داري وجود دارد. تمام نتايج به دست آمـده  تفاوت معني

تاييد كننده نتايج مطالعه حاضر است، به جز رابطه بـين  
ميزان خوشايندي و نوع سبك رهبري كه ايـن تفـاوت   

تواند بـه علـت دخالـت متغيرهـاي ديگـر (فـردي،       مي
 هـاي هاي رهبري يا ويژگيفرهنگي و...) در زمينه سبك

شخصيتي افراد باشد. كنتـرل ايـن متغيرهـا در حيطـه     
-تحقيقات علوم انساني مشكل است؛ لذا مشـاهده مـي  

از آنجـايي   ).16شود كه نتايج تا حدودي متفاوت است (
كه كشور ما داراي يك فرهنگ مذهبي است و از آنجايي 
كه سيستم رهبري و مديريتي از دير باز در ايران تحـت  

گي سنتي از جملـه اطاعـت بـي    هاي فرهنتأثير ويژگي
چون و چرا از منابع قدرت ماننـد پـدر، مـادر، معلـم و     
رئيس، احترام ويژه به بزرگترها و منابع قدرت و رهبران 
گروههاي مختلف بوده اسـت اهميـت بررسـي سـبك     

سازد. اين كه آيـا  رهبري مديران ما را كامال برجسته مي
ـ هاي سنتي استفاده مـي مديران ما از سبك د يـا از  كنن

هاي انعطاف پذير،  نكته اي است كه لـزوم انجـام   سبك
سـازد.  چنين تحقيقاتي را بـيش از پـيش نمايـان  مـي    

دهنـد كـه ممكـن اسـت مشـكالت      مطالعات نشان مي
ها واقعا بـا عوامـل شخصـيتي مـرتبط     مشترك سازمان

هاي شخصـيتي  از اين رو با اهميت دادن به ويژگي باشد.
تي در هنگام استخدام كاركنـان،  افراد در محيط كار و ح

مي توان از بروز مشكالت عديده اي كـه ممكـن اسـت    
بعدها كاركنان با آنها دست به گريبان شوند و به نـوعي  

شان اثر گذارد، جلـوگيري كـرد.   بر روي عملكرد شغلي
رابطـه بـين   "الي و همكارانش در پژوهشـي بـا عنـوان    

ن هـاي شخصـيتي در مـديرا   انعطاف پـذيري و ويژگـي  
به اين كاربرد اشاره كردند كه آموزش حـين   "پرستاري

خدمت مفهوم انعطاف پذيري و انتخاب صحيح كاركنـان  
بر اساس ويژگي هاي شخصيتي در هنگـام دادن پسـت   

). 17مديريتي نقش مهمـي در موفقيـت سـازمان دارد (   
بررسـي رابطـه بـين    "اي بـا عنـوان   عباسي در مطالعه

 "ماني با عملكرد شغليهاي شخصيتي و تعهد سازويژگي
نتيجه گيري كرد كه توجه هر چـه بيشـتر سـازمان بـه     

هاي شخصيتي افراد  در هنگام گزينش و فـراهم  ويژگي
كردن محيطـي كـه افـراد احسـاس تعهـد و پايبنـدي       
بيشتري به سازمان داشته باشند، مـي توانـد زمينـه را    
براي ايجاد عملكرد بهتركاركنان و در نتيجه بهـره وري  

هـاي  بـا بررسـي ويژگـي    تر در سازمان فراهم كنـد. باال
تـوان در صـورت   شخصيتي و سبك رهبري آمرانه، مـي 

هاي شخصيت، سبك وجود رابطه، به وسيلة نمرة ويژگي
رهبري آيندة يك مدير را پيش بيني كرد كه خود روش 
مناسبي در گزينش افراد با سبك رهبري كارآمدتر و در 

رة بهينـه سـازمان   نتيجه افـزايش موفقيـت جهـت ادا   
مربوطه است. با بررسي سبك رهبري مديران پرستاري 

تـوان  در صورت مناسب نبودن سبك رهبري آنهـا مـي  
هاي آموزشي جهت آموزش سبك رهبري مناسب كارگاه

هـاي  با محيط كار برگزار كرد. با توجه به اهميت سـبك 
ها بهتر اسـت در  وري سازمانرهبري در موفقيت و بهره

وس پرستاري در مقـاطع مختلـف، ازجملـه    سر فصل در
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري قرار گيرد. سبك 
رهبري يا مديريت و بررسي فاكتورهاي مؤثر بر آن منجر 
به افزايش اثربخشي و كارايي كاركنان وسيستم خواهـد  
شد. نتايج اين تحقيق مي تواند براي محققان و به ويـژه  

گاهي علمي فـراهم آورد  مديران پرستاري، نگرش و ديد
و مراكز را در جهـت گـزينش و بـه كـارگيري صـحيح      
مديران در پست هاي حساس و كليدي ياري كند تـا در  

  نهايت عملكرد سازمان بهبود يابد. 
هـاي  . در انتخاب مديران انتخاب افـراد داراي ويژگـي  1

روان آزرده گرايي جهت تصدي امور مورد توجه اسـت،  
ي خصوصياتي نظيـر نگرانـي،   نـا    يعني افرادي كه دارا

اي بودن باشند. اين ايمن بودن ، عصبي و بسيار دلشوره
هاي رهبـري متفـاوت اسـت، بـه     خصوصيات در سبك
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عبارتي ديگر در انتخاب مديران دقت روي ويژگـي روان  

هـاي  آزرده گرايي ضروري است و كيفيت رعايت مولفـه 
است و روان آزرده گرايي در سبك رهبري قابل مالحظه 

تواند معياري براي انتخاب باشد. بديهي است چنانچه مي
هـاي فـوق در روان آزرده گرايـي    مديري داراي ويژگي
هايي كه در حـوزه  ها و فراز و نشيبباشد، با وجود ضعف

كار خود خواهد داشت، صورت متفاوتي از عكس العمل، 
  كند.احتمال ظهور و بروز پيدا مي

بهـره گيـري از افـراد داراي    . براي انتصاب مـديران،  2
ويژگي برونگرايي مورد توجه است. يعنـي افـرادي كـه    
داراي خصوصياتي نظير مردم آميزي، پرحرف، لذت جـو  

هـا  و بامحبت بودن باشند. ايـن خصوصـيات در سـبك   
متفاوت است، به عبارت ديگر، در انتخاب مديران دقـت  
روي ويژگي برونگرايي ضروري است و كيفيـت رعايـت   

تواند معيـاري بـراي انتخـاب    هاي  برونگرايي ميهمولف
هـاي  گردد. بديهي است چنانچه مـديري داراي ويژگـي  

فوق در برونگرايي باشد، با وجـود ضـعف هـا و فـراز و     
هايي كه در حوزه كار خود خواهد داشت صـورت  نشيب

-متفاوتي از عكس العمل، احتمال ظهور و بروز پيدا مـي 

  كند.
ويژگي گشـودگي بالمـانع اسـت.    . در انتخاب مديران 3

خصوصيات گشودگي نظير مبتكر، مسـتقل، سـازنده و   
-شجاع بودن هستند. آنها احتماالٌ بنا به موقعيت، سبك

  شوند. هاي رهبري مختلف گرايش داشته و موفق مي
. در انتخاب مديران رعايت ويژگي موافق بودن بالمانع 4

لبـي،  است و افرادي كه داراي خصوصياتي نظير خوش ق
-دلسوزي، ساده دلي و مودب باشند، احتماالٌ بـه سـبك  

-هاي مختلف رهبري، بنا به موقعيت، گرايش پيـدا مـي  

  كنند.

. در انتخاب مديران با ويژگي باوجدان بـودن بالمـانع   5
است. خصوصيات باوجدان بودن، دقت، قابليت اعتمـاد،  

كوشي و نظم است. آنها احتماالٌ بنا به موقعيت، به سخت
-هاي رهبري مختلف گرايش داشته و موفـق مـي  سبك

  ). 16شوند (
هـاي  بررسـي سـبك  "گرامستد در پژوهشي با عنـوان  

رهبري  مديران پرستاري و استرس شغلي، افسـردگي و  
به اين نتيجه رسيد كه مديران بايـد   "اضطراب كاركنان

هاي آموزشي بـراي مـديران پرسـتاري در مـورد     برنامه
آن بر كاركنان برگزار كنند تا هاي رهبري و اثرات سبك

هاي رهبري، پرستاري موثر را تسهيل با فهم انواع سبك
اي با عنـوان  )  قربانيان و همكارانش در مطالعه18كنند (

 "رابطه سبك رهبري مديران و رضايت شغلي پرستاران"
هـاي  به اين كاربرد پژوهش اشاره كردند كـه در حرفـه  

افرادي در نقش مدير  چالش برانگيزي مانند پرستاري از
هاي مطلوب رهبري و سبك بايد استفاده شود كه ويژگي

هـاي  مناسب رهبري داشته باشند. بـه عـالوه، بـا روش   
هاي مناسـب  مختلفي نظير آموزش، زمينه تقويت سبك

  ). 19رهبري بين مديران سطوح مختلف فراهم شود (
  

  تشكروقدرداني
زاد اسـالمي  از استادان گرانقدر و مسـئولين دانشـگاه آ  

واحد علوم پزشكي تهران كه ما را در انجام اين تحقيـق  
ياري كردند و از همكاري دانشگاه هاي علـوم پزشـكي   
تهران كه اجازه نمونه گيري راصادر فرمودند و مـديران  
پرستاري كه ضمن صرف وقت، با تكميل پرسشنامه اين 
پژوهش را ياري كردند و از مركز تحقيقات دانشگاه آزاد 

-المي واحد علوم پزشكي تهران تشكر و قدرداني مياس

  نماييم.
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