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 چکیده 
 يدارد. سـبک رهبـر   يت پرسـتار خدما تیفیدر بهبود ک ییپرستاران نقش بسزا یشغل تیارتقاء رضا و هدف: زمینه

 یبررسـ باشـد. مطالعـه حاضـر بـا هـدف       یپرسـتاران مـ   یشـغل  تیعوامل موثر بر رضا نیاز مهمتر یکیسرپرستاران 
 پرستاران انجام شد. یشغل تیگرا به سرپرستاران بر رضا تبادلتحول گرا و  يآموزش سبک رهبر ریتاث يا سهیمقا

 216 سرپرستار و 11تبادل گرا) با مشارکت  يرهبر و گرا تحول يرهبر(یهگرو دو یتجرب مهیمطالعه ن نی: اهاروش

(ع) و قائم (عج) شهر مشهد انجام شد. سبک رهبري تحول گرا و تبـادل گـرا طـی     هاي امام رضاپرستار از بیمارستان
ی قبـل و  شش جلسه دو ساعته به مدت یک ماه به دو گروه از سرپرستاران آموزش داده شد. پرسشنامه رضـایت شـغل  

قبـل و بعـد از  مداخلـه    ، یک ماه پس از اجراي مداخله توسط پرستاران (در دو گروه) تکمیل گردید. نتایج در دو گـروه 
 تجزیه و تحلیل شد.  21نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار مقایسه گردید. داده

. داشـت  شیافـزا  مداخلـه اجراي  از پس) p=033/0( گرا) و تبادلp>001/0گرا (: رضایت شغلی در گروه تحولنتایج
 .بود يشتریب گراتبادل گروه به نسبت گراتحول گروه در یشغل تیرضا ،گرچه

 شیاز سبک تحول گرا ، تبادل گرا و عدم مداخله منجر به افـزا مرکب  اریتمام ع يآموزش سبک رهبر :يریگجهینت
 . گرددیمی پرستاران شغل تیرضا شتریب

 :  ها واژه دیکل
 يستاران، سـبک رهبـر  پر

 يتحول گرا، سبک رهبـر 
 ،یشغل تیتبادل گرا، رضا

 اریتمام ع يسبک رهبر

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

بهداشتی درمانی  خدماتاعضاي کلیدي گروه از جمله  انپرستار

دانـش   اســب بـا  توان علمــی و عملــی من  از  که تلقی می گردند 

برخـوردار مـی   هـاي پرســتاري    انجــام مراقبـت   به منظورروز 

نحــوه   هبـه میـزان زیـادي بــ   خدمات سالمتی کیفیت  باشند. لذا

 .)3-1(این کارکنان بستگی دارد ارائه خـدمات 

برخی مشکالت حوزه پرستاري از جمله کمبود پرسـتار و تـرك   

رفه پرستاري دو عامل عمده در کیفیت خدمات پرسـتاري مـی   ح

هاي بهداشـتی درمـانی بطـور مـداوم بـا آنهـا        باشند که سازمان

. یکی عوامل مـؤثر بـر کمبـود پرسـتاران و     )4(مواجه می باشند 

در  ،در یـک بررسـی   .)5, 4(ترك حرفه، رضـایت شـغلی  اسـت    

ارش ایران میزان رضایت شغلی پرستاران در حـد متوسـط گـز   

بیان  و همکاران به  Hong Luاصفهانی به نقل از .)6(شده است 

ارتباط رضایت شـغلی بـا عوامـل محـیط کـاري، توانمندسـازي       

ساختاري و عوامـل و ارزشـهاي فرهنگـی کشـورها پرداختـه و      

انجام مطالعـات مداخلـه اي در ایـن زمینـه را بـه منظـور بهبـود        

آمـوزش   ،خالت. یکـی از ایـن مـدا   )3(شرایط مطرح نموده اسـت  

سبک رهبري در پرسـتاري از جملـه    .)4(سبکهاي رهبري است 

مولفه هاي بسیار مهمی است که با کیفیـت خـدمات پرسـتاري و    

mailto:MaghsoudiSh@mums.ac.ir


 
46 

  

 
 1400 بهار .1شماره  .9دوره             جله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهم

 و همکاران دالور حاجی یار                              تاثیر آموزش سبک رهبري به سرپرستاران  بر رضایت شغلی پرستاران 

. انـواع مختلفـی از   )8, 7(رضایت شغلی پرستاران مرتبط اسـت  

ــه    ــت. از جمل ــده اس ــعه  داده ش ــی و توس ــري معرف ــبک رهب س

 اگـــر تحـــول يرهبـــرهـــا ، دو ســـبک  مهمتـــرین ایـــن ســـبک

)transformational(  و تبادل گـرا )transactional(   اسـت)9( .

با ویژگـی توانـایی ایجـاد چشـم انـداز و      گرا  تحول يرهبرسبک 

توانایی الهام بخشیدن به پیـروان، ایجـاد انگیـزه در پیـروان بـه      

منظور دستیابی به هدف و ایجاد ارتباط متقابل مبتنی بر احتـرام  

 .)8(ه می شود و وفاداري با پیروان شناخت

گـرا تمایـل    رهبـران تحـول   Bass and Avolio بر طبق الگوي  

بخش و  حظات فردي، ترغیب ذهنی، انگیزش الهامالدارند که از م

طبـق ایـن   . )10( اسـتفاده کننـد  در عملکـرد خـویش    نفوذ آرمانی

گرا مفهومی است کـه شـامل چهـار مؤلفـه      نظریه، رهبري تحول

 بخـش  الهـام  انگیـزش  ،)Ideal influence( یاصلی نفـوذ آرمـان  

)Inspirational motivation( ،  ذهنـی  تحریـک )Intellectual 

stimulation( ــحما و ــردي  تی ــاي ف ــیه ــدم در . )12, 11( باش

مقابل، رهبري تبادل گرا، شامل مبادله منابع سازمانی و پاداشها 

 .  )13است( فرد عملکرددر قبال 

تبادل گرا هنگـامی اتفـاق    گرا، رهبري در مقایسه با رهبري تحول

می افتد که رهبر، پیرو را با توجـه بـه عملکـرد، پـاداش داده، یـا      

 تکالیفگرا بر استانداردهاي کاري،  . رهبران تبادلنمایدتنبیه می 

بـه  هاي وظیفه گرا، تمرکز و تأکیـد دارنـد. ایـن رهبـران      و هدف

 هـا و تنبیـه هـاي    کامال بـر پـاداش   کارکنانبهتر عملکرد  منظور

در بررسی مرور متون تاثیر سـبک  . )14( دارندسازمانی تمرکز 

ــر میــزان رضــایت شــغلی    ــادل گــرا ب رهبــري تحــول گــرا و تب

.  با )20-15(پرستاران متفاوت و گاه متناقض گزارش شده است

توجه به اهمیت سبک رهبري بر رضایت شغلی پرستاران و عدم 

حاضر به منظور  وجود مطالعه مداخله اي در این زمینه ، مطالعه

گرا و تبادل گرا به  مقایسه اثربخشی آموزش سبک رهبري تحول

 . سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران شاغل انجام شد

 هاروش 
 تجربـی دو گروهـه   عـه نیمـه  یـک مطال  در غالب  پژوهش حاضر

قبل و بعد از مداخله انجام شـد. مشـارکت کننـدگان در     بصورت

رستاران شاغل در بیمارسـتان امـام   و سرپ مطالعه را پرستاران

با توجـه بـه    (ع) و قائم (عج) شهر مشهد تشکیل می دادند. رضا

عدم وجود مطالعه مشابه جهت برآورد حجـم نمونـه از فرمـول    

N= [(Z(1-α/2) + Z(1-β))2 × (s1
2+s2

2)] / (m1-m2)2 هـاي  و شاخص 

% 95ســطح اطمینــان اســتفاده گردیــد، لعــه پــایلوت منــتج از مطا

)05/0=α 2/0( 80/0) و توان آزمون=β در برآورد حجم نمونه (

نفــر  11مــدنظر قــرار گرفــت. در مطالعــه پــایلوت حجــم نمونــه  

سرپرســتار تعیــین گردیــد. عــدم اســتفاده سرپرســتاران از      

هاي رهبري تحول گرا و تبادل گـرا معیـار ورود آنـان بـه      سبک

سرپرستار در گـروه آمـوزش سـبک     6مطالعه بود. بدین ترتیب 

سرپرستار در گروه آموزش سبک رهبري  5گرا و  رهبري تحول

 از یتصادف بصورت پرستاران انتخابگرا جایگزین شدند.  تبادل

 پـژوهش  نمونـه  عنـوان  بـه  هـا آن سرپرسـتاران  کـه  ییهابخش

پرستار وارد  216در نهایت و  گرفت صورت ،بودند شده انتخاب

  مطالعه شدند.

 افتیدر عدم ، بخش يرستارسرپ ماه سه حداقل تجربههمچنین 

  آمـوزش  مداخلـه  گروه درتحول گرا  يرهبر سبک یقبل آموزش

 مورد در یقبل آموزش افتیدر عدمتحول گرا و  يبا سبک رهبر

بـا سـبک    آمـوزش  مداخلـه  گـروه  در گـرا  تبـادل  يرهبـر  سبک

 برگـه  تکمیـل  و مطالعـه  در شـرکت  بـه  تمایل ،گرا تبادل يرهبر

 ارشـد  کارشناسی یا کارشناسی ركمد داشتن ، آگاهانه رضایت

 .بود مطالعه به سرپرستاران ورود يارهایمع پرستاري از دیگر

 در جلسـات  جلسه یک از بیش غیبت ،مطالعه از خروج معیارهاي

 نیـز عبـارت   مطالعه پرستاران به ورود معیارهاي. بود آموزشی

 یا کارشناسی مدرك داشتن ، مطالعه در شرکت به تمایل: از بود

 و بـالینی  کـار  مـاه  6 سـابقه  حداقل پرستاري، ارشد اسیکارشن

  .بود ها پرسشنامه عودت عدم مطالعه از خروج معیارهاي

 از پــژوهش و قبــل واحــدهاي از آگاهانــه رضــایت اخــذ از پــس

 توســط اســپکتور شــغلی رضــایت پرسشــنامه ،مداخلــه اجــراي

پرسشـنامه در ایـن    112گردیـد،  تکمیل  مطالعه مورد  پرستاران

 مداخله هاي گروه از یک هر ه تکمیل و گردآوري شد. برايمرحل

 گروهـی  ، بحـث  سخنرانی روش به ساعته دو آموزشی جلسه 6
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  مـاه  یـک  مدت به فوق هاي سبک اساس بر بخش اداره سناریو و

 مجددا ها، آموزش اتمام از روز سی گذشت از پس و گردید ارائه

 توزیع العهمط مورد در بین پرستاران شغلی رضایت پرسشنامه

ــد. در ــه ایــن گردی ــل و آوري جمــع پرسشــنامه 108 مرحل  تحلی

 .گردید

 اسـتفاده  21نسـخه   SPSS افـزار  نرم از ها داده تحلیل منظور به

وضـعیت توزیـع داده    تعیـین  ویلک براي-شاپیرو  آزمون از. شد

واحـدهاي   مشخصـات  توصـیف  بـراي . هاي کمی اسـتفاده شـد  

 بـر  مداخلـه  تـاثیر  رسـی بر بـراي  و توصـیفی  آمـار  از پژوهش،

 آزمـون  از نرمـال  کمـی  در متغیرهاي آن ابعاد و شغلی رضایت

ــی ــراي و مســتقل ت ــی متغیرهــاي ب ــر کم ــال غی ــون از نرم  آزم

 مشخصــات فــرم از مطالعــه ایــن در .شــد اســتفاده ویتنــی_مــن

 و بـاس  عاملی چند رهبري سبک تعیین پرسشنامه و دموگرافیک

ــو  و )MLQ(Multi-factor leadership questionnaire(( اولیـ

 . گردید استفاده اسپکتور شغلی رضایت پرسشنامه

 (MLQ)آولیو و باس عاملی چند رهبري سبک تعیین پرسشنامه

 و گـرا  تبـادل  گرا،تحول رهبري هايشاخص و عوامل ارزیابی به

 ايگزینه پنح طیف اساس بر گزاري نمره. پردازدمی مداخله عدم

 )همیشه – اوقات اغلب – اوقات اهیگ – کم خیلی -هرگز( لیکرت

 سـبک  بـراي  پاسـخگویی  طیف. باشد می 4-3-2-1-0 ترتیب به

 ،80 تـا  صـفر  بـین  پرسشنامه تفسیر اساس بر گرا تحول رهبري

 طیف و 48-0 بین گرا تبادل رهبري سبک براي پاسخگویی طیف

. باشـد  مـی 16 -0 مداخلـه  عـدم  رهبـري  سبک براي پاسخگویی

 سـبک  همـان  از بیشـتر  اسـتفاده  بیانگر  کهرسب در باالتر نمره

 ابـزار  ایـن  پایـایی ) 2018( همکاران و  Boamahمطالعه در. است

 ).17( گردید تایید 97/0 کرونباخ آلفاي همبستگی ضریب با

 رضـایت  پرسشـنامه  ایـن  :اسـپکتور  شـغلی  رضایت پرسشنامه

 پـاداش،  مزایـا،  مـدیریت،  مقـام،  ارتقاء حقوق، بعد 9 در را شغلی

 جریان از اگاهی و همکاران کار، طبیعت کاري، ضوابط و شرایط

 خیلـی  تـا  مخـالفم  خیلـی  طیـف  شـش  در) سئوال 4 هربعد(امور

 کمـی  ،2=مخـالفم  ،1=مخـالفم  کـامال ( کنـد  می ارزیابی را موافقم

بعـد   هـر ) 6=مـوافقم  کامال ،5=موافقم ،4=موافقم کمی ،3=مخالفم

 پرسشـنامه  عمجمو در و بوده سؤال 4بر مشتمل پرسشنامه این

. اسـت  لیکـرت  اي گزینـه  شش مقیاس مبناي بر سؤال 36 داراي

 از بعـد  هر براي و بوده متغیر 216 تا 36 از امتیازات مجموع در

 تیرضا نشاندهنده باالتر نمره. باشد می متغیر رضایت 24 تا 4

 همکاران و چراغی تحقیق در ابزار این پایایی. است باالتر یشغل

 .)21( شد گزارش 82/0 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با

 نتایج 
پرسـتار شـرکت داشـتند.     216سرپرسـتار  و  11 مطالعه نیا در

ي سـابقه  و 34±1/6سرپرستاران  سن اریمع انحراف و نیانگیم

 شـرکت  پرسـتار  تعداد. بود سال 4/10±5/5 سرپرستاران يکار

 گروه در و) %9/51( نفر 112 گرا تحول گروه در مطالعه در کننده

سـن پرسـتاران در    نیانگیـ م و بـود ) %1/48( نفـر  104 گرا تبادل

 3/37 ± 7/7گـرا    تبـادل  گروه در و 7/35 ± 1/9گرا  گروه تحول

بود. سایر مشخصات دموگرافیکی پرستاران و سرپرستاران در 

 آورده شده است. 2و  1جداول 

ي رهبـر  سـبک  آمـوزش  ریتـاث  ، یشغل تیرضا ابعاد به توجه با

ی کلـ  نمره وی شغل تیرضا گانه 9 ابعاد بر گرا تبادلو  اگر تحول

 سـبک  آمـوزش . اسـت  شـده  آورده 3 جـدول  دری شغل تیرضا

 از پـس  نمرات نیانگیم دار یمعن شیافزا باعث گرا تحول يرهبر

 ضوابط ،)p=003/0( پاداش ،)p=001/0( تیریمد ابعاد در مداخله

 بـر  یول ،دیگرد) p>001/0( همکاران و) p=028/0( کار طیشرا و

 گـرا  تبادل يرهبر سبک آموزش لکن. نداشت يریتاث ابعاد ریسا

 ابعـاد  در مداخلـه  از پـس  نمرات نیانگیم دار یمعن شیافزا باعث

ــمزا ــاداش و) p=007/0( ای ــر  کــهیدر حال د،یــگرد) p>001/0( پ ب

 .بود ریتاث یابعاد ب ریسا

 گـرا  تحـول  يرهبـر  سبک آموزش گروه دو هر در جینتا بر طبق

)001/0<p033/0( گرا ) و تبادل=p کـل ي نمـره  مداخلـه،  از ) پـس 

گرچه  .افتی شیافزاي داریمعن طور به پرستارانی شغل تیرضا

 گـرا  تحـول ي رهبـر  سـبک  بـا  پرسـتاران  نیب دری شغل تیرضا

 گـرا  تبـادل ي رهبـر  سـبک  آموزش سبک با  پرستاران از شتریب

  پرسـتاران  یشـغل  یکلـ  تیرضا زانیم انگریها ب افتهی ریسا. بود
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 مطالعه در کننده شرکت پرستاران يفرد مشخصاتتوزیع فراوانی  .1 جدول

 متغیر
 گروه تبادل گرا گروه تحول گرا

 درصد تعداد درصد تعداد

 جنس
 29 30 34 38 مرد

 71 74 66 74 زن

 وضعیت تاهل
 16 17 27 30 مجرد

 81 87 73 82 متاهل

 وضعیت تحصیلی
 97 101 5/87 98 کارشناسی

 3 3 5/12 14 کارشناسی ارشد

 نوع استخدام

 39 40 24 27 رسمی

 15 15 5/36 41 پیمانی

 5/25 26 5/23 26 قراردادي

 5/20 21 16 18 طرحی
 

 مطالعه در کننده شرکت پرستارانسر يفرد مشخصاتتوزیع فراوانی  .2 جدول

 متغیر
 گروه تبادل گرا گروه تحول گرا

 درصد دادتع درصد تعداد

 جنس
 40 2 50 3 مرد

 60 3 50 3 زن

 وضعیت تاهل
 100 5 100 6 متاهل

 0 0 0 0 مجرد

 وضعیت تحصیلی
 80 4 66 4 کارشناسی

 20 1 34 2 کارشناسی ارشد

 نوع استخدام
 80 4 66 4 رسمی

 20 1 34 2 پیمانی

 مربوط به بعـد حقـوق   یتینارضا نیشتریو ب بود نییپا سطح در

 زانیـ م نیبـاالتر  و يکـار  طیضـوابط و شـرا   رتبه بعديدر م و

 . آنان بود کار عتیو سپس طب تیریمربوط به بعد مد تیرضا

 بحث   
 پس گراو تبادل گرارضایت شغلی در گروه تحول، بر طبق نتایج

 بـا  کـه  يکالگـر  يمطالعـه  در .داشـت  شیافـزا  مداخلهاجراي  از

 میـزان  و پرستاري مدیران رهبري هاي شیوه رابطه تعیین هدف

 شـیوه  بـین  ، بـود  شـده  انجام پرستاري کارکنان شغلی رضایت

 اي رابطــه پرســتاران یشــغل رضــایت و سرپرســتاران رهبــري

 بــا مطالعـه  نیــا تشـابه  عـدم  خصــوص رد). 22( نشـد  مشـاهده 

 حاضــر مطالعــه در کــه گفــت تــوان یمــ حاضــر پــژوهش

 و قرارگرفتـه  آمـوزش  تحـت  متعـدد،  جلسـات  یط سرپرستاران

 ينحـوه  و گـرا  تبـادل  و گـرا  تحـول  يرهبـر  يهـا  سبک به سبتن

 .بودند کرده دایپ یمناسب شناخت هاسبک نیا توسط به يرهبر
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 گانه رضایت شغلی پرستاران 9. مقایسه سبک رهبري تحول گرا با تبادل گرا بر ابعاد 3جدول 

 نوع آزمون p مقدار میانگین وانحراف معیار  آزمون زمان گروه )یشغل تیرضا ابعاد( ریمتغ

 حقوق بعد

 گرا تحول گروه
 7/7 ± 0/4 مداخله از قبل

601/0 * 
 3/7 ± 7/2 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 8/6 ± 9/3 مداخله از قبل

746/0 * 
 6/6 ± 7/3 مداخله از بعد

 مقام ارتقاء بعد

 گرا تحول گروه
 4/10 ± 5/4 مداخله از قبل

389/0 * 
 0/11 ± 1/4 داخلهم از بعد

 گرا تبادل گروه
 5/9 ± 7/4 مداخله از قبل

138/0 * 
 8/10 ±0/4 مداخله از بعد

 تیریمد بعد

 گرا تحول گروه
 4/15 ± 1/4 مداخله از قبل

001/0 * 
 2/18 ± 3/3 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 5/16 ± 3/4 مداخله از قبل

526/0 * 
 4/17 ± 6/2 مداخله از بعد

 ایمزا بعد

 گرا تحول گروه
 7/6 ± 5/4 مداخله از قبل

326/0 * 
 0/9 ± 2/4 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 7/6 ± 5/4 مداخله از قبل

007/0 * 
 0/9 ± 2/4 مداخله از بعد

 پاداش بعد

 گرا تحول گروه
 1/6 ± 9/3 مداخله از قبل

003/0 * 
 1/12 ± 3/3 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 1/6 ± 9/3 مداخله از قبل

001/0 * 
 1/12 ± 3/3 مداخله از بعد

 کار طیشرا و ضوابط بعد

 گرا تحول گروه
 4/7 ± 1/4 مداخله از قبل

028/0 * 
 2/9 ± 8/3 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 1/6 ± 9/2 مداخله از قبل

421/0 * 
 8/6 ± 2/3 مداخله از بعد

 همکاران بعد

 گرا تحول گروه
 1/13 ± 4/3 مداخله از قبل

001/0 ** 
 4/17 ± 7/2 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 2/15 ± 8/3 مداخله از قبل

067/0 ** 
 8/13 ± 5/3 مداخله از بعد
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 کار عتیطب بعد

 گرا تحول گروه
 4/16 ± 2/5 مداخله از قبل

255/0 ** 
 2/15 ± 2/5 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 4/16 ± 2/5 مداخله از قبل

218/0 * 
 2/15 ± 2/5 مداخله از بعد

 ارتباطات بعد

 گرا تحول گروه
 5/10 ± 3/4 مداخله از قبل

001/0 * 
 3/15 ± 3/2 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 4/10 ± 6/5 مداخله از قبل

765/0 ** 
 2/10 ± 9/2 مداخله از بعد

 )یکل(یشغل تیرضا

 گرا تحول گروه
 0/94 ± 1/19 مداخله از قبل

001/0 ** 
 1/110 ± 9/13 مداخله از بعد

 گرا تبادل گروه
 5/93 ± 9/16 مداخله از قبل

033/0 ** 
 2/100 ± 1/14 مداخله از بعد

* Mann-Whitney, ** Independent samples t-test  
 بـا  يا مطالعه در همکاران وBoamah   حاضر، مطالعه با همسو

 و یشغل تیرضا بر گرا تحول يرهبر سبک ریتأث یبررس عنوان

 مثبت ریتأث با گرا تحول يرهبر سبک که دادند نشان ماریب یمنیا

 شیافزا را پرستاران یشغل تیرضا کار يروین يتوانمندساز بر

 .)17( است داده

 در روانیپ یذهن کیتحر و يفرد مالحظات يها مولفه که آنجا از

 يتوانمندسـاز  و روانیـ پ ارزشـمندي  بر گرا تحول يرهبر سبک

 سـبب  فـوق  يها مولفه که داشت انتظار توان یم دارد دیتأک آنان

 در. )23( دگـرد  کارکنـان  يتوانمندساز و یشغل تیرضا شیافزا

 بیـ ترغ و يفـرد  مالحظـات  از سرپرسـتاران  زین حاضر مطالعه

 بـه  منجـر  داشت انتظار توان یمو  نموده هاستفاد کارکنان یذهن

 مطالعــه در نیچنــ هــم.  باشــد شــده پرســتاران تیرضــا ارتقــا

Bormann  رانیمد يگرا وتبادل گرا تحول يرهبر يها سبکبین 

. شد مشاهده  مثبت رابطه پرستاران یشغل تیرضا با يپرستار

 و گـرا  تحـول  يرهبـر  يهـا  سـبک  آموزش زین حاضر مطالعه در

 یشـغل  تیرضـا  زانیـ م شیافـزا  بـا  سرپرسـتاران  بـه  اگر تبادل

 تیرضـا  شیافـزا  نیا و بود همراه ها آن يرهبر تحت پرستاران

  طــور بــه گــرا تحــول رهبــر تیهــدا تحــت پرســتاران در یشــغل

 شتریب گرا تبادل رهبر تیهدا تحت پرستاران به نسبت يداریمعن

 .)7( بود

 يرهبر يها بکس یبررس به يا مطالعه در همکاران و ظیعبدالحف

ــتاران ــد از سرپرس ــتاران دگاهی ــا و پرس ــغل تیرض ــان  یش  آن

 شـتر یب گرا تحول يرهبر سبک داد نشان مطالعه جینتا  پرداختند،

  قـرار  سرپرسـتاران  اسـتفاده  مـورد  گـرا  تبادل يرهبر سبک از

 بـه  مربـوط  داشـتند  سرپرستاران که يرفتار نیشتریب ،ردیگیم

 از مشـروط  پـاداش  و گـرا  تحـول  يرهبـر  سبک از یآرمان نفوذ

 نیب هرچند مطالعه نیا در نیچن هم. بود گرا تبادل يرهبر سبک

 یشـغل  تیرضـا  بـا  گـرا  تبـادل  و گـرا  تحول يرهبر سبک هردو

 سـبک  لکـن  داشـت، وجـود   مثبـت  و میمسـتق  ارتبـاط  پرستاران

 بـه  نسـبت  یشـغل  تیرضا با يتر يقو ارتباط گرا تبادل يرهبر

 يریچشـمگ  بصـورت  اخـتالف  نیـ ا. داد نشان گرا تحول يرهبر

 تبادل يرهبر سبک از مشروط يها پاداش مولفه ریتأث به مربوط

 ).15( بود یشغل تیرضا با گرا

 از حاضـر  مطالعـه  جینتـا  بـا  همکاران و ظیعبدالحف مطالعه جینتا

 سـبک  ازیـ امت نیشـتر یب فـوق  مطالعه در بود؛ ناهمسو جهت چند

  درحـال آن کـه    ود،بـ  یآرمـان  نفوذ به مربوط گرا تحول يرهبر
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 بخـش  الهـام  زشیـ انگ بـه  مربوط ازیامت نیشتریب حاضر مطالعه

 و کشـور  یفرهنگـ  طیشـرا  یبرخـ  بـه  مربـوط  اختالف نیا بود،

 کــهیحال در باشــد، یمــ هــابخــش در يکــار طیشــرا و ضــوابط

 زهیـ انگ بـر  شـتر یب مطالعـه  مـورد ي هـا  مارستانیب سرپرستاران

 الزامـات  از( یعملـ  يالگو کی عنوان به خودکمتر ،بودند  متمرکز

 و يپرسـتار  اقـدامات  در پرسـتاران  يبـرا ی) آرمـان  نفـوذ  جادیا

 مشـغله  علـت  بـه  یگـاه  ایـ  و دیـ نما یمـ  عمل يرهبر يرفتارها

  جـدا  يحـد  تـا  ینیبـال  اقـدامات  و نیبـال  طیمحـ  از يادار فراوان

 یعملـ  يالگـو  کیـ  عنـوان  به توانند ینم که يا بگونه گردند؛ یم

 .  ندینما عمل خود پرستاران يبرا

 بـه  مربـوط  يرهبـر  سـبک  ازیـ امت نیشـتر یب حاضـر  مطالعه در

 مطالعـه  در کـه  یحـال  در بـود؛  فعـال  اسـتثناء  بـر  یمبتن تیریمد

 گـرا  تبـادل  يرهبـر  سـبک  ازیامت نیشتریب همکاران و ظیعبدالحف

 طیشرا از یناش اختالف نیا بود، مشروط يها پاداش به مربوط

. با باشد یم سرپرستاران اراتیتاخ تیمحدود و کشور ياقتصاد

 سـبک  در یشغل تیرضا بر گذار ریتأث مولفه نیتر ، مهماین حال

 ریسـا  کـه  یحـال  در باشد، یم مشروط پاداش،  گرا تبادل يرهبر

 بـا  از ایـن رو  ندارنـد،  یمثبتـ  ارتبـاط  یشغل تیرضا با ها مولفه

 مشـروط  يهـا  پـاداش  ابزار از کامل استفاده امکان عدم به توجه

 در گـرا  تبادل يرهبر سبک که است یعیطب سرپرستاران نیب در

 کـه ( گـرا  تحـول  يرهبـر  سبک اندازه به را یشغل تیرضا کشور

  ).24( ندهد شیافزا )باشد یم فراهم آن ياجرا طیشرا

 اکثـر  کـه  دادنـد  نشـان  همکـاران  و Morsiani يگرید مطالعه در

 و کننـد  یمـ  اسـتفاده  گـرا  تبـادل  يرهبـر  سبک از سرپرستاران

 ارتبـاط  گـرا  تحـول  يرهبـر  سـبک  بـا  پرسـتاران  یشغل تیرضا

 يگــرا تبــادل يرهبــر ســبک بــا کــه یدرحــال  داشــته  میمســتق

 شـنهاد یپ آنـان  لـذا . مشـاهده نشـد   یارتبـاط  نیچن سرپرستاران

 نیبــ در دیــبا گــرا تحــول يرهبــر ســبک يمهارتهــا کــه کردنــد

 نشـاندهنده  زیـ ن حاضـر  مطالعه). 24( ابدی توسعه سرپرستاران

  پرستاران یشغل تیرضا بر گرا تحول يرهبر سبک شتریب ریتأث

 گـرا  تبادل يرهبر سبک فتریضع یول میمستق ارتباط گرچه بود،

 نیـ ا مشاهده شد. به نظر مـی رسـد   پرستاران یشغل تیرضا بر

 درك و گـرا  تبـادل  يرهبـر  سبک آموزش ریتأث علت به اختالف

 بود. پرستارانسر يرفتارها از پرستاران بهتر قضاوت و بهتر

 بهی قیتحق در همکاران و یصادق ،همسو با نتایج مطالعه حاضر

 کـه  دادنـد  نشـان  و پرداختنـد  پرستاران یشغل تیرضا یبررس

 در یشـغل  تیرضـا  يدارا مطالعـه  در کننـدگان  مشارکت تیاکثر

 يهـا طـه یح در پرسـتاران  یشـغل  تیرضا. بودند متوسط سطح

ــت ــاران ، یسرپرس ــماه و همک ــغل تی ــ در ش ــوب؛ طحس  در خ

 يهـا  طـه یح در و متوسـط  سـطح  در ارتباطات و ارتقا يها طهیح

 یجـانب  يایـ مزا و عمل يها هیرو ، یاحتمال يها پاداش ، پرداخت

 زانیـ م خصـوص  در مطالعـه  نیا جینتا. )21( بود نییپا سطح در

ایـن   عمـده  لیـ دل .بـود  ناهمسـو  حاضر مطالعه با یشغل تیرضا

 نیهمـ  در .باشـد  یمـ  کشـور  ياقتصـاد  طیشـرا  اختالف احتماال

 پژوهش افتهی دییتا در زین همکاران و یثان ینارنج مطالعه راستا

 1397 سـال  از پرسـتاران  یشغل تیرضا که دارد یم انیب یفعل

  .)25( است داشته افت بعد به

 طــهیح از تیرضــا نیشــتریب داد نشــان حاضــر مطالعــه جینتــا

 يایــامز و حقــوق طــهیح از یتینارضــا نیشــتریب و یسرپرســت

  همکاران و یثان ینارنج مطالعهنتایج  با افتهی نیا که است یجانب

 .)25( است همسو

 تبـادل  و گـرا  تحول يرهبر سبک ارتباط خصوص در ،یبطورکل

 یهمخـوان ی، بررسـ  مـورد  مطالعـات  در یشـغل  تیرضـا  بـا  گرا

 گرا تحول يرهبر سبک که داد نشان حاضر مطالعه ندارد، وجود

 کـه  گردنـد  یم یشغل تیرضا ارتقاء به نجرم دو هر گرا تبادل و

و رضـایت شـغلی    گـرا  تحـول  يرهبر سبک البته این ارتباط بین

 سـبک  يهـا  مولفـه  تمـام  که کرد توجه دیبا لکن ، باشد یمقویتر 

 میمسـتق  ارتبـاط  پرسـتاران  یشـغل  تیرضا با گرا تبادل يرهبر

 منجـر  یشـغل  یتینارضـا  به یطیشرا در آنها از یبرخ و نداشته

 طیشـرا  مارسـتانها یب يبخشـها  طیشرا ییسو از ،)17( گردد یم

 دارند کار سرو مارانیب جان با پرستاران و است يریمتغ و ایپو

 خـدمات  هیارا يبرا سرپرستار گردد یم باعث موضوع نیهم که

ــنیا ، خــوب ــه وســتهیپ و م ــاریب ب ــاء رضــایت شــغلی   و م ارتق

 نظـارت ( فعال استثناء بر یمبتن تیریمد يها مولفه ازپرستاران 
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 کنـار  در گرا تبادل يرهبر) وقوع از قبل مشکالت مداوم شیپا و

 يرهبـر  سـبک  يهـا  مولفـه  همـراه  به سبک نیا مشروط پاداش

 کـه  اسـت  یکس بخش اثر سرپرستار لذا ، کند استفاده گرا تحول

 يهـا  بخـش  دهیـ چیپ طیشـرا  ياقتضـا  بـه  سبک دو هر از بتواند

 تیرضـا  شیافـزا  بر عالوه تا کند استفاده مارانیب و مارستانیب

 هـدف  که مارانیب يبرا مطلوب خدمات هیارا به پرستاران یشغل

 کـرده  کمـک  باشـد  یمـ  پرستاران و یبهداشت يها سازمان یینها

 Full( اریـ ع تمام يرهبر سبک عنوان به يرهبر سبک نیا .باشد

Range Leadership (توسـط  کـه  شـود  یمـ  شناخته Bass and 

Avolio  26( است شده داده عهتوس و حیتوض(. 

 تمـام  يرهبـر  سـبک  زین Marquis به نقل از Al-Yamiهمچنین  

 عـدم  و گرا تبادل ، گرا تحول يرهبر سبک رندهیبرگ در که اریع

 کیـ  کـه  چـرا  داند یم  ،کارآمد يرهبر يبرا را باشد یم مداخله

 يبـرا  گـرا  تحـول  يرهبـر  سـبک  يهـا  مولفه از واندت یم رهبر

 ؛کند استفاده اهداف به دنیرس يبرا روانیپ ختنیبرانگ و کیتحر

 يهـا  مولفـه  بـه  ازیـ ن اهـداف  اصالح و تیتقو يبرا حال نیع در

 ریـ غ و فعال استثنا يمبنا بر تیریمد مشروط، پاداش( گرا تبادل

 و سـتاد یبا عقب به گام کی دارد ازین رهبر زین یگاه دارد،) فعال

 را میتـ  آن قـبال  کـه  چـرا ( دهـد  انجام را خود کار میت دهد اجازه

 تحـول  يرهبر سبک هرچند). مداخله عدم) (است ساخته توانمند

 يرهبـر  سـبک  بـا  دیـ با لکن ،رسد یم نظر به مطلوب اریبس گرا

 .گردد همراه روزانه و مداوم بصورت آن تیتقو يبرا گرا تبادل

 گـرا  تبـادل  يرهبـر  يهـا  مولفـه  بـا  اگـر  گـرا  تحـول  يرهبر لذا

 خـورد  خواهـد  شکسـت  نشـود،  تیتقو یمیدا و روزانه بصورت

 يرهبـر  سـبک  زیـ ن همکـاران  و Al-Yami راستا نیهم در. )27(

پیشنهاد مـی   پرستاران یشغل تیرضا شیافزا جهت را اریع تمام

اجراي مطالعه تنها در دو بیمارستان دولتی و بزرگ . )27( نمایند

مشهد از جمله محدودیت هاي مطالعـه حاضـر بـود کـه احتمـاال      

افته هاي مطالعه را به سرپرسـتاران و پرسـتاران   تعممیم اندك ی

سایر بیمارستان هـاي دولتـی و بخـش خصوصـی و همینطـور      

 .بیمارستان هاي کوچک مشهد به همراه دارد

 گیرينتیجه 
از سـبک  مرکـب   اریـ تمـام ع  يآموزش سـبک رهبـر   ،طور کلیب

 شـتر یب شیتحول گرا ، تبادل گرا و عـدم مداخلـه منجـر بـه افـزا     

 .گرددیم پرستاران  یشغل تیرضا

 و قدردانی تشکر 
 يپرستار تیریمد ارشدی کارشناس نامه انیپا از منتج مقاله نیا

.  باشــدی مــ IR.MUMS.NURSE.REC.1398.83 اخــالق کــد بــا

 از را خــود تشــکر و ریتقــد مراتــب پژوهشــگران لهیوســ نیبــد

ی آموزشــي مارســتانهایب پرســتاران و سرپرســتاران ت،یریمــد

 دري همکـار  جهـت  مشـهد ) عـج ( قـائم  و) ع( ضـا ر امامی درمان

 لحاظ به مشهدیی ماما وي پرستار دانشکده نیچن هم و پژوهش

 .دارندی م اعالمي معنو وي ماد تیحما

 را یمنـافع  تضـاد  گونه چیه مقاله نیا سندگانینو:  منافع تضاد

 .اند نکرده اعالم

 تضاد منافع 
یسـندگان  در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نو   

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

شاهرخ مقصودي، علی اکبـر   :اـه داده یرـتفس و لـتحلی و تجزیه

 دالور، حمیدرضا چمنزاري 

ــب یا مقاله نویس پیش تهیه )2( ــجه آن بینیزاـــ ــت تـــ  ینودـــ

 لی اکبر دالورع: نهاندیشمندا ايوـمحت

ــب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3( ــمجل هـ ــاهرخ  :هـ ش

 مقصودي
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   Abstract 

 Background & Aim: Improving nurses' job satisfaction plays an important role in 
improving the quality of nursing care services. Nurses' leadership style is one of the 
most important factors affecting nurses' job satisfaction. The aim of this study was to 
compare the effect of transformational and transactional leadership training to head 
nurses on nurses' job satisfaction. 

Methods: This quasi-experimental study of two training styles (transformational 
leadership and transactional leadership styles) was conducted with the participation of 
11 head nurses and 216 staff nurses from Imam Reza (AS) and Ghaem (AS) hospitals in 
Mashhad. The transformational and transactional leadership styles were taught to two 
groups of head nurses within six two-hour training and practical sessions in one month. 
The job satisfaction questionnaire was completed by staff nurses before the intervention 
and one month later. The results of the questionnaires were compared between groups, 
before and after the intervention. Data were analyzed using SPSS software version 21. 

Results: Nurses’ Job satisfaction increased in the both transformational (p <0.001) and 
transactional (p = 0.033) groups after the intervention However, it was higher in the 
transformational management group compared to the transactional management group. 

Conclusion: Full-range leadership styles training including transformational- 
transactional and Laissez-faire leads to a further increase in job satisfaction of staff 
nurses. 
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