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چكيده
مقدمه: محيط ســازمان ايجاب می كند كه مديران در هر زمان سبک رهبری مناسب را با 
شرايط موجود و تيپ شخصيتی خود و زير دستان انتخاب نمايند تا موجب افزايش بهره وری 

و اثر بخشی سازمان گردد.
هدف: اين مطالعه به تحليل رابطه بين سبک رهبری و ويژگی شخصيتی مديران پرستاری 

مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان پرداخته است.
روش: در اين مطالعه همبســتگی 90 مدير پرستاری )مترون، سوپروايزران وسرپرستاران( 
مراكز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1393 با روش 
نمونه گيری سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 12 سوالی "توصيف 
اثربخشی و انعطاف پذيریLEAD" و پرسشنامه 60 سوالی "ويژگی شخصيتی نئو" بودند. 
ابزارها استاندارد بوده و پايايی آنها بترتيب ) r =0/92 و r =0/68 ( و به صورت خودگزارشی 
تکميــل گرديدنــد. داده ها با اســتفاده از برنامه SPSS 16  و آمــار توصيفی و آزمون های  

)α >0/05( استنباطی كای دو، آزمون تی مستقل تجزيه و تحليل شدند
يافته ها: سبک رهبری غالب واحدهای مورد مطالعه سبک رهبری توجيهی )2/52%( بود. 
همچنين بين ويژگی های شــخصيتی برون – درون گرايی و سبک رهبری ارتباط معنی 
داری وجــود داشــت )p =0/ 030( ولی بين ويژگی های شــخصيتی روان آزرده گرايی، 
انعطاف پذيری، توافق پذيری و وجدانی بودن و ســبک رهبری ارتباط معنی داری وجود 

  )p<0/ 05(.نداشت
نتيجه گيري: ميتوان با توجه به نوع ويژگی های شخصيت مديران )برون گرايی( انها را برای 

بکارگيری سبک مشاركتی اماده نمود. 
كلمات كليدی: سبک رهبری، مديران پرستاری، ويژگی های شخصيتی
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 مقدمه
هر سازمان بنا به اهدافی كه بر مبنای آن تشکيل شده، درصدد رفع 
نياز و انجام خدمت برای انســان ها می باشد. لذا توجه به سازمان ها و 
افزايــش كيفيت آن در ارائه بهينه خدمات بــه جوامع در درجه اول 
مســتلزم آن است كه به مديريت ســازمان ها توجه كرده و شيوه ی 
رهبــری آن ها را محک زده و پس از شــناخت عوامل قوت و ضعف 
آن، روش های متناســب مديريت در سازمان را كه با ميزان فرهنگ، 
بلوغ روانی و اســتعداد كاركنان همخوانی دارد را شناســايی كرده و 
برگزينيــم )1(. نياز به مديريت و رهبری در همه زمينه های فعاليت 
اجتماعی محسوس و حياتی است. مديران كمياب ترين و هم چنين 
با ارزش ترين ســرمايه های سازمان ها و عوامل اصلی و تعيين كننده 
جامعه هســتند كه نقش بنيادی و حياتی در رشــد و شکوفايی آن 
دارند. مديران شايســته وآگاه، توانايی آن را دارند كه با بهره گيری از 
توانايی های درونی، دانش كارشناسی و تجربه های شغلی، هدف های 
سازمان را با بکارگيری كمترين منابع به گونه ای برتر تحقق بخشند و 

اثر بخشی وكارايی سازمان را باال برند )2(.
در واقع اهميت و نقش مدير از آنجا مشخص می گردد كه سازمان ها 
همانند ســازمان های خدمات بهداشتی و درمانی زمانی می توانند بر 
مشکالت و موانع فائق آيند و نيازهای خود را برآورده سازند،كه نيروی 
انسانی آنها با هم هماهنگ و در جهت تامين اهداف كلی سيستم گام 
بردارند و قدر مسلم است كه چنين هماهنگی و همکاری زمانی حاصل 
می آيــد كه مهمترين وظيفه و عنصر مديريت يعنی رهبری بهبود و 
توسعه يابد )3(. در حقيقت رهبری يکی از مهمترين نقش های يک 
مدير است، رهبری علم و هنر عالقه مند كردن ديگران به تحقق يک 
هدف و آرمان بوده و الزم اســت كه در رابطه با هدف خويش بتواند 
برنامه ريزی كند، نيازها را تخمين زند، نظام بوجود آورد و برنامه ها را 

به اجرا گذارد )4(. 
رهبران خوب با روش های متنوع به كاركنان انگيزه می دهند و از طريق 
توجه به نيازهای افراد احساس توانايی در فرد جهت انطباق با شرايط 
جديد بوجود می آورند )5(. بدون شــک ســبک رهبري مديران در 
هدايت صحيح كاركنان در جهت اهداف سازماني موثر است. استفاده 
از بهترين سبک رهبري يا مديريت بر اساس ويژگی های شخصيتی 
منجر به افزايش اثربخشي و كارايي سازمان خواهد شد. برای تحقق 
اهداف سازمان، مديران با توجه به شرايط مکانی و زمانی و همچنين 
خصوصيات اخالقی خود، سبک يا شيوه هايی را به كار می گيرند )6(. 
ســبک هر رهبری مختص خود او و متناســب با شخصيت اوست. 

فيدلر معتقد است سبک رهبری بخشی از شخصيت فرد است. هرچه 
تناسب بين شخصيت و شغل بيشتر باشد، بهره وری بيشتری را در 
پی خواهد داشت. بنابراين انتخاب شخصيت مناسب، می تواند عملکرد 
شغلی بهتری برای سازمان فراهم آورده و بر روی نگرش كاركنان بر 

كارشان تاثير گذارد )7(.
مديــران برای اينکه از عهده ی انجام وظايف محوله برآيند به صفات 
شخصيتی خاص نياز دارند. هوش و خالقيت مدير، صفتی است كه 
اغلب از آنها نام برده می شــود. در حقييقت در يک مقوله سازمانی، 
شخصيت مدير جدا از موقعيت هايی كه برای سازمان فراهم می كند، 
تعريف نمی شود. شخصيت برای طبقه بندی ويژگی های افراد از نظر 
رفتار می باشد. ويژگی های شخصيتی  به عنوان مجموعه سازمان يافته 
و واحدي متشکل از خصوصيات نسبتاً ثابت و پايدار در افراد می باشد 

كه بر روي هم، يک فرد را از فرد يا افراد ديگر متمايز مي سازد )8(. 
اگر فردی متناسب با توانايی ها و ويژگی های شخصيتی برای رهبری 
انتخاب شود نه تنها شکوفايی فردی حاصل خواهد شد بلکه سازمان 
نيز از او بهره بيشــتری خواهد برد. انتخاب صحيح نيروی انسانی در 
بخش مديريت با توجه به سرمايه گذاری های كالن در اين بخش از 

مسائل مهم هر سازمان می باشد )9(.
بيمارستان بازوی مهم ارايه خدمات بهداشتی و اولين سطح ارجاع با 
قلمرو مسئوليت های مشخص است و به اين لحاظ مهم ترين سازمان 
بهداشــتی و درمانی به شمار می آيد. از اين رو بيمارستان  نيز مانند 
هر سازمان ديگري نيازمند رهبري كارآمد و موثر، چه در سطح كل 
سازمان و چه در سطح خرد آن می باشد و اين امر امکان پذير نيست 
مگر اين كه مديران اين مراكز، سبک رهبري خود را متناسب با شرايط 
مقتضی و اهداف بيمارســتان، انتخاب نمايند )10(. دانستن سبک 
رهبری مناسب در بيمارستان ها به عنوان مهم ترين مركز درمانی در 
شبکه های بهداشت و درمان و همچنين برخورداری از مديران سطوح 
ارشد و ميانی با ويژگی های شخصيتی متناسب می تواند مديران را در 
اداره مناسب تر امور بيمارستان ها بهتر ياری نموده و راهنمای مفيدی 
برای سياســت گذاران و مديران در جهت برخورد با مسايل و موانع 

سازمانی و مديريت كاركنان باشد )3(.
نبوی در سال)1385( در بررسی رابطه بين تيپ شخصيتی )برون گرا 
- درون گرا( و سبک رهبری )آمرانه - مشاركتی( در مديران دانشگاه 
تهران، رابطه معنی داری بين ويژگی شــخصيتی برون گرا با سبک 
مديريتی مشاركتی و نيز وجود رابطه معنی دار و مثبت بين ويژگی 
شخصيتی درون گرا با سبک مديريتی آمرانه يافت )11(. در مطالعه ای 
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در ســال )2011( در اياالت متحده كه از طريق پرســش نامه انجام 
شد، برون گرايی با سبک مديريتی آمرانه رابطه مثبت داشت. درحالی 
كه توافق پذيری و روان آزرده گرايی با ســبک مديريتی آمرانه رابطه 
منفی داشــتند. هم چنين برون گرايی، گشــودگی با اجتناب رابطه 
منفی داشــتند، در حالی كه  وجدان و روان آزرده گرايی با اجتناب 
رابطه مثبت داشــتند )12(. همچنين تحقيقات فونگ نشان داد كه 
ويژگی های  شــخصيتی، عاملی  بالقوه در موفقيت شــغلی است  و 
ويژگی های شخصيتی برون گرايی و باوجدانی، همراه با سبک مديريتی 
مشــاركتی عامل موفقيت رئيس هستند )13(. تحقيقات نشان داده 
است مديراني كه از ويژگي شخصيتي برون گرايي برخوردار مي باشند، 
بــه مراتب رابطه بهتري را با كارمندان داشــته اند و نيز افرادی كه از 
ســازگاری با موقعيت بااليی برخور دارند، در موقعيت های مختلف 
به طور مســتقل به كارهايشــان می پردازنند و بقــدر كافی به خود 
متکی هستند، به قضاوت های خويش اطمينان داشته ودر ارتباط با 
تصميماتشان احساس مسئوليت می كنند، انتقادات را با خوشرويی 
می پذيرنند و زمانی كه با تصميمات و عقايدشان مخالفت شود، دلسرد 

نمی شوند )14(. 
امروزه اهميت سبک رهبري مديران و ويژگي هاي شخصيتي آنها در 
ســازمان از جمله موضوعاتي است كه مورد نظر سياست گذاران هر 
كشوري مي باشد، گرچه مديران به تنهايي و بدون استفاده از نيروي 
انساني با انگيزه و توانمند نمي توانند به اهداف سازماني نائل آيند ولي 
رهبري و مديريت عالمانه و مدبرانه مي تواند راه گشــاي مشــکالت 
جوامع كنوني باشد. نقش مديران پرستاري در سازمان هاي خدمات 
بهداشــتی درماني در ابقای پرسنل خود به ويژه كادر تخصصي ارائه 
دهنده مراقبت، بسيار حياتی است )4(. بسياري از مديران پرستاری  
در جهت به حداكثر رســاندن عملکرد كاركنان خــود و به منظور 
دستيابی به اهداف سازماني تالش می كنند )7(. از طرفی روند رو به 
رشد تحوالت جهاني ايجاب مي كند كه همراه و همگام با اين تحوالت 
ســازمان ها، مديران و كاركنان نيز متحول شوند )15(. از اين نظر با 
توجه به اينکه مديران پرستاری مي توانند نقش مؤثري را در توانمند 
كردن و متحول كردن كاركنان و در نتيجه بيمارستان داشته باشند، 
لذا توجه خاص به سبک هاي رهبري مديران پرستاری، به خصوص 
ويژگي هاي شخصيتي آنها در بيمارســتان ها كه نقش حياتي را در 
توسعه كشور عهده دار مي باشند، ضروري بنظر مي رسد. از طرف ديگر 
مطالعات انجام شــده در اين زمينه به خصوص در سطح بيمارستان 
انگشت شمار می باشد. لذا پژوهشگر بر آن شد كه مطالعه حاضر را با 

هدف "تعيين  رابطه ويژگی های شخصيت و سبک رهبری مديران 
پرســتاری  مراكز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان " 

طراحی و اجرا نمايد.

  مواد و روش ها
پژوهش حاضر، يک مطالعه توصيفی از نوع همبســتگی اســت كه 
به منظور تعيين رابطه بين ســبک رهبری و ويژگی های شخصيتی 
مديران پرستاری مراكز درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
در ســال )1393( انجام شد. جامعه پژوهش كليه مديران پرستاری 
)مترون، سوپروايزران، سرپرستاران( شاغل در مراكز آموزشی درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان كه در زمان پژوهش حداقل شش 
ماه ســابقه كار در يکی از بخش های مختلف و يا دفتر پرستاری به 
عنوان مدير پرســتاری دارا بودند و همچنيــن دارای حداقل مدرک 
كارشناسی پرستاری بودند. به شركت كنندگان اطمينان داده شد كه 

همه داده ها محرمانه خواهند ماند.
در اين مطالعه، واحدهای مورد مطالعه از طريق سرشماری و با توجه 
به تمايل خود به شركت در مطالعه، در مجموع )90( مدير پرستاری 
)مترون، سوپروايزر، سرپرستار( تعيين شدند. محيط پژوهش را تمامی 
بيمارســتان های آموزشی درمانی وابســته به دانشگاه علوم پزشکی 
همدان )بعثت، اكباتان، فرشچيان، فاطميه، شهيد بهشتی( تشکيل 

دادند.
ابزار جمع آوری داده ها پرسشــنامه اســتاندارد "توصيف اثربخشی و 
انعطاف پذيریLEAD" است كه به صورت خودسنجی انجام شده 
است. اين پرسشــنامه دوازده موقعيت را توصيف می كند و برای هر 
موقعيت چهار پاســخ وجود دارد؛ هر يک از پاســخ ها، بيانگر يکی از 
ســبک های رهبری تعريف شده در تئوری رهبری موقعيتی هرسی 
و بالنچارد است كه توســط هرسی و بالنچارد تدوين شده است. در 
واقع مدير پرســتاری بايستی پس از خواندن هر يک از موقعيت های 
پرسشــنامه؛ يکی از چهار رفتار متمايزشده را كه بيانگر نزديک ترين 
رفتار وی در آن موقعيت است، انتخاب می كرد )16(. شايان ذكر است 
كه روايی محتوايی اين پرسشنامه قبال در جامعه ايرانی تعيين و در 
مطالعات بسياری به كار گرفته شده است )17, 18( و با ضريب پايايی 
)r =0/76(  در مطالعه حسنيان)17( و )r =0/92( در مطالعه نورايی و 
همکاران )18( مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعيين سبک 
رهبری غالب، در هر پرسشنامه تعداد كل انتخاب ها را برای هر سبک 
در نظر گرفته و سبکی كه بيشترين نمره را كسب كرده در مقام سبک 



صادقی و همكاران 

فصلنامه مديريت پرستاري  سال چهارم، دوره چهارم، شماره اول، بهار 1394 12

رهبري غالب فرد در نظر گرفته شد.
جهت گردآوری ويژگی های شخصيتی مديران پرستاری از پرسشنامه 
"ويژگی های شخصيت نئو" اســتفاده شد. نسخه تجديد نظر شده 
پرسش نامه شــخصيتی NEO  نوعی پرســش نامه خود سنجی 
ويژگی های شخصيتی است كه مبتنی بر يک الگوی معروف شخصيتی 
به نام مدل پنج عاملی است. اين پرسش نامه شامل)60( سئوال است 
كــه در اين روش حداقل )نمره 12( و حداكثر )نمره48( اســت. در 
خصوص اعتبار پرسشــنامه NEO فرم كوتاه، نتايج چندين مطالعه 
حاكی از آن اســت كه زير مقياس های NEO  فرم كوتاه، همسانی 
درونی خوبی دارند. به عنوان مثال مک كرا و كاســتا، ضريب آلفای 
كرونباخ را بيــن )86/.( برای روان آزرده گرايی گزارش كرده اند )19(. 
نتايج مطالعه موراديان و نزلک نيز حاكی از آن است كه آلفای كرونباخ  
روان آزرده گرايی، برون- درون گرايی، انعطاف پذيری، توافق پذيری و با 
وجدانی به ترتيب )84/.، 75/.، 74/.، 75/. و 83/.( )20(. اين پرســش 
نامه در ايران توســط گروسی هنجاريابی شده است )21(. مک كرا و 
كاســتا اظهار می دارند كه ابزار كوتاه شــده NEO  با فرم كامل آن 
مطابقت دقيقی دارد. به گونه ای كه مقياس های فرم كوتاه، همبستگی 

باالتر از )68/.( با مقياس های فرم كامل دارند )22(.
محقق با كســب مجوزهاي الزم از شــوراي پژوهشي دانشگاه علوم 
پزشکي همدان، رياســت محترم مركز آموزشي درماني فرشچيان، 
اكباتان، بعثت، فاطميه، شــهيد بهشتی، با هماهنگي و معرفي نامه 
دانشگاه علوم پزشکي جهت انتخاب واحدهای مورد مطالعه )مترون، 
سوپروايزران، سرپرستاران( به قسمت های مختلف اين مراكز مراجعه 

نموده و از تمامی مديران پرستاری شاغل در مراكز درمانی و آموزشی، 
برای شركت در پژوهش دعوت به عمل آمده، پس از موافقت آنها، بر 
اساس معيارهای ورود به مطالعه ابزار خودسنجی در اختيار آنها قرار 

گرفت.
پس از جمع آوری  پرسشــنامه ها، كد گــذاری و جمع بندی نمرات 
صورت گرفته ، نتايج با استفاده از برنامه SPSS 16  و آمار تو صيفی 
)فراوانی، ميانگين، انحراف معيار( و آزمون  استنباطی كای دو، آزمون 
تی مستقل تجزيه و تحليل شد. سطح معني داري كمتر از 0/05 در 

نظر گرفته شد.

 يافته ها
نتايج اين تحقيق نشان داد كه بيشتر مديران پرستاری )44/44%( در 
گروه سنی )37-44( سال،  )86/7%( زن، )7/60%( دارای سابقه كمتر 
از )10( سال و )84/4%( مدرک تحصيلی كارشناسی پرستاری  دارند. 
)جدول شماره 1( و سبک رهبری غالب آنان سبک رهبری توجيهی 

)52/2%(  بود. )جدول شماره 2( 
در رابطه با ارتباط بين سبک رهبری و ويژگی های شخصيتی با توجه 
به آمار استنباطی كای دو در سطح معنی داری )0/05( يافته ها نشان 
داد كه بين ويژگی شــخصيت برون- درون گرايی و ســبک رهبری 
ارتباط معنی دار وجود دارد ) p<0/05(. اما بين ســبک رهبری و 
ويژگی های شخصيتی روان آزرده گرايی، انعطاف پذيری، توافق پذيری 
و وجدانی بودن هيچ ارتباط معناداری وجود نداشت. )جدول شماره 3(

جدول شماره 1. توزيع فراوانی مشخصات دموگرافيک

درصدتعدادمشخصات دموگرافيک
362426/7-29سن)سال(

37-444044/4
45-532628/9

7886/7زنجنس
1213/3مرد

5460/7> 10سابقه مديريتی )سال(
20-102730/3
20>99/0

7684/4ليسانسسطح تحصيالت
1415/6فوق ليسانس
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جدول شماره 2.توزيع فراواني واحدهای مورد مطالعه بر حسب نوع سبک  رهبري غالب

درصدفراوانيسبک رهبری
دستوري
توجيهي
مشاركتی
تفويضی

1718/9
4752/2
2628/9
00

90100جمع

جدول شماره 3 .رابطه ويژگی های شخصيتی با سبک رهبری واحدهای مورد مطالعه

سبک رهبري

ويژگي هاي شخصيتي
مشاركتيتوجيهيدستوري

P-Fآمار
VALUE انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار
51/4512/9448/957/9050/9411/380/5450/582روان آزرده گرايي
44/4810/8351/899/9950/198/373/6360/030برون- درون گرايي

52/5810/9148/529/6351/009/981/2130/302انعطاف پذيري
46/0310/8751/3310/2050/208/651/7890/173توافق پذيري
49/8612/6551/118/6748/0810/460/7680/467وجداني بودن

 بحث
در اين مطالعه كه با هدف بررسی ارتباط بين ويژگی های شخصيتی و 
سبک رهبری مديران پرستاری انجام شد، يافته ها در خصوص سبک 
رهبری نشــان داد كه سبک رهبری غالب در واحدهای مورد مطالعه، 
سبک رهبری توجيهی با 52/2% بوده است. رفتار رهبر در سبک رهبری 
توجيهی وظيفه مداری و رابطه مداری باال می باشد. رهبر در رفتار وظيفه 
مداری در مورد اين كه كارها و تکاليف چگونه ، چه وقت و چطور انجام 
شوند تذكر می دهد و در رفتار رابطه مداری به سخن ديگران گوش داده 
و رفتار حمايت كننده را به نمايش می گذارد )23(.اين سبک، توجيهي 
ناميده مي شود زيرا رهبر نه تنها هدايت كننده مي باشد بلکه درباره علت 
انجــام كار توضيح مي دهد و ارتباطات دوطرفه برقرار مي كند. از ميان 
4 ســبک؛ سرپرستاران معتقد بودند كه هيچگاه از سبک تفويضی به 
عنوان سبک غالب استفاده نکرده اند. در سبک تفويضی پيروان به رفتار 
حمايت كننده و ارتباطات دو طرفه نياز ندارند )24(. يافته های مربوط به 
تعيين سبک با نتايج پژوهش توصيفی، به منظور تعيين سبک رهبری 
سرپرســتاران از ديدگاه خود و پرسنل با استفاده از ابزار خود سنجی و 
دگرسنجی هرسی و بالنچارد همخوانی داشت )25(. نتايج تحقيق حاضر 

با يافته های بالسانلی )2009( نيز همخوانی داشت، نتايج مطالعه حاكی 
از آن بود كه پرستاران اغلب سبک های رهبری توجيهی و مشاركتی را 
در تعامل با زيردستانشان به اجرا می گذاشتند و زمانی كه حجم كار به 
اوج می رسيد، سبک های دستوری و توجيهی به كار گرفته می شدند 
)26(. نتايج مطالعه حســنيان )1383( كه به بررســی سبک رهبری 
مديران گروه های آموزشــی دانشــگاه علوم پزشکی همدان از ديدگاه 
خودشــان می پرداخت، از اين جهت كه تعداد بسيار كمی از مديران 
)3/5%( از سبک رهبری تفويضی استفاده می كردند با نتايج اين مطالعه 
همخوانی دارد )17(. نورايی و همــکاران )1385( نيز با تحقيق روی 
)63 ( مدير و )185( عضو هيئت علمی دانشکده ها و گروه های تربيت 
بدنی و علوم ورزشی به ارزيابی و سنجش نوع سبک رهبری با استفاده 
از ابزار استاندارد هرسی و بالنچارد )ابزار LEAD( پرداخته و با هدف 
تعيين سبک رهبری مديران، از ديدگاه اعضای هيئت علمی دريافتند 
كه بيشترين نمره مديران مربوط به سبک توجيهی و كمترين آن مربوط 

به سبک تفويضی است )18( كه با نتايج مطالعه حاضر همخوانی دارد.
همچنين در اين مطالعه بين سبک رهبری و ويژگی شخصيتی برون - 
درون گرايی ارتباط معنی داری مشاهده شد.كه با نتايج مطالعات سليمی 
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و همکاران )2011( كه به مطالعه ارتباط سبک رهبری و ويژگی های 
شخصيتی پرداخته است، همسو می باشد )26(. هم چنين با تحقيق 
نبــوی همخوانی دارد )11(. درحالی كــه در مطالعه گوهری مقدم و 
همکاران )2010( بين ميزان برون- دورن گرايي و نوع ســبک رهبري 

مديران شركت ها تفاوت معني داري وجود ندارد )27(.
همچنين بين سبک رهبری و ويژگی های شخصيتی روان آزرده گرايی و 
توافق پذيری ارتباط معناداری مشاهده نشد. كه با نتايج مطالعه گوهری 
مقدم وهمکاران )2010( همسو است )27( در حالی كه در نتايج مطالعه 
سليمی و همکاران )2011( ارتباط معناداری بين روان آزرده گرايی و 
ســبک رهبری ارتباط معنی دار و منفی وجود داشت ولی بين  توافق 
پذيری و سبک رهبری ارتباط معنادار مشاهده نشد )28(. در اين مطالعه 
بين سبک رهبری و ويژگی های شخصيتی انعطاف پذيری و وجدانی 
بودن نيز ارتباط معناداری وجود نداشــت. در مطالعه گوهری مقدم و 
همکاران)2010( بين ويژگی های شخصيتی انعطاف پذيری و وجدانی 
بودن و سبک رهبری ارتباط معنی داری وجود دارد )27(. كه با مطالعات 

حاضر همخوانی ندارد.
به طوركلی نتايج اين تحقيق با مطالعه خنفير و همکاران كه بررسی 
رابطه بين ويژگی های شخصيتی و سبک رهبری پرداخته اند همخوانی 
دارد )29( همچنين با مطالعه علی خانی و همکاران كه به بررسی رابطه 
ويژگی های شخصيتی و سبک رهبری مديران پرستاری پرداخته است 
همخوانــی دارد )30( و در هر دو مطالعه رابطه مثبت و معناداری بين 
متغيرهای مطالعه يافت نشد. همچنين با مطالعه اسالمی فارسانی و 
همکاران )14(، اجاقی شيرمرد و همکاران )9( كه بررسی سبک رهبری 
با ويژگی های شــخصيتی در سازمان های مختلف پرداخته شده است 

همخوانی ندارد. 

  نتيجه گيري
مطالعه حاضر توانســته اســت اطالعاتی را در خصوص ويژگی های 
شخصيتی و ســبک رهبری مديران پرستاری مراكز آموزشی درمانی 
دانشــگاه علوم پزشکی همدان فراهم نمايد. می توان نتيجه گرفت كه 
شناخت ويژگی های شخصيتی در آگاهی و شناخت شيوه های مديريتی، 
بروز رفتارها و شيوه های نفوذ مديران بر زير دستان كمک می نمايد. در 
اين مطالعه به بررسی رابطه بين ويژگی های شخصيتی با سبک رهبری 
مديران پرستاری مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
پرداخته شده است، هم چنين  مديران پرستاری از نظر سن، جنس، 
مدرک تحصيلی و سابقه مديريتی مورد مطالعه قرار گرفتند. اگرچه در 
مطالعه حاضر ارتباطی بين ويژگی های شخصيتی و سبک رهبری البته 

به جز ويژگی شــخصيتی برون - درون گرايی، يافت نشد ولی با جمع 
بندی مطالعات مختلف به كار رفته در بحث می توان گفت كه مديران 
با ويژگی های شخصيتی مناسب می توانند سبک رهبری متناسب با 
موقعيت خود را انتخاب نمايند. به طور كلی  موفقيت سازمان بستگی به 
رهبری مناسب مديران و توجه به استعدادهای افراد سازمان و ويژگی های 
شخصيتی مناسب آنان دارد. لذا مديران سازمان ها خصوصاً سازمان های 
بهداشتی، درمانی در انجام وظايف رهبری خود، به انتخاب سبک رهبری 
هماهنگ با موقعيت ويژگی شخصيتی مورد نظر توجه كافی به عمل 
آورند. از طرفي، با وجود اينکه مطالعات در زمينه ويژگی های شخصيتی و 
سبک رهبری انجام شده است، با اين حال هنوز جامعه پرستاري نيازمند 

تحقيقات بيشتر در اين زمينه مي باشد.
در هر پژوهش يک سری محدوديت هايی وجود دارد كه می تواند بر فرآيند 
آن نيز تاثيرگذار باشد. متاسفانه رفع بعضی از آنها خارج از عهده محققان 
می باشد. لذا در تحقيق حاضر نيز محقق با يک سری محدوديت ها مواجه 
شده است. از جمله آنها می توان به موارد ی اشاره نمود : اجرای مطالعه 
در يک شهر و تنها مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان، 
تعداد محدود و كم مديران پرستاری شاغل در مراكز آموزشی درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان، مقطعی بودن پژوهش، وضعيت رواني و 
عاطفي واحدهاي مورد پژوهش هنگام پاسخگويي به سواالت ممکن 

است در صحت و دقت پاسخگويي آنان تاثيرگذار باشد.
بر اساس نتايج بدست آمده بين ويژگی های شخصيتی و سبک رهبری 
پشنهاداتی ارائه می گردد. اين مطالعه در محيط بزرگتری ديگری با تعداد 
نمونه بيشتری انجام گردد. مطالعه پس از انجام كالس های مديريتی و 
آگاه نمودن مديران از ســبک های رهبری مختلف انجام شود. در انواع 
مختلف سازمان ها رابطه ويژگی های شخصيتی با سبک رهبری مديران 
آنان مورد بررسی قرار گيرد. بررسی عوامل ديگر موثر بر سبک رهبری و 

ويژگی های شخصيتی از جمله سالمت روان، خالقيت مديران و....

  تشكر و قدردانی
اين مقاله نتيجه پايان نامه دانشــجويی مقطع كارشناســی ارشد،  به 
شــماره  قرارداد /16/73/9374/پ  مصوب  دانشــگاه علوم پزشکی 
همدان می باشد. بدين وسيله از مديران پرستاری)مترون، سوپروايزران، 
سرپرستاران( مركز آموزشی درمانی فرشچيان، بعثت، شهيد بهشتی، 
اكباتان، فاطميه شهر همدان كه با صبر وحوصله زياد در مطالعه شركت 
نموده و محقق را در تکميل پرسشنامه ها ياری دادند ، تشکر و قدردانی 

می شود.
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Relationship  between nurse managers' personality 
characteristics and their leadership style 

Abstract
Introduction: Organization environment obligates managers to 
choose proper leadership style that it matched with the current situation
and their own and subordinates' personality types, it is resulted to 
increase efficiency and effectiveness of the organization.
Aim: This study analyze the relationship between leadership style 
and personality characteristics of nurse managers in educational 
hospitals that affiliated to Hamadan University of Medical Sciences.
Method : In this correlational study all nurse managers were
selected (90) in educational hospitals that affiliated to Hamadan 
University of Medical Sciences in (2013) in Hamedan city. Data  
collected with a self- reported questionnaires for lea-dership style; 
"describing the effectiveness and flexibility LEAD- Self" and the 
other with (60) questions was "NEO" for assessing personality. 
They were standards tool that their reliability were (r=0.92) and 
(r=0.68) for NEO. Data were analyzed with statistics tests (χ 2 and 
t-independent) with α=<0/05. 
Results: findings showed that the majority of nurse managers
had selling leadership style (52.2%). Also, there was a significant
positive relationship between the extrovert- introversion personality
and leadership style (p=0/030), but there was no significant
relationship between leadership style and neuroticism, flexibility,
agreeableness and conscientiousness personality (p ≥0/05). 
Conclusion: based on nurse managers' personality, it would 
be suggested that they prepare for applying participative style.
Key words: leadership style, nursing managers, Personality
characteristics  
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