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چکیده
مقدمه: برنامه های بهس��ازي مديران از الويت هاي دس��تيابي به موفقيت سازمان است. 
ايج��اد محي��ط باليني مطلوب براي اس��تفاده از توانمندي هاي پرس��تاران و شناس��ايی 

استعدادهاي نهفته آنان نيازمند ايفاي مهارت رهبری کارآمد سرپرستان است.
هدف: بررسی تأثير اجرای برنامه بهسازی سر پرستاران بر اساس نقشه مفهومی بر سبک 

رهبری و اثريخشی آن از ديدگاه خود و پرسنل پرستاری است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه نيمه تجربي از نوع خود ش��اهد ش��ده است 
که در يکی از بيمارستان های آموزشي منتخب شهر تهران با انتخاب تصادفی انجام شد. 
نمونه ها ش��امل 25 نفر سرپرس��تار و120 پرستار بود که به صورت تمام شماری انتخاب 
و در دو مرحله قبل از مداخله )آموزش به روش نقش��ه مفهومی( و يک ماه پس از انجام 
مداخله، اقدام به تکميل پرسش��نامه نمودند. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه سبک 
رهبري پرس��تاران از ديدگاه سرپرستاران و پرسنل پرستاري و بر اساس مدل سه بعدي 
هرس��ي- بالنچارد بود که ضريب پايايی آن در سرپرستاران 0/94 و در پرسنل پرستاری 
0/95 به دس��ت آمد و طراحی و اثر بخشي هرکدام از سبک هاي انتخاب شده در صورت 
تناسب با موقعيت، بر اساس پرسشنامه امتيازبندي گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS16 و با ارائه آمار توصيفي و آزمون های کای دو، ويلکاکسون انجام گرفت. 

يافته ه�ا: نتايج مطالعه نش��ان داد که سرپرس��تاران در مرحله قبل از مداخله، س��بک 
رهبری خود را اس��تداللی )س��بک غالب 37%( و دستوری )سبک حمايتی 32%( معرفی 
کرده اند. اما بعد از مداخله، 42% س��بک رهبری خود را اس��تداللی )سبک غالب( و %26 
س��بک حمايتی خودشان را به مش��ارکتی تغيير داده بودند. همچنين از ديدگاه پرسنل 
پرستاری، قبل از مداخله، پرستاران سبک رهبری سرپرستاران خود را استداللی )سبک 
غالب 37%( و دس��توری )سبک حمايتی 36/5%( و بعد از مداخله 42% استداللی )سبک 
غالب( و 32/5% مشارکتی )سبک حمايتی( بيان کردندو آزمون آماری ويلکاکسون تفاوت 

معناداری را  قبل و بعد مداخله نش��ان داد )P<0.001(. ميزان اثر بخشی رفتار رهبری 
مديران قبل از مداخله در حد کم و بعد از مداخله در حد متوس��ط به دس��ت آمد. همان 
آزمون آماری تفاوت معناداري در خصوص ميزان اثر بخش��ي رفتار رهبری سرپرستاران 

.)P<0.05( قبل و بعد از مداخله نشان داد
نتیجه گیري: با توجه به اثر بخش��ی اس��تفاده از روش نقشه کشي مفهومي در بهسازي 
س��بک رهبری سرپرستاران، بکارگيری اين روش برای آموزش و بهسازی مديران توصيه 

می گردد.
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  مقدمه
سازمان ها داراي منابع مهم براي دستيابي به اهداف خود هستند. 
مناب��ع انس��اني به عن��وان يک��ي از مهم ترين منابع س��ازمانی به 
خصوص در س��ازمان هاي خدمات بهداش��تی- درماني هستند. با 
توجه به تغييرات روز افزون و سريع در جهان امروزي و تغييرات 
ناشی از خط مش��ی های سازمانی، بديهي است توسعه و بهسازي 
منابع انس��اني جهت حفظ و پيشرفت س��ازمان امری ضروري به 
نظر می رس��د. از طرفی نقش مديران پرستاري در اين سازمان ها 
در ابقای پرسنل خود به ويژه کادر تخصصي ارائه دهنده مراقبت، 
بسيار حياتی است. بنابراين مديران پرستاری با داشتن مهارت ها 
و س��بک های رهبري خاص خود می توانن��د، ميزان تأثير اين نوع 
تغييرات نامطلوب را در پرسنل خود کاهش دهند )1(. بسياري از 
مديران در جهت به حداکثر رس��اندن عملکرد زير دستان خود و 
به منظور دس��تيابی به اهداف سازماني تالش می کنند؛ لذا سبک 
رهب��ري مديران از اهميت خاصي برخوردار اس��ت. البته س��بک 
رهبري به تنهايي در تحقق اين اهداف نمي تواند مؤثر باشد؛ بلکه 
نقش کارکنان در درك و احس��اس سبک رهبري و توانايي انجام 
کار و ميزان دستيابي به اهداف ازسوی مديران نيز داراي اهميت 
اس��ت. همچنين درك کارکنان از ارتباطش��ان ب��ا مدير و به طور 
خاص س��طح حمايتي که از جانب مدير دريافت مي کنند بر روي 
عملکردش��ان تأثير مي گذارد )2(. ش��يوه رهبري هر فرد براساس 
نظر هرسي و بالنچارد ش��امل الگوي رفتاري آن فرد هنگام نفوذ 
در فعاليت هاي ديگران و بر اس��اس برداشت ديگران از رفتار وی 
می باشد )3(. از اين رو مديران با اتخاذ سبک هاي رهبري اثربخش 
ميتوانن��د عامل مهمي در پذيرش تغيير در نحوه ارائه مراقبتها به 
صورت مطلوب و افزايش بهره وري و توانمندسازي کارکنان باشند 
)4(. هرس��ی و همکاران معتقدند که وقتي س��بک يک رهبر )از 
نظر رابطه مداري و وظيفه مداري( متناس��ب با يک موقعيت ويژه 
باش��د، مؤثر و چنان چه نامناسب براي موقعيت ويژه ديگر باشد، 
غير مؤثر اس��ت )3(. مديران پرستاري بايستي همگام با تغييرات 
س��ريع در مراکز خدمات درمان��ي از مهارت ها و آگاهي هاي الزم 
جه��ت ايفاي نقش خود برخوردار باش��ند )5(. در همين راس��تا 
برنامه هاي باز آموزي و بهس��ازي مديريت برای مديران به منظور 
اثربخش��ی بيش��تر کار خود امری اجتناب ناپذير است. بهسازي و 
توسعه رهبري، جزء اصلي و مهم مديريتي است. روش اجرايي در 
برنامه بهسازي مديران پرس��تاري بايستی با توجه به ويژگي هاي 

آموزش بزرگس��االن از جمله استفاد از تجارب آنان صورت پذيرد 
)6(. تحقيقات دراچ زهری )2002( و حشمتی )1387( نشان داد 
که مديران پرس��تاري با بکارگيري مهارته��اي مديريتي ميتوانند 
در ارتق��اي کيفي��ت مراقبت، بهس��ازي حرفه ای، توانمندس��ازي 
کارکنان و حمايت از پرستاران تأثير گذار باشند. ازطرفی بسياري 
از مديران پرس��تاري اين مهارت ها را به طور کامل و مناس��ب به 
کار نميگيرن��د )7و 8(. نتيج��ه مطالعات زعيم��ی پور )1383( و 
الس��چينگر )1996( در خصوص تأثير برنامه بهس��ازي مديريتي 
نش��ان داد که با برنامه بهسازي مديران می توان اثربخشي رهبري 
آنان را توسعه بخشيد )9 و 10( .هدف از برنامه بهسازي، آشنايي 
مديران نس��بت به انواع مهارت هاي م��ورد نياز مديريت و رهبري 
بوده تا بتوانند س��بک رهبري خود را با کس��ب تجربه آموزش و 
بازآموزي توسعه دهند. امروزه انواع متعددی ازروش هاي بهسازي 
مديران که منجر به بروز تفکر انتقادي مي شود، مطرح است. يکي 
)concept mapping( از اين روش ها، روش نقش��ه مفهوم��ي
است. طبق نظر نواك در سال 1990 نقشه هاي مفهومي به عنوان 
ي��ک ابزار فراش��ناختي باعث ايجاد خود ارزش��يابي و بهبود تفکر 
انتقادي و حل مس��ئله مي ش��وند )11(. کش��يدن نقشه مفهومي 
ب��ه عنوان يک اس��تراتژي آموزش��ي باعث ارتق��ای تفکر و درك 
عميق مي ش��ود. يادگيرن��دگان از طريق س��ازمان بندي و تحليل 
در ارتباط��ات متقاطع بين مفاهيم با ايج��اد يک نمايش ديداري 
کار مي کنند )12(. نقشه هاي مفهومي با هدف سازماندهي دانش 
موجب يکپارچگی س��ازمان يافته، تقويت حافظه انس��ان، کمک 
ب��ه تکميل جاهاي خالي دانش،  وضوح و روش��نی دانش موجود 
و در نهاي��ت موجب ارتقای تفکر انتق��ادي می گردند )13(. نتايج 
تحقيقات نش��ان می دهد که استفاده از نقشه های مفهومی بالينی 
در آموزش و ارزش��يابی دانشجويان پرستاری مؤثر است و فاصله 
بين تئوری و بالين را کاهش می دهد و مهارت های تفکر انتقادی 
را ارتقا می بخشد )14(. در گذشته استفاده از نقشه هاي مفهومي 
محدود به تجارت، سازمان ها، گروه هاي تحقيقاتي جهت ساختن، 
جم��ع کردن و تصوير س��ازي عيني از مفاهيم مهم بوده اس��ت؛ 
اما ام��روزه در جنبه هاي مختلفي از مراقبت هاي بهداش��تي مثل 
بررسي دردهاي مزمن، کيفيت زندگي و الويت بندي مراقبت هاي 
بهداش��تي در افراد س��المند مورد اس��تفاده قرار مي گيرند )15(. 
بنابراين با توجه به اثرات اين روش در امر يادگيري عميق و پيوند 
بين دانش قبلي و جديد، تفکر انتقادي، حل مس��ئله و استفاده از 
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تجربيات مديران، بايس��تی هرچه بيشتر در بخش مديريت مورد 
توجه قرار گيرد. اي��ن روش موجب آگاهي مديران از مهارت هاي 
مديريتي، ش��ناخت ش��يوه رهبري اثر بخش، توانايی اس��تفاده از 
روش هاي مناسب جهت حل مسائل و مشکالت بخش خود خواهد 
شد )16(. از طرفی برنامه بهسازي مديران پرستاري، فرآيند تأثير 
گ��ذاري بر فعاليت هاي پرس��تاران به منظور دس��تيابی به اهداف 
عاليه س��ازمان که همانا حفظ و ارتقاي س��طح سالمت بيماران و 
ارائه مراقبت با کيفيت اس��ت را تسهيل می کند )17(. از آنجايی 
که موضوع نقش��ه مفهومی امروزه در بسترهای آموزش پرستاری 
در دانش��کده های پرستاری به کرار مورد پژوهش قرار گرفته ولی 
هيچ گونه مطالعه ای در مورد اس��تفاده از نقشه مفهومي در فارغ 
التحصيالن پرستاري هنوز گزارش نشده است و از طرفی با توجه 
به نقش مديران پرس��تاری در محيط ه��ای بالينی، اين مطالعه با 
هدف بررس��ی تأثير اجرای برنامه بهسازی سرپرستاران براساس 
"نقشه مفهومی" بر سبک رهبری و اثربخشی آنان از ديدگاه خود 
و  پرس��نل پرستاری انجام گرديد. انتظار مي رود که با استفاده از 
اي��ن روش، تغييري در رفتار مديريت و رهبری سرپرس��تاران در 

اتخاذ استراتژي های مناسب در رهبري ايجاد شود.
  مواد و روش ها

مطالع��ه حاض��ر ي��ک مطالع��ه نيمه تجربي خود ش��اهد ش��ده 
از  يک��ی  در   )Self-controlled Quasi experimental(
بيمارستان هاي آموزشي تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهر تهران و 
با انتخاب تصادفي انجام گرديد. نمونه های شامل کليه سرپرستاران 
)25 نفر( و کليه پرسنل پرس��تاري )پرستاران و بهياران(، )120 
نفر( بودند که از اين تعداد 75 نفر به طور کامل به پرسش��نامه ها 
پاس��خ دادند و بنابراين ب��ا روش نمونه گيری تمام ش��ماری وارد 
مطالعه شدند. مش��خصات نمونه ها شامل کليه مديران پرستاری 
)سرپرستاران( در سمت مسئول بخش بودند و نيز کليه پرستاران 
داراي تحصي��الت فوق ديپلم به ب��اال و بهياراني که دارای مدرك 
ديپلم بهياري و با حد اقل 2 سال سابقه کار پرستاری بودند. ابزار 
مورد استفاده براي تعيين سبک رهبري پرستاران از ديدگاه خود 
) )Lead- Other و پرس��نل پرس��تاري ))Lead-Selfمديران

پرسشنامه ای است که شامل 12 موقعيت رهبری است و بر اساس 
مدل سه بعدي هرسي و بالنچارد تدوين شده است. اين ابزار عالوه 
بر س��بک هاي اصلي رهبري S1 )دس��توری؛ وظيفه مداري باال و 
رابطه مداري پايين(، S2 )استداللی؛ وظيفه مداري پايين و رابطه 

مداري باال(، S3 )مش��ارکتی؛ وظيفه م��داري باال و رابطه مداري 
باال( و S4 )تفويضی؛ وظيفه مداري پايين و رابطه مداري پايين(، 
اثر بخشي سبک رهبري را نيز مي سنجد. فرد با انتخاب هر گزينه 
در هر موقعيت، يک س��بک را تعيين ک��رده و در صورت فراواني 
تعداد هرکدام از سبک ها، سبک غالب رهبري فرد همان است. از 
نظر اثر بخشي هرکدام از س��بک هاي انتخاب شده، اگر متناسب 
با موقعيت باش��د، آن گاه اثر بخش��ي آن نيز بر اساس پرسشنامه 
امتيازبندي مي گردد که اين اثر بخشي )Adaptability(در سه 
س��طح کم، متوس��ط و زياد قرار مي گيرد )3(. ب��ه منظور تعيين 
روايي ابزار از روش اعتبار محتوا اس��تفاده ش��د؛ بدين ترتيب که 
پرسش��نامه بين 10 نفر از اساتيد پرستاری در دانشکده های شهر 
ته��ران توزيع و از نظ��رات اصالحی آنان اس��تفاده گرديد. پايايی 
اب��زار رهبری با اس��تفاده از روش برآورد پاياي��ی، از مطالعات هم 
عرض محاسبه گرديد؛ به اين ترتيب که با سنجش سبک رهبری 
سرپرس��تاران با ابزار س��بک رهب��ری)LBDQ( ه��م از ديدگاه 
سرپرس��تاران )10 نفر( و هم از ديدگاه پرس��نل پرس��تاری )15 
نفر( و س��پس س��نجش اين متغير با ابزار سبک رهبری هرسی و 
بالنچارد، پايايی ابزار هرسی و بالنچارد از طريق محاسبه با آزمون 
همبستگی پيرسون محاس��به گرديد. پايايی ابزار سبک رهبری، 
در سرپرستاران 0/94 و در پرسنل پرستاری 0/95 به دست آمد. 
روش انجام مطالعه در سه مرحله و هر مرحله شامل فعاليت هايی 
اس��ت که به ترتيب زير بي��ان می گردد؛ مرحله قب��ل از مداخله 
شامل بررسي و انتخاب محيط پژوهش بود که پژوهشگر در ابتدا 
بيمارس��تان هاي مختلف تحت نظارت يکی از دانش��گاه های علوم 
پزش��کي ش��هر تهران را از نظر ويژگي هاي الزم و مناس��ب براي 
اجراي برنامه بهس��ازي سرپرستاران از جمله نگذراندن دوره هاي 
آموزش ضمن خدمت مديريتی توس��ط تمام سرپرستاران، تمايل 
تمامي سرپرس��تاران براي ش��رکت در اين برنامه بهسازي، وجود 
ش��رايط فيزيکي مناس��ب مانن��د دارا بودن بخش ه��اي متنوع و 
حجم نمونه پرس��تاري بررسي و شناس��ايي نموده و از بين آن ها 
، بيمارس��تاني را به طور تصادفي ب��ه عنوان محيط پژوهش خود 
انتخاب نمود. پژوهش��گر با ارائه معرفي نامه و کس��ب اجازه ورود 
ب��ه محيط و انجام پژوهش، جل��ب رضايت فردي واحدهاي مورد 
پژوهش جهت ش��رکت آزادانه در پژوهش و دادن اختيار به آن ها 
جهت خ��روج از پژوهش و دادن اطمين��ان جهت محرمانه بودن 
اطالعات، اقدام به سنجش نيازهاي آموزشي و سبک هاي رهبری 
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آنان از ديدگاه خودش��ان و پرس��نل پرستاري از طريق پرسشنامه 
س��بک رهبری نمود. طراحي برنامه بهس��ازی مديران با توجه به 
ويژگي هاي آموزش بزرگس��االن و بکارگيري تجارب ارزنده آنان و 
با در نظر گرفتن ش��رايط محيطي صورت گرفت. پژوهشگر روش 
کشيدن نقش��ه مفهومي را در برنامه بهسازي خود در نظر گرفت. 
در اين روش، مش��ارکت کنندگان با تش��کيل گروه هاي کوچک، 
چندين جلس��ه با هم به بحث پرداخته و با در نظر گرفتن تجارب 
قبلي خودشان و همچنين از طريق تفکر انتقادي و دريافت رابطه 
علت و معلولي، مي توانند مطالب جديد را خيلي بهتر به دانش های 
قبلي خود پيوند دهند. از جهتي کش��يدن نقشه مفهومي در واقع 
يک نماي عيني از مشکل ايجاد مي کند که باعث مي شود فرد نگاه 
جام��ع و کلي و همه جانبه به موض��وع پيدا  کند.  به منظور تأييد 
برنامه، توافق بين پژوهشگر و تمامي سرپرستاران و نيز سوپروايزر 
آموزشي و باليني و مترون بيمارستان صورت گرفت. به اين ترتيب 
که قبل از ش��روع برنامه، جلس��ه توافقي با مديران برگزار و در آن 
ابتدا پژوهش��گر هدف کلي از برنامه، روش اجراي آن )نقشه کشي 
مفهومي( و دليل انتخاب اين روش آموزش��ي را بيان نمود. سپس 
اعضا با تأييد اين روش آموزش��ي، با توافق همديگر، زمان و مکان 
 اج��راي برنامه و عضويت خود را در هر ي��ک از گروه هاي کوچک

)3 گ��روه 6 نف��ره و يک گروه 5 نفره ( و ني��ز نماينده هر گروه را 
تعيين نمودند که نتيجه توافق آن ها شامل اجراي برنامه بهسازي 
در طي 1 ماه )4 هفته( و هفته اي 2 روز از ساعت 12/5 -11 بود. 
 مرحل��ه حين مداخله: در ابتداي هر جلس��ه، پژوهش��گر مطالبي 
با اس��تفاده از منابع علمی به صورت اس��اليد ارائه داده و در پايان 
جلس��ه هم مطالب به صورت مکتوب در اختيار نمونه ها قرار داده 
می شد. به منظور طرح موقعيت ها و موضوعات باليني در جلسات، 
ابتدا پژوهشگر مسئله يا موقعيت باليني طراحي شده را به صورت 
نوش��تاری پيشاپيش در اختيار سرپرستاران قرار مي داد تا آن ها با 
مطالعه موقعيت، فرصت الزم براي بازنگري در تجارب خودشان و 
تفکر در خصوص آن موقعيت را داشته و سپس نظرات و تجاربشان 
را بيان کنند. به منظور طراحي نقشه هاي مفهومي با ارائه نظرات، 
افراد در گروه ها مشغول ترسيم نظرات و راهکارهاي خود در غالب 
نقش��ه هاي مفهومي ش��ده و از نظ��رات همه افراد گروه اس��تفاده 
می گرديد. در اين بخش پژوهشگر نقش هدايت کننده و تسهيل گر 
داشته و س��عي می نمود تا تمامي افراد تجارب و نظرات خودشان 
را بيان کرده و در انتها هرگروه نقش��ه مفهومي خود را ترس��يم و 

ارائه نمايند. برنامه بهس��ازي مهارت هاي مديريتي و رهبري مورد 
نياز سرپرستاران بر اساس سنجش نيازهاي خاص آموزشي آنان از 
قبل تعيين گرديد؛ اما گاهی در طول برنامه به دليل بروز ش��رايط 

احتمالي يا بحراني در محيط پژوهش، تغيير مي نمود. 
در مرحله بعد از مداخله: پس از پايان مداخله که يک ماه به طول 
انجاميد. پژوهشگر به مدت يک ماه در دسترس بوده و پاسخگوی 
مشکالت بخش ها با مشاوره و راهنمايی سرپرستاران بود )نظارت 
مس��تقيم(. س��پس يک ماه ديگر نظارت غير مس��تقيم داشته در 
طول اين مدت به )سرپرس��تاران( فرصت داده شد تا دانش جديد 
کاربردي خودش��ان را به کارگرفته و محقق بر عملکردهاي جديد 
آن ها نظارت کلي داش��ت. در پايان جهت انجام ارزشيابي نهايي، 
يک ماه پس از اتمام مداخله )برنامه بهس��ازي(، پژوهشگر مجدداً 
به توزيع و جمع آوري ابزاره��اي گردآوري داده ها از ديدگاه خود 
سرپرستاران و پرسنل پرستاري پرداخت . داده ها با استفاده از آمار 
توصيفی ) درص��د، ميانگين، انحراف معيار( و آزمون های تحليلی 
)مجذور کای و ويلکاکس��ون( و به وس��يله نرم اف��زار کامپيوتري  

SPSS16مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

  يافته ها
نتاي��ج حاصل از مطالعه نش��ان داد اکثريت سرپرس��تاران )%96( 
زن، )80%( متأهل و )96%( داراي مدرك کارشناس��ي بودند. سن 
بيشتر سرپرستاران )72%( باالی چهل سال بود و 64% آن ها دوره 
آموزش��ی ضمن خدمت و مديريت را طی نکرده  بودند. همچنين 
اکثر پرسنل پرستاري )81/2%( زن، )81/8%( متأهل، )56/8%( در 
رده سني کمتر از 30 سال و )83/7%( پرستار )باقی بهيار( بودند. 
ميانگين س��ني سرپرستاران 43/69 س��ال و در پرسنل پرستاري 
32/82 سال بود. ميانگين سابقه کار مديريتي سرپرستاران 10/41 

سال و سابقه کار پرسنل پرستاري 15/38 سال بود. 
يافته ه��اي حاص��ل از مطالع��ه در جدول )1( نش��ان می دهد که 
سرپرس��تاران قبل از مداخله س��بک S2 )37%(  را سبک غالب و 
 )%46( S2 ،را سبک حمايتي و بعد از مداخله )%32 ( S1 س��بک
را س��بک غالب و S3 )26%( را س��بک حمايتی خود نشان دادند. 
آزمون آماري ويلکاکس��ون، اخت��الف معناداري را قب��ل و بعد از 
مداخله در س��بک هايS1  وS2  نشان داد )P>0.05(؛ اما از نظر 
پرس��نل پرستاری، سبک غالب سرپرستاران آن ها قبل از مداخله، 
S1 )37%( و سبک حمايتی سرپرستاران S2 )36/5%( درك شده 
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 S3  42%( را س��بک غالب و ( S2 ب��ود و پس از مداخله، س��بک
)32/5%( را سبک حمايتی سرپرستاران خود تشخيص داده  بودند. 
آزمون آماری ويلکاکس��ون ارتباط معن��اداری را بين ميزان اتخاذ 
سبک های رهبری از ديدگاه پرسنل پرستاری قبل و بعد از مداخله 

نشان داد )P>0.05( )جدول1(.
اما يافته های ارائه شده در جدول )2( درخصوص ميزان اثربخشی 
سبک رهبری سرپرستان از ديدگاه خود نشان داد، 72% سرپرستاران 
قبل از مداخله ميزان اثر بخشي سبک رهبري خودشان را در حد 
کم و بعد از مداخله 50% سرپرس��تاران، اثربخش��ی خود را در حد 
متوس��ط بيان داش��تند. همچنين ميزان اثر بخشي سبک رهبري 
سرپرستاران از ديدگاه پرسنل پرستاری قبل از مداخله 92/6% در 
حد کم ارزيابی شده بود و بعد از مداخله از نظر آنان اثر بخشی کم 
حدود 30% کاهش يافته و اثربخش��ی متوسط 20% افزايش يافته 
بود. آزمون آماری رتبه ای عالمت دار ويلکاکسون اختالف معناداری 
را بين ميزان اثر بخش��ی سبک های رهبری سرپرستاران در قبل و 

بعد از مداخله نشان داد.)P<0.05( )جدول2( 
  بحث

اي��ن مطالع��ه با ه��دف بررس��ی تأثير اج��رای برنامه بهس��ازی 
سرپرستاران بر اساس نقشه مفهومی بر سبک رهبری و اثربخشی 

آن از ديدگاه خود سرپرس��تاران و پرس��نل پرس��تاری زيردست 
آنان انج��ام گرفت. نتايج حاصل از مطالعه نش��ان داد که قبل از 
اجرای مداخله س��بک غالب رهبری سرپرستاران از نوع استداللی 
و س��بک حمايتی، آمرانه و دس��توری بوده است؛ اما پس از طی 
دوره بهس��ازی، سرپرستاران س��بک غالب خود را از استداللی به 
مشارکتی تغيير داده اند. در واقع دوره بهسازی با استفاده از روش 
نقشه مفهومی توانسته است منجر به تغيير ساختار شناختی و در 
نهايت رفتاری آنان ش��ود. نتايج مطالعه پورسل و ميلنر )2005( 
نش��ان داد مديران پس از گذراندن دوره بهسازي مديريت، اذعان 
نمودند آن ها مس��ئوليت ها و نقش مديريتی خود را تا قبل از اين 
نمی ش��ناخته و نمی دانس��تند با احراز اين س��مت، چه اقداماتی 
را باي��د انجام بدهن��د و معتقد بودند دوره هاي بهس��ازي مديران 
باي��د آنان را در جه��ت ارتقاء صالحيت بالينی پرس��تاران بخش 
خود توانمند نمايد )1و 18(. س��وليوان )1994( نيز در راس��تاي 
انجام بهس��ازي مديريت در بيمارستان جان هاپکينز دريافت که 
اجراي برنامه آموزش��ی جديد و خالق، موجب افزايش ارتباطات 
اث��ر بخش مديران، تغيي��ر در جو و فرهنگ س��ازماني و افزايش 
اس��تقالل مدي��ران می گ��ردد )19(. يکی از نتاي��ج جالب در اين 
مطالع��ه اين بود که پرس��تاران به عنوان زيردس��تان/ پيروان در 
موقعيت های بالينی تحت رهبری سرپرستاران نيز پس از مداخله 

جدول 1. مقايسه سبک رهبري سرپرستاران از ديدگاه خودشان و پرسنل پرستاری قبل و بعد از مداخله 

   

  شاخص زمان
               

      سبک رهبري

پرسنل پرستاری  ديدگاه سرپرستاران

بعد از مداخلهقبل از مداخلهبعد از مداخلهقبل از مداخله

فراواني)درصد(فراواني )درصد(فراواني)درصد(فراواني )درصد(

32(82)24(73)37(223)20(138(S1 )دستوری(

37(94)44(139)36/5(226)42(264(S2 )استداللی(

24(61)26(81)19(134)32/5(206(S3 )مشارکتی(

6(17)6(19)6/5(45)5/5(36(S4 )تفويضی(

                    P<0.05P<0/00
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به درك و تش��خيص مشابهی همانند سرپرستاران رسيدند؛ ليکن 
بع��د از اين که سرپرس��تاران در رفتارهای رهب��ری خود تجديد 
نظر کردند و ش��ناخت جديدی را بعد از دوره بهس��ازی کس��ب 
کردند، پرس��نل پرستاری همانند مديران به درك يکسانی دست 
يافتند. در راس��تای مطالعه حاضر مک کول- کندي و اندرس��ون 
)2002( بيان مي کنند که مديران با استفاده از شيوه هاي رهبري 
اثر بخش از جمله رهبري انتقالي مي توانند بر ارزش ها ، نگرش ها، 
عقايد و رفتار پرس��نل نفوذ کرده به گونه اي که به سطح عملکرد 
م��ورد انتظار آن ها و اهداف و مقاصد س��ازمان دس��ت  يابند و در 
واقع ش��يوه رهبري به س��وي ارتق��ای عملکرد ني��روي کار تأثير 
ب��ه س��زايي دارد )28(. نتيجه مطالع��ه کاوه و همکاران )1390( 
نيز نش��ان داد که سبک مديريتي مش��ارکتي سرپرستاران رابطه 
قوي تري ب��ا تمايل به مان��دن پرس��تاران دارد( 22) که با نتايج 
مطالعه ما هم راس��تا می باشد. همچنين نتايج تحقيق ديگری که 
در 4  بيمارس��تان اي��االت متحده امريکا انجام گرفت ، نش��ان داد 
در واحدهايی که س��بک مديريت مش��ارکتی را اجرا می نمودند، 
س��طح بااليی از انسجام و همبس��تگی و سطح پايينی از استرس 
شغلی بين کارکنان وجود داشت؛ لذا استرس کاری پايين موجب 
افزايش کيفيت کار پرستاری شده و رضايت کارکنان و بيماران را 

افزايش داده بود )23(.
همچنين در مطالعه ای که با هدف بررس��ی سبک رهبری و بلوغ 
سازمانی در بيمارستان های آموزشی ايران صورت گرفت نيز نتايج 
نشان داد 59/4% مديران دارای سبک رهبری آمرانه می باشند که 
ب��ا نتيجه مطالعه حاضر در قب��ل از مداخله هم خوانی دارد )20(. 
نتيجه مطالعه اوری و ريان نيز بيانگر اين مطلب است که مديران 
اس��تراليايی ترجيج می دهند س��بک های حمايتی خود را بيشتر 
از ن��وع آمران��ه به کار برن��د )21(؛ اما پس اج��رای مداخله نتايج 
مطالعه نشان داد که سرپرستاران تغيير در سبک رهبری خود از 
س��بک آمرانه به سبک مشارکتی دادند. در راستای نتايج مطالعه 
حاض��ر، نتايج مطالعه زعيمی پ��ور )1384( با هدف تأثير اجرای 
برنامه آموزش��ی در مديران پرس��تاری نيز نش��ان داد که مديران 
پرستاری س��بک رهبری خود را از دس��توری S1 )رابطه مداري 
 S3 و وظيفه مداري در حد باال( در قبل از مداخله به مش��ارکتی
)رابط��ه مداري و وظيفه مداري درحد پايي��ن( در بعد از مداخله 
تغيير دادند )9(؛ نتايج مطالعه حاضر در خصوص ميزان اثربخشی 
سبک رهبری سرپرستاران نشان داد قبل از دوره بهسازی، ميزان 
اثربخشی در حد کم بود ولی بعد از اين که سرپرستاران به شناخت 
رفتاره��ای رهب��ری و نحوه عملکرد و اث��رات آن در موقعيت های 

جدول 2. مقايسه میزان اثربخشي سبک رهبری سرپرستاران از ديدگاه خودشان و پرسنل پرستاری قبل و بعد از مداخله

شاخص
زمان 

      اثربخشی
    سبک رهبری

پرسنل پرستاری سرپرستاران

بعد از مداخلهقبل از مداخلهبعد از مداخلهقبل از مداخله

فراواني)درصد(فراواني )درصد(فراواني)درصد(فراواني )درصد(

50)66/6(51)92/6(11)45/8(18)72(کم )0-23(

25)34/4(4)7/4(12)50(7)28(متوسط)24-29(

200)4/2(0زياد)30-36(

75)100(55)100(    25)100(25)100(جمع

                    P<0.05                    P<0.05

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://ijnv.ir/article-1-103-en.html


بهسازی سرپرستاران و اثربخشی سبک رهبری آنان

71فصلنامه مديريت پرستاري  سال اول، دوره اول، شماره سوم، پايیز 1391

واقعی و عملی دس��ت يافتند، ميزان اثربخشی رفتار رهبری آنان 
در حد متوس��ط قرار گرفت. همين نتايج نيز در پرسنل پرستاری 
نس��بت به اثربخشی سرپرس��تاران خود درك گرديد. در راستای 
مطالع��ه حاضر، نتايج مطالعه محم��ودی راد و همکاران )1389( 
نيز نشان داد که ميانگين و سطح اثربخشي سبک رهبري مديران 
پرس��تاري گروه مداخله، بعد از اجرای مدل شايستگی ارتقا يافته 
ب��ود )24(. نتايج مطالعه قمچيلي در مورد س��نجش اثربخش��ي 
س��بک رهبري سرپرس��تاران و مديران ارشد نش��ان ميدهد که 
87/5% مديران ارشد و 89/2% سرپرستاران، رهبري غير اثربخش 
دارند. در مطالعه وي، امتيازات ارائه ش��ده، در يک س��وم پاييني 
و يک س��وم ميان��ِي رتبه بندي کلي امتيازات ق��رار گرفت )25(. 
همچنين در مطالعه زعيمي پور، اجراي برنامه بهسازي مهارتهاي 
رهبري مديران به ش��يوه آموزش گروه��ي منجر به ارتقاي درك 
توانمندي پرس��نل پرس��تاری از 11% ب��ه 23% گرديد )9(. نظير 
پژوهش حاضر ولف )1996( نيز با اجرا و ارزيابي کارگاه آموزشي 
4 روزه مديران که در طي آن مدل س��بک رهبري موقعيتی بيان 
شد، دريافت که مديران خود را قادر به بکارگيري سبک اثر بخش 
رهبري دانسته و دانش و عملکرد بيشتري در خصوص بکارگيري 
رهبري موقعيتي کس��ب کرده اند )26(. فراه��م نمودن اطالعات 
بيش��تر برای مديران در زمينه س��بک های رهبری، نقاط قوت و 
ضعف هرکدام و شرايط الزم برای بکارگيری آن ها می تواند منجر 
به اجرای صحيح س��بک رهبری و حصول کارآيی بيش��تر ش��ود 
)27(. شايان ذکر است که اثربخشی، قابليت تطابق رفتار رهبری 
با موقعيت های درگير در آن اس��ت، با تمام ويژگی ها از جمله نوع 
و ماهيت کار، س��طح بلوغ کارکنان، وسايل و تجهيزات و ... و آن 
چه که بيش از سبک رفتار رهبری برای مديران مهم است، ميزان 

اثر بخشی است.)3( 
  نتیجه گیري

نتايج مطالعه بيانگر اثر بخش��ی برنامه بهسازی با استفاده از نقشه 
مفهومی در س��بک رهبری سرپرس��تاران و اثر بخش��ی آن از دو 
ديدگاه )سرپرس��تاران و پرسنل پرس��تاری( بوده است. از طرفی 
نتايج  مطالعه نش��ان داد که بهسازی سرپرستاران با روش نقشه 
مفهوم��ی می توان��د به تغيير رفت��ار مديران منجر ش��ود؛ آن هم 
تغيير رفتاری که از ديدگاه زيردس��تان قابل درك باش��د. مديران 
و سرپرس��تاران باالخره به نوعی رفت��ار می کنند و اداره بخش را 

بر عهده دارند؛ ولی آن چه مهم اس��ت اين که رفتارهای مديران 
از نظر زيردس��تان بايس��تی قابل قبول ومناسب درك شود که از 
طريق س��نجش اثربخش��ی امکان پذير خواهد بود. از طرف ديگر 
بايد به خاطر داش��ت که رفتارهای رهبری نبايد ثابت باش��د و با 
موقعيت های مختلف بايستی انعطاف پذيری داشته باشد؛ بنابراين 
توجه به دوره های بهس��ازی با استفاده ازروش های نوين آموزشی 
وي��ژه مديران حائ��ز اهميت بوده و توصيه می گ��ردد که از برنامه 
بهسازی جهت آموزش مديران و پرستاران در بخش های آموزشی 
و مديريتی و در محيط های بهداش��تی و درمانی به نحو شايس��ته 
استفاده گردد. از سوی ديگر ايجاد و تثبيت هر نوع تغيير در رفتار 
مديران س��ازمان نيازمند صرف انرژي و زمان بيشتري است تا از 
يک طرف مديران فرصت بيش��تري ب��راي بازنگري در رفتارهاي 
گذش��ته خود و کس��ب و اس��تمرار رفتارهاي جدي��د مديريتي و 
رهبري داش��ته و از س��وي ديگر درك رفتاره��اي جديد مديران 
توسط پرس��نل نيازمند گذشت زمان مي باش��د. حال اگر چه در 
اين پژوهش رش��د و تفاوت معن��اداري در متغيرهاي هدف ديده 
مي شود؛ اما براي دستيابي به تأثير باالتر پيشنهاد مي شود برنامه 
بهس��ازي در مدت طوالني ت��ر )12– 6 ماه( ص��ورت گيرد و نيز 
جهت س��نجش ميزان تأثير برنامه يا تفاوت در س��بک رهبري و 
درك پرسنل از رفتارهاي جديد مديران شان )تثبيت رفتار و درك 
پرس��نل از اين رفتاره��ا( مرحله پس از مداخله ب��ا فاصله زماني 
طوالني ت��ري )بيش از يک ماه( انجام گيرد ک��ه البته رعايت اين 
م��وارد به دليل محدوديت ها و مش��کالت پژوهش��گر امکان پذير 

نبوده است
 تشکر و قدرانی

اين مقاله از نتايج پايان نامه مقطع کارشناسی  ارشد پرستاری است  که 
در معاونت پژوهشی و کميته اخالق پز شکی دانشکده علوم پزشکی 
تربيت مدرس )با ش��ماره نامه 84408 / 52( تصويب گرديده است. 
بدين وسيله از معاونت پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس و دانشکده علوم 
پزش��کی مربوطه که تأمين مالی اين پژوهش را به عهده داش��تند و 
ساير همکاران بويژه مديران و پرستاران بيمارستان آموزشی وابسته به 
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی که صميمانه با پژوهشگر همکاری 

داشته اند، تشکر و قدردانی می گردد.
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Effect of management development program based on concept 
mapping for head nurses on their leadership 

style and its' effectiveness

Introduction: A management development program for manag-
ers is the priorities to achieve organizational success. Create a 
favorable clinical environment for the use of the capabilities of 
nurses and identifying their latent talents, it needs to play leader-
ship role efficiently by supervisors.
Aim: This study was conducted for assessing the effect of man-
agement development program based on ‘concept mapping’ for 
head nurses on their leadership style and its’ effectiveness.
Method: This study was a self-controlled quasi-experimental 
which was done in one of the educational hospitals in Tehran 
city that randomly was selected. Samples included all of the staff 
in hospital (120 nurses) and (25head nurse) and they completed 
questionnaires in two stages; before and one month after the in-
tervention. Two questionnaires was used for gathering data for  
determining nurses’ views of their head nurses’ leadership styles 
(LEAD other)  and  head nurses questionnaire (LEAD self)   based 
on Hersey-Blanchard leadership Model. Its reliability coefficient 
were (0/94) in head nurses and (0/95) in the staff nurses question-
naire, and to determine the effectiveness of each style which is 
selected, if it is fitness with the situation scoring was done based 
on a questionnaire. Data analyzed by using software SPSS16 with 
chi square and Wilcoxon tests.
Results: The results showed that .headnurses used reasoning 
(37%) and Directive (36.5%) before the intervention, after the 
development, they use (42%) reasoning,(32.5%) Participative in 
leadering the wards.also  nurses staff  mentioned that your head 
nurse leadership style before the intervention,was been  reasoning 
(37%) and Directive (36.5%)and after the development, they use  
reasoning and Participative in the wards,  Levels of efficacy Lead-
ership behavior before intervention was low and after moderate. 
Also statistically significant difference in efficacy of supervisors 
and nurses before and after the intervention was shown (p<0.05).
Conclusion: According to the effectiveness of conceptual map-
ping methods in improving the leadership style of head nurses, we 
recommended using this method for management development or 
managers training.
Key words: concept mapping, effectiveness leadership styles, 
head nurses, management development
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