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Abstract 
Introduction: Self-efficacy is the belief in one's ability and ability to perform the task. One way to enhance 
employees' job self-efficacy is the manager's leadership style. The purpose of this study was to determine the 
correlation between leadership style of operating room supervisors and operating room technologists' self-
efficacy in teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2017-2018. 
Methods: The present study is a descriptive-correlational study which was performed on 220 operating 
room technologists of hospitals of Iran University of Medical Sciences by stratified random sampling. Data 
were collected using two questionnaires: "Multifactor Leadership Questionnaire" and "Job Self-Efficacy 
Questionnaire." The content validity of the questionnaires was confirmed in previous studies, and their 
reliability was tested by the retest method. Data were analyzed using SPSS 21 software. 
Results: Most operating room supervisors (65.5%) had a transformational leadership style. The majority of 
operating room technologists (71.4%) had high self-efficacy. There was a direct and significant correlation 
between transformational, exchangeable, and non-interference leadership styles of operating room 
supervisors with occupational self-efficacy (P < 0.05). Also, the mean score of self-efficacy in 
transformational and exchangeable leadership styles was higher than non-interventionist leadership styles. 
Conclusions: There is a direct relationship between job self-efficacy with all three types of leadership styles, 
but the mean score of self-efficacy in transformational and exchangeable leadership styles is higher than the 
non-intervention style. Therefore, it is recommended that supervisors use transformational or transactional 
leadership styles, or a combination of these two leadership styles, depending on the situation in the operating 
room. 
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 ۳0/۱2/۱۳98 تاریخ پذیرش مقاله:   20/06/۱۳98 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
 یشغل یخودکارآمد تیتقو یهااز راه یکیاست.  فهیوظ یادا یخود و قدرت الزم برا ییباور فرد درباره توانا ،یخودکارآمد مقدمه:

 یسرپرستاران اتاق عمل با خودکارآمد یسبک رهبر نیب یهمبستگ نییاست. پژوهش حاضربا هدف، تع ریمد یکارکنان، سبک رهبر
 انجام گرفت. ۱۳97در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان -یآموزش یهامارستانیاتاق عمل در ب یها ستیتکنولوژ یشغل

 یهامارستانیاتاق عمل ب یها ستینفر از تکنولوژ 220 یاست که بر رو یهمبستگ -یفتوصی ٔ  مطالعه کیپژوهش حاضر  روش کار:
شنامه ها شامل دو پرسداده یانجام شد. ابزار گردآور یاز نوع نسبت یاطبقه یتصادف یریبه روش نمونه گ رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 "یشغل یپرسشنامه خودکارآمد"( و Multifactor Leadership Questionnaire) "یچندعامل یپرسشنامه سبک رهبر"
(Job Self-Efficacy Questionnaireبود. روا )ها به روش آن ییایشده و پا دییتأ یها در مطالعات قبلپرسشنامه ییمحتوا یی

 شد. لیتحل 2۱اس اس نسخه  یها با استفاده از نرم افزار اس پانجام شد. داده ییبازآزما
درصد(  4/7۱اتاق عمل ) یها ستیتکنولوژ تیتحول گرا داشتند. اکثر یدرصد( سبک رهبر 5/65اغلب سرپرستاران اتاق عمل ) ها:یافته

 یشغل یو عدم مداخله سرپرستاران اتاق عمل با خودکارآمد یتحول گرا، تبادل یرهبر یهاسبک نیداشتند. ب ییباال یخودکارآمد
 یرهبر یهادر سبک ینمره خودکارآمد نیانگی(. اما مP < 05/0شد) افتیدار  یو معن میمستق یاتاق عمل همبستگ یها ستیتکنولوژ

 عدم مداخله بود. یاز سبک رهبر شتریب یتحول گرا و تبادل
بک در س ینمره خودکارآمد نیانگیوجود دارد اما م میارتباط مستق یبا هر سه نوع سبک رهبر یشغل یخودکارآمد نیب نتیجه گیری:

 حاکم در اتاق طیشود سرپرستاران با توجه به شرا یشنهادمیپ نی. بنابراباشدیاز سبک عدم مداخله م شتریب یتحول گرا و تبادل یرهبر
 .ندیاستفاده نما یدو نوع سبک رهبر نیاز ا یقیتلف ایو  یا تبادلیتحول گرا  یاز سبک رهبر شتریعمل ب

 اتاق عمل ستیتکنولوژ ،یشغل یخودکارآمد ،یسبک رهبر ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 منابع یهماهنگ قتیدر حق یو درمان یبهداشت یهادر سازمان تیریمد

کارکرد  4است و از  یبه اهداف سازمان لیدر جهت ن یو انسان یماد

یم لیو کنترل تشک یرهبر ،یسازمانده ،یزیبرنامه ر لیاز قب یاساس

عناصر  نیتریدیو کل نیتریاز اساس یرهبر نیب نی. در ا[۱]شود 

 یو درمان یبهداشت یهاکادر سازمان یبهره ور براست که  تیریمد

 یکیاتاق عمل  ،یمارستانیب یهابخش نیدر ب [2]. دارد ییبسزا ریتأث

قش ن نیترمهم مارستانیها است و به عنوان قلب ببخش نیتریاتیاز ح

رد، دا مارستانیو عملکرد ب یو باال بردن بهره ور تیفیرا در بهبود ک

 نیترشیبخش مصرف شده حال آنکه ب نیر اد هانهیهز نیشتریچراکه ب

 .[۳] شودیم نیبخش تأم نیاز ا زین مارستانیدرآمد ب

ست ا شرفتهیپ زاتیپرخطر و مجهز به تجه طیمح کیاتاق عمل  طیمح 

 ارانمیو موفق ب منیا یانجام جراح یبرا یتخصص میت نیکه در آن چند

همچون  یتنها به عوامل یدر عمل جراح تی. موفق[4] کنندیم تیفعال

 کیبلکه به وجود  ست،ین ازمندیو دانش جراح ن یمهارت فن ،ییتوانا

و  طیکردن مح ایکارآمد، مه یانسان یرویکردن ن همجهت فرا یرهبر

 ازمندین کندیکمک م ماریب یمنیبه ا یکه به طور قابل توجه زات،یتجه

 یبرا یمجموعه جراح یاجزا یهماهنگ ساز ن،یبنابرا [5] باشدیم
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نان، منابع )کارک یو حداکثر بهره ور ماریب یمراقبت جینتا یساز نهیبه

تمام کارکنان  یمحل کار مؤثر برا کی یهدارو زمان( و نگ زاتیتجه

خدمات( از اهداف  ،یاتاق عمل و گروه هوشبر ستی)جراح، تکنولوژ

لذا رهبر در جهت  [6] اق عمل استدر ات یرهبر یدیو کل یراهبرد

کارکنان در رأس گروه قرار دارد و  یوربهره شیو افزا یهماهنگ جادیا

د. انتخاب کن یانسان یروین تیدارا در ه یمتفاوت یهاسبک توانندیم

 و تیهدا ینحوه استفاده او از قدرت و نفوذ برا انگری، بیسبک رهبر

مورد توجه  یموضوع رهبر .[7] باشدیتعامل با کارکنان م یچگونگ

ها منجر به پژوهش نیا جیاز پژوهشگران واقع شده است، نتا یاریبس

 رانیمد یرهبر یهاسبک نهیدر زم یمختلف یهایارائه و توسعه تئور

سه نوع  انیب ،یمهم سبک رهبر یهایبند میاز تقس یکیشده است. 

در سبک  [8] و عدم مداخله است یتحول گرا، تبادل یسبک رهبر

 نروایبر پ یلعاده او فوق ا قیتحول گرا، رهبران قدرت نفوذ عم یرهبر

 یراب ،یضافتالش ا یها برابه آن نیو تلق زیانگ جادیخود داشته و با ا

 ،یتبادل یبک رهبر. در س[9] کنندیبه اهداف استفاده م افتنیدست 

 کارکنان در یتوجه به عالئق شخص قیرا از طر زهیدارد انگ یرهبر سع

 یپاداش از سو افتیقادر به پاداش در یآنها به وجود آورد وآنها در صورت

دم ع یداشته باشند. سبک رهبر یرهبر خواهند بود که عملکرد مناسب

خود  روانیرهبران پ باشدیم ینوع سبک رهبر نیتررفعالیمداخله که غ

اجتناب  هایریگ میو تصم هاتیرا به حال خود رها کرده و از مسئول

رهبران در تحقق  یدیو کل ی. با توجه به نقش محور[۱0]. کندیم

سطوح با رهبران جهت  یو تعامل تمام یاهداف سازمان، لزوم هماهنگ

با  کنندیمرهبران تالش  ن،یاست. بنابرا رین مهم اجتناب ناپذیتحقق ا

شد ر جادیا نهیمتناسب با فرهنگ و بلوغ سازمان، زم یاتخاذ سبک رهبر

 .[۱۱] را در سازمان فراهم آورد یو توسعه خودکارآمد

مطرح  Albert Bandura توسط ۱980بار در دهه  نیاول یخودکارآمد

دارد.  ریافراد تأث یزندگ یهااست که بر اکثر جنبه یشد و از جمله صفات

تا بر افکار، احساسات و اعمال خود  سازدیشناخت خود، افراد را قادر م

رفتار  احساسات و زش،یاست که تفکر، انگ یهیکنترل داشته باشند. بد

، کندیم نانیخود احساس اطم ییکه به توانا ییهاتیدر موقع سانان

ها احساس عدم ر آناست که د ییهاتیدر موقع یمتفاوت با رفتار و

 کنندیم یها سع. امروز سازمان[۱2]دارد  تیفقدان صالح ای تیامن

اطراف سازگار باشند. در واقع  طیبا مح ،ییو کارا یتداوم اثربخش یبرا

 توانیکارکنان م یو تواناساز زهیانگ جادیکه ا دندیرس رباو نیبه ا

سازمان را باال ببرند  ییو بهره ور ییکارا جهیعملکرد گروه که در نت

را به خود  مارستانیب کی یهانهیدرصد هز 25. اتاق عمل حدود [۱۳]

 اهنهیاز هدررفتن هز یریجلوگ یبرا ن،ی. بنابرا [۱4] دهدیاختصاص م

.  [۱5] باشدیبا عملکرد باال م یکارکنان ازمندین ،یور رهبه نیشتریو ب

ست ا یپرتنش پرستار یهااتاق عمل جز حرفه یپرستار گر،ید یاز طرف

دار، صدمات  ریواگ یهایماریهمچون: ب یادیز یکه با عوامل تنش زا

وبرنده، برخورد تند و  زیت لیاز آلوده شدن با سوزن و وسا یناش

مربوط به  دهیچیپ یهاو روش گرانیحضور د رپزشکان د یراخالقیغ

عوامل به صورت همزمان با  نیا یدر ارتباط هستند، که گاه یجراح

 تواندیعوامل عوامل تنش زا م نیو وجود ا ،[4] افتند یهم اتفاق م

 ودش یو گروه یمیکار ت جهیمنجر به کاهش عملکرد کارکنان و در نت

ا آن، مقابله ب یمواجه هستند، برا یشغلکه با تنش  یلذا کارکنان ،[۱6]

خود اعتماد داشته باشند تا  یهاییخودکارآمد باشند و به توانا دیبا

توانند با کنترل احساسات و رفتار خود، عملکردشان را ارتقا دهند. به ب

تهدیدها را کنترل کنند،  توانندیافرادی که باور دارند م گر،ید یعبارت

وسیله و و در نتیجه به دهندیخود راه نم ذهنعوامل آشفته ساز را به 

 زیچالش برانگ طیمح کیاتاق عمل  طی. مح[۱7] شوندیها آشفته نمآن

 ریانعطاف پذ دیبا یطیمح نیادامه کار در چن یاست که کارکنان برا

, ۱8] است ی، خودکارآمدیریانعطاف پذ تیاز عوامل تقو یکیباشند، 

۱9]. 

Banduraکارکنان را،  یشغل یخودکارآمد تیتقو یهااز راه یکی

 در باال بردن عملکرد یینقش بسزا یدانست. رهبر یحام یداشتن رهبر

مستلزم  یاهر برنامه زیآم تیموفق یاجرا رایز د؛ینما فاءیکارکنان ا

محمدنور و  [20]و خالصانه کارکنان با رهبر است  مانهیصم یهمکار

نوع سبک  نینشان دادند ب [22] و همکاران Mital، [2۱] همکاران

با  یرابطه وجود دارد و هر نوع سبک رهبر یبا خودکارآمد یرهبر

 شیکارکنان را افزا یخودکارآمد تواندیمنحصر به فردش م یهایژگیو

 یاتاق عمل، انجام جراح یرسالت اصل نکهیذا باتوجه به اکاهش دهد. ل ای

 یجراح میت یتمام اعضا حین هدف، جز با عملکرد صحیاست و ا منیا

یاز اعضا، م کیهر  یحس خودباور تیتقو نی، بنابراشودینم سریم

شود. لذا مطالعه حاضر با  یجراح میموجب بهبهود عملکرد کل ت تواند

سرپرستاران اتاق عمل با  یسبک رهبر یهمبستگ نییهدف تع

 یهامارستانیدر ب عملاتاق  یها ستیتکنولوژ یشغل یخودکارآمد

 .انجام شد ۱۳97در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان -یآموزش

 کارروش

است. جامعه پژوهش تمام  یهمبستگ -یفیحاضر از نوع توص مطالعه

 یدرمان-یآموزش یهاتانمارسیاتاق عمل شاغل در ب یها ستیتکنولوژ

ها در سال که تعداد آن ردیگیرا در بر م رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 نیاتاق عمل در ا ستینفر بوده است. منظور از تکنولوژ ۳00، ۱۳97

 یکارشناس ایو  یکارشناس ،یکه با مدرک کاردان یادپژوهش، به افر

اتاق عمل  طیماه سابقه کار در مح 6ارشد رشته اتاق عمل که حداقل 

، تعداد نمونه پژوهش با (N=۳00) یرا داشتند، بود. از جامعه آمار

 :استقاده از فرمول اندازه نمونه

𝑛 = [
𝑧𝛼 + 𝑧𝛽

𝐶
]
2

+ 3 

Zα   و 96/۱برابر βZ  در نظر گرفته شد مقدار 84/0برابرC   از فرمول

 .دیآیبه دست م ریز

𝐶 = 0.5 × 𝑙𝑛 (
1 + 𝑟

1 − 𝑟
) 

برآورد  %20 یبا توجه به مطالعات قبل بیضر نیا R جهت محاسبه 

 شده است

𝐶 = 0.5 × 𝑙𝑛 (
1 + 0.20

1 − 0.20
) = 0.20 

𝑛 = [
𝑧𝛼 + 𝑧𝛽

𝐶
]
2

+ 3 = 199 

درصد،  ۱0 زشینفر برآورد شد که با در نظر گرفتن احتمال ر ۱99تعداد 

نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه  220 ازیمورد ن ٔ  تعداد نمونه

خاب انت یمارستانیاز هر ب نسبتی – یاطبقه یبه روش تصادف یریگ

ها شاغل  ستیصورت که با در نظرگرفتن تعداد کل تکنولوژ نیشدند بد

( بر 220از تعداد کل تمونه ) مارستانیسهم آن ب مارستان،یدر هر ب

ارد ها ومشخص شده نمونه ستیاز ل یآورد شده سپس به صورت تصادف

 -۱ها به پژوهش عبارت بود از: ورود نمونه یارهایمطالعه شدند. مع



 و همکاران یدیرش
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موافقت با شرکت در  -2معتبر رشته اتاق عمل  یلیمدرک تحص یدارا

ها از داده یها. به منظورجمع آورپرسشنامه لیپژوهش و تکم

چند  یپرسشنامه سبک رهبر "، یشناخت تیجمع یهاپرسشنامه

و  (Multi-factor Leadership Questionnaire) "یعامل

 Job Self-Efficacy) "یشغل یپرسشنامه خودکارآمد"

Questionnaire) استفاده شد. 

و  Bass بار در مطالعه نیاول "یچندعامل یپرسشنامه سبک رهبر"

 نیشده است. در ا شیرایبار و نیشده و تا کنون چند هیهمکاران ته

پرسشنامه شامل دو  نی. ا[2۳]دوم آن استفاده شد  شیرایپژوهش از و

فرم کارکنان درباره سبک رهبر خود نظر  کیفرم مجزا است که در 

رهبر در مورد سبک  ای ریپرسشنامه توسط مد گریداده و در فرم د

آن  یا هیگو ۳6پژوهش از فرم  نی. در اشودیم لیخودش تکم یرهبر

 نیاستفاده شد. ا شودیم نییکارکنان تع دگاهیاز د یکه سبک رهبر

 ینفوذ آرمان اسیتحول گرا )مق یشنامه سه نوع سبک رهبرپرس

الهام پخش،  زشینگ، ا،یرهبر یرفتار یرهبر، نفوذ آرمان اتیخصوص

-26-27-28-۳۱ یها هیتوسعه گرانه، گو یهاتیحما ،یذهن بیترغ

25-24-22-2۱-20-۱9-۱8-۱7-۱5-۱۳-۱۱-۱0-8-5-۳-۱ ،)

تثنا اس یبر مبنا تیریپاداش مشروط، مد اسی)مق یتبادل یسبک رهبر

-۳۳-۳4-۳5-۳6 یها هیاستثنا )منفعل(، گو یبر مبنا تیری)فعال(، مد

 اسیعدم مداخله گر )مق ی( و سبک رهبر۳2-۳0-2۳-۱4-9-6-4-2

طلق( م یو بند )آزاد دیق یب ی(، رهبریاستثنا )انفعال یبر مبنا یرهبر

رت به صو هی. دامنه پاسخ به هر گوپردازدی( م7-۱6-۱7-29 یها هیگو

 = ، به ندرت۳ =ی ، گاه 4 = ، اغلب 5= شهی)هم یانهیگز 5 کرتیل

است.  5و حداکثر  ۱حداقل  هی. لذا نمره هر گوباشدی( م۱ = ، هرگز2

 میسازنده آن تقس یها هیاز مجموع نمرات گو ،ینمره هر سبک رهبر

 ریو در تفس دیآیها به دست ماز آن نیانگیبر تعدادشان و با گرفتن م

ه عنوان را داشته باشد ب نیانگیم نیکه باالتر یپرسشنامه، سبک یهاداده

 .[24] شودیسبک غالب آن سرپرستار در نظر گرفته م

 ییروا ۱۳88و همکاران سال  یچالشتر یدر مطالعه مراد رانیدر ا

 تیریو مد تیریعلم مد نینفر از مدرس 0۱پرسشنامه توسط  ییمحتوا

نفرازکارشناسان  ۳0 نیب ییآن با روش بازآزما ییایشد و پا دییتأ یورزش

 بیروز، ضر ۱5 یبه فاصله زمان یبدن تیسازمان ترب یستاد مرکز

در پژوهش  نی. همچن[25]کردند  زارشگ 72/0را  یهمبستگ

پرسشنامه توسط صاحب نظران  ییمحتوا ییو همکاران روا یمیباقرسل

نفر از کارکنان ادارات امور  ۳0تعداد  ییایشد و جهت سنجش پا دییتأ

رونباخ آلفا ک بیکه با محاسبه ضر دیانتخاب گرد النیاستان گ یاتیمال

 ییایدر مطالعه خود پا ن. زارع و همکارا [26] گزارش شد 89/0

 یآموزش یهامارستانینفر از پرستاران ب 240 یمه را که روپرسشنا

 .[27] گزارش دادند 88/0انتخاب نموند  یشهر اهواز به روش سرشمار

ت در دو نوب ییپرسشنامه در پژوهش حاضربا استفاده از بازآزما ییایپا

 یاتاق عمل که دارا یها ستینفر از تکنولوژ ۳0 نیروز ب 20و به فاصله 

آن  یهمبستگ بیمشخصات مورد مطالعه بودند صورت گرفت. ضر

پرسشنامه " .است ی( دست آمد که در حد قابل قبول88/0)

 یطراح ۱994مکاران در سال و ه Riggs توسط "یشغل یخودکارآمد

 یبرا اسیرمقیکه در چهار ز هیگو ۳۱. پرسشنامه شامل [28]شد 

 یامدهای(، انتظار پهیگو ۱0) یفرد یخودکارآمد یسنجش باورها

 یامدهای( و انتظار پهیگو 7) یجمع یکارآمد ی(، باورهاهیگو 8) یفرد

به  یاپنج درجه اسیمق کی یبر رو ه،ی( است. هر گوهیگو 6) یجمع

، ۳ = ، نه مخالفم نه موافقم2 = ، مخالفم۱ = صورت )کامالً مخالفم

-۳0) یها هیو گو شوندیم ی( نمره گذار5 = ، کامالً موافقم4 = موافقم

س ( بر اسا-28-25-24-2۳-2۱-20-۱7-۱4-۱2-۱0-8-6-4-۳-2

، نه موافقم نه 4، مخالفم=5معکوس کاماًل مخالفم= ینمره گذار

. حداقل و شودیمحاسبه م ۱، کاماًل موافقم=2، موافقم=۳مخالفم=

 ری. در تفسباشدیم ۱55و  ۳۱آزمون  نیحداکثر نمره هر فرد در ا

 یخودکارآمد تیوضع ۳از  شینمرات ب نیانگیپرسشنامه، م یهاداده

 .[29] دهدیرا نشان م نییپا یشغل یخودکارآمد ۳باال و کمتر از  یشغل

 ییمحتوا ییروا 97و همکاران سال  یدر پژوهش خباز رانیا در

صاحب نظر در حوزه آموزش و  نینفر از مدرس ۱0پرسشنامه توسط 

 ییایقرار گرفت و پا دییمورد تأ یآموزش تیریو مد یدرس یزیبرنامه ر

کارشناسان بخش آموزش ادارات و مؤسسات  هیکل یپرسشنامه بر رو

 88/0کرونباخ  ینفر( به روش آلفا ۱۳8) هیدریشهرستان تربت ح یدولت

پرسشنامه به  یی. در پژوهش نبوره و همکاران روا[29]گزارش شد 

 دانشکده یعلم ئتیه ینفر از اعضا ۱5از  یو نظرسنج ییروش محتوا

 دییأو ت یتهران و اهواز، بررس یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یپرستار

نفر از پرستاران  ۱85 یکه بر رو خکرونبا یآن به روش الفا ییایشد و پا

گزارش  85/0و اورژانس صورت گرفت  ژهیو یهاشاغل در بخش مراقبت

و  یمیو رح [۳۱]و همکاران  یدر پژوهش رسول نی. همچن[۳0]شد 

 9۱/0و  90/0کرونباخ  یپرسشنامه به روش آلفا ییای، پا[۳2] همکاران

 .گزارش شد

ت دو نوب در ییآن را با استفاده از روش بازآزما ییایمطالعه حاضر، پا در

 یاتاق عمل که دارا یها ستینفر از تکنولوژ ۳0 نیروز ب 20و به فاصله 

آن  یهمبستگ بیمشخصات مورد مطالعه بودند صورت گرفت. ضر

نامه از دانشکده، پژوهشگر  یمعرف افتیاز در بعد .به دست آمد 74/0

مراجعه کرده و پس از اخذ مجوز  مارستانیها به بداده یجهت جمع آور

داف اه حیبه اتاق عمل مراجعه نموده و با توض هامارستانیب نیاز مسئول

 ،یاصول اخالق تیاتاق عمل جهت رعا یها ستیتکنولوژ یپژوهش برا

شرکت کنندگان در پژوهش به  یتمام زآگاهانه ا تیضمن کسب رضا

حرمانه خواهد بود ها ماطالعات آن یداده شد که تمام نانیها اطمآن

همان روز  انیدر پا ل،یشده و پس از تکم عیها توزسپس پرسشنامه

 یبررس یبرا .ها برگشت داده شدندشدند. تمام پرسشنامه یجمع آور

استفاده شد  رنوفیاسم -ها از آزمون کلموگرافداده عینرمال بودن توز

 یدخودکارآم نیطرفه ارتباط ب کی انسیوار زیو با استفاده ازآزمون آنال

سرپرستاران  یرهبر یهااتاق عمل با سبک یها ستیتکنولوژ یشغل

نمره  نیانگیاختالف م یشد و جهت بررس یاتاق عمل بررس

استفاده  یاز آزمون بونفرون یدر هر سه نوع سبک رهبر یدخودکارآم

انجام  2۱اس نسخه  یها با استفاده از نرم افزار اس پداده لیشد. تحل

 .گرفت

 هاافتهی

اتاق عمل شاغل  یها ستیتن از تکنولوژ 220پژوهش  نیا در

رکت شهر تهران ش رانیا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب

-۳0 یسن فیدرصد در ط 7/69درصد زن،  4/87تعداد  نیکردند. از ا

 ،یکارشناس یلیدرصد مدرک تحص 6/75درصد متأهل،  8/55سال،  2۱

درصد به  4/87 ،یانسان یرویاستخدام طرح ن تیدرصد وضع 7/27
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 ۱0ها کمتر از آن یدرصد سابقه کار 8/79در چرخش و  فتیصورت ش

.سال بود

 
 یرهبر یهاسرپرستاران بر حسب سبک یریقرارگ عیتوز .1جدول 

 درصد یفراوان ینوع سبک رهبر

 5/65 ۱44 گرا تحول

 7/27 6۱ یتبادل

 7/6 ۱5 مداخله عدم

 

 یشغل یخودکارآمد زانیاتاق عمل بر حسب م یها ستیتکنولوژ یفراوان عیتوز .2جدول 

 اریو انحراف مع نیانگیم درصد یفراوان دامنه یشغل یخودکارآمد زانیم

    ۳6 ± 2۱/۳ 

  6/28 6۳ ۱ - ۳ نییپا یشغل یخودکارآمد

  4/7۱ ۱57 ۱/۳ - 5 باال یشغل یخودکارآمد

  ۱00 220 ۱ - 5 کل

 
 سرپرستاران اتاق عمل یاتاق عمل بر حسب انواع سبک رهبر یها ستیتکنولوژ یشغل یخودکارآمد نیانگیم سهیمقا .3جدول 

 F P-value ،مقدار آزمون اریانحراف مع نیانگیم یسبک رهبر

 04/0 ۱6/0   یخودکارآمد

   ۳9/0 22/۳ تحول گرا یرهبر سبک

   ۳۱/0 2۱/۳ یتبادل یرهبر سبک

   22/0 ۱4/۳ عدم مداخله یرهبر سبک

 
 سرپرستاران اتاق عمل یاتاق عمل بر حسب سبک رهبر یها ستیتکنولوژ یشغل ینمره خودکارآمد نیانگیم یزوج سهیمقا .4 جدول

 P-value استاندارد یخطا نیانگیاختالف م سهیمورد مقا یسبک رهبر مبنا یرهبر سبک

 08/0 07/0 ۱/0 یتبادل یسبک رهبر رهبر تحول گرا سبک

 04/0 ۱4/0 6/0 عدم مداخله یسبک رهبر یتبادل یرهبر سبک

 04/0 ۱۳/0 - 7/0 تحول گرا یسبک رهبر عدم مداخله یرهبر سبک

 یدرصد( سبک رهبر 5/65اتاق عمل ) یها ستیتکنولوژ تیاکثر

 (۱جدول سرپرستار خود را تحول گرا دانستند )

اتاق عمل از حداقل  یها ستیدر تکنولوژ یشغل یخودکارآمد زانیم

 باشدی( م2۱/۳) نیانگیم ینمره و حداکثر پنج نمره ممکن، دارا کی

از حد  شتریاست، ب ۳که برابر  نیانگیم اریکه با توجه به متوسط مع

 .(2جدول ) باشدیمتوسط م

 یسرپرستاران اتاق عمل با خودکارآمد یرهبر یهاارتباط سبک نییتع

 انسیوار زیاتاق عمل با استفاده از آزمون آنال یها ستیتکنولوژ یشغل

 یشغل ینمره خودکارآمد نیانگی(، نشان داد که م۳جدول طرفه ) کی

<  05/0) تفاوت دارد یدار یبصورت معن یبر حسب انواع سبک رهبر

P.) 

 ینمره خودکارآمد نیانگینشان داد اختالف م یآزمون بونفرون جینتا

اما  تسیدار ن یمعن یاز نظر آمار یتحول گرا و تبادل یسبک رهبر نیب

عدم  -تحول گرا  یدوسبک رهبر نیب ینمره خودکارآمد نیانگیم

 یدار یعدم مداخله به صورت معن - یتبادل یمداخله وسبک رهبر

 .(4 ولجداختالف وجود دارد )

 بحث

اکثر سرپرستاران اتاق  یپژوهش نشان داد که سبک رهبر یهاافتهی

 یهاافتهیبا  افتهی نیتحول گرا بود. ا یدرصد(، سبک رهبر 5/65عمل )

همسو  [۳4]و همکاران  McCay [۳۳]و همکاران  Fischer پژوهش

که ( 8) و همکاران دهیپژوهش آتش زده شور یهاافتهیبا  ی، ولباشدیم

 رینشان داد، مغا یدرصد(، را سبک تبادل 52) سرپرستارانسبک غالب 

 شتریاست. اکثر مطالعات نشان دادند سرپرستاران سبک تحول گرا را ب

تحول گرا  ی. غالب بودن سبک رهبررندیگیها به کار مسبک ریاز سا

خود،  یسبک یهایژگیرهبران با و نیامر است که ا نینشان دهنده ا

راد، سته در افرا باال برده و باعث تغییر برج یروانپ یهازهینیازها و انگ

. رهبران تحول گرا این احساس را [۳5] شوندها میها و سازمانگروه

شود کنند که به آنان به عنوان انسان نگریسته میدر زیردستان ایجاد می

. در [۳6] کنند که مسائل را به روشی جدید ببینندو به افراد کمک می

یپژوهش به نظر م نیتحول گرا در ا یسبک رهبر نخصوص غالب بود

، بخصوص در بخش اتاق عمل، هامارستانیدر ب یسخت کار طیشرا رسد

که با  کنندیتحول گرا استفاده م یسرپرستاران از سبک رهبر شتریب

 یزهاایتعامل با کارکنان و رفع ن جادیا نیو همچن زهیو انگ هیروح جادیا

 .خود برسانند یها را به هدف سازماناتاق عمل، آن یها ستیتکنولوژ

درصد(  4/7۱اتاق عمل ) یها ستیتکنولوژ تیدر پژوهش حاضر، اکثر

وهش پژ یهاافتهیباال برخوردار بودند که با  یشغل یاز سطح خودکارآمد

و  [۳8] و همکاران یمراد آباد ی، صفر[۳7]زاده  نیو ام ینیحس

 ی، ولباشدیهمسو م [۳9] پرستاران یو همکاران بر رو یمانیپژوهش نر

 یشغل یپژوهش نبوره و همکاران که در آن خودکارآمد یهاافتهیبا 

.  [۳0] است ریپرستاران اورژانس در سطح متوسط گزارش شد، مغا

داشتند  انیخود ب جینتا هیدر توج [۳8] و همکاران یمراد آباد یصفر
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خود در محل  یهاییقادر به اثبات توانا نییپا یبا خودکارآمد یپرستاران

 لیدم تماو ع یشغل یتیمنجر به عدم نارضا مسئله نیو ا ستندیکارشان ن

باال بودن سطح  لیدل رسدی. به نظر مشودیها مبه کار در آن

 یلاز تنوع شغ یپژوهش ناش نیها در ا ستیتکنولوژ یشغل یخودکارآمد

 .باشدیاتاق عمل م یها ستیتکنولوژ یکار لدیبودن ف یو تخصص

سرپرستاران اتاق عمل با  یرهبر یهاسبک نیارتباط ب نییتع جینتا

هر  نیاتاق عمل نشان داد که، ب یها ستیتکنولوژ یشغل یخودکارآمد

 یه با خودکارآمدو عدم مداخل یتحول گرا، تبادل یسه نوع سبک رهبر

نمره  نیانگیوجود دارد اما م یدار یمعن میارتباط مستق یشغل

از عدم  شتریب یتحول گرا و تبادل یرهبر سبکدر دو  یخودکارآمد

 نیدر پژوهش خود نشان دادند ب [۱۱]و همکاران  دایمداخله است. هو

و عدم مداخله ارتباط  یگرا، تبادل یتحول یهر سه نوع سبک رهبر

وجود دارد که با مطالعه حاضر هم سو است اما  یدار یو معن میمستق

 رگیتحول گرا نسبت به دو سبک د یها اظهار داشتند سبک رهبرآن

 یبر رو یشتریمثبت ب ریدارد و تأث یباالتر یهمبستگ بیضر

پژوهش  جیکه با نتا گذاردیم یکارکنان بر جا یرخودکارآمدییمتغ

اظهار کرد که  نیچن افتهی نیا هیدر توج دای. هوستیحاضر هم سو ن

 اشدپا یاز کارکنان و اعطا کیبا روشن نمودن نقش هر  یرهبران تبادل

از  یعملکرد بهتر کنندیها را مجبور مدر مقابل عملکرد آن هیو تنب

مثبت از  یامدهایپ دیموجب تول جهیبگذارند و در نت شیخود به نما

 انفشیمثبت و تعهد در وظا هیروح ،یخودکارآمد ای یستگیشا لیقب

 زشیو انگ رتیو بص نشیاز ب یاند اما رهبران تحول گرا با برخوردارشده

اند که شده یخودکارآمد شیها در کارکنان موجب افزاو ارزش هیو روح

 یکه قاسم ستیدر حال نیا [۱۱] داشته باشد یترمثبت ریتأث تواندیم

 هدکیرس جهینت نیارشد خود به ا ینامه کارشناس انیو همکاران در پا

 یشغل یبا خودکارآمد یو مشارکت یتحول گرا و تبادل یسبک رهبر نیب

نان چ افتهی نیا هیدر توج یدار وجود دارد. قاسم یو معن میرابطه مستق

و اهداف  تیو مأمور تیکرد که رهبران تحول گرا با انتقال اهم انیب

 نیتدو فیتا فراتر از وظا دهندیها اجازه مسازمان به کارکنان، به آن

و  یبه تفکر منطق یشتریب لیتما یشده عمل کنند و رهبران تبادل

مثل پرداخت حقوق اضافه  یهاپاداش یاعطا قیدارند و از طر یعقالن

 زهیبه کارکنان انگ قیتشو یبرا تردهیچیپ یسازمان یهاو اختصاص پست

اهداف  یتالش و عملکرد در راستا یبرا یقیحق یهاو به ارزش دهندیم

احساس  شیو افزا جادیباعث ا تواندیدارد پس م دیتاک یسازمان

در مطالعه شاه  نی. همچن[40] دنددر کارکنان گر یخودکارآمد

و  یو جعفر [4۱]ی کارکنان شهردار نیو همکاران در ب یمنصور

 نیگزارش شد که ب یانتظام یرویکارکنان ن نیدر ب [42] همکاران

 یکارکنان ارتباط معن یشغل یتحول گرا با خودکارآمد یسبک رهبر

سبک  یژگیوارتباط را به پنج  نیا لیدل یوجود دارد. شاه منصور

 الهام زشیانگ ،یرفتار آرمان ،یآرمان یژگیتحول گرا از جمله و یرهبر

نسبت داد. رهبران تحول گرا  یو مالحضات فرد یذهن بیبخش، ترغ

ییاتوان ریاز سا یادیتعداد ز یریجاذبه، هوش و به کارگ ،ینیبا خوش ب

کارکنان  یهاآرمان یو ارتقا یکالم بید به ترغخو یشخص یها

، دهندیاز عملکرد انتقال م یو افراد سازمان را به سمت باالتر تهپرداخ

 شود شما توان انیاست که به کارکنان ب یمعن نیبد یکالم بیترغ

، [4۳] و همکاران Salanova .دیدار دیخواهیرا که م ییانجام کارها

Nielsen یسبک رهبر نیارتباط ب در مطالعات خود [44] و همکاران 

 افتهی نیا هیکردند. در توج دییپرستاران را تأ یخودکارآمد اتحول گرا ب

مختلف،  یتخصص یهاکرد که وجود گروه انیب توانیپژوهش م نیدر ا

 ،یاورژانس یهایجراح ،ینیشبیقابل پ ریغ یهاتیموقع ،یتنوع جراح

ها وجود دارد، باعث شده تنها تنش که در اتاق عمل اد،یز یفشار کار

کارآمد نباشد و  طیدر همه شرا یرهبر سبک کیاستفاده از 

ر اتاق آمده د شیپ طیاند با توجه به شراسرپرستاران اتاق عمل توانسته

 شیو باعث افزا انددهیمناسب را برگز یها، سبک رهبرعمل

ک سب نکهیاند. با توجه با اها شده ستیتکنولوژ یشغل یخودکارآمد

اتاق عمل  یها ستیولوژتکن دگاهیسرپرستاران اتاق عمل از د یرهبر

 یاز درست بودن نوع سبک رهبر توانیشده است، لذا نم یبررس

در ارتباط با  ینمود الزم است پژوهش نانیسرپرستاران اتاق عمل اطم

 خودش صورت اهدگیسرپرستار اتاق عمل از د ینوع سبک رهبر نییتع

 .ردیگ

 یریگ جهینت

اال اتاق عمل ب یها ستیتکنولوژ تیاکثر ینشان داد خودکارآمد جینتا

و عدم مداخل  یتحول گرا، تبادل یهر سه نوع سبک رهبر نیاست و ب

نمره  نیانگیشد. اما م افتیدار  یمعن ٔ  رابطه یبا سطح خودکارآمد

نسبت به سبک  یتحول گرا و تبادل یدر سبک رهبر یخودکارآمد

سرپرستاران اتاق عمل  شودیم شنهادیاست. پ ترعدم مداخله باال یرهبر

ل گرا تحو یاز سبک رهبر شتریحاکم بر اتاق عمل، ب طیبا توجه به شرا

 نیهمچن .ندیاستفاده نما یاز دو نوع سبک رهبر یقیتلف ایو  یتبادل ای

بازخورد در مقابل از جمله: قدردانی از عملکرد،  ییهابا استفاده از روش

متناسب  هاتیمسئول یسطح دانش و آگاهی، واگذار رتقاء، اهایستگیشا

 یها تسیتکنولوژ یشغل یحفظ و ارتقا خودکارآمد نهیزم شانیبا مهارت

 یمراکز آموزش یهاپژوهش در اتاق عمل نی. اندینما جادیاتاق عمل را ا

 ریآن به سا میانجام شده و در تعم رانیا یدرمان دانشگاه علوم پزشک

 .باشدیمطالعه م یها تیاز محدد رد،یاط صورت گیاحت دیمراکز با

 یسپاسگزار

 ییابا راهنم یدیارشد ندا رش ینامه کارشناس انیاز پا یمقاله بخش نیا

 IRIUMS.REC یبا کد اخالق یریام نیدکتر فرد یآقا

 تیپژوهشگران از حما لهیوس نی. به دباشدیم 1396.9513101002

وم و دانشگاه عل یراپزشکیدانشکده پ یمعاونت پژوهش یبانیو پشت

مل اتاق ع یها ستیتکنولوژ هیکل و رانیازمد نیو همچن رانیا یپزشک

 یب که با کمک ران،یا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب

یبه عمل م ینمودند تشکر و قدران یمطالعه همکار نیخود در ا غیدر

 .دیآ
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