
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
ارتباط سبک رهبری مدیران پرستاری با سازمان یادگیرنده از دیدگاه پرستاران در مراکز  بررسی

 6931 سال شهر اصفهان درآموزشی درمانی 

 

 931693 كد طرح 

 نام و نام خانوادگي مجري طرح

 
 دكتر مرضیه عادل مهربان

 زهرا باقري:دانشجوي ارشد پرستاري نام و نام خانوادگي همکاران طرح

 دانشکده پرستاري ومامایي اصفهان دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

، فاده نماینداستاز نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيافراد یا گروهلطفاً ضمن انتخاب ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  ۱به هر كدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

(...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها 

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  نظام سالمتگزاران و سیاستدیرانم 

(...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (نظام سالمت مدیران خارج ازبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

اشد؟  بتواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي داشته.آیا این خبر مي2

 دانمنمي   خیر   بله

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

وبیشترین  استمتوسط   ه بودن بیمارستانهاسطح یادگیرند  :كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 سبک رهبری مورد استفاده پرستاران سبک تعاملی است.

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 از طرفيمفهوم سازمان یادگیرنده، در سالهاي اخیر توجه مدیران بسیاري از سازمانها را به خود معطوف نموده است و 

یق این تحق .سبک رهبري مدیران یکي از عوامل موثر در افزایش كارایي،اثربخشي و در نهایت بهره وري سازمانهاست 

 يآموزش كزامر در پرستاران دیدگاه از یادگیرنده سازمان با  پرستاري مدیران رهبري سبک با هدف تعیین ارتباط

 انجام شد.  اصفهان درماني شهر

  بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصی و به را به  پژوهشاصلی های پیامها و یافته ج.

  .اشدبها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیامطرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشد. توجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 6پیام شماره 

با توجه به این كه، این سبک رابطه معکوسي با . كنند مي استفاده تعاملي رهبري سبک از بیشتر پرستاري مدیران

یادگیرنده بودن سازمان دارد وبراي داشتن سازمان یادگیرنده در سطح باال ، مدیران پرستاري سبک رهبري تحولي را 

 بعنوان سبک رهبري پذیرفته شده به كار ببرند. 

گیرنده بودن در سطح متوسط  قرار دارند كه در شرایط متحول از نظر یاد مراكز آموزشي درماني شهر اصفهانهمچنین 

  مي تواند باعث ایجاد نوعي از عدم تعادل ونارضایتي در پرسنل شده باشد. امروز،

 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 6پیام شماره 

 ابطه وجود دارد.بین سازمان یادگیرنده وسبک رهبري ر

گیري یاد-توانایي فردي-مدلهاي ذهني-تفکر سیستمي-)آرمان مشترک آن حیطه هاي تمام و سازمان بودن یادگیرنده

داشت  معکوس رابطه تعاملي رهبري سبک با و مستقیم رابطه گرا تحول رهبري سبک با پرستاران دیدگاه از تیمي(

اضر ح. مطالعه موترترین مولفه تاثیرگذار روي سطح یادگیرندگي بیمارستانهاست.هاي ذهني حیطه الگوها و مدل.

بیشتر از سبک رهبري تعاملي استفاده مي كنند، این سبک رابطه معکوسي با یادگیرنده پرستاري نشان داد كه مدیران 

بودن سازمان دارد و برداشت محقق این است كه  علت متوسط بودن سطح یادگیرنده بودن سازمان را مي توان به 

 این دلیل توجیه كرد.

 

 كلمه( 04)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

فکر ت-آرمان مشترک استفاده از مولفه هاي سازمان یادگیرنده اعم از: بیمارستانهایادگیرنده نمودن روش موثر براي 

همچنین باید مدیران پرستاري با سبک هاي .یادگیري تیمي وحیطه والگوهاي ذهني است-توانایي فردي -سیستمي

توانند ب بتوانند از سبک رهبري تحول گرا براي یادگیرنده نمودن بیمارستانها استفاده نمایند تا رهبري آشنا باشد تا

در محیط علمي نتایج بهتري به بار آورند. همچنین جو سالم براي رقابت سازنده،ایجاد پویایي واستفاده صحیح از 

 توانمندي پرستاران وبهبود مدلهاي ذهني برقرار نمایند.  

 

 

 مورد را انتخاب كنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد میکدامیک از روشد. 



 

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☒

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☒

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهیافتهارائه   ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐

 طبینبه زبان ساده و متناسب با مخا تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره  ☐

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 از طرفيمفهوم سازمان یادگیرنده، در سالهاي اخیر توجه مدیران بسیاري از سازمانها را به خود معطوف نموده است و 

. لذا این سبک رهبري مدیران یکي از عوامل موثر در افزایش كارایي،اثربخشي و در نهایت بهره وري سازمانهاست 

 راكزم در پرستاران دیدگاه از یادگیرنده سازمان با  پرستاري مدیران رهبري سبک تحقیق با هدف تعیین ارتباط

 انجام شد. اصفهان شهر  درماني آموزشي

بود. جامعه آماري شامل پرستاران شاغل در مراكز آموزشي از نوع همبستگي  حاضر توصیفي تحلیلي مطالعهروش کار: 

شهر اصفهان آموزشي درماني مركز  ۱4نفر از پرستاران  ۱34بود. نمونه ها شامل  ۱931درماني شهر اصفهان در سال 

یک  اندازه گیريابزار انتخاب شدند. از طریق نمونه گیري سهمیه اي در هر مركز وسپس نمونه گیري تصادفي

سوال كه  ۱4بخشي شامل بخش اول اطالعات دموگرافیک وبخش دوم پرسشنامه سبک رهبري كیوانلو با 9پرسشنامه

توسلي با سازمان یادگیرنده بخش سوم پرسشنامه  و بدست آمده است 92۵/4و پایایي كلي  93/4ضریب اعتبار آن 

اخ به روش آلفا كرونبآن با نظر كارشناسان و پایایي كل پرسشنامه ري ومحتوایي صو. روایي مولفه بود ۵سوال و94

از روشهاي آمار توصیفي وآمار استنباطي ۱1spssجهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار  بدست آمده است.  4.9

 .استفاده شد

 سبک ینمیانگ از بیشتر درماني بهداشتي مراكز در تعاملي رهبري سبک میانگین كه داد نشان مطالعه این :هاافتهی

بود.  (۱۵4از ۱۵/5۵)متوسط   در سطحو میانگین نمره كلي سازمان یادگیرنده از نظر پرستاران  بوده تحولي رهبري

(و چشم انداز 0۵/2۱مولفه هاي سازمان یادگیرنده، مولفه الگو ومدلهاي ذهني با بیشترین میانگین نمره ) از بین

(باكمترین میانگین نمره بود. همچنین بین مشخصات دموگرافیک به استثناي وضعیت 99/۱۱وآرمانهاي مشترک)



 

یطه ح تمام و سازمان بودن یادگیرنده عالوه بر این نمره تاهل ونمره یادگیري سازماني ارتباط معناداري وجود نداشت.

 داشت معکوس رابطه تعاملي بريره نمره و با مستقیم رابطه تحولي رهبري نمره با پرستاران دیدگاه از آن هاي

(4۵/4˂ P .) 

 دگاهدی از یادگیرنده سازمان با پرستاري مدیران رهبري سبک ارتباط این مطالعه با عنوان بررسي ی:ریگجهینت

 ستفادها تعاملي رهبري سبک از بیشتر پرستاري درماني انجام شد كه مشخص گردید مدیران آموزشي مراكز پرستاران

همه مولفه هاي یادگیرنده بودن سازمان . دارد وجود رابطه رهبري وسبک یادگیرنده سطح یادگیرنده بین. كنند مي

ه با سبک رهبري تحول گرا رابط یادگیري تیمي-توانایي فردي-مدلهاي ذهني-تفکر سیستمي-آرمان مشترک اعم از 

یادگیرنده با سبک رهبري تحول  مستقیم وبا سبک رهبري تعامل گرا رابطه معکوس دارد. موثرترین مولفه سازمان

از نظر یادگیرنده بودن  31همچنین مراكز آموزشي درماني شهر اصفهان در سال  الگو ومدلهاي ذهني مي باشد. گرا

مي تواند باعث ایجاد نوعي از عدم تعادل ونارضایتي در  دارند كه در شرایط متحول امروز، در سطح متوسط  قرار

 پرسنل شده باشد. 

 ، ایران.مراكز آموزشي درماني ،سبک رهبريمدیران پرستاري،  ،سازمان یادگیرنده ها:کلیدواژه

 اینترنتي مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

 :مقاله فارسیالف. 

 بررسی میزان مولفه های سازمان یادگیرنده در بیمارستان های آموزشی اصفهان، دیدگاه پرستارانعنوان: 

                                                                               .irhttp://dsme.hums.ac 

 :عنوان مقاله انگلیسیب. 

Title:Assessing of the Components Levels of Learning Organization in Educational 

Hospitals in Isfahan, Nurses' Viewpoints 

http://dsme.hums.ac.ir                                                                                   
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