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 پرستاران  های رهبری، تعهد سازمانی با رضایت شغلیارتباط سبک

 صدوقی یزد( بیمارستان شهید: عه موردی)مطال

 
، ، اصفهان ، دانشگاه اصفهان  گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت   ،عضو هیأت علمی  :*سید محسن عالمه  

 .ایران

  ران، ایدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان   ، دانشکده اقتصاد و م  گروه مدیریت ،عضو هیأت علمی  علی چیت ساز:  

. 

 .ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده ،مدیریت بازرگانی: محمد یونسی فر سید

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ،قتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، دانشکده اگروه مدیریت ت علمی،عضو هیأ ي مسؤول:سندهینو*
  .ایران

ثیرگذار بر رضایت شغلی ثیر عوامل زیادی است. از مهمترین عوامل تاًرضایت شغلی تحت تاً چكیده:

سبک رهبری و تعهد سازمانی  رابطهبررسی  حاضر با هدفباشد. پژوهش سبک رهبری و تعهد سازمانی می

. است یاز نوع توصیفی تحلیل پژوهشاین  .شدیزد انجام با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی

نفر به روش  041باشد. در کل پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی یزد می شامل کلیهپژوهش  جامعه آماری

های رهبری چند عاملی، تعهد پرسشنامه ها با استفاده ازگردآوری دادهتصادفی ساده انتخاب شدند. 

رم افزار ن ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده ازداده انجام شد.سازمانی و رضایت شغلی 

SPSS .دهد که یافته نشان می تحلیل شد( 110/1سبک رهبری تحول آفرین > P  4/1و  =r  رهبری )

 P < 110/1) ( تعهد مستمر r=  23/1و  P < 110/1تعهد عاطفی )  ( r=  22/1و  P < 110/1تبادلی ) 

در  ،دارد( با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار  r=  07/1و  P < 110/1( تعهد هنجاری )  r=  22/1و 

قش در دلی توانستند بیشترین ن، تعهد عاطفی و سبک رهبری تباتحول آفرینمدل پیشبین سبک رهبری 

بک رهبری تحول س نتایج بیانگر آن است که .دنبینی رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرها داشته باشپیش

این های رضایت شغلی بودند بنابربینی کنندهتبادلی مهمترین پیشو سبک رهبری  ، تعهد عاطفیآفرین

برای  هاییها برنامهثیرگذار توجه کرده و براساس آنشود تا به نتایج متغیرهای تاًران پیشنهاد میبه مدی

 .بهبود رضایت شغلی پرستاران طراحی کنند

 .، تعهد سازمانیرضایت شغلی، سبک رهبری :کلیدي واژگان
 
 
 

Email: allamehmail@gmail.com 
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 مقدمه
ها به دنبال دستیابی به سازمانبدون شک تمامی     

های کیفیت مطلوب هستند، اما این امر در سازمان

دار است و در این خدماتی از اهمیت بیشتری برخور

ها نیز به عنوان یکی از مراکز خدماتی میان بیمارستان

از این  دارند که رابطه بسیار نزدیکی با مشتریان خویش

 (.2101ران، زاده و همکا )قلی امر مستثنی نیستند

 ،ی خدماتی منابع اصلی مزیت رقابتیهادر واقع سازمان

ی انسانی ارائه دهنده آن خدمت کیفیت خدمات و نیرو

فیت خدمات مناسب یکی از باشد. ارائه کیمی

باشد. های اساسی برای بقا سازمان میاستراتژی

با های خدماتی های کارکنان در سازمانفعالیت

 ها عاملتباط است. این فعالیتمشتریان سازمان در ار

باشند. ثر با مشتری میؤحیاتی در توسعه روابط م

کنان در این زمینه حائز بنابراین رضایت شغلی کار

افراد برای ارائه  در نهایتباشند چرا که اهمیت می

خدمات با کیفیتی که مطابق انتظار مشتری باشد، 

 (.2102 ،)نکویی مقدم و همکاران ولیت دارندؤمس

ای از احساسات و باورهاست که رضایت شغلی مجموعه

رضایت شغلی  افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند،

عاملی که  ;یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است

ارایی و نیز احساس رضایت فردی موجب افزایش ک

 رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و گردد.می

و  دگیرارانجام میشغل، شرایطی که درآن کلوازم یک 

 ،)ستین و همکاران شودپاداشی که برای آن دریافت می

2102.) 

ثر بر خالقیت، انگیزش، ؤسبک رهبری یکی از عوامل م

وری سازمان افزایش رضایت شغلی و کارآیی و بهره

های مختلف رهبری است. لذا شناسایی و بررسی سبک

میت ها حائز اهو موارد کاربرد آن ضروری و شناخت آن

 (.2114 )الک و همکاران، است

 های سبک رهبری بر یکی از جدیدترین تقسیم بندی

های تحول آفرین،  اساس نظریه های شخصیتی، سبک

 (.2112 )دنیس و همکاران، است تبادلی و عدم مداخله

ز ـبِرنی سواز  تبادلیو فرین ل آتحوی هبرر اولیهم مفهو

سوی بس و دی از ارائه شد و در تحقیقات بع 0791

ان رـهبره ـشت کاد بیان. برنز آلیو تکمیل گردید

ز )همانند نیاوان یرساسی پا یاـهزر ین نیاـفل آوـتح

ار داده رـب قـمخاط( را لوزاـم یداز دشکوفایی د به خو

. دهندمیق سو انگیزشاز  باالتریسطح  هـبن را اـنو آ

فرین صاحب ل آتحوان هبررکه د شخص کرـز مـبِرن

ی هارکام دادن نجاای ابررا  دیگرانو د هستن بینش

مه . وی در ادادارندوا میش تالو به چالش  استثنایی

 نریـفل آوـتحان هبررکه: تنها د مونن بیاد بحث خو

ی ابروری ضر مسیرهای ترسیمهستند که به 

شأ ـا منـهآن زیرا؛ ستندـهدر اـجدید قی هانمازسا

اف شرن امازحاکم بر سا تغییراتبر ، ت هستنداتغییر

نظر بِرنز از ند. اروـس تغییراتج بر موو ند دارکامل 

 موقعیتر ـا هـس بـهر کی سواز فرین ل آتحوی هبرر

 )کوشینگ، ستن اشدده قابل پیا نمازاـسدر 

گر عدم حضور رهبری عدم مداخلهمنظور از  (.2112

در واقع در  رهبر یا اجتناب از رهبری کردن است که

ر ترین نوع رهبری به شمابری، غیر فعالطیف ره

له ای، حالت عدم مداخآید. در مقابل رهبری مبادلهمی

ان ا نمایای و بی تفاوت رگری، حالتی کامالً غیر مبادله

ها ولیتؤی و مسگیری خوددارکند و رهبر از تصمیممی

 (.2112 )کوشینگ، کندرا واگذار می

رهبری و  هایهایی در زمینه ارتباط سبکشپژوه

جام شده است. به طور خالصه ان رضایت شغلی

که سبک رهبری تحول آفرین  اندها نشان دادهپژوهش

عنادار و رابطه مثبت و م و تبادلی با رضایت شغلی

رضایت شغلی رابطه  اسبک رهبری عدم مداخله ب

 (2112 ،ختری شجاعی و همکارانا)معناداری نداشت

 یرـبک رهبـس طهراب سیپژوهش خود به برر هم در

 یرـبک رهبـبر اساس نظریة لیکرت )سمدیران 

 یتبدادـــبک اســـس ،توریـــی دستبدادـــاس

 بکـــو س اورهایـــبک مشـــس، هـــخیرخواهان

 تارانـگروهی( با رضایت شغلی پرس -مشارکتی

بین ، ژوهشـپ اینی اـه. بر اساس یافتهاندپرداخته

دار وجود عنیمسبک رهبری و رضایت شغلی رابطة 

خود را در  انـه کارکنـک مدیرانیداشته است و 

داده مشارکت می ودـورات خـتصمیمات مربوط به ام

د ــرده بودنــاد کــایج مشاورهای اند و یا اینکه محیط

وده ـب بیشتران ـپرستارانش غلیــایت شــرض میزان

 (.2112 ،ختری شجاعی و همکارانا) تـاس

 سبک رهبری ةــرابط بررسیه ــه بــک در پژوهشی

بدنی و تربیت  والنؤـرا ( مسـگلـعم ورا ـگ)تحول

بین سبک ، اندپرداخته ان ورزشـمعلمرضایت شغلی 
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اهده ـمش ییدارـمعنة ـرابط شغلیرهبری و رضایت 

 (.2112، ج هاشمیاــح احسانی و) دــهانردـک

تحول (یپژوهشی با عنوان رابطه سبک رهبردر 

شغلی  مدیران و رضایت (عدم مداخلهآفرین، تبادلی و 

 تکنسین های فوریت های پزشکی در شهرستان

های رهبری کاصفهان به این نتیجه رسیدند که سب

آفرین و تبادلی با رضایت شغلی رابطه مثبت و  تحول

گر با رضایت شغلی سبک رهبری عدم مداخله معنادار و

 .(2101، و همکاران قربانیان) معناداری نداشت رابطه

 تواند رضایت شغلی رایکی دیگر از عواملی که می

بینی کند، تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی پیش

مانی ن زکنارکاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان دارد تاً

 احساسهـشت کداهند اخوای دهلعاق افود عملکر

 روانیتعلق و هاست د آنمتعلق به خو راـد کـکنن

ه ـبد را وـخ یا هویتو شته باشند ن دامازنسبت به سا

تعهد دارای  ،بهتر عبارت. به هنددنسبت ن مازسا

 (.2111، زاده)کریم الیی باشندبا سازمانی

 تعهد حالتی درونی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام

آورد. تعهد هت اشتغال در یک سازمان فراهم میج

عد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و ازمانی دارای سه بس

است. تعهد عاطفی شامل وابستگی هنجاری  دتعه

در سازمان و درگیر شدن به تعیین هویت  عاطفی افراد

سازمان با داشتن احساس مثبت است.  هایدر فعالیت

مانند، عاطفی قوی در سازمان باقی می افراد با تعهد

خواهند که در سازمان بمانند. تعهد ها میچون آن

نهادن است که مبتنی بر ارزش  مستمر شامل تعهدی

در زندگی سازمان سهیم  به سازمان است و کارمند

کارکنان در سازمان  شود. در این بعد از تعهدمی

دارای وفاداری  مانند، چون نیاز دارند که بمانند ومی

احساسات  در سازمان هستند. تعهد هنجاری شامل البا

ت و تنی بر ضرورت ماندن در سازمان اسافراد مب

 یهنجاری قوی احساس تکلیف به باقد کارکنان با تعه

 کنندماندن در سازمان به عنوان یک عضو سازمان می

 (.2112 )آلن،

رضایت  هایی در زمینه ارتباط تعهد سازمانی وپژوهش

 انعنوای با لهمقاست. برای مثال در شغلی انجام شده ا

 ن وکناریی کاراکاو ضایت شغلی ان رمقایسه میز

 ،نصفهااصنعتی ه نشگادا درعلمی ت یأغیر هان مدیر

رد مو هنشگان داکناریی کاراثر بر کاؤمی متغیرها

که مثبت  ن دادنشا هاسیر. نتایج برفتگرار سی قرربر

نسبت به  هاآنیی رایش کاافزا ان ومدیرات نظردن بو

ن در ناآکت عمومی رمشااز ناشی ، سایرین

چنانچه و باشد میه نشگاداایی جری اهاییزربرنامه

دد گر نیز میسرن کنارسایر کاای کت بررمشان مکاا

 ازیافت.  هداخویش افزایی راکا وضایت ان رمیز

ثر ر افتاروی رضایت شغلی ر مطلوبیتهایی جنبه

تأثیر ن مازساد کررکا روی نیزر فتار ینا ارد.گذمی

 خدمت تحت تأثیرک ترو غیبت  وری،هبهر ارد.گذمی

 (.2110)ادریسی و رئیسی،  ندار دارضایت شغلی قرر

ن بین معلمادر مانی زسا تعهدان عنوپژوهش دیگر با 

کز ابین مردر مانی زتعهد سا ن دادنشاشد که م نجاا

مر موجب این رد و اار داسطح باالیی قردر شی زموآ

 (.2110 ،)بورلی دشوضایت شغلی میر

اند که تعهد نشان داده هابه طور خالصه پژوهش

. معنادار دارند شغلی رابطه مثبت و سازمانی با رضایت

مذکور  متغیرهای پژوهش یبا توجه به مطالعه پیشینه

 مهمترین متغیرهایی بودند که بیشترین ارتباط را با

 ینثرترؤشغلی داشتند، لذا با مشخص کردن مرضایت 

توان این غیرها در رضایت شغلی پرستاران میمت

 ولؤمسرا داشت که این قشر زحمتکش که  امیدواری

 هایولیتؤمت بیماران هستند، مسالسای حفظ و ارتق

را با دقت بیشتری انجام دهند، ا همحول شده به آن

مت بیماران الببخشند، به س عملکرد خود را بهبود

های بهداشتی ایجاد سیستم کمک کنند و تحولی در

نقش و اهمیت رضایت شغلی  کنند. بنابراین با توجه به

حاضر بررسی ارتباط  پرستاران هدف پژوهش

های رهبری، تعهد سازمانی با رضایت شغلی سبک

 .استبیمارستان شهید صدوقی یزد پرستاران 

 هامواد و روش
ــیفی        تحلیلی از _طرح پژوهش در این مطالعه توصـ

ــد. جامعه آماری این پژوهش همه نوع مقطعی می باش

معه . جابیمارستان شهید صدوقی یزد بودند    پرستاران 

نفر بود که بر اســـاس جدول  211این پژوهش آماری 

ساده      041مورگان  صادفی  نفر به روش نمونه گیری ت

 (.2119 ،)تباخنیک استفاده شد

سه پرسشنا    آوری دادهبرای جمع ستفاده شد   ها از  مه ا

های رهبری از پرسشنامه چند   گیری سبک برای اندازه

سه بعد رهبری   آولیو و باس عاملی رهبری که دارای 



 ارتباط سبک هاي رهبري...                                                                                                                                    58

له        تحول مداخ عدم  بادلی و رهبری  آفرین، رهبری ت

شد.     ستفاده  ست، ا ست که  23این ابزار دارای  ا  گویه ا

ــتفاده از مقیاس پنج درجه      ای لیکرت از یک تا    با اسـ

ــودگذاری میپنج نمره مره ابعاد با جمع کردن ن. ش

ــازنده هر بعد و میانگین گرفتن از      نمره گویه  های سـ

ن در هر بعد حداقل نمره آید. بنابرایدست می ه ها بآن

آزمودنی یــک و حــداکثر نمره آن پنج خواهــد بود. 

شنامه را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد      س پایایی پر

و  /.،12/.، رهبری تبــادلی     12رهبری تحول آفرین       

 (.2102 ،)آکار /. به دست آمد13رهبری عدم مداخله 

برای اندازه گیری تعهد ســازمانی از پرســشــنامه تعهد 

که دارای ســه بعد تعهد عاطفی،   آلن و میر ازمانیســ

ستفاده شد      این . تعهد مستمر و تعهد هنجاری است، ا

ج یاس پنگویه است که با استفاده از مق 01ابزار دارای 

ــودیکرت از یک تا پنج نمره گذاری می   ای لدرجه  .  شـ

نابراین ن  یه     ب با جمع کردن نمره گو عاد  های   مره اب

 دســته میانگین گرفتن از آنها بســازنده آن هر بعد و 

 بنابراین در هر بعد حداقل نمره آزمودنی یک   .آید می

شنامه    و حداکثر نمره آن پنج خواهد بود س ، پایایی پر

، /.12نباخ برای ابعاد تعهد عاطفی را با روش آلفای کرو

ستمر   ست آمد ه /. ب12/. و تعهد هنجاری 91تعهد م  د

 (.0779، )آلی و میر

یری رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت       برای اندازه گ

ساس نظر  دنت شغلی   هرزبرگ و همکاران که بر ا

شد. این ابزار دارای          ستفاده  ست، ا شده ا  92ساخته 

گویه نارضایتی    23گویه رضایت شغلی و    23 (گویه

ست     ستفاده از مقیاس هفت درجه شغلی( ا ای که با ا

ــود. در این یکرت از یک تا هفت نمره گذاری می    ل شـ

ــغلی از     یت شـ ــا یابی رضـ گویه   23پژوهش برای ارز

ا  ضایت شغلی ب  رضایت شغلی استفاده شد. نمره کل ر    

یه  یانگین گرفتن از    جمع کردن نمره گو های آن و م

 (.2102 ،)محسنی و همکاران دست آمده آنها ب

های آمار توصیفی  ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

ــاخص گی برای های گرایش مرکزی و پراکند  یعنی شـ

توصیف توزیع متغیرها و از ضریب همبستگی پیرسون   

ـای و رگرسیون گام به گام برای آزمون فرض آماری  ه

ــاده شد. همچنین داده ــا در سطح استفـ و با   12/1هـ

 تحلیل شدند. spssاستفاده از نرم افزار 

 هایافته

، ابتدا به بررسی هابرای تجزیه و تحلیل داده    

شناختی پرداخته شد که در جدول متغیرهای جمعیت 

قابل مشاهده است و برای بررسی روابط میـان  0شماره 

متغیـرها از جـدول ضـرایب همبستگی پیرسون 

 گزارش شده است. 2استفاده شد که در جدول 

نشان داد که سبک رهبری تحول  2های جدول یافته

، سبک رهبری تبادلی ( r=  4/0 و  P<  000/0آفرین ) 

 (000/0  >P   23/0و  =r ) ، 000/0) تعهد عاطفی  >P  

 r=  33/0و   P<  000/0)  تعهد مستمر ، ( r=  23/0و 

با رضایت  ( r=  01/0و   P<  000/0) و تعهد هنجاری ( 

شغلی رابطه مثبت و معنـادار داشتند. به عبـارت دیگـر 

بـا افـزایش هـر یک از متغیرهای سبک رهبری تحول 

عاطفی، تعهد سبک رهبری تبادلی، تعهد آفرین، 

مستمر و تعهد هنجاری، رضایت شغلی پرستاران 

یابد. سبک رهبری عدم مداخله با رضایت افزایش می

شغلی رابطه معناداری نداشت. سایر متغیرها رابطه 

معناداری نداشتند. همچنین میانگین و انحراف 

 قابل مشاهده است . 2استاندارد متغیرها در جدول 

دهد که نخست سبک نشان می 2های جدول یافته

تحول آفرین بیشترین نقش را در پیش بینی رضایت 

شغلی داشته است. ضریب همبستگی این متغیر با 

بوده است. بعد از سبک تحول آفرین  4/1رضایت شغلی 

بیشترین  23/1، تعهد عاطفی با ضریب همبستگی 

 نقش را در رضایت شغلی پرستاران داشته است.

که در رضایت شغلی نقش داشته  سومین متغیری

، سبک تبادلی بوده است که دارای ضریب است

با رضایت شغلی دارد. در نهایت این  22/1همبستگی 

تعهد عاطفی و سبک ، ینسه متغیر سبک تحول آفر

اند بیشترین پیش بینی در رضایت تبادلی توانسته

 شعلی پرستاران داشته باشند.

ه ضرایب رگرسیون سبک تحول همچنین با توجه ب

بیشترین سهم را  42/1آفرین با بتای استاندارد معادل 

رضایت شغلی دارد، سپس  هایدر پیش بینی تغییر

نقش مثبت و  21/1تعهد عاطفی با بتای استاندارد 

ثری در پیش بینی رضایت شغلی دارد و پس از آن ؤم

ثری در ؤنقش م 27/1لی با بتای استاندارد سبک تباد

 رضایت شغلی دارد.
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 معیت شناختی جنسیت و سن در نمونهتوزیع فراوانی متغیر ج:  1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی داده ها جنسیت

 59/76 59 زن

 59/23 59 مرد

 73 55 سال 23-33

 5/23 57 سال 53-23

 9 6 سال 93-53

 3/3 2 سال 93بیشتر از  

 : میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب همبستگی و پایایی متغیرهای پژوهش2جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 متغیر

       5 59/3 5/2 سبک تحول آفرین

      5 75/3 55/3 53/2 سبک تبادلی

     5 -36/3 -25/3 /67 39/3 سبک عدم مداخله

    5 35/3 95/3 2/3 65/3 55/2 عاطفیتعهد 

   5 36/3 56/3 55/3 53/3 57/3 33/2 تعهد مستمر

  5 65/3 33/3 52/3 55/3 25/3 53/3 57/2 تعهد هنجاری

 5 55/3 33/3 27/3 35/3 23/3 5/3 57/5 59/5 رضایت شغلی

 

 : خالصه تحلیل رگرسیون با مدل گام به گام رضایت شغلی پرستاران3جدول 

 R2 متغیر پیش بین
 ضرایب رگرسیون

T P 
 Betaاستاندارد  انحراف استاندارد B غیر استاندارد

 335/3 9252/6 59/3 553/3 55/5 353/3 سبک تحول آفرین

 335/3 253/7 25/3 535/3 63/3 295/3 تعهد عاطفی

 332/3 755/5 35/3 25/3 73/3 553/3 سبک تبادلی

 

 گیريبحث و نتیجه

ها، مدیریت منابع یکی از مسائل اساسی در سازمان    

. هدف از مدیریت منابع انسانی، افزایش انسانی است

ها وری کارکنان و گروهاثربخشی سازمان، افزایش بهره

و کسب سطح باالتری از مهارت، شایستگی و افزایش 

استفاده از سبک  .انگیزه در کارکنان استتعهد و 

تعهد و رضایت شغلی در رهبری مناسب باعث افزایش 

. این پژوهش به بررسی ارتباط شودکارکنان می

های رهبری، تعهد سازمانی با رضایت شغلی سبک

پرداخته است. سبک رهبری تحول آفرین، سبک 

رهبری تبادلی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد 

با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار  هنجاری

همچنین نتایج مدل گام به گام نشان دهنده  .داشتند

آن است که سبک تحول آفرین بیشترین سهم را در 

رد، سپس تعهد رضایت شغلی دا پیش بینی تغییر

ثری در پیش بینی رضایت ؤعاطفی نقش مثبت و م

ر ثری دؤارد و پس از آن سبک تبادلی نقش مشغلی د

 یت شغلی دارد.رضا

های پیشین های پژوهشنتایج این پژوهش با یافته

در پژوهشی که پیالی و  ؛برای مثال .همسو است

با عنوان بررسی رابطه میان  2114همکارانش در سال 

آفرین، کفایت نفس، انسجام گروهی،  رهبری تحول

نفر از کارکنان آتش نشانی  212تعهد و عملکرد بر روی 

های کاری، نـشان داد که در گروه انجام پـذیرفت و

فرآیند رهبری تحول آفرین ضـمن تـأثیرگـذاری بـر 

کفایـت نفـس و انسجام گروهی، موجب افزایش تعهد 

 ،)پیالی و همکاران و بهبود عملکرد پیروان خواهد شد

2114.) 
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در سال و همچنین در مطالعاتی که دادگر و همکارانش 

رهبری، تعهد های با عنوان ارتباط سبک 0274

های ناسازمانی و شادکامی با رضایت شغلی در بیمارست

خرداد و شهید مفتح شهرستان ورامین انجام دادند  02

سبک رهبری تحول آفرین، سبک  ،نتایج نشان داد

رهبری تبادلی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد 

هنجاری و شادکامی با رضایت شغلی رابطه مثبت و 

 (.2102 ،)دادگر و همکاران معنادار داشتند

حول آفرین در تبیین معنادار بودن سبک رهبری ت

توان گفت که سرپرستارانی که چنین سبکی دارند می

دهند و پرستاران خود آزادی و اختیار می از یک سو به

د ها نظارت دارناز سوی دیگر به طور غیر مستقیم بر آن

ت و باعث تقویارند گذبه افکار و عقاید آنان احترام میو 

شوند و به دلیل این امور از سوی روحیه آنان می

گیرند که در نهایت رستاران خود مورد تایید قرار میپ

ایت سرپرستاران از کار این امر هم باعث افزایش رض

ث افزایش رضایت شغلی شود و هم باعخودشان می

عنادار بودن سبک شود. در تبیین مپرستاران می

ک بتوان گفت سرپرستارانی که سرهبری تبادلی می

ند که در رسیدن کنرهبری تبادلی دارند، احساس می

ثیر بسزایی دارند، یعنی های سازمان تاًبه اهداف و ارزش

سازمان  االیاحساس سهیم بودن در تحقق اهداف و

رستاران زیردست خود کنند و این احساس را به پمی

رد که ف شودکنند که این امر باعث مینیز منتقل می

ثر و سودمند باشد و در نهایت ؤدر سازمان یک عنصر م

شود. در تبیین افزایش رضایت شغلی آنان می باعث

با  یافراد دارای سبک رهبری تبادل :توان گفتدیگر می

کنند اما تا حدودی اینکه زیردستان را کنترل می

سازند که این امر تا ها را برآورده مینیازهای آن

شود . بنابراین جلب اعتماد دیگران میحدودی باعث 

 .شودرضایت شغلی می ها باعث افزایشاین ویژگی

بنابراین با توجه به ارتباط معنادار تعهد سازمانی و 

شود رهبری با رضایت شغلی پیشنهاد می سبک

درکاران برای ارتقای رضایت ت انریزان و دسبرنامه

هم شرایط کاری را طوری فرا که است یشغلی الزم

کنند که افراد شیفته کار شده و آن را ارزشمند تلقی 

ر انسانی د هایم است به ارتباطاکنند و عالوه بر آن الز

سازمان اهمیت خاصی داده و روابط همکاری میان 

م أیند، خالقانه، برانگیزاننده و تواعضا را دوستانه، خوشا

 ازند. عالوه برولیت سؤبا اعتماد به نفس و احساس مس

های پژوهش حاضر سبک رهبری ا توجه یافتهآن ب

ول آفرین تبادلی، تعهد عاطفی و سبک رهبری تح

های رضایت شغلی بودند. کنندهمهمترین پیش بینی

ن، درمانگران و مشاوران به بنابراین مدیران، برنامه ریزا

های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس نشانه

رضایت شغلی پرستاران هایی را برای بهبود ها برنامهآن

 با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد ذیل .طراحی کنند

 شود:ارائه می

های اساسی خود با کارمندان درباره باورها و ارزش .0   

 صحبت نمایند

ها و جوانب دیدگاه هادر هنگام حل مشکل .2   

 .مختلف را در نظر بگیرند

 ششود، خوو کارهایی که باید انجام درباره آینده  .2

 .ینانه و با جدیّت و شوق صحبت کنندب

بر لزوم داشتن یک حس قوی درباره هدف تأکید  .4

 .داشته باشند

برای راهنمایی و آموزش کارکنان خود وقت الزم  .2

 .را اختصاص دهند

از کارمندان بخواهند تا مشکالت را از زوایای  .3

 .مختلف مورد بررسی قرار دهند

ان خود کمک کنند تا بایستی به کارمند .9

 .هایشان را بسط و توسعه دهندتوانایی

های جدید نگرش به به کارمندان خود راه .1

 .چگونگی انجام کار را نشان دهند

 ۀبر اهمیتِ داشتن حس همکاری گروهی دربار .7

 .مأموریت سازمان تأکید کنند

ر یک از کارکنان را به عنـوان کـسی کـه ه .01

هـای متفاوت هـا و خالقیـتتوانـاییدارای نیازهـا، 

از دیگران است، در نظر بگیرند و عالوه بر این که با 

کنند به ها به عنوان عضوی از سازمان رفتار میآن

 .عنوان یک شخص نیز احترام قائل شوند

ها و اهدافشان وقتی کارکنان به خواسته .00

ها احساس رضـایت و آنان رسند، از این اقدام آنمی

 .را مورد تشویق قرار دهند
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Abstract: Job satisfaction has been affected by many factors. The most important 

factors affecting on job satisfaction are leadership styles and organizational 

commitment. The aim of present study was to examine the relationship of 

leadership styles and organizational commitment with job satisfaction among 

nurses. This research was descriptive–analysis study. The statistical population 

was all nurses of Shahid Sadoghi hospitals in yazd; totally 140 students nurse were 

selected through simple random sampling. Data collection using questionnaires 

included multiple leadership, organizational commitment and job satisfaction. 

Then, data was analyzed using Pearson correlation, stepwise regression and SPSS. 

The research findings showed that leadership style (r=0.4 & p<0.001), 

transactional leadership (r=0.32& p<0.001), affective commitment (r=0.36 & 

p<0.001), continuance commitment (r=0.22 & p<0.001), normative commitment 

(r=0.19 & p<0.005) had a significantly positive relationship with job satisfaction. 

In a predictor model, transactional leadership style, affective commitment and 

transformational leadership could demonstrate greatest role in forecast job 

satisfaction rather than other variables. The results indicated that transactional 

leadership, affective commitment and transformational leadership were regarded 

as the most important predictors of job satisfaction. Therefore, managers, 

programmers and counselor would be recommended to consider the results of 

influence variables of present research and to design programs to improve nurses’ 

job satisfaction. 

 

Keywords: Leadership Styles, Organizational Commitment, Job Satisfaction. 
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