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 چکیده

-در دانشکده پرستاری با رضایت شغلی  اعضای هیات علمیمدیران  ارتباط سبک رهبریعنوان: 

 3131-3131پرستاری تهران های 

عنوان یکی از وظایف مدیر، علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف رهبری به  زمینه و هدف:

باشد. سبک رهبری تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. مدیران با استفاده از می

 سازمان خود را افزایش دهند. وریتوانند رضایت شغلی و بهرهسبک رهبری می

های دانشکدهشاغل در  ت علمیاهیی اعضا نفر از 09 مقطعی بر روی -توصیفیاین پژوهش : ارروش اج

انجام گرفت. ماه در گروه مربوطه را داشتند،  6و مامایی تهران که سابقه اشتغال به کار حداقل  پرستاری

د. پرسشنامه شامل سه بخش مشخصات فردی، سبک آوری گردیجمعپرسشنامه های پژوهش از طریق داده

اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم ها بود. اعضای هیات علمی دانشکدهرضایت شغلی  رهبری مدیران و

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار 

مندی رضایتکنند. میانگین گرا استفاده میاز سبک رهبری تحول% مدیران  8/09شان داد نتایج ن ها:یافته

مندی بین دو گروه از نظر سن، میزان تحصیالت، جنس، % بود، همچنین در مقایسه میزان رضایت 63.56

داری یافت و سبک رهبری تفاوت معنیکاری، دریافت تقدیر نامه  تاهل، وضعیت استخدامی ، سمت ، سوابق

 (.p<0/05اما در مقایسه گروههای آموزشی تفاوت معنی دار بود) (.p>0/05نشد)

و  یی در بین اعضا ی هیات علمی وجود داردمندی نسبتا باالکه میانگین رضایتاین با توجه به  گیری:نتیجه

ها الزم کنند، برای پویایی سیستم مدیریتی در گروهگرا استفاده می% مدیران از سبک تحول08همچنین 

اعضای هیات علمی صورت گیرد تا ها در سطوح مختلف مدیریتی با مشارکت فعال است تصمیم گیری

 رضایت شغلی آنان افزایش یافته و زمینه مناسب جهت تغییر، نوآوری و خالقیت بوجود آید.
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Abstract 

Title: Relationship between managers leadership styles and nursing faculty members 

job satisfaction in nursing colleges of Tehran in 2013-2014 

 Introduction: Leadership which is one of the important responsible of a leader, science and 

art of influencing others to access goals. Leadership style or management determines 

atmosphere, culture and rules which control organization. Heads of departments can increase 

employees`job satisfaction, and efficiency by using leadership styles. 

 

Methods: In this cross-sectional, descriptive study, 90 faculty members of nursing colleges 

of Tehran University of   Medical Science were participated. Data collected through 

questionnaire. The questionnaire included three parts covering personal characteristics, the 

leadership styles of heads of educational groups and job satisfaction of nursing colleges' 

faculty members. Data were analyzed using SPSS, version 16. 

 

 

Findings: Data analysis indicated that 97.8% of managers used transformational leadership 

style. Mean job satisfaction was 65.36%. Also there was no significant difference between 

ages, education, gender, marriage and job satisfaction. 

 

 Conclusion:  In attention to significant and positive relationship between leadership style of  

managers and job satisfaction of  faculty members,for dynamic management system in 

groups, it is required to make decisions at different levels based on active participation of  

faculty members to increase their job satisfaction and to arise for change, innovation and 

creativity.  
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