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) تجارب سوپروایزرهای آموزشی زن(: مبتنی بر اخالق مراقبت زنانهای برتر رهبری ویژگی

 یک مطالعۀ کیفی

 4، مهدی صالحی3*، کیوان بلند همتان2،1پرستو مجیدی پور

 دانشجوی دکترای دانشگاه کردستان، کردستان، ایران-1

 ز تحقیقات و توسعۀ بالینی بیمارستان امام رضا)ع(، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانمرک-2

 کردستان، کردستان، ایراندانشیار دانشگاه -3

 دانشگاه کردستان، کردستان، ایران استادیار-4

 *کرمانشاه، بیمارستان امام رضا)ع(، مرکز توسعۀ تحقیقات بالینی

 چکیده

های جنسیتی زن  گیری نقشزمینه و هدف: در عصر حاضر بسیاری معتقدند که عوامل بیولوژیک، تأثیر زیادی در شکل

دهند. الزم به ذکر است که این های متفاوتی را به رهبران زن و مرد نسبت مید در سطح جامعه دارند و ویژگیو مر

های عام اخالقی را موردپذیرش شود. اخالق مراقبت، چهارچوبها نسبت داده میها غالباً به جنس بیولوژیکی آنتفاوت

ت بر قضاوت اخالقی اثر دارد. با درنظرگرفتن تأثیر احساسات بر دهد و تأکید دارد که فاعل اخالقی و احساساقرار نمی

های رو به بررسی تجارب سوپروایزرهای آموزشی زن از ویژگیهای برتر رهبری زنان در بیمارستانقضاوت، تحقیق پیش

ها از طریق دهروایت بود. داها: رویکرد مطالعۀ حاضر کیفی و استراتژی آن پیشمواد و روشپردازد.شهر کرمانشاه می

یافته ها: مضامین فرعی برای و تحلیل گردید.آوری و از طریق تحلیل مضمون تجزیه ساختاریافته جمعمصاحبۀ نیمه

 هایبیمارستاننتیجه گیری: ویژگیهای فردی و اخالق مراقبت بود. مضمون اصلی ویژگی های برتر زنان رهبر شامل 

 آگاهی. باشند پیچیده اخالقی تضادهای مدیریت توانایی دارای که دارند نیاز یاحرفه آموزشی سوپروایزرهای به امروز،

 اخالق از ناشی رهبری هایچالش رفع زمینۀ در آمادگی جهت ایحرفه هایارزش خصوص در آموزشی سوپروایزرهای

 باشد.می ضروری ایحرفه و اخالقی هایروش اساس بر مراقبت،

 ق مراقبترهبری، زنان، اخال کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 اطمینان، ضرورت نیاز به رهبران کامالً ملموس استهای پیچیده، پوینده و غیرقابلامروزه باتوجه به محیط

نفس، شوق و انگیزۀ کارکنان دارند، رسیدن به اهداف سازمانی رهبران با اثرهایی که بر اعتمادبه(. 2۰۰1، 1کرستاکیس)

وجودآوردن اعتماد در ها با بهآن(. 2۰1۰همکاران،  و مرادیبیک، 2۰12ران، همکا و 2کاوالری) کنندرا میسر می

در حوزۀ (. 2۰1۰همکاران،  و ، کامینگز2۰1۰همکاران،  و مرادیبیک) برندسازمان، موفقیت و تأثیرگذاری را باال می

همکاران،  و 3کامینگز ،2۰12همکاران،  و کاوالری) رهبری سه تئوری خصلتی، رفتاری و موقعیتی قابلیت بحث اند

شود و این باور یمبنا بر تئوری رهبری خصلتی، رهبری یک خصیصۀ اعطاشده از سوی خداوند و غریزی شمرده (. 2۰1۰

در تئوری رفتاری، شیوۀ رهبری عبارت از شیوۀ (. 2۰12، 4هرسی) آیندوجود دارد که رهبران با این ویژگی به دنیا می

در تئوری (. 2۰15، 5کومینز و اوبیله) شوندو این باور وجود دارد که رهبران تربیت میبرخورد رهبر با کارکنان است 

هدف، تئوری  -سه تئوری مسیر 6فیدلرشرایطی و اقتضایی، شیوۀ رهبری به شرایط بستگی دارد. تئوری اقتضایی 

آمده از دستنتایج به(. 2۰1۰ ،9بنیسگیرد )را در بر می 8بالنچارد و تئوری وضعیتی هرسی و 7یتون گیری ورم وتصمیم

های شده پیرامون رابطۀ مشخصات فردی با شیوۀ رهبری، متناقض هستند. مطابق این نتایج، بعضی از ویژگیمطالعات انجام

عالوه بر  .(2۰15، 11مارشال، 2۰۰6همکاران،  و 1۰کائو) ها مؤثر استشده توسط آنفردی مدیران بر شیوۀ رهبری انتخاب

 سطح تحصیالت و سن مدیران نیز از دیگری عوامل مؤثر بر انتخاب شیوۀ رهبری هستند ( 2۰۰3، 12تفو)جنسیتاین، 

 (.2۰۰7، 13نورمور و ترینیداد)

توجهی شده است. تبعیض علیه زنان هم در کشورهای به زنان در سراسر جهان و در تمامی اعصار گذشته بی

منظور (. به1387به وقوع پیوسته است )البرزی و خیر، توسعۀ در غرب و شرق پیشرفته و هم در کشورهای درحال

های رهبری و همچنین قدرت و اختیار در های عادالنه برای زنان، الزم است تا شرکت در سمتآمدن فرصتفراهم

و  هیدزنان را افکار پوس یریتمد یسد برا ترینیاصل ییل(. برتون و عزرا2۰۰7، 14شینها افزایش یابد )ها برای آنسازمان

 .پنداشتندیم یتراز با مردانگرا هم یریتکه مد دانندیم یمیقد
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ارتقا و یریتی، مد یهازنان در پست یریکارگبه یبرا ایشدهیریگجهت هاییمتصمیشه، کل ینا یجۀدر نت

آلمان، یا، استرال یرنظ ییانجام شد، در کشورها یاکشور دن 41که در  یقیتحق س. بر اساشودیها گرفته مآموزش آن

درصد  39تا  31 یزکشور ن 16را زنان بر عهده دارند. در  یریتیمد یهادرصد از سمت 3۰تا  2۰پرو و سنگاپور، یونان، 

 یرنظ ییکشورها هستند. در کشورها ینا ۀانگلستان و پرتغال از جملیوزلند، زنان است که لهستان، ن ۀها بر عهدسمت ینا

در تحقیق  همکاران و طالبیشاه(. 2۰۰7شین، ) .زنان است ۀمشاغل برعهد ینا درصد از 1۰فقط  یزن یالنکاکره و سر

 زیرمؤلفه هشت و اصلی مؤلفۀ سه در موفقیت موانع. بررسی کردند را دانشگاه در مدیر زنان موفقیت موانع و خود، عوامل

 مثبت دید از بودند عبارت یزموفقیت ن عوامل فردی. و اجتماعی، سازمانی عوامل از بودند عبارت که بندی شدندطبقه

 رهبری، عوامل و مدیریت جامعه، شگردهای زنان، تفکرهای فردی زنان، تفکرهای شخصیتی اطرافیان، خصوصیات

 را رهبری توسعۀ ها، سازوکارهایپژوهش(. 1388همکاران،  و طالبیشاه) آزاد و دانشگاهی محیط و والدین خانوادگی

 و کار های ایجادشده، رابطۀ متعادلفرصت گوناگون، قبول هایپیرامون زمینه نگرانی و پدر، کنجکاوی با دوستانه رابطۀ

(. 2۰18همکاران،  و 15شمارد )کیمبرمی پزشکی رهبران پیرامون اجتماعی هاینگرانی باالرفتن فردی و منظر از زندگی

و  یخود، سازگار ۀاز خانواد ی، نگهدارموارد بودند: نژاد و جنس ینشامل ا ینسونراب یقآمده از تحقدستبه هایینهزم

 یکودک و همکار یبانیروابط مؤثر و مثبت کار، پشتی، سازباال، مشاوره و شبکهآموزش و حرکت روبهیت، معنو

قدرت تأثیرگذاری بر دیگران و کاریزما از خصوصیات رهبر از دید فولتا و همکاران بود (. 2۰13، 16رابینسون) یاجتماع

 (.2۰12ن، همکارا و 17فولتا)

مرتبه نظریۀ اخالق اولین برای زنان( تحول و شناختیروان متفاوت )نظریۀ صدایی با کتاب در 18گیلیگان خانم

گرا به شمار های جنبش فمینیسم تفاوتمراقبت را در مقابل نظریۀ کولبرگ، پیکربندی کرد. اخالق مراقبت یکی از شاخه

ست که این جنبش فقط به دنبال احقاق حقوق مساوری با مردان نیست؛ بلکه گرا این ارود. منظور از فمینیسم تفاوتمی

گرای کانت و های اخالقی تکلیفهای جنسی تأکید دارد. گیلیگان و نادینگز در سمت مقابل نظریهبیشتر بر تفاوت

. 1بارت هستند از: کنند. این سه مورد عها جدا میکنند و در سه مورد، راه خود را از آنگرای میل حرکت مینتیجه

های عمومی اخالقی را کردن احساسات. نظریۀ اخالق مراقبت، قاعده. اصل محبت و دخیل3داری؛ . طرف2ریزبینی؛ 

دهد و بر اثر فاعل اخالقی و عواطف بر داوری اخالقی تأکید دارد. از منظر اخالق مراقبت، خود موردقبول قرار نمی

توان آن را دارای ایراد دانست که رود و در بهترین حالت میدارانه به شمار میانبطرفانه نیست و جداری بیجانبعدم

 دستیابی و فریبنده است.های دیگر ارتقا یابد و در بدترین حالت آرمانی، غیرقابلباید با شاخص

. 2خالقی؛ . رعایت ا1شود که عبارت هستند از: اخالق مراقبت از دیدگاه مننینگ پنج عنصر اساسی را شامل می

. جواب. مراد از توجه اخالقی این است که فاعل اخالقی به شرایط، با 5. آموزش؛ 4. زیرکی ارتباطی؛ 3درک همدالنه؛ 

دهد که فرد بتواند با دیگری که در آن های آن اشراف داشته باشد. درک همدالنه هنگامی رخ میتمامی پیچیدگی
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او را متوجه شود. زیرکی ارتباطی به این معنا است که فاعل اخالقی در  شرایط اخالق قرار داد، همدلی کرده و شرایط

شود آگاهی داشته باشد. منظور از آموزش این هایی که موجب نزدیکی او به سوژۀ اخالقی میعین حال به انواع رابطه

مدردی من کفایت ها هستم یاری برسانم. جواب یعنی هاست که تالش بکنم به تمامی نیازمندان که خودم هم از آن

کند و بلکه باید تالش کنم تا عملی انجام بدهم و این نیت خوب را با عمل خوب تکمیل کنم. هلد پنج خصوصیت نمی

. 2. اعتنا به نیازهای فردی که مورد نگهداری قرار گرفته است؛ 1شمرد که عبارت هستند از: را برای اخالق مراقبت برمی

. ردکردن رویکرد 3کردن اولویت کاری که باید صورت داد؛ ها در مشخصتأکید بر ضرورت عواطف و نقش آن

ها این اعتقاد وجود دارد که هر چه نظر و قضاوت در ارتباط با مسائل اخالقی های اخالقی مسلط که در آننظریه

. ارائۀ 4های شخصی که تحت قضاوت است؛ داری و درگیرشدن با عالقهتر باشد، بهتر است و حمایت طرفتجریدی

شود خصوصی از معنای »شخص« را منتج می. درک ارتباط به5درک یک معنی نو از ارتباط حوزۀ شخصی و همگانی؛ 

 (.1387که اختالف زیادی با تصور متداول فردگرایانۀ لیبرال دارد )اسالمی، 

های بخشها و شگردهای پرستاری است که نشانگر عملکرد مناسب قدرت رهبری و مدیریت، از مأموریت

های اصلی مدیران پرستاری است که در رسیدن به اهداف خدمات بهداشتی و بستری و سرپایی است. رهبری از مسئولیت

شده را درمانی نقش مؤثری دارد؛ به دلیل اینکه عالوه بر تأثیر بر کارکرد همگانی، موفقیت یا شکست خدمات ارائه

علت تأثیرات مرتبط با حوزۀ رهبری زنان در پرستاری به(. تخصص 1395کند )سعیدی و همکاران، مشخص می

شدن بر مهارت پرستاری، از اهمیت باالیی برخوردار است. ترکیب جنسیتی در حرفۀ پرستاری و انتظارهای جهانی

 (.2۰18همکاران،  و 19ایمجنسیتی بر رویکردهای رهبری پرستاری در کشورهای مختلف مؤثر است )

کند و در کنار آن، تربیت سسۀ آموزشی، باالترین سطح خدمات درمانی را ارائه میبیمارستان آموزشی یک مؤ

دهد و عالوه بر این میدان اصلی های متفاوت علوم پزشکی را نیز انجام مینیروی انسانی در حیطۀ بالینی در رده

و همچنین پرورش نیروی انسانی  رود. ارائۀ بهترین نوع خدمت به بیمارانهای بالینی در علوم پزشکی به شمار میتحقیق

عنوان یک نهاد مهم نظام سالمت و یک مرکز آکادمیک است. نگهداری مطلوب از بیمار با از وظایف این مرکزها به

(. 1395ای و انسانی، مقصد نهایی هر مرکز آموزشی و درمانی است )الریجانی، های باال در کنار رفتار حرفهشاخص

های های آموزشی دولتی، بر عهدۀ مدیران است. بیمارستانویژه در بیمارستانها، بهیمارستانها بیشتر بترین نقشمهم

(. در تحقیق دلگشایی و همکاران، 2۰۰۰اند )شوارتز و همکاران، آموزشی با مشکالت زیاد سازمانی و مالی مواجه

شی متوسط برآورد شد. عالوه بر این، های آموزشی مطلوب و در مراکز غیرآموزگیری در بیمارستانمشارکت در تصمیم

(. بنا بر 1389های غیرآموزشی بود )دلگشایی و همکاران، های آموزشی بهتر از بیمارستانمدیریت علم در بیمارستان

های اخالقی مانند احساس مسئولیت و تعهد، های سوپروایزر مؤثر، شامل زمینهنتیجۀ تحقیق نصیریانی و همکاران، ویژگی

ای های حرفههای علمی شامل برخورداری از علم و مهارت بالینی و مدیریتی، شایستگیلحاظ کارایی، شایستگینمونه از 

کننده«، برخورداری از قاطعیت، نقش حامی و مدیریت مطلوب، شامل ارائۀ نقش »آموزنده« و نقش »تشویق

 
19 Im 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
اندیشی و شایستگی وندگی خوب و مثبتدهندۀ تذکرهای درست، شنهای ارتباطی شامل برخورد نیکو، ارائهشایستگی

 (.1391ها بود )نصیریانی و همکاران، عنوان زمینۀ اصلی و دربرگیرندۀ دیگر زمینهنگری بهجانبههمه

اثر یقات، تحق یجنتا یگرد یدارند و از سو یارجامعه را در اخت یتاز جمع یازنان سهم عمده ینکهباتوجه به ا

در  یرهبر ۀمطالعات در حوز یارزش باال ینو همچن دهندینشان م یمرتبط به رهبراز مسائل  یاریرا در بس یتجنس

در  ویژگی های برتر رهبری زنان یرامونزن پ یهایزرسوپروا یستۀز ۀتجرب ۀما به دنبال مطالع یقتحقی، پرستار

آمده دستبه یجده از نتااست تا با استفا یرانیآموزش در بافت فرهنگ ا ۀشهر کرمانشاه در حوز یآموزش هاییمارستانب

 .حرکت کرد یرهبر ۀبتوان در جهت حل مسائل زنان در حوز

 

 

 مواد و روشها

 

 طراحی پژوهش

شود   تا با استفاده از پژوهش روایت بود. در این پژوهش رویکرد کیفی به کار گرفته میاین مطالعه کیفی و  از نوع پیش

کنند، واکاوی ای پرستاران تجربه های آنان با داستان هایی که روایت میینههای زمها  و بیانروایتی برای بررسی داستآن

شناسی پراگماتیستی پرسی. ی دانشروایت  است و روش کار داستان خرد بر پایهشدۀ پیششود. راهبرد به کار گرفته

روایت  در سال الح پیشیابد. اصطروایت  روندی است که توسط آن روایت گذشته نگر با داستان زنده پیوند میپیش

(.روایت نیازمند پیرنگ است و سازماندهی داستان؛ ولی 2۰۰1، 2۰توسط دیوید بوجی ابداع گردید. )بوجی 2۰۰1

پردازد که دیگر ای از زندگی فرد میروایت  به برههروایت  تکه تکه و مقطعی و غیر خطی و ناهماهنگ است. پیشپیش

های ماست و به دیگرسخن بذر رفتارهای آینده ما را در خود ساز روایتلی زمینهتوان گفت واقعا چه روی داده ونمی

های میدانی، آرشیو توان از یادداشتها را میدر هر پژوهش روایتی، داده(.  1397کاشته است )اسدی و بلند همتان، 

ط با بهای مرتگاری، نوشتهنگویی، نامهها، مشاهدات محقق یا مشاهدات سایرین، داستانهبمصاح ت، رونوشت المج

ها و سایر متون همچون، قواعد و های مدرسه و کالس، روزنامههمچون برنامهنامه شخصی، اسنادی زندگی

انداز روایت پرسش پرسش راهدر این پژوهش از مصاحبه استفاده شد. دست آورد.  و تصاویر ویدئویی بهها  دستورالعمل

تا  شد مل، به کندوکاو بیشتر در روایت پرداختهکگویی روایت اصلی، با پرسشهای مپس از بازی رهبری بود.  از تجربه

شونده گری بود که در آن از مصاحبهی سنجشنهایت مرحله، روشن شود. در هستندهایی که نارسا آن بخش

حلیل ها در چارچوب تهایی برای تفسیر نظری آنچه رخ داده و سنجش داستان پرسیده شد. تحلیل دادهپرسش

روایت  به دیگر نگر و جستجوی معنا برای گستراندن دامنۀ پیشریزوماتیک انجام شد که در پی معناسازی آینده

 (. 1397های زندگی فرد است)اسدی و بلند همتان، ها و روایتروایتپیش
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 شرکت کنندگان

حداقل پنج سال سابقۀ کار  وزشی زنی کهگیری از مدل قضاوتی بود، به دلیل اینکه سوپروایزرهای آمدر این تحقیق نمونه

ها اشباع دادهعنوان نمونه انتخاب شدند. سوپروایزر آموزشی را داشتند، به و دو سال سابقۀ مدیریت در مسئولیت

ها  تعداد سه مصاحبۀ بیشتر انجام ها  در نفر نهم اتفاق افتاد که برای صحت دادهاشباع داده حجم نمونه بود. کنندۀمشخص

 نفر در این مطالعه شرکت کردند. 12و در مجموع شد 

 

 هاآوری دادهجمع

 تمام از و شودمی مشخص قبل از مصاحبه سؤاالت آن در که است ایمصاحبه ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ

 تمایل که راهی هر از را خود جواب که هستند مختار هاآن اما شود؛می پرسیده یکسان هایسؤال شوندگان،مصاحبه

 در موارد این. شودنمی درج هاآن تقدم و بیان طرز آن، به مربوط موارد وگو،گفت راهنمای در البته کنند؛ عنوان ارندد

 در. گرفت قرار استفاده مورد ساختاریافتهنیمه وگویگفت روش حاضر تحقیق در. شوندمی مشخص مصاحبه پروسۀ طول

 .شدند داده ارجاع شوندهمصاحبه افراد به آن ستیدر تأیید منظوربه گرفته،صورت وگوهایگفت آخر

 تفسیر منظوربه. شدند تفسیر و کدگذاری آمدهدستبه اطالعات آن از پس. گرفت صورت نفر یک وسیلۀبه وگوهاگفت

 .شد برده کار به تحلیل مضمون اطالعات،

 هاتحلیل داده

 گزارش و تفسیر شناسایی جهت راهی ل مضمونتحلی. گرفت صورت تحلیل مضمون راه از هاداده وتحلیلتجزیه 

 و متفرقه اطالعات و است متنی اطالعات تفسیر جهت ایپروسه راه این. است کیفی اطالعات در موجود هایمدل

 کیفی راه صرفاً تحلیل مضمون(. 2۰۰8 ، کالرک و براون) سازدمی بدل مفصل و پربار اطالعات به را گوناگون

 تحلیل مضمون کلی، طوربه. شود استفاده کیفی هایراه بیشتر در تواندمی که است ایروسهپ بلکه نیست، خصوصیبه

 مشاهدۀ کیفی، اطالعات تفسیر غیرمرتبط، ظاهربه اطالعات از مناسب فهم و تلقی متن، تماشای برای است راهی

 ، بویاتزیس) کمّی به کیفی عاتاطال کردنبدل فرهنگ، یا و سازمان شرایط، گروه، دوسویه، ارتباط فرد، مندقاعده

 غالباً که هستند هاییراه گروه یک: هستند گروه دو در بندیدستهقابل کیفی تفسیر هایشیوه کلی طوربه(. 4 ص ،1998

 که تفسیری پدیدارشناسی تفسیر و محاوره تفسیر مثل ؛ شوندمی ناشی خصوصبه شناسیمعرفت یا تئوری موقعیت از

 نظری چهارچوب از بنیاد،داده نظریۀ مانند نیز هاروش این از برخی دارد، محدودی نسبتاً گوناگونی هاآن از استفاده

 .بردمی بهره کالنی

 از ایگسترده طیف در و هستند خاصی شناسی معرفت یا نظری جایگاه از مستقل اساساً که است هاییروش دوم دستۀ

 ابزار روازاین گیرد؛می جای دسته این در مضمون تحلیل. کرد استفاده هاآن از توانمی شناسیمعرفت و نظری هایروش

. کرد استفاده آن از توانمی مفصل، و پیچیده هایداده از زیادی حجم تحلیل برای که است مفیدی و منعطف تحقیقاتی

 (.2۰۰8 کالرک، و براون)
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 توانیممی را تحلیل مضمون. دارند یکدیگر با کمی بسیار هایاختالف و هستند پیچیده و وسیع بسیار کیفی هایروش

 اطالعات هایمدل تفسیر پی در که تفسیر هایراه دیگر با که دهیم قرار نظر مد کیفی تفسیر اساسی هایشیوه از یکی

. دارد تفاوت تحلیل مضمون و گفتمان تفسیر بنیاد،داده تئوری تفسیری، پدیدارشناسی تفسیر شیوۀ مثل هستند، کیفی

 را آن توانمی و ندارد بستگی است بوده موجود پیش از که نظری قالبی به کیفی هایراه دیگر برعکس ل مضمونتحلی

 برای هم که است ایشیوه تحلیل مضمون همچنین. کرد استفاده متفاوت امور جهت و گوناگون نظری هایقالب در

 علت به که است ذکر به الزم(. 2۰۰8 کالرک، و اونبر) شودمی استفاده آن کردنروشن برای هم و واقعیت کردنعنوان

 از استفاده نیازمند مسئله این. شود بیشتری توجه آن ایستایی و روایی به که است ضروری تحلیل مضمون، ساختار

 بیشتری زمانمدت و توجه کیفی، هایشیوه دیگر با سنجش در تحلیل مضمون شودمی سبب و است جداگانه کدگذاری

 .باشد داشته نیاز

. شودمی شناخته اطالعات در چگونه و چرا و دارد معنایی چه محتوا که است این تحلیل مضمون بنیادین مسائل از یکی 

 از بعضی به آن از پس و ارائه آن هایمدل و محتوا ابتدا، جهت همین به شود؛می داده جواب هاپرسش به قسمت این در

 ضروری آن، شناسایی شیوۀ و محتوا انواع بررسی از پیش. شودمی اشاره متنی تاطالعا بین در محتوا شناسایی هایشیوه

 و است نشده اعتنا موضوع این معنای به خیلی شناسی،روش ادبیات در. باشیم داشته محتوا معنای از درستی فهم که است

 شناسایی متعارف شعور وسیلۀبه و است پژوهش موضوع به راجع جالبی نکتۀ بیانگر که مدلی عنوانبه آن از معموالً

 پژوهش هایپرسش و اطالعات به راجع بااهمیتی اطالعات دهندۀنشان زمینه یا محتوا. است شده آورده اسم شودمی

(. 2۰۰8 کالرک، و براون) دهدمی نشان دارد وجود اطالعات از ایدسته در که را مدلی مفهوم و معنا مقداری، و است

 به ممکن حد بیشترین در و هامشاهده دهیسامان و تشریح به کمدست و شودمی پیدا العاتاط در که است مدلی محتوا

 متن در متفاونی و تکراری خصوصیت محتوا کلی طوربه(. 4 ص ،1998 بویاتزیس،) پردازدمی مسئله از وجوهی تحلیل

 .است پژوهش هایپرسش با ارتباط در خصوصیبه تجربۀ و فهم بیانگر محقق، عقیدۀ بر بنا که است

 مختلفی بندیدسته و اسامی ها،تئوریسین نظر کثرت و تحلیل مضمون در شدهاستفاده هایشیوه کثرت درنظرگرفتن با

 هاآن مراتبسلسله و نقش به باتوجه دیگر بعضی و نوع به باتوجه را محتواها محققان، بعضی. است موجود محتواها برای

 .اندهکرد بندیطبقه تحلیل مضمون، در

تحلیل  اصلی بخش دیگر بیان به و است کیفی هایپژوهش در کارها ترینظریف و تریناصلی از یکی محتوا شناسایی

 به راجع پژوهشگر تجربۀ و پژوهش هایپرسش و هاگیریسو پژوهشگر، هایارزش متعارف، شناخت. است مضمون

 .است مؤثر محتواها شناسایی شیوۀ در مسئله،

 میزان که نیست موجود پرسش این برای دردسترسی و شفاف جواب است، کیفی تفسیر تحلیل مضمون هاینک دلیل به

 به تنها محتوا، علت همین به. است میزان چه کند، آن به اشاره یا محتوا وجود بر داللت که الزم و مناسب اطالعات

 عنوان پژوهش هایپرسش به راجع بااهمیتی نکتۀ میزان چه که است وابسته این به بلکه نیست؛ وابسته کمّی هایشاخص

 (.2۰۰8 کالرک، و براون) کندمی
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 معیارهای ارزیابی تحلیل مضمون

 تعداد. کرد استفاده نیز تحلیل مضمون ارزشیابی جهت توانمی کیفی هایپژوهش ارزشیابی هایشاخص از کلی شکل به

 همه توسط شدهپذیرفته و کیفی ارزشیابی هایشاخص مستلزم کیفی هایپژوهش که باورند این بر محققان از زیادی

 چهار( 1985)  گوبا و لینکولن نمونه برای باشد؛ متمایز کمّی هایپژوهش هایشاخص از باید هاشاخص این البته است؛

 :اندکرده پیشنهاد متداول کمّی هایپژوهش هایشاخص جایبه را کیفی شاخص

 و دارادامه درگیری نظیر هاییحلراه از اعتبار افزایش منظوربه تحقیق این در ؛اعتبارسنجی عوض در اعتباربخشی( الف

 مجدد بررسی و همکاران سایر وسیلۀبه مجدد بررسی خام، اطالعات مقابل در هاتحلیل بر نظارت طوالنی، زمان برای

 .شد استفاده اعتبار باالبردن جهت هاکنندهمشارکت

 خالصه طوربه شد،می انجام تحقیق آن دربارۀ که ایمسئله تحقیق این در پذیری؛ومیتعم عوض در انتقال قابلیت( ب

 در تحقیق هاییافته و شد تشریح تحقیق های مثال ایزمینه و فرهنگی شرایط با مرتبط هایویژگی کلیۀ و شد بررسی

 هاییافته با هاآن هایروایت و شد گذاشته داشتند،  مدیریتی هایمسئولیت خود کارنامۀ در که سرپرستار سه اختیار

 .شد مقایسه تحقیق

 شرح کامل طوربه مرحلهبهمرحله تحقیق هایمرحله کلیۀ تحقیق این در اعتمادپذیری؛ عوض در پیگیریقابل انحراف( ج

 .شود انجام خوبی داوری خارجی رسیدگی طول در تا شد داده

 گرفته،صورت کدگذاری کنار در هارونوشت و هامصاحبه از سمتیق مورد این در: طرفیبی عوض در تصدیق قابلیت( د

 کدگذاری درستی و شد داده قرار کیفی هایتحقیق در تخصص دارای و تحقیق همکارهای از دیگر نفر دو اختیار در

 .شد اثبات هاآن وسیلۀبه

 

 یافته ها

 

مضامین 

 اصلی

مضامین 

 فرعی
 کدها

های ویژگی

 برتر

 رهبری زنان

ای ویژگیه

 فردی

های بهتر و بیشتر تر و بهتر، ایجاد پیشرفتهوش و ذکاوت و ایجاد ارتباط صمیمی

زنان نسبت  یشترب یکار، وجود نظم و انضباط در کار، توانمند یهانمودن به ظرافتتوجه

 ساالرییستهحساس و زنانه، استقرار شا یریتو داشتن مد یانبه آقا

اخالق 

 مراقبت

تر زنانه، درنظرگرفتن حقوق بشریت، بصیرت اخالقی زنانه مبتنی بر انصاف و عطوفت بیش

عشق، اندیشیدن تدابیر نوین جهت کاهش تنش، کنترل بیشتر زنان بر خود، حس مادرانه، 
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 تأثیر مثبت اخالق مراقبت 

 

 

 با طرفی از. است دهش انجام هاآن رهبری شیوۀ و زنان رهبری قابلیت با رابطه در فراوانی هایپژوهش گذشته، دهۀ دو در

 مسئله این و شودمی بیشتر مدیریتی هایصحنه در هاآن آفرینینقش مروربه کار، نیروی در زنان همیاری مستمر زیادشدن

 هماهنگ مدیریتی مسئولیت در زنان همیاری سطح طرفی از. است برده باال را زنان رهبری هایقابلیت واکاوی ضرورت

 پیداکردن سمت به را بسیاری پژوهشگران نیز موضوع این که شودنمی بیشتر هاسازمان رد هاآن همیاری افزایش با

 گذاریارزش از که دهدمی نشان جامعه در را هاییدلبستگی جامعه موجود فرهنگی وضعیت. است داده سوق هاعلت

 به تمایل مدیریتی، قدرت نظر از زنان بر مردان برتری اشتباه عقیدۀ. کندمی جلوگیری اجتماع در مدیر زنان فعالیت واقعی

 به اعتقاد کنند،می اقدام بیشتری احتیاط با تصمیم اتخاذ جایگاه در زنان اینکه به اعتقاد مدیران، گزینش در مردساالری

 با انسانی ابتکارهای آن در که است عملی مدیریت. هستند مؤثر حوزه این بر که است عقایدی از... و تربودناحساسی

 ایجاد باعث جنسیت، مانند فاکتوری نباید وجه هیچ به و شودمی تلفیق هاتجربه و شگردها تخصص، فنون، از وییسودج

 و تخصص داشتن است، مهم مدیریت شیوۀ در شناختیروان خصوصیات بر عالوه که چیزی. شود آن در ناهمگونی

 به تا دارند شایستگی ها،قابلیت این اندازۀ به هاانسان کل و نیست وابسته جنسیت مسئلۀ به که است تبحر و تجربه

 (.1394 جاللوند، و توسلی) کنند پیدا رشد آن در و کرده پیدا ورود مدیریتی هایحیطه

 این به پاسخ در. بود زنان رهبری برتر خصوصیات به زن آموزشی سوپروایزرهای اشارۀ تحقیق، مهم نکات از یکی

 و فردی خصوصیات. بود دیگری جانبی هایموضوع دارای اصلی موضوع نوانعبه زنان رهبری برتر خصوصیات پرسش

 .بودند محتوا این جانبی هایموضوع مراقبت اخالق

 وصف خصوصیاتشان با را... و چرچیل مائو، بودا، ناپلئون، مثل شاخص رهبرهای تاریخ طی در: فردی ویژگیهای

 می تمایز رهبرها غیر از را رهبرها فردی، هایویژگی و صوصیاتخ بر ویژه توجه با رهبری هایویژگی نظریۀ. اندکرده

 که را خصوصیاتی بیشتر که آمد دست به نتیجه این و شد انجام رهبران خصوصیات با رابطه در بسیاری هایپژوهش. دهد

 مورد این .هستند بزرگ پنج نظریۀ وجوه از یکی اساس بر بندیدسته قابل اندشده ظاهر رهبر مختلف هایپژوهش در

. شود تأیید قویاً و مدام طوربه رهبری، هایقابلیت برآورکنندۀ عنوانبه خصوصیات جایگاه است شده موجب

 «بزرگ پنج» از شناسیمسئولیت و بینیخرده همیاری، و هیجانی هوش گشایش، و گراییوجدان گرایی،برون

 (.416-418 صص: 1389 ع،زار ترجمۀ جاج و رابینز) روندمی شمار به رهبری هایویژگی

 اوردنوجودبه بهتر، و ترصمیمانه ابطۀ آوردنوجودبه و ذکاوت و هوش مثل خصوصیاتی به سوپروایزرها زمینه این در

 مردان به نسبت زنان بیشتر قابلیت کار، در بودنمنضبط و منظم کار، هایحساسیت به بیشتر توجه و ترمطلوب هایتوسعه
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 بودند، جانبی محتوا این با مرتبط کدهای که کفایت اساس بر انتخاب برقراری زنانه، و ظریف مدیریت برخورداری و

 .کردند اشاره

 اندیشیدن عشق، پایۀ بر زنانه اخالقی بینش بشریت، حقوق کردنلحاظ زنانه، بیشتر مهر و عدالت: مراقبت اخالق

 .بودند فرعی محتوای این با مرتبط کدهای ،زنان بیشتر خودنظارتی تنش، کردنکم منظوربه تازه راهکارهای

 زنان رهبری برتر هایویژگی اصلی مضمون با مرتبط هایمصاحبه از هاییبخش

 زنان چون بیشتره؛ خیلی آقا یک به نسبت خانم یک برای کارها در عمل سرعت و ذکاوت و هوش کنممی فکر »من

 «شودنمی دیده آقایان در و شده ثابت که است موردی همان ینا. دارند رو زمانهم طوربه کار چندین انجام توانایی

 (.5 شوندۀمصاحبه)

 مدیر ما مثالً... بیشتر ارتباطات بتونن که باشه بهتر شاید کنن، انتخاب زنان از اگر هم را باالتر ردۀ مدیران اگر نظرم»به

 شاید یا نظام اگر گاهاً. رفتمی پیش ترراحت هاکار و بهتر و ترصمیمی ارتباطمان شاید خیلی. بود خانم مونقبلی گروه

 هاپیشرفت خیلی شاید کنه، استفاده کالن هایمدیریت در هم رو هاخانم و باشه داشته هاخانم به بیشتری دید یک دولت،

 (.9 شوندۀمصاحبه) «بشه بیشتر و بهتر

 چون کنن؛می درک رو دانشجو بیشتر شاید دارن، هم زنانه بیشتر عطوفت و انصاف گاهاً هاخانم چون نظرمبه »من

 آقا یک با واقعاً تونننمی که داره وجود مسائل بعضی که هستن هم هاخانم. نیستند آقایان مختص فقط ما دانشجوی

 «رو کارشون کنن وفصلحل و کنن صحبت رو شونقضیه بتونن راحتیبه خانم یک با شاید کنن، مطرحش

 (.6 شوندۀمصاحبه)

 فکر من ها،این و محبت و مهر لحاظ از که ایزمینه مسائل خاطربه دارن، که عطوفتی خاطربه اصوالً هاخانم »خب

 و بشریت حقوق درنظرگرفتن یعنی برسه؛ دارحق به دارن دوست حقه، که چیزی اون اینکه بر شهمی زمینه کنممی

 به هااون چون برد؛ سؤال زیر هم رو هااون شهنمی البته یون؛آقا اینکه تا سوزوننمی دل بیشتر افراد، سایر به نسبت هاخانم

 بهتر خیلی تونهمی دارن، زنان که مدیریتی کنممی فکر شخصاً من ولی هستن؛ جوریاین خودشون مردانه ذات خاطر

 (.3 شوندۀمصاحبه) «است شده گماشته عشق بر مبتنی زنانه اخالقی بصیرت زیرا باشه؛

 داره که اخالقیاتی با داره، که عطوفتی با خانم یک یعنی باشه؛ کنممی فکر من برعکس و نیست تدرس اصالً نظرم»به

 و دوستانهانسان ذات اون با معروف قولبه و بزنه کنار رو مشکالت بکنه، برطرف رو مسائل تونهمی بهتر خیلی خیلی

 کنه کار بهتر خیلی تونهمی داره، که حساسی و ظریف روحیات اون و داره که تنش کاهش جهت نوین تدابیر اندیشیدن
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. گیرهمی نظر در هم رو طرفاون هایخواسته اون همۀ و روحیات و اخالق ایشان، ظاهری مسائل جزبه چون

 (.12 شوندۀمصاحبه) «کنه کار تونهمی بهتر بنابراین هست؛ مدنظرش هم طرفاون هایحساسیت

 هایینیازسنجی گیره،می عهده به رو دیگه جاهای یا پرستاری یا حاال... کی آموزش قسمت خانم یک که وقتی »ببینید

 برای آموزش قسمت مبحث این. داره بیشتری مداومت ده،می که هاییآموزش کنه،می که هاییپیگیری و کنهمی که

 پیدا افزایش آقا نیروی یک هب نسبت کارایی شهمی باعث نیز خود بر زنان بیشتر کنترل و بیشتر کار برایند و بیشتر کارایی

 (.8 شوندۀمصاحبه) «کنه

 تو حتی گفتمی کردنمی صحبت آقایی یک نیست، یادم رو اسمش... از یکی که هاییسخنرانی از یکی »حتی

 باشه، هاخانم برای اگر مدیریت کنممی فکر من که اینه. بهترن هستن، قانونمندتر چون خانممون هایراننده ما رانندگی،

 مسائل و اخالقی مسائل سری یک و دهندمی اهمیت کارها در انضباط و نظم وجود به بسیار چون کننمی رهبری تربه

 بهتری نتایج کنممی فکر بنابراین. زنانه مهربانی و دوستیانسان حس داشتن مخصوصاً هست؛ مدنظرشون بیشتر رو عاطفی

 (.7 شوندۀمصاحبه) «آقایون تا مدیریتشون باشه داشته

 در ولی هستن؛ ترباعطوفت و تربامحبت هاخانم از خیلی از واقعاً هاشونخیلی و قائلم آقایون کار به که احترامی تمام »با

 خاطربه عطوفتش، خاطربه زنانه رهبری یعنی آقایان؛ در تا شهمی بولد مسئله این بیشتر هاخانم جمع تو کلی، جمع

 و بهتر کار که شهمی باعث داره، خانم یک که کار هایظرافت به نمودنهتوج و هاوسواس حتی خاطربه اهمیتش،

 (.8 شوندۀمصاحبه) «نظرمبه بشه انجام تردقیق

 هستن، خوب هاخانم فقط که بگیم خوایمنمی ما و دارن هاخیلی که غلطی فکر اون بره، بین از واقعاً جنسیتی تفاوت »اون

 خانم ما مدیران از باالیی درصد بشه انجام ساالریشایسته اگر کنممی فکر من و هبش انجام ساالریشایسته واقعاً. نه

 در هم درست رهبری و جدیت و مدیریت و توانایی دارند، که مهربانی و عطوفت کنار در که هاییخانم. بود خواهند

 (.1۰ دۀشونمصاحبه) «باشن داشته دنمی انجام که خوبی هایارزیابی و ریزیبرنامه با کنارش

 داریم؛ کاری مشغلۀ هم دو هر پرستاریم، دو هر گممی... بنویسه مشق بیاد بچه که وقتی مثالً داریم، بچه چون ما »ببینید

 خیلی آقا اون از برخورد، برای مثالً یا بچه اون آموزش برای بچه، اون با برخورد برای داره خانم یک که ایحوصله

 و غذا پخت و وروبرفت و وشوشست منزل توی خانم، یک با بکنیم مقایسه خوایمب اگر آقا نیروی یک ولی بیشتره؛

 از دوبرابری بگم جرأت به کاری حجم وجود با. داره رو هااین خانم نیروی ولی نداره؛ رو اتوکشی و امور به رسیدگی

 (6 شوندۀمصاحبه) «بیشتره خانم یک توانایی آقا،

 هاشکلیپ هم شیلی جمهور رئیس شما دونمنمی که طورهمان. ستمردانه رهبری از بهتر کل در زنانه رهبری من نظر»به

 کاخ از وقتی داشت، که ایزنانه عطوفت خاطربه... که انصافی خاطربه خانم این چقدر که نه یا دیدین رو
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 مردم و بوده معهجا محرومان فکر به فقط و فقط و داشته شخصی خونۀ یک فقط که گفتن بیرون، اومد جمهوریریاست

 خاطربه کنممی فکر من. دیدنیه واقعاً خیلی کردن ازش که ایخداحافظی و گرفتن که جشنی یعنی نکردن؛ کارچی براش

 و تربودنموفق من نظربه هاشون،مدیریت تو و کارشون تو دارن که ایزنانه و حساس مدیریت خاطربه عطوفتشون، همون

 (.11 شوندۀحبهمصا) «دیدم رو شنمونه چندین

 

 بحث

 هوش وجود با نمود استدالل توانمی مردان، به نسبت زنان رهبری برتر هایویژگی خصوص در مطالعه این نتایج اساس بر

 و بهتر هایپیشرفت ایجاد آن دنبال به که بهتر و ترصمیمی ارتباط ایجاد و زنان توسط کارها در عمل سرعت و ذکاوت و

 بیشتر عطوفت و انصاف وجود مذکور، موارد بر عالوه. نمود خواهد عمل ترموفق زنان رهبری ،شودمی حاصل نیز بیشتر

 کنترل و تنش کاهش جهت نوین تدابیر اندیشیدن عشق، بر مبتنی زنانه اخالقی بصیرت بشریت، حقوق درنظرگرفتن زنانه،

 کارها در باالیی انضباط و نظم از زنان. درومی شمار به زنان رهبری در مهم موارد جمله از نیز خود بر زنان بیشتر

 به نسبت زنان در مهربانی و دوستیانسان حس داشتن همچنین. دارند کاری هایظرافت به بیشتری توجه و برخوردارند

 و حساس مدیریت داشتن و است شده آقایان به نسبت زنان بیشتر توانمندی افزایش سبب مهم این و بوده ترپررنگ مردان

 در ساالریشایسته استقرار صورت در اوصاف این با. نمایدمی شایانی کمک امور صحیح انجام جهت زنان به زنانه

    تحقیق نتایج. بود وریبهره و کارایی افزایش شاهد توانمی خصوصی و دولتی مراکز سایر و هابیمارستان ها،سازمان

 این دارد، تعلق مردان به معموالً که کنند احراز را پست هایی اگر ولی هستند، مردم ساالر تربیش رهبر زنان دهد می نشان

 دارد وجود مردان در که مردساالری اندیشیدن قالبی و گروه هنجارهای ظاهراً،. می یابد کاهش تدریج به ویژگی ها

 کنند فراموش و دارندبر( رهبر عنوان به) خود شخصی و فردی اولویت های و سلیقه ها از دست زنان، که می شود باعث

 ترجمۀ جاج و رابینز)گیرند پیش در دستوردهی و خودکامه حالت تربیش و است چگونه زنان رهبری شیوۀ که

 . باشد نمی همخوان حاضر تحقیق نتایج با تحقیق این نتایج(. 1389زارع،

 نتیجه گیری

 پیچیده اخالقی تضادهای مدیریت توانایی دارای که دارند نیاز ایحرفه آموزشی سوپروایزرهای به امروز، هایبیمارستان

 رهبری هایچالش رفع زمینۀ در آمادگی جهت ایحرفه هایارزش خصوص در آموزشی سوپروایزرهای آگاهی. باشند

 .باشدمی ضروری ایحرفه و اخالقی هایروش اساس بر مراقبت، اخالق از ناشی
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 از فراتر اخالقیِ زیست هایروایتپیش بازاندیشیِ: آموزگاری اخالقِ اصولِ (1397. )کیوان. بلندهمتان سمیه،. اسدی

 .24-45: ششم سال چهارم، شماره. پژوهی تدریس پژوهشی علمی فصلنامه. دبستان
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 7-42(:42) 11. زنان اجتماعی فرهنگی، شورای فصلنامه. مراقبت اخالق و جنسیت(. 1387. )حسن سید. اسالمی

 

 زنان دیدگاه از کشور کالن هایریزیبرنامه در زنان حضور اجرایی راهکارهای(. 1387. )محمد. خیر شهال،. البرزی

 7-28:2۰ شماره. سیاست و توسعه در زن. دانشگاهی توانمند

 

. مدیریتی هایعرصه در زنان حضور ضرورت مردان، و زنان مدیریت سبک تفاوت. 1394. انسیه جاللوند افسانه، توسلی

 .شرکتی کمیتحا ملی همایش

 

 غیر و آموزشی هایبیمارستان در کاری زندگی کیفیت مقایسه(. 1389. )منیکا. متقی لیال،. ریاحی بهرام،. دلگشایی

. هابیمارستان میانی و ارشد مدیران دیدگاه از دانایی مدیریت با آن رابطۀ و کاشان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

 67-73 ص: 34 مسلسل شمارۀ. 2 و 1 شمارۀ نهم، سال. بیمارستان فصلنامۀ

 

-418 صص. دوم چاپ دوم جلد. نص. تهران. سازمانی رفتار(. 1389( )زارع مهدی ترجمۀ) تیموتی. جاج رابینزاستیفن،

416 

 

 سرسوپروایزر رهبری هایسبک بررسی( 1395. )محمود سید. لطیفی عبدالحسین،. نیسی نسرین،. الهی قاسم،. سعیدی

: 1393 سال در اهواز شهر خصوصی و دولتی هایبیمارستان در شاغل آموزشی سوپروایزر لینیبا صالحیت و آموزشی

 81-9۰(: 1) 15 جلد. رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه مجلۀ. کوتاه گزارش یک

 

 یک عالی؛ آموزش در رهبری از مدیر زنان تجارب(. 1388) سیما. عجمی محمدحسین،. یارمحمدیان, سمیه. طالبیشاه

(. اصفهان) خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه. درسی ریزیبرنامه تربیتی علوم در پژوهش و دانش. کیفی مطالعۀ

 21-4۰.ودومبیست شمارۀ

 

 و درمان بهداشت، وزارت. هابیمارستان آموزشی اعتباربخشی و ارزشیابی راهنمای و استانداردها(. 1395. )باقر. الریجانی

 13 ص. پزشکی آموزش

 

 مطالعۀ یک: اثربخش بالینی سوپروایزر هایویژگی تبیین(. 1391.... )ا فضل. احمدی زهره،. ونکی خدیجه،. نینصیریا

 274- 285 ص ،37 پی در پی دوم، شماره دهم، دوره. ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده دوماهنامه. کیفی
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