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چکیده
قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی در نظام سالمت شامل توجه به شرایط کاری و زندگی تمامی پرستاران بوده است .با این
وجود ،اجرایی نشدن قانون کاهش ساعت کاری ،باعث کاهش انگیزه در پرستاران و بروز نارضایتیهایی همچون قصد ترک
شغل شده است .تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحولگرا و فرسودگی شغلی پرستاران
با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت انجام گرفت .جامعه آماری را پرستاران شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی رشت به تعداد
 185نفر تشکیل دادند  .برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد که درنهایت حجم
نمونه  130نفر تعیین گردید .افراد مورد مطالعه به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور تجزیه و تحلیل نتایج
حاصل از جمعآوری دادههای مربوط به توزیع پرسشنامههای رهبری چندعاملی ،هویت اجتماعی و فرسودگی شغلی ،از روش
حداقل مربعات جزئی و نرمافزارهای  PLS3و  SPSS21استفاده گردید .نتایج یافتههای تحقیق نشان داد که رهبری تحولگرا با
توجه به نقش میانجیگر هویت اجتماعی رابطه معکوسی با فرسودگی شغلی دارد .از طرفی در خصوص نقش تعدیلگری
جنسیت پرستاران ،نتایج مشخص نمود که جنسیت پرستاران نقشی در رابطه رهبری تحولگرا بر هویت اجتماعی ندارد.
درنهایت ،نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین رهبری تحولگرا و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان رسول اکرم از طریق
نقش هویت اجتماعی و نقش تعدیلگری جنسیت پرستاران رابطه معناداری و معکوسی وجود دارد.
کلیدواژهها :فرسودگی شغلی ،رهبری تحولگرا ،هویت اجتماعی ،جنسیت ،بیمارستان تأمین اجتماعی.
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مقدمه

سازمان بهداشت و درمان در سراسر جهان در تالش برای ارائه بهترین کیفیت مراقب از بیمارانشان
هستند ،این در حالی است که همواره از کمبود پرستاران رنج میبرند

(Greenfield, Kellner,

) .Townsend, Wilkinson, & Lawrence, 2014امروزه محققان عالوه بر اینکه یکی از مهمترین عناصر
تغییر در سازمانها را منابع انسانی آن میدانند؛ نیروی انسانی را مهمترین سرمایه هر سازمان نیز قلمداد می-
کنند .در بحث بهداشت و درمان ،فشار برای بهرهوری بیشتر و اثربخشی هزینه نقش مدیران واحد پرستاری
را تحت شعاع قرار میدهد و منجر میشود که آنها به جای تمرکز سنتی بر وظایف بالینی بر روی
مسئولیتهای مدیریتی تمرکز کنند .مدیران واحد پرستاری مدیران رده اولی هستند که مسئولیت مدیریت
منابع را بر عهده دارند ).(Townsend, Wilkinson, & Allan, 2012
از سوی دیگر ،تحقیقات نشان دادهاند که عناصر اصالحی مربوط به زمینه سازمانی با پیامدهای بهبودیافته
افراد ارتباط دارد ) .(Estabrooks et al., 2015عناصر سازمانی همچون رهبری معتبر و در دسترس بودن
منابع سازمانی (همچون فضای فیزیکی ،زمان و  )...ریسک فرسودگی شغلی را کاهش میدهند

(Spence,

) .Laschinger & Fida, 2014بااینحال ،شواهد برای عوامل سازمانی در تناقض با مطالعات صورت گرفته
بر روی کادر درمانی میباشد و نشان میدهد که نیاز به تحقیقات بیشتر در خصوص پیشبینی کنندههای
سازمانی فرسودگی شغلی وجود دارد ).(Cooper, Boulware, Ratner, LaVeist, & Powe, 2016
موضوع فرسودگی شغلی یکی از پدیدههای قرن اخیر بوده و مسئله مهمی در ادبیات روانشناسی است .هر
چند مسلچ و پاینز ( )1978در توسعه مفهوم فرسودگی شغلی نقش مؤثری داشتند ،ولی این مفهوم برای
نخستین بار توسط هربرت فرویدنبرگر در سال ( )1974مطرح شد .اصطالح فرسودگی شغلی را زمانی که
وی عالئم خستگی را در کارکنان خود مشاهده کرد ،بیان کرد .گروهی فرسودگی شغلی را با استرس
شغلی یکی دانستهاند؛ اما به عقیده کارلسون و توماس ( )2006فرسودگی شغلی مفهومی متفاوت از استرس
است ) .(Hakanen, & Bakker, 2017فرسودگی شغلی دارای دو بعد درونی و بیرونی است؛ ابعاد درونی
دربرگیرنده خستگی عاطفی و احساس عدم موفقیت در کار است و ابعاد بیرونی شامل نگرشهای منفی
نسبت به شغل ،زندگی و رفتارهای کنارهجویی از کار میشود .این پدیده یک نشانگان روانشناختی است
و بیشتر در مشاغلی دیده میشود که ساعات طوالنی با انسان در ارتباط هستند .افراد شاغل در چنین
مشاغلی به تدریج احساس میکنند که زیر فشار هستند و ذخایر عاطفی و هیجانی آنها به نفع کسانی که به
آنها خدمت میکنند ،کاسته میشود .نسبت به آنان ،دردها و تقاضاهایشان بیتفاوت شده ،حتی احساس
منفی نسبت به آنها مییابند ).(Peng et al., 2015
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تغییر در سازمان ،فرآیند تحول و دگرگونی است که در رفتارها ،ساختارها ،خطمشیها یا بروندادهای
برخی از واحدهای سازمان رخ میدهد .ازاینرو ،برای جلوگیری از بروز مسائلی اینچنینی ،مدیران رده
اول باید به مدیریت مؤثر منابع انسانی بپردازند .آنها از طریق تأثیرگذاری بر نگرشها و رفتارهای مربوط
به عملکرد ،تأثیر گستردهای بر کارکرد تیمی در سازمان دارند ) .(Bakker, & Costa, 2014یکی از این
راهکارها اعمال رهبری تحولگرا 1میباشد .درواقع ،رهبری تحولگرا در جستجوی تغییر و تحول در
راستای اهداف و مأموریت سازمان و متناسب با شرایط محیطی بوده تا از این طریق به زیردستان اجازه دهد
برای اهداف متعالی سازمانی تالش کنند ) .(Zahedi, Ebrahimpour, Khalili, 2013به نظر میرسد
رهبری تحولگرا که از ثبات الزم برخوردار بوده ،با توجه به ویژگیهای تأثیرگذارش همچون الهامبخشی،
امیدآفرینی و معن ابخشی به زندگی کاری منابع انسانی در حوزه مسئولیت خود ،میتواند کارکنان را از
آسیبهای مخرب و جبران ناپذیر بیگانگی شغلی و بیگانگی از خود مصون داشته و به سمت و سوی تعالی
و پیشرفت سوق دهد.
بر این اساس ،رهبران تحولگرا سهم قابل توجهی در بهبود عملکرد سازمانی دارند

& (İşcan, Ersarı,

) .Naktiyok, 2014این نوع از رهبری به عنوان عامل کاریزماتیک بوده و خصوصیات مربوط به آن را
برای تحریک آمال و آرزوهای زیردستان و تغییر سیستمهای سازمانی در جهت دستیابی به الگوهای
عملکرد باال به کار میگیرد .به عبارتی ،رهبر تحولگرا با نشان دادن نفوذ ایده آل یا کاریزما ،تحریک
فکری ،ارزیابی فردی و زیر نظر گرفتن افراد ،زیردستان خود را تشویق به ارتقاء عالیق خود و دستیابی به
اهداف فوقالعاده میکند ).(Casida & Parker, 2011
بهطورکلی ،تمایل رو به رشدی در خصوص نقش رهبری پرستاری در سیستمهای بهداشت و درمان شکل
گرفته ،زیرا اعتقاد بر این است که رهبری مؤثر عامل تعیین کننده در محیط کاری سالم و برتری پرستاری
میباشد ) .(Andrews, Richard, Robinson, Celano, & Hallaron, 2012; Weberg, 2010رهبری
تحولگرا با قادر کردن توسعه تیمهای کاری منسجم و سازگار که ممکن است منجر به افزایش کیفیت
مراقبت از بیمار شوند ،سبک ایده آلی از رهبری پرستاری را نشان میدهد .در پرستاری ،رهبری تحولگرا
وظیفهای بسیار مهم در ایجاد محیط کار سالم و حفظ پرستاران بر عهده دارد .رهبری تحولگرا مرتبط با
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افزایش رضایت شغلی ) ،(Lu & Gursoy, 2016قصد ماندن

(Cowden, Cummings, & Profetto-

) McGrath, 2011و کاهش ترک شغل ) (Lizano & Barak, 2015میباشد.
در مقایسه ای فراتحلیل بین رهبری زنان و مردان ،رهبران زن نسبت به همتایان مرد خود بیشتر به اتخاذ
رهبری تحولگرا میپرداختند ) .(Eagly, Johannesen-Schmidt, & van Engen, 2003کارگران زن
سبک رهبری کارگرمحور را بیشتر از کارگران مرد ترجیح میدهند و بررسی مدیران زن نشان میدهد که
اولویتشان بیشتر به سمت سبکهای رهبری دموکراتیک

و مشارکتی میباشد (Eagly & Johannesen-

) .Schmidt, 2001این تفاوتهای جنسیتی حمایت بیشتری را برای مدیران پرستاری ،مخصوصاً مدیران
واحد پرستاری ،برای اتخاذ رویکردهای رهبری تحولگرا ارائه میکنند.
از طرفی ،داشتن هویت اجتماعی به افراد این امکان را میدهد که حس کنند با تیمی در ارتباط میباشند
که آنها را قادر به پذیرفتن دیدگاههای گروه کرده و در جهت اهداف گروه و منافع آن اقدام میکند.
نظریه هویت اجتماعی عنوان میکند که افرادی مرتبط با نهادهای اجتماعی مهم در زندگی خود در تالش
برای تعریف حس خود هستند و خود را از نظر ویژگیهای مشترک که آنها را از دیگران متمایز میکند،
ارزیابی میکنند ).(Willetts, & Clarke, 2014
هویت اجتماعی افراد ،با توجه به عضویت آنها در گروههای اجتماعی تعیین میگردد ،زیرا هویت به
وسیلۀ روابط میان گروههای فرهنگی و اجتماعی ایجاد میشود .از همین رو ،افراد مانند ابزاری در دست
جامعه و فرهنگ عمل میکنند که به واسطه حضور در میان آنها ،وجود خود را نمایان میسازند .این
مقوله به طور مداوم و روزمره ،در زندگی افراد ایجاد شده و در فعالیتهای بازتابی انسان ،مورد حفاظت و
پشتیبانی قرار میگیرد ).(Croft, Currie, & Lockett, 2015
در مجموع ،با توجه به نقش بسیار حساس پرستاران و لزوم توجه به شرایط شغلی و روحی این افراد از یک
سو و مشکالت و چالشهای روحی و جسمی آنها در شرایط مختلفی مثل شیوع ویروس کرونا در سال
جاری ،هدف و دغدغه اصلی تحقیق حاضر پاسخگویی به این سؤال است که «رهبری تحولگرا از طریق
هویت اجتماعی و با توجه به نقش تعدیلگر جنسیت پرستاران ،چه تأثیری بر فرسودگی شغلی پرستاران
شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی رشت میگذارد؟»

بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحولگرا و فرسودگی شغلی

277

مبانی نظری تحقیق
فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی با نشانههایی مانند خستگی ذهنی ،خستگی فیزیکی ،جدا شدن از کار و کاهش
صالحیت همراه میباشد و صرفه نظر از نوع کاری که انجام میشود میتواند همراه با از دست دادن
انرژی ،افزایش تحریکپذیری و خواب و مشکالت بیشتر شود .ریسک فاکتورهای آن شامل حجم کار
باال ،وظایف یکنواخت ،درگیری با مافوق و همکاران و قرار گرفتن در معرض رفتار پرخاشگرایانه از
جانب مشتریان میباشد ).(Danhof-Pont, van Veen, & Zitman, 2011
فرویدنبرگر و همکاران ( )2001معتقدند که فرسودگی شغلی یک مفهوم سه بُعدی است که بُعد مرکزی و
آشکار آن فرسودگی هیجانی 1است ،وقتی افراد در مورد تحلیل رفتگی خود سخن میگویند بیشتر به بُعد
خستگی تأکید دارند ،درشرایطی که بین ارائه دهنده خدمت و گیرنده آن فاصله ایجاد شود به آن مسخ
شخصیت 2میگویند که بُعد دوم تحلیل رفتگی است ،بُعد فقدان موفقیت فردی 3بُعد سوم تحلیل رفتگی
است که در شرایط تحلیل رفتگی کاهش مییابد

& (Jalali Farhani, Sajjadi, Alidoush Ghahfarhi,

).Islami, 2011
فرسودگی شغلی محصول استرس طوالنی مدت در محل کار میباشد .عالئم این سندرم زمانی آشکار
میشود که تواناییهای فرد برای تقاضاهای محیط کار کافی نباشد .خستگی احساسی (خستگی مزمن،
اختالالت خواب ،عالئم جسمی مختلف) به صورت کاهش انرژی و احساس تخلیۀ توان روحی ،مسخ
شخصیت (واکنش منفی ،عاری از احساس و توأم با بی اعتنایی مفرط نسبت به همکاران و مراجعین،
احساس گناه ،گوشه گیری ،کاهش کار و فعا لیت روزانه) به معنای جدایی روانی فرد از شغلش و کاهش
احساس کفایت شخصی( ،کاهش احساس شایستگی و موفقیت در حرفه ،نارضایتی از کار ،احساسات
منفی بر شکست و ناتوانی ،از دست دادن قدرت تشخیص و درک ،حس دائمی از اجحاف و استثمار و
کاهش عملکرد شغلی) سه بُعد مختلف فرسودگی شغلی میباشد .این سندرم اثرات متعددی در زندگی
اجتماعی ،فیزیکی و روانشناختی فرد بجای میگذارد

(Talaei, Mokhber, Mohammad Nejad,

).Samari, 2008
________________________________________________________________
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فرسودگی شغلی یک باره به وجود نمیآید ،بلکه در پنج مرحله شکل میگیرد که عبارتند از:

-۱مرحله ماه عسل :1زمانی است که ما در جایی استخدام میشویم و با شور و شعف خاصی کار خود را
شروع میکنیم .ممکن است زودتر از وقت معمول سرکار حاضر شویم و دیرتر هم محیط کار را
ترک کنیم .شروع به کار ،ذخایر و انرژی ما را خارج میکند .اگر تقویت ،تحسین ،تشویق و
رضایت به دنبال کار نباشد ،کاهش انرژی آغاز میشود و فرد بدون آنکه خودش متوجه باشد ،به
تدریج از انرژی جسمی و روانی تهی میشود.
-۲عدم انرژی :2مرحلهای است که فرد احساس کم آوردن انرژی میکند و نارضایتی شغلی و خستگی
شروع میشود و فرد سعی می کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار ،مواد مخدر ،مشروب ،انجام
دادن خریدهای تفننی ،خوابیدن زیاد به نوعی خود را فریب دهد.
-۳آغاز نشانههای مزمن فرسودگی :3در این مرحله احساس خستگی مزمن ،سردردهای دورهای ،ترش
کردن معده ،خشم و افسردگی شدید ،شدت پیدا میکند.
-۴بحران :4در این مرحله بدبینی عمیق ،شک به تواناییهای شخصی ،حساس بودن به بیماریهای
جسمی ناشی از درماندگی و ناامیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکالت پدید میآید.
-٥مرحله به بنبست رسیدن :5یعنی فرد ،مستعد خطر از دست دادن شغل میشود .با مراجع ،همکاران و
مدیر در محل کار درگیر میشود در خانه نیز با همسر و فرزندان خود برخوردهای مکرری نشان
میدهد ).(Rasouli, 2012

فرسودگی شغلی باعث پرخاشگری ،کاهش در عملکرد و کاهش کیفیت و شایستگی در کار نه فقط در
کسی که دچار خستگی شده است بلکه در افرادی که در تعامل با او هستند نیز ایجاد میشود .فشارهای
روانی ناشی از شغل از جمله استرسهایی هستند که اگر بیش از حد باشند میتوانند با ایجاد عوارض
جسمی ،روانی و رفتاری برای فرد ،سالمت وی را به خطر بیاندازند .همچنین وجود این فشارها با تهدید
________________________________________________________________
1

Honeymoon Stage
Fuel Shortage Stage
3 Choronic Sympotom Stage
4 Critical Stage
5 Hitting the Wall Stage
2
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اهداف سازمانی میتواند موجب کاهش کیفیت عملکرد فرد گردد

(Rahmani, Bahshid,

).Zamanzadeh, & Rahmani, 2010
رهبری تحولگرا

سازمان ها جهت انطباق با دنیای متغیر و متحول امروزی برای نهادینه کردن جو خالقیت و نوآوری در
سازمان ،باید قادر باشند استراتژیهایی را جهت هدایت و کنترل این تغییرات به مدد رهبران تحولگرا
ایجاد کنند .درواقع رهبران تحولگرا با استفاده از ترغیب ذهنی پیروانشان و تحریک افکار نوآور آنان در
کل سازمان ،جو سازمانی انعطافپذیری بهوجود میآوردند که احساس کارکنان را به چالش کشیده و
آنها را وادار میدارد که در جستجوی دیدگاههای جدید نوآورانه در شغلشان باشند

& (Gumusluoglu

).Iles, 2009
رهبری تحول آفرین در جستجوی اتصال میان عالیق فردی و جمعی است تا از این طریق به زیردستان
اجازه دهد برای اهداف متعالی تالش کنند ) .(Allameh & Davoodi, 2011این گونه رهبران تحول
آفرین قادر به متحد کردن پیروان خود با توجه به تواناییشان در تغییر اهداف و اعتقادات پیروان هستند.
آنها ارزشها و نگرشهای جاری سازمانها را ایستا نمیدانند ،بلکه در جستجوی تغییر و تحول در
راستای اهداف و مأموریت سازمان و متناسب با شرایط محیطی هستند

(Humphreys & Einstein,

) .2003ابعاد رهبری تحولگرا که مورد تأیید اکثر محققان است عبارتند از :نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام
بخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی ):(Amram, 2005

 نفوذ آرمانی :عامل اول رهبری تحولگرا ،رهبرانی را شرح میدهد که به عنوان مدلهایی قوی برایپیروان عمل میکنند .پیروان توسط این رهبران شناخته میشوند و میخواهند با آن رقابت کنند.
 انگیزش الهامبخش :الهامبخشی ویژگی رهبرانی است که انتظاراتی فرا روی پیروان قرار میدهند و ازتحریک احساسات و عواطف آنان برای تحقق این انتظارات سود میجویند .این عامل توصیفکننده
رهبرانی است که از پیروانشان انتظارات باال دارند و به آنها از طریق انگیزش ،الهام میبخشند تا در
راستای افزایش تعهد آنان گام برداشته و تحقق چشمانداز مشترک را تسهیل نمایند
).Molero, & Mangin, 2011

(Moriano,
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 ترغیب ذهنی :رهبرای تحولگرا ،ترغیب ذهنی را به منظور به چالش کشیدن افکار و تصورات وخالقیت و نوآوری پیروان و همچنین در جهت افزایش دانش آنان به کار میگیرند

(García-

).Morales, Jiménez-Barrionuevo, & Gutiérrez-Gutiérrez, 2012
 مالحظات فردی :توجه به دیگران یکی دیگر از جنبههای مهم رهبری تحولگرا است .این مقولهتأثیر مبتنی بر رضایتمند ی پیروان ،رهبران و به طور کلی اثربخشی دارد .این عامل زمانی رخدهد که
رهبر به پیروان خود در راستای رسیدن به نیازهای مطلوبشان خدمت میکند و در جهت توسعه توان
بالقوه افراد تالش میکند ).(Horwitz et al., 2008
رهبران تحولآفرین به چند دلیل مؤثر هستند :آنها قادرند هم پیروان خود را متحد کنند و هم اهداف و
باورهای پیروان را تغییر دهند .رهبران تحولآفرین تصویری از یک چشمانداز آینده را به پیروان خود ارائه
میکنند و قادر به برانگیختن کارکنان برای مشارکت در آن چشمانداز هم هستند .رهبران تحولآفرین
زیردستان را برای انجام کار بیش از حد انتظار برمیانگیزانند .یک رهبر تحولآفرین ،تغییر را در کل
سازمان القا کرده و چشماندازی هم برای مدیران و هم کارکنان خلق میکند .الگوی رهبری تحولآفرین
به جای تمرکز بر ویژگیهای شخصی رهبر ،بیشتر بر روی چیزی که رهبر انجام میدهد تمرکز میکند .در
محیطهای متالطم ،رهبران تحولآفرین احتماالً مؤثرترند ،زیرا آنها به دنبال روشهای جدید کار کردن و
در جستجوی فرصتهایی برای مواجهه با ریسک هستند ،پاسخهای مؤثر را به پاسخهای کارا ترجیح
میدهند و احتماالً از وضع موجود کمتر حمایت میکنند ).(Casida & Parker, 2011
هویت سازمانی

موضوع و ماهیت هویت ،یکی از مسائل چالشبرانگیز ادبیات روانشناسی بوده که در دهههای اخیر
موردتوجه بسیاری از روشنفکران ،اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است و ازآنجاییکه بیشتر این
تأملها ،فاقد وجه تجربه و عینیاند ،معموالً بر پایۀ پیشفرضها ،ذهنیات و گرایشهای شخصی (نه الزامات
به صورت نظریهای) دربارۀ هویت قضاوت میشود ).(Willetts, & Clarke, 2014
ازآنجاییکه انسانها موجوداتی اجتماعی هستند ،پس دارای هویت اجتماعی هستند« .زندگی اجتماعی
انسان بدون وجود راهی برای دانستن اینکه دیگران کیستند و بدون نوعی درک از اینکه خود ما کیستیم
غیر قابل تصور است  ...بدون وجود چارچوبی برای مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویتهای فردی،
من همان بودم که شما هستید ،هیچ یک از ما قادر نمیبود با دیگری نسبت معنیدار یا سازگاری برقرار
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(Sieger, Gruber, Fauchart, & Zellweger,

).2016
به طور کلی ،در تحلیلهای جامعه شناختی از هویت ،باید چهار مؤلفه اصلی را در نظر گرفت:
 )1نخست ،هویت در ارتباط با دیگر کنش گران اجتماعی ظهور میکند .این کنش گران ،خود در
کنشها و تعامالت گفتاری خلق می شوند و در کلیت جامعه از طریق خودفهمی و خودشناسی معنا
مییابند .هویت اجتماعی دستاوردی عملی ،یعنی یک فرآیند است .هویتهای اجتماعیِ فردی و
جمعی را میتوان با به کار گرفتن کنش متقابل دیالکتیکی درونی و برونی فهم کرد؛
 )2دوم این که هویتها وجوهی روائی دارند و ما میتوانیم آنها را به مثابه داستانهایی تلقی کنیم که
مردم درباره خود و به منظور استمرار و تداوم در موجودیت خویش میگویند .چنین روایتهایی
اساس حافظه جمعی و بیانگر وجوه عمومی تعامل با دیگران است .هر جامعه مجموعهای هماهنگ از
نمادها را میسازد ،یعنی انگارهای که از طریق آن ،جامعه خود را بازتولید میکند و به ویژه جمع را
به خودش مینمایاند ،هویتها و نقشها را تقسیم میکند و نیازهای جمعی و هدفهایی را که باید
تحقق یابند ،بیان مینماید؛
 )3سوم این که هویت مربوط به ارتباط خود با دیگری است که در آن هویت ،مبتنی بر تفاوت با
دیگران است« .هویت شیوه شناسایی «خود» توسط عوامل و متغیرهای «دیگر» است تا فرد خودش را
بشناسد یا خود را به دیگری بشناساند» (احمدی ،ص  .)190حضور دیگران نه تنها زمینه را برای
درک هویت ما فراهم میآورد ،بلکه در عین حال به طور فعاالنهای آن را میسازند .آنها این کار را
نه فقط به واسطه نامگذاری و رده بندی ،بلکه از طریق چگونگی واکنشی که به ما نشان میدهند و
رفتاری که با ما میکنند به انجام میرسانند؛
 )4چهارم آن که هویت جمعی دربردارنده هویتهای همپوشان است که در آن چندین الیه هویتی به
چشم میخورد ،نظیر هویت سیاسی ،هویت قومی ،هویت دینی و غیره ).(Croft et al., 2015
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

بیگمان زیر بنای بخش بزرگی از بیماریهای جسمی ،پریشانیهای روانی ،تحمل فشار روانی و
ناتوانی فرد برای مقابله با آن است .هرچند بسیاری از شغلها فشار روانی را نیز به همراه دارد ،اما دست
اندرکاران آن میدانند چگونه با چنین فشارهای تنشزایی مقابله کنند و با وجود انگیزشهای تنشزایی
که در کار روزانه با آن رو به رو میشوند ،میدانند چگونه از آثار زیان آور آن دوری گزینند؛ اما برخی
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از افراد بدین اندازه توانایی یا امکان الزم برای مقابله یا فرار از انگیزشهای تنشزا را ندارند و همواره در
توانایی یا امکان الزم برای مقابله یا فرار از انگیزشهای تنشزا را ندارند و همواره در معرض این انگیزش-
ها هستند .چنین افرادی دچار فرسودگی شغلی میشوند و مشکل خود را در زمینههای گوناگون شناختی،
هیجانی و رفتاری نشان میدهند ).(Garousi Farshi & Moslemi, 2005
مطالعات معدودی به بررسی تأثیر سبکهای رهبری بر فرسودگی شغلی پرداخته است .برای مثال،
زوپیاتیس و کنستانتی ( )2010نشان دادند که رهبری تحولی رابطه معنادار مثبتی با موفقیت فردی و
رابطهای منفی با خستگی عاطفی و مسخ شخصیت دارد .همچنین ،رولد و شولتز ( )2009در تحقیق خود
دریافتند که بعد مالحظات فردی سبک رهبری تحولی رابطهای منفی با نارضایتی دارد و بعد مدیریت بر
مبنای استثناء انفعالی از سبک رهبری تبادلی رابطهای مثبت با چهار شاخص استرس مزمن دارد و سبک
رهبری عدم مداخلهای منجر به نارضایتی پیروان میگردد و رابطهای منفی با فشار عملکرد دارد.
نتایج مطالعه هیلدنبراند و همکاران ( ) 2018نشان داد که تالش کارکنان در محیط کاری تعدیل کننده
رابطه بین رهبری تحولگرا و کاهش فرسودگی شغلی است .همانطور که پیشبینی میشد ،این رابطه با
توجه به شخصیت کارکنان تعدیل گردید ،به طوری که بر روی رشد و فرسودگی شغلی آنها تأثیر
گذاشت ) .(Hildenbrand, Sacramento, & Binnewies, 2018هرمان و چیو ( )2014در بررسی «رهبری
تحولگرا و عملکرد شغلی :دیدگاه هویت اجتماعی» نشان دادند که تمایز فردی واسطۀ رابطه بین رهبری
تحولگرا متمرکز بر فرد و رفتار خالق است ،در حالی که هویت گروهی واسطۀ روابط بین رهبری
تحولگرا متمرکز بر گروه و رفتارهای شهروندی سازمانی مربوط به افراد و گروهها است.
جاکسون و همکاران در سال  2013دریافتند که بین میزان مشارکت بیشتر در تصمیم گیریها ،تعهد
کاری و افزایش اثربخشی با رفتارهای رهبری تحولآفرین ارتباط مثبت و مستقیمی مسبت به سایر
سبکهای رهبری وجود دارد ) .(Herman, & Chiu, 2014از طرفی ،بیراسناو ( )2014نشان داد که رهبری
تحولگرا تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان داشته است .همچنین یادگیری سازمانی به طور مستقیم و غیر
مستقیم از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت داشته است و درنهایت مشخص شد که نوآوری
سازمان سبب بهبود عملکرد سازمانی شده است ).(Birasnav, 2014
نتایج بدست آمده از پژوهش مورالس وهمکارانش ( )2012گویای این بود که شرکتها وسازمانها به
رهبری تحولآفرین نیاز دارند تا عملکرد خود را ،به منظور تغییر محیط کسب و کار در زندگی واقعی،
بهبود دهند .همچنین این نتایج نشان میدهد که سبک رهبری تحولآفرین ازطریق نوآوری و یادگیری
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سازمانی به طورهم زمان بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارند ) .(García-Morales, et al., 2012اوزشاهین
و همکاران ( )2011در مطالعه خود دریافتند که ایجاد نگرش به یادگیری ،تعهد به یادگیری ،بصیرت
مشارکتی و گشودگی ذهنی ،واسطهای برای تأثیر رهبری روابطگرا و وظیفهگرا بر عملکرد شرکت
میباشد ).(Özsahin, Zehir, & Acar, 2011
در ایران نیز بحرینیان ،خانجانی و آرانی ( )2014در تحقیقی به بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر
درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی پرستاران پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که درمان
پذیرش و تعهد به صورت معناداری باعث کاهش میزان فرسودگی شغلی و اجتناب تجربهای ،در مقایسه با
گروه کنترل شد .از طرفی ،تابلی و همکاران ( )2015در مقاله خود دریافتند که متغیرهای هوش هیجانی،
مهارت سیاسی و سبک رهبری مدیران میتوانند بر رضایت شغلی کارکنان در سازمان تأثیر گذارند .از
طرفی متغیرهای مهارت سیاسی و هوش هیجانی با تأثیر بر سبک رهبری تحولگرا منجر به افزایش رضایت
شغلی کارکنان میشود.
شاه منصوری و سکوت آرانی ( )2015در پژوهشی به تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی
کارکنان در شهرداری شهرستان آران و بیدگل پرداختند .بر اساس نتایج مطالعه آنها ،تأثیر سبک رهبری
تحول آفرین و کلیه ابعاد آن بر خودکارآمدی کارکنان شهرداری شهرستان آران و بیدگل معنادار و مثبت
ارزیابی شد .دامغانیان و حاج کاظمی ( )2014در پژوهش خود دریافتند که از میان ابعاد رهبری
تحولآفرین ،بعد مالحظات فردی بیشترین تأثیر را در ایجاد رهبری تحولآفرین داشته است .بعد از آن،
ابعاد ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی و درنهایت انگیزش الهام بخش به ترتیب دارای بیشترین اثر هستند.
مرتضوی و نیککار ( )2014در مطالعهای دریافتند که سبک رهبری تحول آفرین بر عدالت سازمانی و
عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضالب مشهد اثر معناداری دارد .از
طرفی ،نتایج پژوهش رضازاده و عزیزی ( )2013حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رهبری تحولآفرین بر
گرایش کارآفرینانه بود.
فرازجا و خادمی ( )2011در مقالهای تحت عنوان بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحولگرا و
تعاملگرا و نگرش به تغییر سازمانی به تحلیل ارتباط مزبور پرداختند .نتایج پژوهش آنها بیان گر رابطه
معنادار رهبری فرمند با نگرش شناختی به تغییر سازمانی ،تحریک ذهنی با نگرش شناختی و رفتاری ،پاداش
مشروط با نگرش شناختی ،عاطفی و رفتاری و مدیریت مبتنی بر استثناء با نگرش عاطفی بود که رابطه ابعاد
رهبری تعاملگرا با نگرش عاطفی به تغییر سازمانی ،منفی بوده است .از طرفی ،نتایج تحقیق جاودانی
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( )2011مشخص نمود که بین میزان تحو لآفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان ،رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد؛ اما بین میزان تعاملگرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان ،رابطه معنادار وجود ندارد و
تعامل تحولآفرینی و تعاملگرایی مدیران نیز بر تعهد سازمانی معلمان ،تأثیر معنادار ندارد .همچنین ،بین
میزان تحو لآفرینی مدیران زن و مرد تفاوت معنادار مشاهده شد (مدیران زن ،تحو لآفرینی بیشتری را
از خود نشان میدهند)؛ اما بین میزان تعاملگرایی مدیران زن و مرد تفاوت معنادار مشاهده نشد.
ضیائی و نرگسیان ( )2010در مطالعهای در رابطه بین سبک رهبری تحولآفرین و کاهش تحلیل رفتگی
کارکنان نشان دادندکه سبک رهبری تحولآفرین تأثیر مهمی در کاهش تحلیل رفتگی کارکنان
کتابخانهها و ابعاد آن (فرسودگی عاطفی ،کاهش بازده عملکرد شخصی و مسخ شخصیت) دارد.
همچنین الماسیان و رحیمی کیا ( )2011در مطالعه خود دریافتند که بین سبکهای رهبری مدیران و
فرسودگی شغلی رابطه معنیدار وجود دارد .با توجه به مطالب ارائه شده و جنبههای مختلف بررسی شده،
مدل و فرضیههای تحقیق به صورت زیر میباشد که در آن متغیر رهبری تحولگرا به عنوان متغیر مستقل،
هویت اجتماعی به عنوان متغیر میانجی ،جنسیت به عنوان متغیر تعدیلگر و درنهایت متغیر فرسودگی شغلی
به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است.

فرسودگی شغلی

رهبری تحولگرا

هویت اجتماعی

جنسیت پرستاران
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق حاضر عبارتند از:
فرضیه اصلی:
بین رهبری تحولگ را و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان رسول اکرم از طریق نقش میانجی هویت
اجتماعی و نقش تعدیلگری جنسیت رابطه معناداری وجود دارد.
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فرضیههای فرعی
فرضیه  :1رهبری تحولگرا با توجه به نقش میانجی هویت اجتماعی بر فرسودگی شغلی تأثیر میگذارد.
فرضیه  :2رهبری تحولگرا با توجه به نقش تعدیلگر جنسیت بر هویت اجتماعی تأثیر میگذارد.
روش تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات ،تحقیقی توصیفی و
از نوع همبستگی است ،بدین صورت که محقق ابتدا به بررسی ادبیات و مبانی نظری پرداخته و سپس با
استفاده از مقیاسهای اندازهگیری هر یک از متغیرها ،اقدام به طراحی پرسشنامهای استاندارد نموده و سپس
بین افراد جامعه آماری توزیع کرده است .ازاینرو ،روش گردآوری اطالعات نیز بصورت میدانی میباشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر پرستاران شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی رسول اکرم رشت به تعداد 185
نفر (شامل  75پرستار مرد و  110پرستار زن) بودند .از آنجای که جامعه آماری مورد پژوهش محدود بود،
لذا از فرمول کوکران جامعه محدود برای اندازهگیری حجم نمونه استفاده شد که درنهایت 130 ،عدد
برآورد گردید .با توجه به حجم نمونه به دست آمده 10 ،درصد بیشتر از نتیجه به دست آمده یعنی تعداد
 143عدد پرسشنامه تهیه و توزیع گردید که احتمال خطا در پر کردن پرسشنامه نیز مدنظر قرار گرفته شود و
درنهایت تعداد  133عدد پرسشنامه به منظور تحلیل و بررسی جمع آوری شد.
ازطرفی ،پس از تأیید روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و همچنین توزیع  30پرسشنامه اولیه برای
بررسی پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ،صحت استاندارد بودن سؤاالت تأیید شده و تعداد مورد
نظر به روش نمونهگیری تصادفی ساده در بین پرستاران شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی رسول اکرم
رشت توزیع شد تا با انتخاب گزینهی مناسب از طیف  5گزینهای لیکرت به سؤاالت پاسخ بدهند .در
قسمت اول پرسشنامه ،سؤاالت جمعیت شناختی مربوط به جنسیت ،سن ،سابقه کاری و تحصیالت مورد
بررسی قرار گرفت تا اطالعات افراد شرکتکننده در مطالعه کامالً مشخص گردد .در قسمت دوم ،هر یک
از متغیرها به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
• به منظور بررسی متغیر رهبری تحولگرا از پرسشنامه رهبری چندعاملی توسعه یافته توسط بأس،
آولیو و آتواتر ( )1996اندازهگیری شد .از  20سؤال ارائه شده برای رهبری تحولگرا از چهار مؤلفه
نفوذ آرمانی (منسوب) ،نفوذ آرمانی (رفتار) ،انگیزش الهام بخش ،تحریک فکری و درنظر گرفتن
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فردی استفاده گردید .آلفای کرونباخ بدست آمده در تحقیق حاضر برای این مقیاس برابر با 0/928
بوده است.
• برای بررسی متغیر هویت اجتماعی از پرسشنامه هینکل ،ویرزما و جرز ( )1989با تعداد  9سؤال
استفاده گردید .آلفای کرونباخ بدست آمده در تحقیق حاضر برای این مقیاس برابر با  0/795بوده
است.
• برای بررسی متغیر فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی اولدنبورگ ۱برگرفته از دمروتی و
همکارانش ( )2010استفاده گردید .دو خرده مقیاس در نظر گرفته شده برای فرسودگی شغلی
عبارتند از خستگی و عدم مشارکت .هر یک از این خرده مقیاسها دارای  8سؤال بودند .آلفای
کرونباخ بدست آمده در تحقیق حاضر برای این مقیاس برابر با  0/873بوده است.
در خصوص تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،از روش آمار توصیفی اعم از جداول توزیع فراوانی ،درصد
فراوانی و  ...هر یک از سؤاالت پرسشنامه و اطالعات جمعیتشناختی ،با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین ،پس از نمره گذاری پرسشنامهها و محاسبه
شاخصهای توصیفی ،به منظور بررسی همبستگی بین متغیرها ،با توجه به وضعیت غیرنرمال بودن توزیع
دادههای متغیر وابسته ،از نرمافزار  PLS3استفاده شد.
یافتههای تحقیق

بررسی نتایج مربوط به اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در حوزههای جنسیت ،سن ،سابقه
کاری و تحصیالت نشان داد که از حوزه جنسیت 55/6 ،درصد از پاسخدهندگان را پرستاران زن به خود
اختصاص داده و  44/4درصد باقیمانده مربوط به پرستاران مرد بوده است .از مجموع  133نفر پاسخدهنده
به پرسشنامههای تحقیق 15 ،درصد از آنان بین  20تا  30سال 45/1 ،درصد از آنان بین  30تا  40سال و
 39/8درصد  40تا  50سال سن داشتند .در خصوص سابقه کاری 5/3 ،درصد افراد دارای سابقه زیر  5سال،
 19/5درصد آنها  6تا  10سال 65/4 ،درصد  11تا  20سال و  9/8درصد پاسخ دهندگان باالتر از  21سال
سابقه کار داشتند .درنهایت ،در زمینه تحصیالت 4/5 ،درصد از افراد دارای مدرک دیپلم 29/3 ،درصد
________________________________________________________________
)Oldenburg Burnout Inventory (OLBI
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فوق دیپلم 60/9 ،درصد دارای مدرک لیسانس و  5/3درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بودند .در
جدول ( ) 1میانگین ،انحراف معیار و واریانس هر یک از متغیرهای تحقیق نیز آورده شده است.
جدول ( :)1توصیف متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

واریانس

رهبری تحول گرا
هویت اجتماعی
فرسودگی شغلی

133
133
133

2/88
3/42
3/21

0/636
0/465
0/592

0/405
0/217
0/351

برای استفاده از تکنیکهای آماری ابتدا باید مشخص گردد که دادههای جمعآوری شده از توزیع نرمال
برخوردارند یا غیر نرمال .در صورتی که دادهها از توزیع نرمال پیروی کنند برای آزمون فرضیهها میتوان
از آزمونهای آماری پارامتریک و در صورت غیر نرمال بودن دادهها باید از آزمونهای آماری
ناپارامتریک استفاده نمود .در جدول ( )2نتایج حاصل از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف 1در مورد
متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول ( :)2آزمون کولموگراف -اسمیرنوف
عامل

معنیداری

مقدار خطا

تأیید فرض

نتیجهگیری

رهبری تحول گرا
هویت اجتماعی
فرسودگی شغلی

0/00
0/00
0/00

0/05
0/05
0/05

H1
H1
H1

نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست

با توجه به نتایج جدول ( ،)2از آنجا که مقدار سطح معنی داری برای تمامی متغیرها کوچکتر از مقدار خطا
یعنی  0/05است ،در نتیجه میتوان گفت که این متغیرها از یک توزیع غیر نرمال در سطح جامعه آماری
پیروی می کنند؛ بنابراین به دلیل غیر نرمال بودن توزیع متغیرها ،برای اجرای تکنیک مدلسازی معادالت
ساختاری میبایست از روش حداقل مربعات جزئی استفاده نمود .در این روش ،ابتدا مدل اندازهگیری برای
اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخصهای سنجش مورد بررسی قرار گرفت .سپس نتایج به دست

________________________________________________________________
Kolmogorov-Smirnov

1
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آمده از مدل ساختاری ارائه گردیده و درنهایت با استفاده از تحلیل مسیر صحت و سقم فرضیههای پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت.
اشکال شماره ( )2و ( ،)3مدل تحقیق را در حالت استاندارد و معنیداری نشان میدهد .آزمون مدل تحقیق
(حالت اعداد معناداری) به منظور به نشان دادن معناداری ارتباط بین متغیرهای تحقیق است .در این حالت
اعدادی معنادار خواهند بود که خارج از بازه ( 1/96و  )-1/96باشند .به این معنی که اگر در آزمون t
عددی بین  1/96و  -1/96باشد ،رابطه آنها بیمعنا خواهد بود.

شکل  :2آزمون مدل تحقیق (در حالت اعداد معنی داری)

از طرف دیگر ،در حالت استاندارد ،اعداد قرار گرفته در جهت رابطه متغیرهای پژوهش ،ضریب مسیرهایی
هستند که شدت رابطه بین متغیرهای مکنون را نمایش میدهند .البته میبایست به این نکته توجه داشت که
ضریب مسیرهایی معنادار هستند که آماره  tآن رابطه در محدوده معناداری قرار گرفته شده باشد.

شکل  :3آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)
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با توجه به اشکال ارائه شده ،در جدول ( ،)3نتایج اثرات متغیرهای مدل تحقیق را در حالتهای مستقیم و
غیرمستقیم نشان داده شده است.
جدول ( :)3نتايج تحلیل مسیر مستقیم و غیرمستقیم در مدل ساختاری
مسیر

معناداری مسیر

ضریب مسیر

رهبری تحولگرا  هویت اجتماعی
هویت اجتماعی  فرسودگی شغلی
جنسیت  فرسودگی شغلی
رهبری تحولگرا  هویت اجتماعی  فرسودگی شغلی

معنادار است
معنادار است
معنادار نیست
معنادار است

-0/508
0/789
0/083
-0/405

بحث و نتیجهگیری

هدف از این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحولگرا و فرسودگی شغلی از طریق هویت اجتماعی با
توجه به نقش تعدیلگری جنسیت پرستاران شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی رسول اکرم رشت بوده
است .با توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده شد که میزان آماره تی بین دو
متغیر رهبری تحولگرا و هویت اجتماعی و همچنین بین دو متغیر هویت اجتماعی و فرسودگی شغلی
خارج از بازه بوده است ،لذا میتوان گفت هر دو رابطه ،رابطه معنادار هستند .درواقع این نتایج نشان
میدهد که نقش میانجیگر متغیر هویت اجتماعی پذیرفته شده است و این فرضیه مورد تأیید است.
همچنین ضریب مسیر این رابطه که برابر است با حاصلضرب ضریب مسیر هر یک از روابط مستقیم آنها،
 -0/405بدست آمده است که نشان دهنده معکوس بودن رابطه مورد نظر است؛ بنابراین ،میتوان گفت که
رهبری تحولگرا با توجه به نقش میانجیگر هویت اجتماعی رابطه معکوسی با فرسودگی شغلی دارد و این
فرضیه تأیید گردیده است .نتایج این فرضیه با تحقیقات تابلی و همکاران ( ،)2015شاه منصوری و سکوت
آرانی ( ،)2015دامغانیان و حاج کاظمی ( )2014و جاودانی ( )2011همراستا میباشد.
در تبیین این فرضیه باید گفت که رهبران تحولگرا ،تواناییهای شخصی را به کار میگیرند تا به ارتقای
آرمانهای دیگران پرداخته و افراد و سازمان را به نقطه باالتری از عملکرد کارآفرینانه هدایت کنند .این
امر سبب تقویت مفهوم اهمیت داشتن فرد ،منحصربفرد بودن ،مشارکت اعضاء ،اشتراک گذاری دانش
گروهی و داشتن جایگاه ویژه فردی میشود که این دالیل کافیست تا افراد شاغل در آن سازمان را از
فرسودگی شغلی و مسائل پیرامون آن یعنی خسته کننده بودن کار ،فشار کاری و فکر کردن در مورد کار
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دیگر جلوگیری کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت دادن رهبران تحولگرا و باال رفتن مفهوم هویت اجتماعی
برای پرستاران ،فرسودگی شغلی در آنها ایجاد نمیگردد.
با توجه به این مسئله ،به مدیران و مسئوالن بیمارستان تأمین اجتماعی توصیه میشود که با ایجاد فضای
کاری مناسب و توجه به مسائلی همچون بررسی دقیق پیشنهادات کارکنان ،کمک و هدایت متناسب با
تالش کارکنان ،صحبت کردن در مورد باورها و ارزشهای کاری ،اهمیت راهنمایی و آموزش ،چشم
پوشی از عالیق شخصی ،تمرکز بر انتقادات و شکایات و بررسی منشأ اشتباهات و تاکید بر حس همکاری،
احساس امیدواری را در بین پرستاران ایجاد کنند و آنها را به حضور هر چه بیشتر در فعالیتهای مربوط به
بیمارستان تشویق کنند .همچنین با مزایای تشویقی گاه و بیگاه و کم کردن استرس در پرستاران ،فرسودگی
شغلی و خستگی را در آنها به حداقل برسانند .همچنین میتوان پیشنهاد نمود که مدیران میتوانند با ایجاد
گروههای پویا در هر یک از بخشهای بیمارستان و درگیر کردن پرستاران در فعالیتهای گروهی ،تحمل
فشار کاری را برای آنها کم کنند و باعث لذت هر چه بیشتر آنها از شرایط کاری و نوع فعالیتشان در
بیمارستان شوند.
در زمینه بررسی فرضیه دوم ،نتایج نشان داد که میزان آماره تی بین دو متغیر تعدیلگر و هویت اجتماعی
خارج از بازه نیست و لذا رابطه مورد اشاره معنادار نمیباشد .بدین ترتیب ،جنسیت پرستاران نقشی در رابطه
رهبری تحولگرا بر هویت اجتماعی ندارد و فرضیه دوم رد میشود .نتایج این فرضیه با فرازجا و خادمی
( )2011همراستا بوده ،ولی مخالف با مطالعات هیلدنبراند و همکاران ( ،)2018مرتضوی و نیککار
( )2014و رضازاده و عزیزی ( )2013میباشد .در خصوص علت رد شدن فرضیه پیشرو ،باید گفت که
هرچند جنسیت افراد در سطح اجتماعی میتواند در مفهوم هویت اجتماعیشان تاثیرگذار باشد و آن را
تحت تأثیر قرار دهد ،اما در بین پرستارانی که وظیفه و نوع فعالیتی که انجام میدهند ،به طور ناخودآگاه
باعث شکلگیری هویت اجتماعی در درونشان میگردد ،تاثیری نداشته باشد .از طرفی حضور رهبران
تحولگرا و نوع مدیریت آنها به واسطه اطمینان به زیردستان ،نگرش مثبت به آینده و خوشبینیشان باعث
تقویت هویت اجتماعی در پرستاران میشوند که همین مسئله نیز باعث از بین رفتن نقش جنسیتی پرستاران
شاغل در بیمارستان میشود.
با توجه به این نتیجه ،به مدیران و مسئوالن بیمارستان تأمین اجتماعی توصیه میشود که ضمن توجه ویژه به
امر یادگیری و برگزاری کالسهای آموزشی در راستای یادگیری هر چه بیشتر پرستاران ،تالش کنند که
بدون توجه به جنسیت پرستاران و با دادن پاداشها و مزایای ،آنها را به سمت فعالیتهای گروهی و کسب
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تجربه در کارهای خدمات بیمارستانی و کمک به بیماران تشویق کنند .همچنین به مدیران هر یک از
بخشها توصیه میگردد تا با مدنظر قرار دادن شرایط جسمی و روحی هر یک از پرستاران بیمارستان،
اقدام به تقسیم فعالیتهای پرستاری و ساعات اضافه کاری آنها نمونه تا با رعایت احترام به شرایطشان،
بیشترین میزان بهرهوری و فعالیت سودمندانه را از آنها دریافت کنند.
درنهایت ،با توجه به نتایج تحقیق ،نقش میانجیگر متغیر هویت اجتماعی بر رابطه رهبری تحولگرا و
فرسودگی شغلی مورد تأیید قرار گرفت ولی نقش جنسیت پرستاران به عنوان متغیر تعدیلگر رابطه رهبری
تحولگرا بر هویت اجتماعی مورد پذیرش واقع نشد ،بدین سبب میتوان متغیر تعدیلگر مدل را در نظر
نگرفت و اذعان داشت ،رهبری تحولگرا با توجه به نقش میانجیگر هویت اجتماعی بر فرسودگی شغلی
تأثیر میگذارد که با توجه به توضیحات مورد اشاره در فرضیه اول ،تأثیر حالت معکوس دارد و با افزایش
مقدار متغیر رهبری تحول گرا ،متغیر فرسودگی شغلی کاهش مییابد؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق نیز
مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این فرضیه همراستا با مطالعات هیلدنبراند و همکاران ( ،)2018اوزشاهین و
همکاران ( ،)2011بحرینیان و دامغانیان و حاج کاظمی ( )2014میباشد.
در راستای نتایج این فرضیه میتوان گفت که فرسودگی شغلی به واسطه خستگی ذهنی ،خستگی فیزیکی،
حجم کار باال ،وظایف یکنواخت ،درگیری با مافوق و همکاران و قرار گرفتن در معرض رفتار
پرخاشگرایانه از جانب مشتریان شکل میگیرد و حضور رهبران تحولگرا و نحوه اهمیت دادن آنها به
پرسنل خود و انرژی مثبتی که در آنها ایجاد میکنند ،باعث وابستگی هر چه بیشتر افراد به سازمان مربوطه
شده و هویت اجتماعیشان را تقویت میکند .از طرفی ،باال رفتن مفهوم هویت اجتماعی و نوع فعالیت
پرستاران با مجموعهای که با آن همکاری میکنند ،از مهمترین مسائلی است که باعث کاهش فراوان
فرسودگی شغلی در آنها میگردد .درنهایت ،باید اذعان داشت که فرسودگی شغلی با مشکالت و اوضاع
نامناسب کاری بیشتر میشود و ایجاد محیطی آرامشبخش و امیدوارانه از سوی رهبران تحولگرا ،به از
بین رفتن این حس در بین پرسنل کمک میکند.
درواقع ،باال بردن نظارت دلسوزانه در خصوص نحوه ارائه خدمات از سوی پرستاران ،تشکیل
کارگروههایی برای انجام فعالیتهای نوآورانه و رفع مشکالت متداولی که پرستاران در زمانهای کاری با
آنها دست و پنجه نرم میکنند ،باعث باال رفتن هویت اجتماعی پرستاران شده و از این طریق ،آنها را از
هرگونه فرسودگی شغلی مصون نگه میدارد .همچنین میتوان با جذب مدیران متخصص و خالق در امر
مدیریت شرایط داخلی بخشهای درمان ،به باال رفتن روحیه و انگیزه بین پرسنل درمان و بهویژه پرستاران
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 ایجاد فضای آرامشبخش و اتاقهای استراحت مخصوص پرستاران و.هر یک از بخشها کمک نمود
احترام به آنها نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در جلوگیری از فرسودگی شغلی این گروه از پرسنل درمان
.میباشد که مدیران و مسئوالن بیمارستانها باید هر چه بیشتر بر روی آنها متمرکز شوند
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