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Abstract
Introduction: Today, traditional management and leadership will not respond to
bumpy and unpredictable healthcare organizations. A transformative leadership with an
appropriate and efficient approach can make the strongest of the weakest organizations.
The purpose of this study was to assess the transformational leadership indicators in the
managers of a military hospital from the perspective of its employees.
Materials and Methods: This study was descriptive-analytic and in terms of its purpose
was practical. The statistical population of this study was all employees of the selected
military hospital in 2016 which selected randomly. Data collected using standard
questionnaire of Castiglione and then analyzed using SPSS 20 software, ANOVA, t-test
and correlation coefficient methods.
Results: The findings showed that the lowest mean of evaluated variables was related to
the managerial attributes associated with charismatic management (21.11 ± 5.22), and
higher mean value was in the components of managerial attributes related to intellectual
motivation in the employees (75 / 28.34 ± 6.8). Also, the results of ANOVA showed that
there was a significant relationship between the components of charismatic features and
place of work and the age groups of employees as well as between the components of
managerial characteristics related to charismatic management and evolving facilitator
management features with previous history of management of staff and place of service
(P <0.05).
Conclusion: Considering that the most important factor in the evolutionary leadership
of the managers in the military hospital is the characteristics associated with mental
stimulation in the staff, it is now suggested that hospital managers provide new initiatives
to evaluate staff and create an enterprise-based culture of continuous improvement,
staffing encourages the development of new skills and rapid adaptation to change, in
order to improve the field of health promotion and effectiveness.
Keywords: Transformational Leadership, Charismatic Characteristic, Hospital
Managers.
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چکیده
مقدمه :امروزه مدیریت و رهبری سنتی پاسخگوی سازمانهای متالطم و غیرقابلپیشبینی بهداشتی و درمانی نخواهد
بود .رهبری تحولگرا با رویکردی صحیح و کارآمد میتواند از ضعیفترین سازمانها ،قویترین را بسازد .هدف پژوهش
حاضر ارزیابی شاخصهای رهبری تحولگرا در مدیران یک بیمارستان نظامی از دیدگاه کارکنان آن مرکز میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی بود .جامعه آماری مطالعه کلیه کارکنان
بیمارستان منتخب نظامی در سال  1394بود که نمونههای پژوهش بهصورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای
جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد کاستیگلون استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS20و آزمونهای
تحلیل واریانس ،ضریب همبستگی و تی تست تحلیل شدند.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد ،کمترین میانگین متغیرهای پژوهش مربوط به مؤلفههای ویژگی مدیریتی مرتبط
با مدیریت کاریزماتیک ( )21/11±1/22و بیشترین آن مربوط به مؤلفههای ویژگیهای مدیریتی مرتبط با ایجاد انگیزه
فکری در کارکنان ( )20/34±9/71میباشد .همچنین نتایج آزمون  ANOVAنشان داد بین مؤلفههای ویژگیهای
کاریزماتیک و محل خدمت و گروههای سنی کارکنان همچنین بین مؤلفههای ویژگیهای مدیریتی مرتبط با مدیریت
کاریزماتیک و ویژگیهای مدیریتی تسهیلکننده تحول باسابقه مدیریت قبلی کارکنان و محل خدمت و گروههای سنی
کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد (.)P<8/81
نتیجهگیری :با توجه به اینکه مهمترین عامل در رهبری تحولگرای مدیران در بیمارستان نظامی ،ویژگیهای مرتبط
با ایجاد انگیزه فکری در کارکنان است ،پیشنهاد میشود مدیران بیمارستان با پیشنهاد ابتکارات جدید برای ارزیابی
کارکنان و ایجاد یک فرهنگسازمانی مبتنی بر بهبود مستمر ،کارکنان را به توسعه مهارتهای جدید و انطباق سریع با
تغییرات تشویق کرده تا زمینه پیشرفت و اثربخشی خدمات سالمتی را در پی داشته باشند.
کلمات کلیدی :رهبری تحولآفرین ،مدیران بیمارستان ،ویژگی کاریزماتیک.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه

یافتهها
بررسی مشخصات دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه بر اساس جدول
زیر نشان میدهد که تعداد  31نفر از افراد شرکتکننده در پژوهش معادل
 %39/9مرد و تعداد  13نفر معادل  %93/1زن بودند 19 .نفر ()%22/01
دارای مدرک دیپلم 13 ،نفر ( )%10/17فوقدیپلم 39 ،نفر ( )%14/42دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی 1 ،نفر ( )1/42کارشناسی ارشد و  4نفر ()1/71
دارای دکترای عمومی و باالتر بودند .میانگین سنی ،سنوات خدمتی و سابقه
مدیریت قبلی افراد شرکتکننده در پژوهش به ترتیب ،30/29 ± 0/4
 13/19 ± 9/814و  2/7 ± 1/93سال بود .به لحاظ سطح تحصیالت اکثراً
دارای تحصیالت پرستاری ( )%78/8بودند %18 .درصد از آنان به لحاظ نوع
استخدام رسمی بودند.
سایر مشخصات دموگرافیک در جدول زیر آمده است.

مجله پژوهش سالمت؛ دوره چهار؛ شماره یک؛ صفحات 64-83

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.4.1.38

مطالعه حاضر از نوع توصیفی که بهصورت مقطعی در سال  1394در تمام
بخشهای بستری ،اورژانس و قسمتهای اداری بیمارستان منتخب نظامی
انجام گرفت کلیه که جامعه موردمطالعه آن را کارکنان بیمارستان منتخب
نظامی بوده ،معیار ورود به مطالعه نیز داشتن تحصیالت لیسانس و باالتر
برای کارکنان قراردادی و دیپلم و باالتر برای کارکنان رسمی میباشد روش
نمونهگیری در این مطالعه نمونهگیری با توجه به واحدهای مدیریتی،
بخشهای درمانی ،واحدهای پرستاری و بستری ،دفاتر مدیریتی و
پاراکلینیک های تشخیصی و درمانی و واحدهای اداری برای هر طبقه شغلی
تعدادی از کارکنان را بهصورت تصادفی طبقهای در نظر گرفتیم .حجم نمونه
با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و جدول مورگان تعداد  99نفر به
دست آمد که با احتساب ده درصد ریزش حجم نمونه ،تعداد  181پرسشنامه
بین نمونه موردنظر توزیع و تعداد  04پرسشنامه صحیح جمعآوری گردید.
برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه استاندارد رهبری تحولگرا کاستیگلون
که مشتمل بر دو بخش اطالعات فردی و دموگرافیک کارکنان و سؤاالت
( 39سؤال) مربوط به چهار بعد اصلی مطالعه شامل ویژگیهای مدیریتی
مرتبط با مدیریت کاریزماتیک کارکنان ( 9سؤال) ،ویژگیهای مدیریتی
مرتبط با ایجاد انگیزه فکری در کارکنان ( 18سؤال) ،ویژگیهای مدیریتی
که مالحظات فردی را نشان میدهد 18( :سؤال) ،ویژگیهای مدیریتی که
تحول را تسهیل میکنند ( 18سؤال) اختصاص داشت استفاده شد [.]17
نحوه نمرهگذاری گزینههای پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت 1
گزینهای که در آن گزینههای کامالً موافقم ( ،)1موافقم ( ،)4نه موافقم نه
مخالفم ( ،)3مخالفم ( )2و کامالً مخالفم ( )1در نظر گرفتهشده است .روایی
محتوایی پرسشنامه با استفاده از فرم  CVRو  CVIالوشه از دیدگاه  0نفر
از صاحبنظران برای تمام سؤاالت  8/79به دست آمد .پایایی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  8/949محاسبه گردید .برای تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssاز شاخصهای پراکندگی مرکز و
آزمونهای آماری ضریب همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون) و
رگرسیون ،آزمون  T Testو  Anovaاستفاده کردیم درنهایت P<8/81
معنیدار تلقی گردید.
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مدیران در راستای نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه در
محیط رقابتی امروز ،در پی شناسایی و بهرهگیری بهینه از منابع و
سرمایههایی هستند که تحصیل آنها هزینهها و زحمات فراوانی دارد []1
و مدیرانی پیروز این میدان هستند که سرمایههای مذکور را به
اثربخشترین ،کاراترین روش ممکن با ایجاد تغییر در مدیریت و تحول در
سازمان همزمان با پیشرفت سریع علم و فنآوری و پیچیده شدن اوضاع
سیاسی و محیط اجتماعی بهکارگیرند ،تحول در سازمان به تغییر اساسی
در فلسفه مدیریت ،آموزش ،چارچوب تفکر ،فرهنگ و راهکارها نیاز دارد [,1
 .]2با توجه به اهمیت این موضوع در سازمانها اندیشمندان و پژوهشگران
مدیریت ،در پی کشف ویژگیها و خصوصیات مدیران موفق در سازمانها
برآمدند و همواره در تالش هستند تا مشخصات مدیر موفق را در سازمان
بیان کنند ،به دنبال این تالشها در عرصههای اخیر در زمینه مدیریت،
نظریات متعددی شکلگرفته و در جامعه علمی بیان و معرفیشده است [,3
 ]4میتوان از جدیدترین این نظریهها ،نظریه رهبری تحولگرا را نام برد،
این نظریه بهسرعت توجه نظریهپردازان و اندیشمندان ،پژوهشگران و
کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده است و مراکز و گروههای متعددی
برای تبیین و تعیین ابعاد مختلف این نظریه شکل گرفت .نظریه رهبری
تحولگرا نخست توسط برنز ( )1970بهمنظور تمایز بین آن دسته از مدیران
که روابط قوی و انگیزشی با زیردستان و پیروان برقرار میکنند و آن دسته
از آنها که بهطور گستردهای متمرکز بر مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایج به
وجود آمد .او مشخص کرد که یک رهبر تحولگرا ،به دنبال انگیزههای بالقوه
در پیروان و ارضای نیازهای باالتر آنان است .رهبران تحولگرا ،رابطه
انگیزشی متقابلی را برقرار میکنند که پیروان را به رهبران تبدیل میکند.
رهبران تحولگرا با ترجیح اثربخشی بر کارایی بهگونهای مؤثر سعی در
بهکارگیری منابع انسانی سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی را
دارند [ .]7-1داکت و مک فارلین چهار بعد را برای رهبری تحولگرا در نظر
گرفتهاند مالحظات فردی ،الهام ،تحریک عقالیی و کاریزما که از دیدگاه
رهبری در بعد مالحظات فردی همه کارکنان برای سازمان مهم هستند
رهبر سعی میکند با کارکنان ارتباط فردی برقرار کند رهبری کاریزماتیک
یا تأثیر ایده آل ،درواقع ترغیب کارکنان به این نکته است که رهبر خود را
بهعنوان الگو قرار دهند و از او پیروی کنند[ ]1بنابراین ازآنجاکه موفقیت
هر سازمانی منوط به هدایت و رهبری همگام با پویایی و انعطافپذیری
سازمانی است از سویی دیگر به دلیل تغییرات شتابنده در عرصه علم و
فناوری و باال رفتن سطح انتظارات و توقعات مشتریان و بیماران
بیمارستانها ،نقش رهبری تحولآفرین از موقعیت ممتازی برخوردار شده
است []9 ,1بنابراین وجود رهبران بصیر ،راهبردی یا بهعبارتدیگر رهبران
تحولگرا ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و یکی از نیازهای آتی و ضروری
سازمانها و جوامع محسوب میشوند برای توسعه و تحول یک سازمان
بهویژه سازمانهای بهداشتی و درمانی باید مدیران آن تبدیل به رهبری
کارآفرین و تحولگرای درونسازمانی شوند[.]19-0
لذا با توجه به اهمیت ارتقاء کارایی و اثربخشی خدمات بهداشتی و درمانی
بهخصوص در بیمارستانهای نظامی لزوم ارزیابی و بررسی ویژگیهای
رهبری تحولگرا در مدیران این بیمارستانها بیش از هر چیزی دیگری
اهمیت دارد تا زمینه شناخت نقاط قوت و ضعف در مدیران چنین
سازمانهایی برای پذیرش تحول در سازمان خود مهیا شود.
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جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک
متغیر
مرد

31

%39/9

زن

13

%93/1

جنسیت

سن
 28تا  38سال

21

%21

 31تا  48سال

32

%30/1

 41تا  18سال
باالتر از  18سال

29
2

%34/1
%2/4

سابقه کار
 9تا  18سال

12

 11تا  11سال

7

%0/3

 19تا  28سال
باالتر از  21سال

24
17

%20/9
%28/2

92

%73/0

 1تا  1سال

17

%2/2

بیشتر از  1سال

1

%9

متأهل

91

%77/4

مجرد

19

%22/9

پرستاری

30

%41/2

پیراپزشکی
سایر

29
28

%31
%23/0

اداری

10

%21/4

اورژانس

11

%17/9

مراقبت ویژه

13

%11/1

بستری
کلینیک و پاراکلینیک

29
12

%31
%14/3

سابقه مدیریت قبلی
ندارد

وضعیت تا هل

رشته تحصیلی

محل خدمت

سطح تحصیالت
دیپلم

0

%9/1

فوقدیپلم

0

%9/1

لیسانس

98
9

%71/4
%7/1

2

%2/4

رسمی

41

%13/9

پیمانی

2

%2/4

قراردادی
سایر

27
18

%32/1
%11/9

فوقلیسانس
دکتری
وضعیت استخدام

نتایج حاصل از جدول شماره  2مبنی بر ارزیابی ویژگیهای رهبری
تحولآفرین در مدیران بیمارستان بیانگر این است که در ویژگیهای
مدیریتی مرتبط با مدیریت کاریزماتیک پیرامون رفتار توأم با احترام و

بزرگی مدیر با کارکنان ،تمایل مدیر برای استقالل فکری کارکنان،
تسهیل اعتماد و کار گروهی توسط مدیر ،نگاه مدیر به کارکنان بهعنوان
فردی با بصیرت ،تحسین رفتار مدیر توسط کارکنان ،توجه مدیر به
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24
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جدول  :2جدول توزیع فراوانی ،میانگین امتیازات و انحراف معیار ویژگیهای مدیریتی مدیران تحولگرا در بیمارستان منتخب نظامی
توزیع فراوانی

متغیرها
ضعیف

Mean±SD

متوسط

سطح عملکرد

خوب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مدیریت کاریزماتیک

0

%9/1

99

%02/1

7

%0/3

21/11±1/22

متوسط

ایجاد انگیزه فکری

4

%4/0

97

%79/0

13

%11/1

20/34±9/71

متوسط

مالحظات فردی

0

%9/1

19

%99/7

28

%23/0

21/87±9/04

متوسط

تسهیلکننده تحول

18

%11/9

71

%04/1

3

%3/9

22/13±1/41

متوسط

ویژگیهای رهبری تحولگرا در مدیران

1

%9

71

%09/3

4

%4/0

99/99±19/48

متوسط

بیمارستان
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نیازهای دیگران و رفتار فراتر از منافع شخصی مدیر ،بررسی تصمیمات
ضعیف توسط مدیر و رد نکردن آنها ،ایجاد انگیزه و اشتیاق در کارکنان
برای نیل به اهداف و مأموریت سازمان ،توجه مدیر هنگام تصمیمگیری،
به مباحث اخالقی %02/1 ،درصد ( 99نفر) از مشارکتکنندگان در
پژوهش ویژگیهای رهبری تحولآفرین را در مدیران بیمارستان در
متغیر ویژگیهای مدیریتی مرتبط با مدیریت کاریزماتیک کارکنان
توسط مدیر را در سطح متوسط %9/1 ،درصد ( 0نفر) خوب و %0/3
درصد ( 7نفر) این ویژگی ها را در مدیران بیمارستان در سطح ضعیف
توصیف نمودهاند؛ بنابراین میانگین امتیازات حیطه ویژگیهای مدیریتی
مرتبط با مدیریت کاریزماتیک کارکنان با امتیاز  21/11±1/22در سطح
متوسط ارزیابی گردید( .جدول )2
در ارزیابی ویژگیهای مدیریتی مرتبط با ایجاد انگیزه فکری در کارکنان
توسط مدیران بیمارستان نجمیه %79/0 ،درصد ( 97نفر) از کارکنان
مشارکتکننده در پژوهش؛ تشویق کارکنان به پیشبینی و انطباق
سریع با تغییرات ،تشویق کارکنان به توسعه مهارتهای جدید ،مشوق
یک فرهنگسازمانی مبتنی بر بهبود مستمر ،پیشنهاد ابتکارات جدید
برای ارزیابی کارکنان ،تشویق کارکنان به بیان نظرات خود درباره
مسائلی که با آن مواجه هستند ،استفاده از خالقیت تمام کارکنان در
حل مسئله ،سازماندهی اعضای سازمان در گروههای حل مسئله،
استفاده کارکنان از دالیل منطقی برای قانع کردن مدیر جهت حمایت
ازنظراتشان ،تالش مدیر برای ایجاد تنوع و گوناگونی اازنظر فنی در
کارکنان و تشویق کارکنان برای ارائه خدمات جدید با نظارت بر تغییرات
محیطی توسط مدیران ،متوسط و  %4/0درصد ( 4نفر) ضعیف و تنها
 %11/1درصد ( 13نفر) این ویژگیها را در مدیران بیمارستان منتخب
نظامی در سطح خوب ارزیابی کردهاند و میانگین امتیازات ویژگیهای
مدیریتی مرتبط باانگیزه فکری کارکنان در مدیران بیمارستان با امتیاز
 20/34±9/71در سطح متوسط ارزیابی گردید.
در بررسی ویژگیهای مدیریتی که مالحظات فردی را نشان میدهد که
 %99/7درصد ( 19نفر) ویژگیهای مدیریتی مدیران بیمارستان از قبیل
ایجاد محیطی که موجب رهبری و مربیگری میشود ،تشویق رشد
حرفهای کارکنان ،توانمند کردن کارکنان ،رفتار باادب و بامالحظه با
کارکنان ،آگاهی دادن به کارکنان درباره اطالعات مهم و بهروز
نگهداشتن آنها ،توسعه مهارتهای رهبری تمام کارکنان ،تشویق
کارکنان را به تسهیم نظرات و تجربیاتشان با سایر همکاران ،تشویق
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کارکنان به بررسی مفروضات و باورهایشان درباره ارائه خدمات ،بررسی
نقاط قوت و ضعف حرفهای کارکنان و مشورت با آنها برای بهبود
عملکردشان و تالش برای ارزیابی نیازها ،تمایالت و آرزوهای کارکنان
را در سطح متوسط و  %9/1درصد ( 0نفر) در سطح ضعیف و تنها
 28( %23/0نفر) ویژگیهای مدیریتی که مالحظات فردی را نشان
میدهد را در سطح خوب ارزیابی کردهاند.
در ارزیابی منتج از پاسخ کارکنان مشارکتکننده در پژوهش پیرامون
بررسی ویژگیهای مدیریتی تسهیلکننده ایجاد تحول حاکی از آن
است که  %09/3درصد ( 71نفر) این دیدگاه که مدیران بیمارستان
درک میکنند که تغییر ،با نگرانی و ترس همراه نمیباشد ،حمایت از
بررسی امکان ارائه خدمات جدید ،شناساندن مدیر توسط کارکنان
بهعنوان فردی نوآور ،مایل به آزمون و ریسکپذیری بودن خدمات
جدید ،عمل کردن بهعنوان یک تسهیلکننده و عدم تحمیل خواسته
خود بر خواسته دیگران ،تشویق کارکنان به برقراری ارتباط با واحدها،
تشویق کارکنان به سازماندهی تیمهای پروژه جهت توجه به موضوعات
عملیاتی ،متکی بودن به تحقیقات برای انجام برنامهریزی استراتژیک،
به چالش کشیدن مفروضات قدیمی و استفاده مدیر از رویکرد سیستمها
برای مدیریت را در سطح متوسط ارزیابی کردهاند و  %11/9درصد (18
نفر) در سطح ضعیف و تنها  %3/9درصد ( 3نفر) ویژگیهای
تسهیلکننده ایجاد تحول را در سطح خوب ارزیابی کردهاند.
درنهایت در بررسی مجموع امتیازات کسبشده در تمامی ویژگیهای
رهبری تحولآفرین در مدیران بیمارستان حاکی از آن است که %09/3
درصد ( 71نفر) وجود این ویژگی ها را در مدیران بیمارستان در سطح
متوسط 1( %9 ،نفر) در سطح ضعیف و تنها  %4/0درصد ( 4نفر) این
ویژگیها را در سطح خوب ارزیابی کردهاند.
برای بررسی همبستگی و سطح معناداری بین ویژگیهای رهبری
تحولآفرین در مدیران بیمارستان منتخب نظامی از ضریب همبستگی
پیرسون استفادهشده است که نتایج این آزمون حاکی از آن است که
بین تمامی ویژگیهای رهبری تحولآفرین در مدیران بیمارستان
منتخب نظامی طبق جدول زیر ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد؛
که بیشترین ارتباط بین ویژگی های مدیریتی مرتبط با ایجاد انگیزه
فکری کارکنان با ویژگیهای مدیریتی مرتبط با مدیریت کاریزماتیک
کارکنان با ضریب همبستگی  8/912مشاهده گردید.
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جدول  :9ارتباط ویژگیهای مدیران تحولگرا با یکدیگر با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
متغیرهای پژوهش

1

**8/912

**8/180

**8/409

8/881

8/881

8/881

1

**8/499

**8/411

8/881

8/881

1

**8/179

مدیریت
ضریب همبستگی پیرسون
p.value
ایجاد انگیزه فکری
ضریب همبستگی پیرسون
p.value
مالحظات فردی
ضریب همبستگی پیرسون
p.value
تسهیلکننده تحول
ضریب همبستگی پیرسون
p.value

**8/912

8/881
**8/180

**8/499

8/881

8/881

**8/409

**8/411

**8/179

8/881

8/881

8/881

8/881
1

بحث
نتایج پژوهش حاکی از آن است مؤلفه ویژگی های مدیریتی مرتبط
با کاریزماتیک مدیران کمترین تأثیر را در تحول گرایی مدیران دارد
که با نتایج پژوهش نورشاهی[ ،)M=12/19( ]10که ویژگی های
مدیریتی مرتبط با مدیریت کاریزماتیک کارکنان و تأثیرگذاری ایده
آلی(کاریزما) را دارای باالترین نمره در بین دیگر مؤلفه های رهبری
تحول گرا می داند همخوانی ندارد .درحالی که با نتایج مطالعه ناظم
و همکارانش [ ]19همخوانی دارد .رهبری کاریزماتیک بر تحریک
فکری پیروان ،گرایش به ارزش های ایدئولوژیک ،پ یام های
الهام بخش و رؤیایی ،رفتار نمادین رهبر ،ارتباطات غیرکالمی توسط
مدیر تأکید می کند ،هم چنین بیانگر درجه انتظارات رهبر از
کارکنان و اعتماد پیروان به رهبر در زمینه فداکاری و عملکرد آن ها
می باشد .هرچند بر طبق نتایج پژوهش حاضر ویژگی های مدیریتی
مرتبط با مدیریت کاریزماتیک کارکنان کمترین تأثیر را بر
تحول گرایی مدیران بیمارستان منتخب نظامی دارد ولی تقویت
شاخصه های رهبری کاریزماتیک در مدیران بیمارستان می تواند
تغییرات قابل توجهی را در نتایج سازمان ی که نیاز به پویایی و
تغییرات گسترده متناسب با شرایط محیطی و انتظارات کارکنان از
مدیران دارد ،به وجود آورد ،زیرا کارکنان بیمارستان به واسطه این
شیوه رهبری است که دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان را
بر منافع شخصی ترجیح می دهند.

دومین مؤلفه تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا ویژگی های مدیریتی
نشان دهنده مالحظات فردی می باشد که نتایج پژوهش حاضر با
نتیجه کار پژوهشی آلبرت [ ]28همخوانی دارد چراکه ویژگی های
مدیریتی نشان دهنده مالحظات فردی هویت مستقل افراد و داشتن
استقالل و آزادی و توجه به نیازهای فردی را شامل می شود ،لذا
توجه مدیران بیمارستان به این مقوله می تواند نقش مهمی در ایجاد
تحول گرایی در بیمارستان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
باک یفیت و اثربخش توسط کارکنان در پی داشته باشد .همچن ین
داکت و مک فارلن رفتار با کارکنان به شکل انفرادی ،ارائه توجه
فردی ،توصیه به کارکنان را در پژوهش خود به عنوان مهم ترین
مؤلفه های مدیریتی نشان دهنده مالحظات فردی معرفی می کند
[]21؛ که توجه ویژه ای را با عنایت به توضیحات داده شده و با توجه
به محوریت خاص این ویژگی در رهبر ی تحول آفرین می طلبد.
مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر رهبری تحول آفرین در مدیران
بیمارستان نظامی منتخب مربوط به ویژگی های مدیریتی مرتبط با
ایجاد انگیزه فکری در کارکنان می باشد که نتایج این پژوهش نشان
داد ایجاد انگیزه فکری در کارکنان با توجه به کسب بیشترین امتیاز
بیش ترین تأثیرگذاری را در میزان تحول گرایی مدیران دارد که با
نتیجه پژوهش پورسلطانی[ ]22همخوانی دارد لذا به دلیل توجه به
باورها و ارزش های افراد و همچنین توجه به روحیات و برانگیختن
انگیزه های درونی افراد سبک رهبری تحول آفرین تأثیر بسزایی در
مدیریت انسانی و بخصوص در بخش مدیریت بیمارستان و
سازمان های بهداشتی و درمانی می تواند داشته باشد .مدیران
سازمان های بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها که از این سبک
پیروی می کنند به عنوان مدیران موفق شناخته شده و تأثیر
فوق العاده ای بر کارکنان خود می گذارند.
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** )Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

مقایسه رابطه ویژگی های رهبری تحول آفرین و ویژگی های
دموگرافیک کارکنان مشارکت کننده در پژوهش حاکی از عدم وجود
رابطه معنادار جزء در ویژگی مدیریتی مرتبط با مدیریت
کاریزماتیک بر اساس محل خدمت ( ) p=8/882و گروه های سنی
( ) p=8/839و ویژگی های مدیریتی تسهیل کننده ایجاد تحول بر
اساس سابقه مدیریت قبلی ( )p=8/811می باشد.

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.4.1.38

مدیریت کاریزماتیک

ایجاد انگیزه فکری

مالحظات فردی

تسهیلکننده تحول
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جدول  :4اختالف میانگین و سطح معنیداری ویژگیهای رهبری تحولآفرین در مدیران بیمارستان بر اساس ویژگیهای دموگراقیک با استفاده از آزمون
متغیرهای دموگرافیک

ویژگیهای مدیریتی مرتبط با

ویژگیهای مدیریتی

ویژگیهای مدیریتی

ویژگیهای تسهیلکننده

مدیریت کاریزماتیک

مرتبط با ایجاد انگیزه

نشاندهنده مالحظات

تحول

فکری

فردی

M ± SD

P-value

M ± SD

8/178

تحصیالت

P-value

M ± SD

8/311

P-value

M ± SD

8/489

8/224

دیپلم

10/07±9/92

21/12±0/89

23/88±0/34

21/71±1/14

فوقدیپلم

28/07±0/27

20/12±9/74

27/37±0/24

21/07±4/99

لیسانس

21/03±4/74

29/80±9/91

24/78±9/49

21/01±1/91

فوق و باالتر

10/21±1/10

29/21±1/97

27/92±9/14

28/07±4/12

./379

رشته تحصیلی

8/299

8/117

8/309

پیراپزشکی

28/04±1/49

20/17±7/39

21/83±0/13

22/04±1/09

سایر رشتهها

19/91±9/27

29/31±9/99

22/78±1/11

28/78±4/09

8/189

سابقه کار

8/494

8/370

زیر  1سال

28/88±1/99

29/14±9/97

23/91±9/81

21/84±1/24

 11-9سال

23/29±1/99

38/04±7/49

29/04±7/92

23/81±9/92

باالتر از  19سال

28/70±4/13

20/24±9/89
8/44

سابقه مدیریت قبلی

24/92±9/71
8/372

22/34±1/88
8/811

8/92

ندارد

21/14±1/41

20/92±9/89

24/93±9/90

23/14±9/17

 1 -1سال

28/02±1/11

20/12±9/83

21/23±7/49

19/31±1/88

بیشتر از 1

10/48±1/94

24/28±1/14

29/28±0/13

19/88±1/07

8/882

محل خدمت

8/371

8/713

اداری

10/00±1/19

29/88±7/17

اورژانس

21/13±4/41

20/99±9/88

29/88±7/71

مراقبت ویژه

24/13±1/40

31/38±9/03

29/79±0/31

24/04±9/13

بستری

22/13±4/34

29/42±9/18

21/19±1/77

21/00±4/91

کلینیک و
پاراکلینیک

17/99±4/11

21/91±7/93

23/99±7/03

22/19±4/99

8/130

23/03±1/99

28/00±9/83
21/99±1/11

8/984

نوع عضویت

8/899

رسمی

21/11±4/08

29/84±9/48

قراردادی

28/99±9/84

20/29±7/43

23/00±9/81

سایر

19/78±4/90

21/28±9/14

21/98±9/10

8/299

29/40±7/13

22/12±1/73
22/29±1/49
21/78±4/42

8/839

گروههای سنی

8/140

 38-28سال

21/14±9/23

27/12±7/30

 48-31سال

22/71±1/13

29/70±9/19

29/04±7/21

باالتر از  41سال

19/41±4/89

27/41±9/49

24/41±9/99

./314

جنسیت

23/20±9/12

22/71±9/27
21/91±4/09
8/919

مرد

21/08±1/43

20/21±0/12

زن

28/71±1/11

20/39±1/09
8/428

وضعیت تأهل

8/781
21/91±1/80

8/398
8/929

8/231

24/99±9/93

21/19±1/71

21/13±7/83

22/97±1/27

8/032

8/413

8/719

مجرد

28/29±4/10

20/81±1/32

29/21±9/94

21/70±4/19

متأهل

21/39±1/48

20/43±7/11

24/73±9/92

22/23±1/71
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پرستاری

21/92±4/48

29/23±9/14

29/34±9/33

22/39±1/49

8/111

P-value
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سپاسگزاری
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) میباشد .بدینوسیله از کلیه
کارکنان بیمارستان نظامی منتخب بهویژه پرستاران مشارکتکننده در
مطالعه و معاونت محترم پژوهش بیمارستان که در انجام این پژوهش یاری
رساندند ،تقدیر و تشکر میشود.

تضاد منافع
در این مطالعه هیچگونه تعارض در منافع وجود ندارد.
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با توجه به نتیجه پژوهش حاضر میتوان گفت که مهمترین عامل در رهبری
تحولگرایی مدیران در بیمارستان نظامی ،ویژگیهای مدیریتی مرتبط با
ایجاد انگیزه فکری در کارکنان توسط است؛ بنابراین پیشنهاد میشود
مدیران بیمارستان با پیشنهاد ابتکارات جدید برای ارزیابی کارکنان و یک
ایجاد فرهنگسازمانی مبتنی بر بهبود مستمر ،کارکنان را به توسعه
مهارتهای جدید و پیشبینی و انطباق سریع با تغییرات تشویق و همچنین
در بهبود سایر ویژگیهای این مؤلفه تأثیرگذار بر رهبری تحولگرا بکوشند
تا پیشرفت و اثربخشی خدمات بهداشتی و درمانی توسط کارکنان در
بیمارستان را در پی داشته باشند.
لذا بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادها کاربردی زیر ارائه میشود.
رؤسا و مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی و بیمارستانها با برنامهریزی
مناسب و ایجاد انگیزه فکری در کارکنان ،با ایجاد شرایط بهتر ،توجه به
تکتک آنها ،دادن آزادی عمل بیشتر به کارکنان ،اعطای شغل به کارکنان
با توجه به تخصص آنان ،حمایت از اندیشههای آنان و ارتقای رضایت شغلی
کارکنان ،زمینه ایجاد تحول را در سازمانهای بهداشتی و درمانی و
بیمارستانها فراهم سازند.
با برگزاری کالسهای آموزشی و ایجاد واحدهای آموزشی خاص با محتوای
ایجاد تنوع و گوناگونی فنی در کارکنان ،سازماندهی اعضای سازمان در
تیمهای حل مسئله ،استفاده از خالقیت تمام کارکنان در حل مسئله ،ایجاد
مهارت و شایستگی نظیر مهارتهای برقراری ارتباط ،مهارت توجه به افراد
و دادن استقالل کافی به آنان ،مهارت اعتماد به دیگران و مهارت تأثیرگذاری
بر دیگران برای مدیران و رؤسای سازمانهای بهداشتی و درمانی به تقویت
تمامی شاخصهای رهبری تحولگرا پرداخته شود و زمینه موفقیت در
مدیران و رؤسا بیمارستانها فراهم و راه برای تسهیل تحولگرایی و نوآوری
در سازمانهای مربوطه هموار گردد.
رؤسا و مدیران بیمارستانها بااهمیت گذاشتن به ارزشهای فردی و سازمانی
موردقبول کارکنان ،ایجاد روابط غیررسمی و افزایش ارتباط با کارکنان باعث
بهبود مؤلفههای رهبری تحولگرا گردیده و منجر به اثربخشی ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی به بیماران توسط کارکنان گردند.
مدیران بیمارستان تنها با ابتکار و نوآوری میتوانند خود را با شرایط جدید
وفق داده و همگام با دگرگونیها جلو بروند .بدیهی است در عصر پیچیده
کنونی سازمانها و نهادهایی در رقابت با دیگران موفق هستند که بتواند از
فرصتها به بهترین نحو استفاده نمایند و این امر جز با افزایش خالقیت،
نوآوری و تسهیل در تحولگرایی امکانپذیر نمیباشد.
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بین ویژگیهای رهبری تحولگرا و جنسیت کارکنان مشارکتکننده در
پژوهش ارتباط معنیداری مشاهده نشد ،به این معنی که کارکنان مرد و
زن برداشت و تصور شبیه به هم از مؤلفههای تأثیرگذار بر رهبری تحولگرا
داشتهاند؛ که با پژوهش نیاز آذری [ ]23همخوانی دارد و با نتیجه پژوهش
پورسلطانی زرندی[ ]22و اگلی [ ]24همخوانی ندارد که شاید از دالیل عدم
همخوانی پژوهش حاضر با نتایج پورسلطانی زرندی [ ]22اگلی [ ]24تفاوت
در محیطهای جغرافیایی انجام پژوهش و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی
جامعه آماری دانست .زنان نسبت به مردان به دلیل داشتن ویژگیهای
روحی متفاوت تمایل دارند ازلحاظ عاطفی و با ایجاد انگیزه و روحیه
بخشیدن به زیردستان مدیریت کنند که این از ویژگیهای سبک رهبری
تحولگرا است.
یافتههای پژوهش نشان داد بین شاخصهای رهبری تحولگرا و مقطع
تحصیلی کارکنان تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ که نتیجه پژوهش حاضر
با نتیجه پژوهشهای پورسلطانی زرندی [ ]22نیاز آذری [ ]23و همتی نژاد
[ ]21همخوانی دارد .به نظر میرسد داشتن مدرک تحصیلی باال دلیلی برای
انتخاب سبک رهبری و مدیریت خالق نباشد .کارکنان از تجربیات خود در
تعیین تأثیرپذیری شاخصهای مدیریت تحولگرا استفاده نمودند و داشتن
مدرک تحصیلی باال نمیتواند برای بهکارگیری رهبری تحولگرا متناسب
باشد .ولی با نتیجه پژوهش تابلی و همکاران [ ]29همخوانی ندارد چراکه
این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بین تحصیالت با رهبری
تحولآفرین و خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که هر چه میزان
تحصیالت بیشتر باشد کارکنان معتقدند نمره رهبری تحولآفرین افزایش و
خالقیت کارکنان نیز بیشتر میشود .همچنین تفاوت معنیداری بین سابقه
کار و شاخصهای تأثیرگذار بر رهبری تحولگرا مشاهده نگردید؛ که با
پژوهش نیاز آذری و همکاران [ ]23همخوانی دارد به عقیده این
پژوهشگران ،کارکنانی که مدتزمان بیشتری به فعالیت مشغولاند به دلیل
آشنایی بیشتر با مسائل و مشکالت ،از راهکارها و شیوههای مختلفی برای
از میان برداشتن موانع و مشکالت استفاده میکنند که این خود بدون
نوآوری و تحولگرایی مدیر مربوطه امکانپذیر نیست .از دیگر نتایج پژوهش،
رابطه معنیدار بین ویژگیهای کاریزماتیک و وضعیت استخدامی کارکنان
( )p=/984بوده است .این نتیجه با نتیجه پژوهش پورسلطانی زرندی و
همکاران [ ]22همخوانی دارد .چراکه در این پژوهش بین سبک رهبری
خالق تحولگرا بر اساس وضعیت استخدامی تفاوت معنیداری مشاهده
نگردید .در کل وضعیت استخدامی میتواند بر مدیریت و رهبری تحولگرا
مؤثر باشد .هرچه مدیران از ثبات و امنیت شغلی باالتری برخوردار باشند ،با
آرامش و اطمینان بیشتری به وظایف خود میپردازند و بهتر میتوانند از
تفکر مثبت برای بهبود وضعیت سازمان استفاده کنند که این خود منجر به
بروز خالقیت ،نوآوری و درنتیجه تحولگرایی در مدیران میشود .عامل در
مدیریت و رهبری تحولگرایی ویژگیهای کاریزماتیک رهبران است که
میتواند بهواسطه باال بردن انگیزه کارکنان ،همسو کردن آنان با رهبر ،ایجاد
انسجام میان اعضاء گروههای کاری و همچنین افزایش عزتنفس و خود
اثربخشی در کارکنان تغییرات اساسی در آنها به وجود آورد همچنین
رهبران تحولگرا میتوانند با این ویژگی ،افکار پیروان خود را دگرگون کنند
و آنها را به فراتر رفتن از منافع شخصی خودشان با تغییر آرمانها ،منافع
و ارزشها سوق دهند درنتیجه کارهای فراتر از انتظار را از کارکنان و
زیردستان خود مشاهده کنند.
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