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Abstract
Background and Aim: Turnover Intention is an introduction to job turnover, and leaving the organization is
costly for the organization. Therefore, it is necessary to address the factors that lead to the reduction of this
phenomenon in the prevalence of coronary disease in hospitals. This study investigates the effect of managerial
coaching on the turnover intention with the mediating role of work engagement and self-efficacy among nurses
working in coronary patient’s departments.
Methods: The research method is descriptive- survey. From the statistical population, 130 people were
selected based on Morgan table by simple random sampling method and data were collected from a standard
questionnaire based on the Likert scale. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha
in the range of (0.81-0.93). To analyze the research data, structural equation modeling using SMART-PLS version
2 software was used.
Results: The results of this study showed that managerial coaching negatively affects the turnover Intention
nurses. Also, the role of mediator work engagement and self-efficacy was confirmed in the effect of managerial
mentoring on the turnover Intention, in other words, managerial coaching indirectly, through self-efficacy and
work engagement, also reduces job turnover Intention nurses.
Conclusion: The results showed that managers who appear in the role of coach in organization reduce tend to
the number of nurses 'turnover and increase nurses' work engagement and self-efficacy. The total of these factors
reduces the cost of nursing careers. Therefore, it's a good idea for organizations to persuade their managers to
engage in coaching behaviors within the organization.
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زمینه و هدف :قصد ترک شغل مقدمۀ ترک شغل است و اقدام به ترک سازمان هزینههای مختلفی برای سازمان دارد .از این رو
پرداختن به عواملی که منجربه کاهش این پدیده در شرایط شیوع بیماری کرونا در بیمارستانها میشود ،ضروری است .این پژوهش به بررسی
تأثیر مربی گری مدیریتی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی اشتیاق شغلی و خودکارآمدی در میان پرستاران شاغل در بخشهای بیماران
کرونایی پرداخته است.
روشها :این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری شامل پرستاران یک بیمارستان نظامی در شهر تهران میباشد .از بین
جامعه آماری  130نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و دادهها از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر
طیف لیکرت گردآوری شدند .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده ( 0/81تا  )0/93بهدست آمده است .برای تجزیه و
تحلیل دادههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرم افزار  Smart-PLSنسخه  2استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که مربیگری مدیریتی بهطور منفی و معناداری قصد ترک شغل پرستاران را تحت تأثیر قرار میدهد.
همچنین نقش میانجی اشتیاق شغلی و خودکارآمدی در تأثیر مربیگری مدیریتی بر قصد ترک شغل مورد تأیید قرار گرفت ،به عبارت دیگر
مربیگری مدیریتی بهطور غیرمستقیم ،از طریق خودکارآمدی و اشتیاق شغلی نیز قصد ترک شغل پرستاران را کاهش میدهد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد ،مدیرانی که در نقش مربی در سازمان ظاهر میشوند قصد ترک شغل پرستاران را کاهش میدهند و
همچنین اشتیاق شغلی و خودکارآمدی پرستاران را افزایش میدهند .مجموع این عوامل هزینههای مربوط به ترک شغل پرستاران را کاهش
میدهد؛ بنابراین بهتر است سازمانها همواره مدیران خود را به بروز رفتارهای مربیگری در سازمان ترغیب کنند.
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در ماههای اخیر که بیماری کرونا عالمگیر شده ،دانشمندان،
پزشکان و پرستاران در یک عرصه مبارزه جهانی با این بیماری
کشنده قرارگرفتهاند؛ رویدادی که میتوان از آن بهعنوان یکی از
مهمترین بحرانهای تاریخ بشریت یاد کرد ( .)1پرستاران در
بیمارستانها و مراکز درمانی مشغول به کار هستند ،نوبتهای
طوالنی را تحمل میکنند ،با خستگی ،آسیبهای روانی و جسمی
دست به گریبان هستند و خود را در معرض بیماری قرار میدهند
تا از بیماران مراقبت کنند ( .)2پرستاری یکی از مشاغل استرسزا
و فشار آور است .برخی از عواملی که در شغل پرستاری باعث
استرس و فشار میشوند شامل فشار زیاد کار ،کار در نوبتهای
کاری در گردش بهویژه شبانه ،سختی و ابهام در کار ،مواجهه با
اورژانسهای حاد و تهدیدکننده حیات و یا بیماران با وضعیت
ناپایدار ،نداشتن روابط حرفهای مناسب بین پرستاران و پزشکان،
تعداد ناکافی پرستاران نسبت به بیماران ،کمبود وسایل و در
دسترس نبودن پزشکان در موارد اضطراری هست ( .)3علیرغم
اینکه تعداد پرستاران جدید رو به افزایش بوده ولی تعداد آنان کافی
نبوده و همین کمبود نیروی پرستاری خود عاملی است که موجب
افزایش قصد ترک شغل آنان گردیده است (.)4
در شرایطی که ویروس کرونا در کشور جان هموطنانمان را
میگیرد ،بیمارستانهای نظامی از سازمانهای مهم و تأثیرگذار در
جامعه امروزی هستند و پرستاران نیروهای محوری آنان هستند و
همچنین کمبود پرستاران واجد شرایط ،نرخ باالی ترک شغل و
اقدامات نگهدارنده ضعیف از مشکالت عمده پیشروی سازمانهای
بهداشتی و درمانی در سراسر جهان است ( )5و بیمارستانهای
نظامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
 Bobbioو  ،)2015( Manganelliاستدالل میکنند که
حفظ پرستاران میتواند به عنوان یکی از مهمترین چالشهای
سازمانهای بهداشتی و درمانی در سراسر جهان باشد ( .)6کمبود
نیروی پرستاری منجربه اضافهکاری اجباری پرستاران و بهدنبال
آن ،خستگی و فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت آنان شده
است ( .)7مطالعه پژوهشهای گذشته در این حوزه نشان میدهد
ترک شغل پرستاران همواره هزینههای زیادی مانند هزینههای
جذب و استخدام و آموزش نیروهای جدید و همچنین از دست دادن
سرمایه اجتماعی را در بیمارستانهای نظامی به بار میآورد (.)8
ترک شغل پرستاران هنگامی رخ میدهد که فرد بهطور داوطلبانه
یا غیرداوطلبانه سازمان را ترک کند .قبل از اینکه فرد سازمان را
ترک کند معموالً برای خروج از سازمان برنامهریزی میکند که این
فرآیند را قصد ترک شغل مینامند و مقدمه ترک شغل است و
قویترین پیشبینیکننده ترک شغل واقعی افراد میباشد (.)9
بررسی عواملی که قصد ترک شغل پرستاران را تحت تأثیر قرار
میدهد ،میتواند به مدیران کمک کند تا اقدامات پیشگیرانه انجام
دهند و مشکالت ناشی از آن را برطرف کنند ( )10در اثر شیوع

بحرانهایی مانند شیوع بیماریهای ویروسی از جمله کرونا که
سطوح مختلف را در دنیا درگیر نموده ،عملکرد شغلی کارکنان تحت
تأثیر قرار گرفته و موجب کاهش بهرهوری و کیفیت کاری آنان
میگردد ( .)11خستگی مفرط پرستاران در اپیدمی کرونا با توجه به
گسترش روزافزون بیماری کرونا در دنیا وجود خواهد داشت ()12
و این امر میتواند موجب قصد ترک شغل پرستاران گردد .به نظر
میرسد یکی از استراتژیهای توسعه منابع انسانی که میتواند قصد
ترک شغل پرستاران را در شرایط کار سخت و طاقتفرسای مراقبت
از بیماران مبتال به کرونا کاهش دهد ،مربیگری مدیریتی است .در
سالهای اخیر مربیگری مدیریتی در ادبیات تحقیق به عنوان یک
پارادایم رهبری جدید مطرح شده است که بر همکاری،
توانمندسازی و خودمدیریتی به جای استفاده از مدل سنتی که
متکی بر فرماندهی ،کنترل و هدایت بود متمرکز است (.)13
مربیگری مدیریتی ،توانایی مدیر برای ایجاد محیطی اثربخش
برای کارکنان است ( .)14کاربرد مربیگری توسط مدیران در
سالهای اخیر توجه بسیاری از سازمانها را به خود جلب کرده
است و همچنین برخی از شرکتها مربیگری را با استراتژیهای
رهبری خود ترکیب کردهاند (.)15
یکی از دالیل افزایش محبوبیت مربیگری مدیریتی ارتباط
بالقوه آن با نتایج مثبت در محل کار مانند اشتیاق بیشتر ( )16و
افزایش رضایت شغلی است ( .)17همچنین تحقیقات مختلف ارتباط
منفی و معنادار بین رفتارهای مربیگری مدیران با قصد ترک شغل
را نشان دادهاند ( .)18با این حال مربیگری مدیریتی موضوعی
جدید بوده که اثرات آن در تحقیقات داخل کشور و باألخص در
بیمارستانهای نظامی و در شرایطی که پرستاران با شرایط سخت
اپیدمی ویروس کرونا درگیر هستند ،کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .به نظر میرسد عالوه بر اینکه مربیگری مدیریتی به طور
مستقیم بر قصد ترک شغل کارکنان تأثیر میگذارد ،بهطور
غیرمستقیم و از طریق اشتیاق شغلی و خود کارآمدی نیز قصد ترک
شغل کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد .اشتیاق شغلی از مهمترین
جنبهها برای تحلیل قصد ترک شغل پرستاران است ( .)19در شغل
پرستاری اشتیاق شغلی بر نتایج شغلی پرستاران مانند رضایت
شغلی ،عملکرد باال ،کارایی ،کیفیت مراقبت و رضایت بیمار اثر
میگذارد ( .)20اشتیاق شغلی معموالً با سالمت روانی و جسمی و
عملکرد شغلی ارتباط مثبت دارد ( )21و با رفتارهای خروج کارکنان
مانند غیبت و قصد ترک شغل ارتباط منفی دارد (.)22
بهطور کلی در تحقیقات مختلف بینالمللی نشان داده شده است
که اشتیاق شغلی منجربه کاهش قصد ترک شغل در میان پرستاران
میشود ( .)23خودکارآمدی بر پایه و اساس قابلیت فرد ،برای کنار
آمدن مؤثر با موقعیتهای تنشزا میباشد ( .)24همچنین خودکارآمدی
در پرستاران اهمیت خاصی دارد زیرا باور خودکارآمدی منجربه
افزایش کیفیت مراقبتهای بهداشتی میشود .مطالعاتی که ارتباط
بین خودکارآمدی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان

تأثیر مربیگری مدیریتی بر قصد ترک شغل پرستاران 511 /

( )25را با قصد ترک شغل پرستاران بررسی کردند نتایج جالبی را به
همراه داشته است Han .و همکاران ( )2009در تحقیق خود مشاهده
کردند که سطح پایین خودکارآمدی عاملی است که قصد ترک شغل
پرستاران را پیشبینی میکند ( Tremblay .)26و همکاران ()2009
در پژوهش خود پایین بودن سطح خودکارآمدی را یکی از عوامل
مؤثر بر قصد ترک شغل کارکنان معرفی نمودند ( .)27پرستاری از
مشاغل مهم و حیاتی در سیستم بهداشت و درمان یک کشور
محسوب میگردد و به طور تقریبی در تمام کشورها ،عمدهترین
بخش سیستم بهداشتی و در برخی مراکز تا  80درصد را پرستاران
تشکیل میدهند .از طرفی پرستاران به عنوان اعضای اصلی تیم
مراقبتی -درمانی در خط مقدم ارائه خدمات درمانی بوده و عملکرد

آنان تا حد زیادی تعیینکننده کیفیت مراقبتهای بهداشتی -درمانی
است در واقع خودکارآمدی به پرستاران اجازه میدهد بهطور مناسب
به محیط خود پاسخ دهند ( .)28کارکرد مراکز خدمات درمانی و
بیمارستانهای نظامی در مواقع بحران ،حساسیت منحصربهفردی
دارد و مطالعه عوامل مؤثر بر متغیرهای نگرشی و رفتاری پرستاران
آنان ضروری است ( .)29محیط بیمارستانهای نظامی معموالً
محیطی پرتنش است و خودکارآمدی عاملی مهم و تأثیرگذار است
و با توجه به مطالب مطرح شده و خأل تحقیقاتی احساس شده هدف
اصلی از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مربیگری مدیریتی بر قصد ترک
شغل با نقش میانجی اشتیاق شغلی و خودکارآمدی پرستاران بیمارستان
نظامی میباشد .شکل  1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.
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پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت
روش توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را
پرستاران شاغل در بخشهای کرونایی یک بیمارستان نظامی در
شهر تهران در سال  1399تشکیل میدهند که به تعداد  195نفر
بودند .حجم نمونه با توجه به جدول مورگان  130نفر محاسبه شد.
روش نمونهگیری بکار گرفته شده در این پژوهش تصادفی
ساده بود در مطالعه حاضر پرستاران دارای یک سال سابقه کاری
به باال ،بهعنوان مالک ورود به مطالعه و عدم تمایل پرستاران به
شرکت در مطالعه به عنوان معیار خروج از مطالعه لحاظ شد .برای
این منظور ،پس از اخذ مجوز از بیمارستان و انجام هماهنگیهای
الزم و بر اساس لیست پرستاران 130 ،نفر بهصورت تصادفی به
وسیله جدول اعداد تصادفی انتخاب و به آنان مراجعه شد که از این
تعداد  120عدد از پرسشنامهها کامل و خوانا بودند .دادههای جمعآوری
شده مربوط به بخشهایی که بیماران مبتال به کرونا در آن بستری
بودند ،میباشد .ابزار جمعآوری دادههای مورد نیاز پژوهش ،شامل
پرسشنامه سه قسمتی بود .در قسمت اول پرسشنامه ،هدف پژوهش
برای پاسخدهندگان شرح داده شد ،قسمت دوم شامل ویژگیهای
جمعیتشناختی و قسمت سوم ابزار ،شامل موارد ذیل بود:

مربیگری مدیریتی :به منظور سنجش سنجۀ مربیگری
مدیریتی از پرسشنامه  Heslinو همکاران ( )2006استفاده شد.
این پرسشنامه شامل  8سوال است و بر اساس مقیاس لیکرت از کامالً
موافق تا کامالً مخالف امتیازبندی شد( .نمونه :در کارم دستورالعملهای
دقیق برای انجام کار به من ارائه میدهند) .روایی و پایایی این ابزار
در مطالعات پیشین تأیید گردیده است (آلفای کرونباخ .)0/9
قصد ترک شغل :برای سنجش سنجۀ قصد ترک شغل از
پرسشنامه  4سوالی  Dessو  )2001( Shawاستفاده شد .امتیازبندی
این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت و در مقیاس  5تایی از کامالً
موافق تا کامالً مخالف میباشد( .نمونه :من اغلب به تغییر شغلم
فکر میکنم) .روایی و پایایی این ابزار در مطالعات پیشین تأیید
گردیده است (آلفای کرونباخ .)0/81
اشتیاق شغلی :برای سنجش سنجۀ اشتیاق شغلی از پرسشنامه
 9سوالی  Schaufeliو همکاران ( )2006که شامل سه بعد
فداکاری ،جذب و نیرومندی میباشد ،استفاده شد .امتیازبندی این
پرسشنامه نیز بر اساس طیف لیکرت و در مقیاس  5تایی از کامالً
موافق تا کامالً مخالف میباشد( .نمونه :در کارم ،احساس انرژی
زیادی میکنم) .روایی و پایایی این ابزار در مطالعات پیشین تأیید
گردیده است (آلفای کرونباخ .)0/82
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 130نفر به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند که از این افراد
 66درصد زن و  34درصد مرد بودند .از نظر سنی  44درصد در
بازه سنی  20تا  30سال 36 ،درصد بازه سنی  30تا  40سال و
مابقی باالتر از  40سال سن داشتند .بررسی وضعیت تحصیلی
آن ها نشان داد ،اکثریت ( 69درصد) دارای مدرک لیسانس و
باالتر هستند .همچنین نمونه آماری از لحاظ سابقه کار مورد
بررسی قرار گرفتند که  63درصد بین  5تا  10سال سابقه داشتند
و  37درصد باالتر از  10سال سابقه کار داشتند .میانگین
متغیرهای مربیگری مدیریتی ( ،)3/46قصد ترک شغل (،)2/19
خودکارآمدی ( )3/37و اشتیاق شغلی ( )3/68محاسبه شده است.
همچنین ضرایب چولگی و کشیدگی تمامی متغیرهای مورد
مطالعه در بازه قابل قبول ( +2و  )-2قرار داشت؛ لذا اینگونه
استنباط میشود که توزیع دادهها نرمال بوده و دادههای مشکلسازی
در بین داده های گردآوری شده وجود ندارد .مقدار ضریب پایایی
ترکیبی ،آلفای کرونباخ ،میانگین واریانس استخراج شده برای
تمامی سازه های تحقیق محاسبه شده است و مشخص است که
مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بیشتر
از  0/7میباشد که پایایی مناسب متغیرهای مدل را نشان میدهد.
جهت بررسی روای همگرا از میانگین واریانس به اشتراک
گذاشته شده ( )AVEاستفاده شده است .مقدار باالی  0/5نشان
از کافی بودن و مناسب بودن این معیار است .مقدار  AVEبرای
تمامی سازهها مناسب و باالی  0/5میباشد .جهت بررسی روایی
واگرا از ماتریس ابداع شده توسط فورنل و الرکر استفاده شده
است .در ادامه و در قالب جدول  1به بررسی برازش مدل تحقیق
پرداخته خواهد شد.

جدول .1-نتایج معیارهای برازش مدلهای ساختاری
𝛃

T_value

جهت رابطه

𝐑
متغیر وابسته

𝐐
متغیر وابسته

𝟐𝐟

0/798
-0/248
0/692
-0/292
-0/310

23/139
2/653
15/772
2/980
4/047

+
+
-

0/637
0/587
0/479
0/587
0/587

0/280
0/374
0/194
0/374
0/374

0/05
0/07
0/1

مسیر

مربیگری مدیریتی  خودکارآمدی
مربیگری مدیریتی  قصد ترک شغل
مربیگری مدیریتی  اشتیاق شغلی
خودکارآمدی  قصد ترک شغل
اشتیاق شغلی  قصد ترک شغل

𝟐

𝟐
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خودکارآمدی :برای سنجش سنجۀ خودکارآمدی از پرسشنامه
 20سوالی  )2011( Ansariکه شامل ابعاد خودتنظیمی ،پشتکار و
تالش میباشد ،استفاده شد .امتیازبندی این پرسشنامه نیز بر
اساس طیف لیکرت و در مقیاس  5تایی از خیلی زیاد تا خیلی کم
میباشد( .نمونه :در مواجهه با کارهای مشکل ،اطمینان دارم آنها
را انجام خواهم داد) .روایی و پایایی این ابزار در مطالعات پیشین
تأیید گردیده است (آلفای کرونباخ .)0/93
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :بهمنظور تجزیه و تحلیل
اطالعات حاصل از پرسشنامهها از نرمافزارهای  SPSSنسخه 25
و  Smart-PLSنسخه  2استفاده شد .از نرم افزار  SPSSجهت
وارد کردن اطالعات پرسشنامهها و همچنین اندازهگیری شاخصهای
توصیفی استفاده شد .به منظور بررسی برازش مدل و همچنین
آزمون فرضیههای تحقیق از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری
کمترین مربعات جزیی با کمک نرمافزار  Smart-PLSاستفاده
شد .برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از شاخصهای آلفای
کرونباخ ،پایایی مرکب ،روایی همگرا و واگرا استفاده شد .روایی
واگرا میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن
سازه با سایر سازهها است ( .)30روش فورنل و الکر یکی از
معیارهای بررسی روایی واگرا میباشد .مطابق این روش ،روایی
واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر
سازه بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازههای دیگر (مربع
مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد (.)31
مالحظات اخالقي :در این مطالعه ،پاسخ دهندگان بدون اجبار و
با آرامش خاطر در پژوهش شرکت و پرسشنامهها را تکمیل کردند .به
کلیه شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات به صورت محرمانه
و بدون ذکر نام جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

نتایج

برازش کلي مدل

0/881

شاخص KMO
شاخص GOF

میانگین
Communality

0/693

سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67برای  R2به ترتیب به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
سه مقدار  0/15 ،،0/02و  0/35برای  Q2به ترتیب قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوی
سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35برای  f 2به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک ،متوسط و بزرگ
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میانگین
R square

0/632

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√
̅̅̅ × Communalities
R2
= √0.639 × 0.632
= 0.63
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بر اساس جدول  1به توضیح معیارهای مربوط به برازش مدل
تحقیق پرداخته خواهد شد 𝑹𝟐 .معیاری است که میزان تأثیر یک
یا چند متغیر برونزا را بر روی یک متغیر درونزا را نشان میدهد
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار ضریب تعیین
خودکارآمدی ،قصد ترک شغل و اشتیاق شغلی به ترتیب برابر
 0/587 ،0/637و  0/479محاسبه شده است و نشان میدهد که
مربیگری مدیریتی میتواند پیشبینی کننده  63/7درصد از
تغییرات خودکارآمدی و  47/9درصد از تغییرات اشتیاق شغلی
باشد .همچنین مربیگری مدیریتی ،خودکارآمدی و اشتیاق شغلی
با همکاری یکدیگر توانستهاند  47/9از تغییرات قصد ترک شغل
را برآورد کنند.
معیار𝟐𝒇 شدت رابطه بین سازهها را مشخص میکند .هر چه
این معیار بیشتر باشد نشان از شدت باالی تأثیر است .معیار 𝟐𝑸
قدرت پیشبینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص میکند.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار معیار 𝟐𝑸 برای
سازههای درونزای خودکارآمدی شغلی ( ،)0/28اشتیاق شغلی
( )0/4و قصد ترک شغل ( )0/4در حد مناسبی قرار دارد و نشان
از قدرت پیشبینی مناسب مدل در خصوص این سازهها است.
برای بررسی برازش مدل کلی معیار  GOFکه توسط
 Tenenhausو همکاران ( )2004ابداع گردید ،استفاده میشود

و طبق فرمول موجود در جدول محاسبه میگردد .سه مقدار ،0/01
 0/25و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
 GOFمعرفی شده است .همچنین آزمون کیسر میرالکین که به
عنوان آزمون سنجش کفایت حجم نمونه معروف میباشد ،بین 0
تا  1محاسبه میشود .چنانچه مقدار  KMOبرابر  5یا بیشتر از
آن باشد ،تعداد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب است .همانطور
که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار  GOFبرابر با  0/63و
بیشتر از  0/36بهدست آمد که با توجه به دستهبندی مذکور نشان
از برازش قوی مدل کلی تحقیق است .همچنین مقدار KMO
برابر  0/881و در سطح مطلوبی قرار دارد که نشان از مطلوبیت
حجم نمونه میباشد .به منظور بررسی فرضیات تحقیق از 2
ضریب شامل ضریب مسیر و ضریب  tاستفاده میشود .ضریب t
برای بررسی معنیداری اثرات درون مدل استفاده میشود و زمانی
که مقدار شدت ضریب  tدر تأثیر متغیر مستقل بر وابسته بیشتر
از قدر مطلق  1/96بود فرضیه معنیدار تلقی میشود .ضریب دیگر
یعنی ضریب مسیر تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان
میدهد .اگر این ضریب منفی باشد نشان دهنده تأثیر منفی و اگر
مثبت باشد نشان دهنده تأثیر مثبت است .در جداول  2و  ،3تأثیر
متغیر مستقل بر میانجی ،تأثیر متغیر میانجی بر وابسته و همچنین
تأثیر متغیر مستقل بر وابسته به لحاظ آماری بررسی شده است.

جدول .2-بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین مربیگری مدیریتی و قصد ترک شغل
استاندارد شده

مربیگری مدیریتی

خودکارآمدی

0/798

23/139

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

خودکارآمدی
مربیگری مدیریتی

قصد ترک شغل
قصد ترک شغل

-0/292
-0/248

2/980
2/653

-0/248

-0/233

-0/481

سطح
مقدار آماره
معنیداری
2/955

0/003

جدول .3-بررسی نقش میانجیگری اشتیاق شغلی در رابطه بین مربیگری مدیریتی و قصد ترک شغل
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر
استاندارد شده

مقدار آماره تي

تاثیرات مربيگری مدیریتي بر قصد ترک شغل

آزمون سوبل

مربیگری مدیریتی اشتیاق شغلی

0/692

15/772

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

سطح
مقدار آماره
معنیداری

قصد ترک شغل
اشتیاق شغلی
مربیگری مدیریتی قصد ترک شغل

-0/31
-0/248

4/047
2/653

-0/248

-0/214

-0/462

0/00008

مفهوم است که با افزایش یک انحراف استاندارد در مربیگری
مدیریتی ،خودکارآمدی به اندازه  0/798انحراف استاندارد افزایش
خواهد یافت .در فرضیه سوم چون مقدار ضریب بتای بین این
سازهها مثبت بهدست آمده است ،میتوان نتیجه گرفت که با
افزایش یک انحراف استاندارد در مربیگری مدیریتی ،اشتیاق
شغلی به اندازه  0/692انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .در
فرضیه چهارم ،ضریب مسیر (بتا) منفی بین متغیرها بدین مفهوم
است که با افزایش یک انحراف استاندارد در خودکارآمدی ،قصد
2021, Volume 23, Issue 6
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با توجه به اینکه مقادیر  tبرای تمامی مسیرها بیشتر از 1/96
میباشد در نتیجه تمامی فرضیات تأیید میشوند .همچنین ضرایب
مسیر نشان میدهد اثرات در فرضیات  1و  3مثبت و در فرضیات
 4 ،2و  5منفی میباشد .در فرضیه اول ضریب مسیر (بتا) منفی
بین متغیرها بدین مفهوم است که با افزایش یک انحراف استاندارد
در مربیگری مدیریتی ،قصد ترک شغل به اندازه  0/248انحراف
استاندارد کاهش خواهد یافت.
در فرضیه دوم ضریب مسیر (بتا) مثبت بین متغیرها بدین

3/92
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متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

مقدار آماره تي

تاثیرات مربيگری مدیریتي بر قصد ترک

آزمون سوبل
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ترک شغل به اندازه  0/292انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت.
در فرضیه پنجم ،ضریب مسیر (بتا) منفی بین متغیرها بدین مفهوم
است که با افزایش یک انحراف استاندارد در اشتیاق شغلی ،قصد
ترک شغل به اندازه  0/31انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت.
در جدول  2و  3نتایج حاصل از بررسی اثرات میانجی مدل (اثرات
غیرمستقیم) آورده شده است.
همانگونه که در جدول  2و  3نشان داده شده است ،تأثیر
متغیر مستقل بر میانجی ،تأثیر متغیر میانجی بر وابسته و همچنین
تأثیر متغیر مستقل بر وابسته به لحاظ آماری معنادار میباشد.
معناداری این مسیرها میانجیگری اشتیاق شغلی و خودکارآمدی

را در تأثیر مربیگری مدیریتی بر قصد ترک شغل را نشان میدهد.
همچنین از آنجا که سطح معناداری آزمون سوبل برای نقش
میانجی اشتیاق شغلی با مقدار آماره  3/92برابر  0/0008و برای
نقش میانجی خودکارآمدی با مقدار آماره  2/955برابر با 0/003
و برای هر دو کمتر از  0/05بوده رابطه میانجیگری تأیید میشود.
مقدار تأثیر مستقیم (از طریق اشتیاق شغلی) و تأثیر غیرمستقیم
مربیگری مدیریتی بر قصد ترک شغل به ترتیب برابر  -0/248و
 -0/214و مقدار تأثیر مستقیم (از طریق خودکارآمدی) و تأثیر
غیرمستقیم مربیگری مدیریتی بر قصد ترک شغل برابر -0/248
و  -0/233میباشد .شکل  2ضرایب مدل پژوهش را نشان میدهد.
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هدف اصلی از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر مربیگری مدیریتی
بر قصد ترک شغل با نقش میانجی اشتیاق شغلی و خودکارآمدی
در بین پرستاران بیمارستان نظامی که در بخشهای مراقبت
بیماران کرونایی شاغل هستند ،بود .تحلیل نتایج حاصل از فرضیههای
پژوهش در مقایسه با سایر مطالعات به صورت زیر است:
مربیگری مدیریتی بر قصد ترک شغل تأثیر مثبت و معناداری
دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد مربیگری مدیریتی
بهطور مثبت و مستقیم تمایل پرستاران به خروج از سازمان را
کاهش میدهد نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیق Reid
( )2016همخوانی دارد.
نتایج آزمون فرضیهها حکایت از تأثیر مثبت و معنادار مربیگری
مدیریتی بر اشتیاق شغلی پرستاران داشت .نتایج این فرضیه با نتایج
پژوهش  Tanskanenو همکاران ( )2018همخوانی دارد .وقتی
مدیران از مربیگری استفاده میکنند (که در آن تمرکز بر کارکنان
و توسعه آنان است) ،باعث میشود کارکنان کار خود را معنادار

ارزیابی کرده و برای انجام وظایف خود اشتیاق پیدا میکنند؛ به
عبارت دیگر ،هنگامی که کارکنان احساس میکنند که ارزش دارند
و فرصتهایی برای رشد دارند ،با اشتیاق بیشتری وظایف کاری
خود را انجام میدهند .زمانی که مدیران و سرپرستان در بیمارستان
نظامی به استفاده از مربیگری به توسعه مهارتهای پرستاران خود
کمک میکنند ،کارکنان اشتیاق بیشتری برای انجام وظایف خود
پیدا میکنند.
بر اساس نتایج بهدست آمده مربیگری مدیریتی تأثیر مثبت و
معناداری بر خودکارآمدی پرستاران دارد .نتایج آزمون این فرضیه با
نتایج تحقیق  )2018( Paskalو  )2010( Baronهمخوانی دارد.
پژوهشهای گذشته نشان داده افرادی که رفتارهای مربیگری از
سوی مدیران خود دریافت میکنند نسبت به دیگران دارای سطح
باالتری از خودکارآمدی هستند .همچنین کارکنانی که احساس
میکنند از طریق رفتارهای مربیگری مدیران مورد پشتیبانی قرار
میگیرند ،انگیزه بیشتری برای تکمیل وظایف خود دارند و بیشتر
به اهدافشان دست مییابند که بهنوبه خود ،خودکارآمدی آنان را

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2021-12-07

شکل .2-مدل پژوهش با ضرایب استانداردشده بار عاملی

تأثیر مربیگری مدیریتی بر قصد ترک شغل پرستاران 515 /

این پژوهش نشان داد که بهوسیله رویکرد مربیگری مدیریتی
توسط سرپرستان و مدیران پرستاران در بیمارستانهای نظامی
درگیر با بیماران مبتال به ویروس کرونا ،میتوان قصد ترک شغل
پرستاران را کاهش داد .همچنین بر اساس نتایج پژوهش مربیگری
مدیریتی از طریق اشتیاق شغلی و خودکارآمدی نیز میتواند قصد
ترک شغل را کاهش دهد.
تشکر و قدرداني :نویسندگان پژوهش بر خود الزم میدانند
تا از تمامی پرستارانی بیمارستان که در اجرای پژوهش کمک
نمودند صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی نمایند.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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افزایش میدهد .وقتی که رفتارهای مربیگری مدیران بهطور
خاص وجود دارد ،پرستاران خودکارآمدی باالتری دارند ،زیرا
احساس میکنند که توانایی بیشتری در کنترل و دستیابی به اهداف
مربوط به کارشان دارند.
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نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش  )2018( De Simoneسازگار
است Alfes .و همکارانش ( ،)2013در پژوهش خود نشان دادند
که زمانی کارکنان برای انجام کارشان اشتیاق دارند تمایل به ترک
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ترک سازمانشان کاهش می یابد .نتایج این فرضیه با نتایج
پژوهشهای  )2015( Van Waeyenbergسازگار است.
بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در تأثیر مربیگری مدیریتی
بر قصد ترک شغل مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه حاکی از تأیید
اثر میانجی اشتیاق شغلی داشت .مربیگری مدیریتی باید به عنوان
فرآیندی مداوم در سازمان جریان داشته باشد Hakanen .و
همکاران ( ،)2006در تحقیق خود نشان دادند که اشتیاق شغلی
کارکنان را میتوان با استفاده از مربیگری بهبود بخشید .مربیگری
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بیشتری در کار خود میگذارند و در نتیجه بعید است به ترک شغل
خود فکر کنند.
نقش میانجی خودکارآمدی در تأثیر مربیگری مدیریتی بر
قصد ترک شغل مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حکایت از تأیید اثر
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در شرایط کرونا باشد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد شرایطی است
که مربیگری مدیریتی درون بیمارستان برای پرستاران فراهم میکنند.
همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد زمانی که مدیران در قالب
مربیگری ،کارکنان را رشد داده و از آنها حمایت میکنند زمینه
رشد خودکارآمدی در کارکنان را فراهم کرده و از این طریق میل
آنان برای ماندن و ادامه خدمت در سازمان افزایش میدهند و حتی

سختیها و مشقتهای کار با بیماران مبتال به کرونا را به جان
میخرند .با توجه به اهمیت موضوع مربیگری مدیریتی و کمبود
شواهد مبتنی بر اثربخشی این مقوله درون سازمانها در کشور
پیشنهاد میشود سازمانها دورههای آموزشی مربیگری مدیریتی
را توسط متخصصین توسعه منابع انسانی برای سرپرستان و مدیران
پرستاران برگزار کنند .بعد از آموزش رفتارهای مربیگری مدیران
به مدیران سازمان به مدیرانی که این رفتارها را از خود نشان میدهند
پاداش داده شود تا در سایر مدیران بر نمایش این رفتارها انگیزه
ایجاد شود .همچنین پیشنهاد میشود در فرآیند جذب و استخدام
مدیران سازمان معیارهایی که مهارتهای مربیگری آنها و
همچنین تمایل آنها به مربیگری دیگران را اندازهگیری کند در
نظر گرفته شود.
هر چند نحوه دقیق جمع آوری اطالعات از جمله نقاط قوت
پژوهش حاضر میباشد ولی این پژوهش دارای محدودیتهایی نیز
بود که از جمله میتوان به دشواری دسترسی به مشارکتکنندگان
در مطالعه اشاره کرد و اینکه جامعه و نمونه آماری مربوط به سازمان
بهداشت و درمان نظامی منتخب میباشد؛ بنابراین بدیهی است که
استفاده یا تعمیم نتایج حاضر به سازمانهای دیگر باید در کمال
احتیاط انجام گیرد .پیشنهاد میشود محققان آتی پژوهش مشابهی
با حجم نمونه بیشتر در سایر سازمانهای بهداشت و درمان کشور
انجام دهند.
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