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Abstract 

Introduction: Research has shown that a lot of managerial and organizational factors are involved 

in burnout. The purpose of this research was to determine the relationship between spiritual 

leadership, perceived organizational support with job burnout among nurses working at the hospitals 

of Isfahan Medical University. 

Methods: The design of this research was descriptive and correlation. The total number of nurses 

working at the studied unit was 4000, and 351 individuals were chosen based on Cochran’s sample 

size formula. The tools used in this research included a spiritual leadership questionnaire of Fry et 

al. (2005), the organizational support of Eisenberger et al. (1986) and job burnout of Maslach 

(1981). 

Results: The face and content validity of all three questionnaires was confirmed. The reliability of 

the questionnaires was calculated using Coronbach’s alpha (0.78, 0.83 and 0.74, respectively). The 

data analysis was performed with the use of step by step regression, Pearson coefficient and variance 

analysis test. 

Conclusions: The results showed that there is a meaningful and reverse relationship between 

spiritual leadership (r = -0.191, P < 0.01), vision, faith, membership, organizationl commitment, 

organizational support and job burnout (r = -0.203, P < 0.01). The best prediction is organizational 

support of job burnout (P < 0.01). 
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مقدمه

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانـی اسـت کـه هـر 

از عوامل  یکیکـدام در وضـعیت سالمتی بشر نقش مهمی دارند. 

 یهاطهیحدیگر  تواندیمدر انسان، محیط کار وی اسـت که  زایدگیتن

 روزانهاز زندگی  یاعمـدهزندگی او را تحـت تـأثیر قـرار دهـد. قـسمت 

. یکی از مفاهیمی که در شودیمهر شخص صرف اشتغال به کار 

و روان  یوربهرهاخیر توجه روان شناسان کار، روان شناسان  یهاسال

 ، علـل وهانهنشاشناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته، 

 یشارهاففرسودگی شغلی با  دیآیمآثـار فرسودگی شغلی است. به نظر 

که  دهدیمروانی وقتی رخ  یفـشارها. اشـدروانی ارتبـاط داشـته ب

محیطـی بـا توانـائی فـرد  یهـاخواسـتهعـدم تعـادل بـین مطالبـات و 

مطالبـات  ـههرچبـرای پاســخ دادن بـه آنهـا وجـود داشــته باشــد. 

محیطی افزایش یابد و توانائی فرد برای پاسخ دادن به  یهاخواستهو 

ی منفـ تجربـهکـه باعـث  شـودیمایجاد  نیکاهش یابـد فشار روا هاآن

واقع فرسودگی شغلی در اثر  در. گرددیمدر فـرد و فرسـودگی شـغلی 

 نیترعمدهاز  یکی ی. فشارهای عصب(4) دیآیمفشار مداوم روانی پدید 

 استرس نیکه ا یاست و مادام یاسترس شغل ریناپذاجتناب امدهاییپ

 حالنیدرع. (2) خواهد داشت دامهته نشود همچنان ابرداش انیاز م

طه به واس توانیمعوامل سازمانی و روانشناختی بسیاری وجود دارند که 

آن عوامل بر فرسودگی شغلی اثر گذاشت و اثربخشی نیروی انسانی را 

 .(4) دوچندان کرد

کرده که عبارتند  ی(، هفت مؤلفه برای رهبری معنوی معرف2444) یفرا

، Altruistic Love، عشق به همنوع Vision اندازچشماز: 

، معناداری Membership تی، عضوHope/Faith مانی/ادیام

Meaning ،یتعهدسازمان Organizational Commitment ،

 چکیده

ژوهش هدف پ نیپرستاران نقش دارند بنابرا یشغل یدر فروسودگ یادیز یو سازمان یتیرینشان داده است عوامل مد قاتیتحق :مقدمه

لوم دانشگاه ع یهامارستانیپرستاران شاغل در ب یشغل یادراک شده با فرسودگ یسازمان تیحما ،یمعنو یرابطه رهبر نییحاضر تع

 شهر اصفهان بود. یپزشک

اد شهر اصفهان به تعد یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیپرستاران شاغل در ب یو جامعه آمار یپژوهش همبستگ نیروش ا :کار روش

متناسب  یاطبقه یتصادف یریگبا روش نمونه ینفر به عنوان نمونه آمار 354نفر بودند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران  1444

ادراک شده  یسازمان تی(، حما2445و همکاران ) یفرا یمعنو یرهبر یهاپرسشنامه املبا حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش ش

 ( بود.4194مسلش ) یشغل ی( و فرسودگ4190و همکاران ) زنبرگریآ

 یرهبر بیکرونباخ به ترت یها با استفاده از آلفاپرسشنامه ییایو پا دیگرد دییهر سه پرسشنامه تأ ییو محتوا یصور ییروا ها:یافته

 بیبا استفاده از ضر هاافتهی لیو تحل هی. تجزدیمحاسبه گرد 81/4 یشغل یو فرسودگ 93/4شده ادراک یسازمان تی، حما89/4 یمعنو

 انجام شد. گامبهمگا ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ

تعهد  ت،یبه کار، عضو مانیچشم انداز، ا یها( و مؤلفهP < 44/4و  r=  -414/4) یمعنو یرهبر نینشان داد که ب جینتا گیری: نتیجه

( رابطه معنادار و معکوس وجود دارد و رابطه P < 44/4و  r=  -243/4) یشغل یشده با فرسودگادراک یسازمان تیو حما یسازمان

 ینیب شیپ نی. بهترستیمعنادار ن یشغل یبا فرسودگ یمعنو یاز رهبر یورو بهره یعناداراحساس م ،یدوستعشق به نوع یهامؤلفه

 (.P < 44/4بود ) یسازمان تیحما ،یشغل یکننده فرسودگ

 پرستاران ،یشغل یشده، فرسودگادراک یسازمان تیحما ،یمعنو یرهبر کلیدی: واژگان
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 Continuous and Productivityو بهبود مستمر یوربهره

Improvement  (3). 

 روشن از یریبه همراه تفس ندهیاز آ یریتصو یبه معنا اندازچشم که

تالش افراد، عشق به همنوع عبارت است از حس هماهنگی و  ییچرا

خوشبختی به واسطه توجه و مراقبت، دلواپسی و قدردانی از خود و 

اعتقاد و باور راسخ به چیزی که برای اثباتش  یعنیدیگران. امید/ ایمان 

ارد، عضویت که حس درک و قدردانی است که تا حد برهانی وجود ند

زیادی از روابط متقابل وارتباطات از طریق تعامل اجتماعی و عضویت 

. معناداری اشاره دارد به تجربه متعالی یا اینکه ردیگیمنشأت  هاگروهدر 

چطور از طریق خدمت به دیگران تفاوت ایجاد کرده و بدین طریق معنا 

 .(1) شودیم ادایجو هدف در زندگی 

در تعهد سازمانی، افراد با حس معناداری و عضویت به یکدیگر پیوند  

که  ییهاسازماندر  خواهندیمو  مانندیمخورده و به سازمان وفادار 

و  (5) و عشق به نوع دوستی دارند هاارزشمبتنی بر  ییهافرهنگ

و بهبود مستمر که بیانگر آن است که کافی است سازمان  یوربهره

 سود ببرد، این بهترین کند و از منابع به گونه بهینه لهوشمندانه عم

ا انتها ندارد و ب یوربهرهاست. بهبود مستمر یعنی  یوربهرهروش بهبود 

 توان یافت-می یوربهرهجدید را برای افزایش  یهاراهنوآوری همیشه 

(0). 

 تیفیک یابیارز یبرا یمدل یدر آن به بررس (8)که هوسر  یپژوهش یط

از  یاکح رابطهکه  افتیدست  جهینت نیمراقبت پرستاران پرداخت، به ا

پرستاران نقش  یو ارائه اطالعات در احساس توانمند تیمشارکت و حما

در بهره  یاز پرسنل نقش اساس رانیمد تیحما نیدارد. همچن یمهم

از کارکنان،  یسازمان تیدارد. منظور از حما هاآنمراقبت  تیفیو ک یور

 یهاسازمان. باشدیمآنان  شیازمان به رشد، رفاه و آساتوجه س

هستند که خدمات کارکنان خود را به طور  ییهاسازمان تگریحما

توجه دارند و به کارکنان خود  هاآن یازهای، به نکنندیمعادالنه جبران 

مثبت، پرستاران را قادر به  یکار طیمح کی. وجود ندینمایمافتخار 

. دیافزایمرا  هاآن یریگمیتصمکرده و توان  یاحرفهمراقبت  یاجرا

 انزیم زیپرستاران و ن یها یزگیو مارستان،یب یتیریمد یهایژگیو

بر نحوه  کنندیم افتیارائه مراقبت در یکه پرستاران برا یتیحما

 .(9) دارد ریتأث هاآنعملکرد 

منابعی که بر نیروی انسانی به عنوان قوای محرکه هر  نیاز مهمتر یکی

 یشغل یفرسودگی شغلی است. فرسودگ گذاردیمسازمانی تأثیر 

و مشکالت  یخوابیببدن،  یهمچون خستگ ییهااختالل تواندیم

 ـکی ،یشغل یهمراه داشته باشد. فرسودگفردی را به  نیو ب یخانوادگ

سبت ن یاست که منجر به رفتـار و نگـرش منف یو روان یسندرم جسمان

و عدم  نییاز کار، اخالق پا بـتیو غ شـودیم انیبه خود، کار و مددجو

ه از س یشغل یعوارض آن است. مفهوم فرسودگ گریاز د یشغل تیرضا

 جــانیه یشده است که شــامل خســتگ لیمؤلفه تشک

(Emotional Exhaustionمسخ شخص ،)تی 

(Depersonalizatio ( و عملکرد شخصی )احساس عدم موفقیت

 یجانیه ی. خستگباشدیم( Personal Accomplishme ،یفرد

 یـمانجس یبرابر است با مفهوم فشاری که با تـنش، اضـطراب، خسـتگ

و سنگدالنه  یپاسخ منف ت،ی. مسـخ شخص(1) دارد ونـدیپ یخـوابیبـو 

از سـوی  خدمتکنندگان -افتیدر معموالًاسـت کـه  یبـه اشخاصـ

اشـاره دارد.  انشیفرد از مددجو یفـرد هسـتند و بـه برداشت منف

 فیدر انجـام وظـا یسـتگیعملکرد شخصی، کم شدن احسـاس شا

از خود در رابطه باانجام کار به شمار  یمنف یابیارزش کیاست و  یشخص

 .(44) رودیم

 یررهب رابطهتحت عنوان  ی( در پژوهش2441و همکاران ) یقنبر

پرستاران  یبر رو یشغل یدر کار با فرسودگ تیو معنو یاخالق

 یکه رهبر دندیرس جینتا نیشهر سنندج به ا یدولت یهامارستانیب

 یشغل یبا فرسودگ یو معنادار یدر کار رابطه منف تیو معنو یاخالق

 .(44) پرستاران دارد

 یرهبر ریتأث یا هدف بررسرا ب ی(، پژوهش2441و همکاران ) عالمه

 جی. نتاانددادهانجام  شیتجر یشهدا مارستانیبر پرستاران ب یمعنو

 ئهارابا  برندیممعنوی بهره  یکه از سبک رهبر یرانینشان داد که مد

( و برقراری ارتباط اندازچشم جادیکاری با اهداف روشن )ا یهابرنامه

ادراک پرستاران را از رهبری  توانندیمدوستانه(  نوع)رفتارهای  یانسان

بروز رفتارهای  توانندیمهم  قیطر نیمعنوی بهبود بخشند و با ا

 یتیفیدارای ک شانیا یو هم عملکرد مراقبت ندینما لیشهروندی را تسه

 .(42) مناسب گردد

 رابطه یتحت عنوان بررس ی(، در پژوهش2443و همکاران ) یعقوبی

کارکنان سازمان امور  یشغل یادراک شده با فرسودگ یسازمان تیحما

 تیحما نیکه ب دندیرس جهینت نیاستان گلستان به ا یو اقتصاد یمال

و معنادار وجود  یرابطه منف یشغل یادراک شده و فرسودگ یسازمان

ادراک شده  یسازمان تیحما شیاست که افزا یمعن نیبه ا نیدارد. ا

 .(43) شودیمافراد سازمان  یشغل یباعث کاهش فرسودگ

 یتحت عنوان توانمند ساز ی(، درپژوهش2442و همکاران ) بالن

 یشغل یادراک شده، اعتماد با فرسودگ یسازمان تیحما ،یرهبر

که اعتماد  افتندیدست  جینتا نیبه ا ایتالیا یمومع مارستانیپرستاران ب

 یبر فرسودگ یمنف ریادراک شده تأث یسازمان تیرهبر به سازمان و حما

 یهادرسازماناعتماد  ینقش محور نیوهمچن ردپرستاران دا یشغل

 .(41) شده است دییتأ یبهداشت یمراقبت

 یهاسازمانکه  افتندیدر یدر پژوهش زی(، ن2448و همکاران ) گاردنر

هستند که خدمات کارکنان خود را به طور  ییهاسازمان تگریحما

توجه دارند و به کارکنان خود  هاآن ازهاییبه ن کنند،یمعادالنه جبران 

اری ک طیمح کیکه وجود  دندیرس جهینت نیبه ا هاآن. ندینمایمافتخار 

کرده و توان  یاحرفهمثبت، پرستاران را قادر به اجرای مراقبت 

 مارستان،یب یتیریمد یهایژگیو. دیافزایمرا  هاآن یریگمیتصم

که پرستاران برای ارائه  یتیحما زانیم زیپرستاران و ن یهایژگیو

 .(9) دارد ریتأث هاآنبر نحوه عملکرد  کنند،یم افتیمراقبت در

 یسازمان تیحما ،یمعنو یرهبر رابطه نییپژوهش حاضر تع هدف

 یهامارستانیبپرستاران شاغل در  یشغل یادراک شده با فرسودگ

 ژوهششهر اصفهان بود. لذا با توجه به هدف پ یدانشگاه علوم پزشک

 :گرددیممطرح  ریز یهاهیفرض

 رابطه وجود یشغل یآن با فرسودگ یهامؤلفهو  یمعنو یرهبر نیب -4

 دارد.

 رابطه وجود دارد. یشغل یبا فرسودگ یسازمان تیحما نیب -2

 ارد.را د یشغل یفرسودگ ینیبشیپتوان  یمعنو یرهبر یهامؤلفه -3

 یغلش یفرسودگ ینیبشیپتوان  یسازمان تیو حما یمعنو یرهبر -1

 را دارند.
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کار روش

 هانشگدا یهانستاربیمادر  اغلـش رانتاـسپر هیمورد مطالعه کل جامعه

نفر بودند که با استفاده از  1444به تعداد  نصفهاشهر ا پزشکیمعلو

 یاطبقه یتصادف یریگنمونهنفر به صورت  354فرمول کوکران تعداد 

از  هاداده یآورجمعپژوهش جهت  نی. در ادیآنها انتخاب گرد نیاز ب

 استفاده شده است: نامهسه پرسش

( 2445) همکارانبرای بررسی رهبری معنوی از پرسشنامه فرای و  -4

، 4)کامالً مخالفم =  کرت،یل یارزش 5 اسیمق یکه دارا هیگو 33با 

 ( است5 = موافقم کامالًو  1=  ، موافقم3ندارم =  ی، نظر2مخالفم = 

(45). 

 و زنبرگریادراک شده از پرسشنامه آ یسازمان تیبرای بررسی حما -2

)کامالً  کرت،یل یارزش 5 اسیمق یکه دارا هیگو 9( با 4190همکاران )

 موافقم کامالًو  1=  ، موافقم3ندارم =  ی، نظر2، مخالفم = 4مخالفم = 

 .(40) ( است5 =

 25( با 4194) مسلشاز پرسشنامه  یشغل یدگبرای بررسی فرسو -3

، مخالفم = 4)کامالً مخالفم =  کرت،یل یارزش 5 اسیمق یکه دارا هیگو

 ( است.5 = موافقم کامالًو  1=  ، موافقم3ندارم =  ی، نظر2

 یمختلف داخل یهاپژوهشدر  هاپرسشنامهتوجه به استفاده مکرر از  با

آن اعتماد شده است.  ییمحتوا ییبه روا هاآن ییروا دییو تأ یو خارج

 بیاز ضر هاپرسشنامه ییایمشخص شدن پا یدر پژوهش حاضر برا

است استفاده  یدرون یهمسان یهاروشاز  یکیکرونباخ که  یآلفا

 یررهب یهاپرسشنامهاز  کیهر  یکل برا ییایب پایاست. ضرا دهیگرد

به  81/4و  93/4، 89/4 یشغل یو فرسودگ یسازمان تیحما ،یمعنو

 یهامارستانیبشده در  نییبر اساس تعداد تع هاپرسشنامهدست آمد. 

 عیتوز 45/2/11 خیشهر اصفهان از تار یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

 حدود) ادیزو در صورت نقص  یرسبر هاپرسشنامه. در محل، دیگرد

 لیمل تکم(، از همکاران درخواست شد که پرسشنامه را به طور کا4%

 هاداده یو زمان گردآور %444 هاپرسشنامهنرخ بازگشت  نیکنند. بنابرا

 سه ماه بوده است.

. پژوهش با توجه به باشدیم یپژوهش روش از نوع همبستگ نیا در

پژوهش  نیحاصل از ا لیو تحل هیاست. تجز یکاربرد یپژوهش تیماه

و سطح آمار در د 41، نسخه SPSS یبا استفاده از نرم افزار آمار

 یهامشخصهاز  یفیانجام شد. در بخش آمار توص یو استنباط یفیتوص

و در بخش آمار  اریو انحراف مع نیانگیم درصد، ،یمانند فراوان یآمار

اده چند گانه استف ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضر یاستنباط

 شد.

 هاافتهی

اطالعات دموگرافیک بیماران شرکت کننده در این مطالعه به طور کامل 

 قابل مشاهده است. 4جدول در 

 یشغل یآن با فرسودگ یهامولفهو  یمعنو یرهبر نیاول: ب هیفرض

 یهمبستگ بیضر دهدیمنشان  2جدول  یهاافتهی رابطه وجود دارد.

 تیبه کار، عضو مانیآن )چشم انداز، ا یهامولفهو  یمعنو یرهبر نیب

 نیب یعنیمعنادار است.  یشغل ی( با فرسودگیتعهد سازمان ،یسازمان

 ،یسازمان تیبه کار، عضو مانیچشم انداز، ا یهامؤلفه ،یمعنو یرهبر

( رابطه معنادار و r=  -414/4) یشغل یبا فرسودگ یتعهد سازمان

 انسیدرصد وار( r=  32/0) نییتع بیدارد. براساس ضرمعکوس وجود 

 مشترک بوده است. یشغل یو فرسودگ یمعنو یرهبر

 

 نمونه پژوهش یشناخت تیجمع یهایژگیو :1 جدول

 درصد یشناخت تیجمع یژگینوع و

  جنس

 4/01 مرد

 33 زن

 1/2 پاسخ یب

  سن

 2/44 سال 25 -24

 9/32 سال 34 -25

 9/30 سال 14 -34

  یلیتحص مدرک

 9/45 سال به باال 14

 1/3 پاسخ یب

 0/2 پلمیفوق د

 1/93 سانسیل

 0/9 و باالتر سانسیفوق ل

 1/1 پاسخ یب

  خدمت سابقه

 8/18 سال 44کمتر از 

 9/30 سال 24 -44

 0/9 سال 34 -24

 1/0 پاسخ یب

 

آن  یهامولفهو  یمعنو یرهبر نیکه ب نیبر ا یاول مبن هیلذا فرض

 ی( با فرسودگیتعهد سازمان ،یسازمان تیبه کار، عضو مانی)چشم انداز، ا

عشق به نوع  یهامولفه. رابطه گرددیم دییرابطه وجود دارد، تأ یلشغ

 یبا فرسودگ یمعنو یاز رهبر یو بهره ور یاحساس معنادار ،یدوست

 .ستیمعنادار ن یشغل

 د.رابطه وجود دار یشغل یبا فرسودگ یسازمان تیحما نیدوم: ب هیفرض

 یو فرسودگ یسازمان تیحما نیب دهدیمنشان  3جدول  یهاافتهی

( وجود دارد. براساس r = -243/4رابطه معنادار و معکوس ) یشغل

 یو فرسودگ یسازمان تیحما انسیدرصد وار 1/4( 2r) نییتع بیضر

 تیماح نیکه ب نیبر ا یدوم مبن هیمشترک بوده است. لذا فرض یشغل

 .گرددیم دییوجود دارد، تأ بطهرا یشغل یبا فرسودگ یسازمان

 یشغل یفرسودگ ینیب شیتوان پ یمعنو یرهبر یهامؤلفهسوم:  هیفرض

 ونیمورد مطالعه در رگرس یرهایمتغ نینشان داد از ب 1 جدول را دارد.

از  یازمانس تیعضو مؤلفه یشغل یکننده فرسودگ ینیب شیپ نیبهتر

 انسیدرصد وار 1/1 یسازمان تیعضو مؤلفهبوده است.  یمعنو یرهبر

 بیاز آن است که ضر یحاک هاافتهی. کندیم نییرا تب یشغل یفرسودگ

 یفرسودگ ،یسازمان تیعضو مؤلفهدر  شیواحد افزا کی یبتا به ازا

 .دهدیمواحد کاهش  224/4را  یشغل
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 یشغل یآن با فرسودگ یهامؤلفهو  یمعنو یرهبر نیب یو همبستگ اریانحراف مع ن،یانگیم: 2 جدول

 یشغل یفرسودگ مالک ریمتغ

 یسطح معنادار یهمبستگ بیمجذور ضر یهمبستگ بیضر اریانحراف مع ± نیانگیم 

 443/4 430/4 -414/4* 05/4 ± 41/3 یمعنو یرهبر

 442/4 41/4 -244/4* 88/4 ± 51/3 انداز چشم

 442/4 412/4 -241/4* 91/4 ± 39/3 به کار مانیا

 480/4 443/4 -440/4 4 ± 01/2 یبه نوع دوست عشق

 039/4 444/4 -434/4 81/4 ± 12/3 یمعنادار احساس

 444/4 411/4 -224/4* 13/4 ± 85/2 یسازمان تیعضو

 441/4 421/4 -484/4* 93/4 ± 3 یسازمان تعهد

 048/4 444/4 -433/4 43/4 ± 42/3 یور بهره

 *45/4 > P 

 یشغل یبا فرسودگ یسازمان تیحما نیب یهمبستگ بیو ضر اریانحراف مع ن،یانگیم :3 جدول

 یشغل یفرسودگ 

 یسطح معنادار یهمبستگ بیمجذور ضر یهمبستگ بیضر اریو انحراف مع نیانگیم 

 442/4 414/4 -243/4 * 20/4 ± 30/3 یسازمان تیحما

 *44/4 >P . 

 ی *شغل یبا فرسودگ یمعنو یچندگانه رهبر یهمبستگ بیضر: 4 جدول

 ریمتغ مالک ریمتغ

 نیب شیپ

 بیضر

 یهمبستگ

 چندگانه

 بیمجذور ضر

 یهمبستگ

 چندگانه

 بیضر

F 

 ریغ یبتا بیضرا

 استاندارد

 یبتا بیضرا

 استاندارد

 بیضر

t 

سطح 

 یمعنادار

 یخطا بتا     

 اریمع

   

ی فرسودگ

  (گام اولی )شغل

 تیعضو

 یسازمان

224/4 411/4 104/44 483/4- 45/4 224/4- 159/3- 444/4 

 *44/4 > P 

 

 ینیبشیپتوان  یسازمان تیو حما یمعنو یچهارم: رهبر هیفرض

مورد  یرهایمتغ نینشان داد از ب 5 جدول را دارند. یشغل یفرسودگ

 تیحما یشغل یکننده فرسودگ ینیب شیپ نیبهتر ونیمطالعه در رگرس

 یسازمان تیحما بیاساس در گام اول ضر نیبوده است. بر ا یسازمان

 .کندیم نییرا تب یشغل یفرسودگ انسیدرصد وار 4/1

 

 یشغل یبا فرسودگ یسازمان تیو حما یمعنو یچندگانه رهبر یهمبستگ بیضر: 5 جدول

 ریمتغ مالک  ریمتغ

 نیب شیپ

 بیضر

 یهمبستگ

 چندگانه

 بیمجذور ضر

 یهمبستگ

 چندگانه

 بیضر

F 

 ریغ یبتا بیضرا

 استاندارد

 یبتا بیضرا

 استاندارد

 بیضر

t 

سطح 

 یمعنادار

 یخطا بتا     

 اریمع

   

 یفرسودگ

 (گام اولی )شغل

 تیحما

 یسازمان

243/4 414/4 443/44 440/4- 438/4 243/4- 403/3- 444/4 

44/4 > P 

 

بحث

 یهامؤلفهو  یمعنو یرهبر نینشان داد ب هاداده لیحاصل از تحل جینتا

( با یتعهد سازمان ،یسازمان تیبه کار، عضو مانیآن )چشم انداز، ا

 عشق یهامؤلفهمعکوس ومعنادار است. رابطه  رابطه یشغل یفرسودگ

با  یمعنو یاز رهبر یوربهرهو  یاحساس معنادار ،یبه نوع دوست

 توانیمبه دست آمده  جهینت نیی. در تبستیمعنادار ن یشغل یفرسودگ

شهر اصفهان  یمجموعه علوم پزشک تیریداشت که هر چه مد انیب
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اثر  د،یدر سازمان استفاده نما یمعنو یبا سبک رهبر یاز رهبران شتریب

ه انتظار داشت تواندیمپرستاران  نیرا در ب یشغل یمعکوس فرسودگ

 ییهامؤلفهبه کار از  مانیو ا دیام شودیمباشد. همچنان که مالحظه 

معنادار  یشغل یو فرسودگ یمعنو یرابطه رهبر یاست که در بررس

اعتقاد است که چشم انداز، اهداف  نیا مانیو ا دیشده است. منشأ ام

ا ب توانیم نی. بنابراافتیتحقق خواهد  تیسازمان با موفق تیومأمور

قاد به از اعت ییبا سطح باال رانانتظار داشت که پرستا ییباال نانیاطم

 نیداشته باشند. اگر ا مانیا شیهاتیمأمورسازمان به اهداف و  دنیرس

همراه  زین رانیمد یاز سو یو قدردانحس درک  کیاعتقاد و باور با 

وهش پژ نیبه دست آمده در ا جهیخواهد بود. نت تراثربخش اریباشد بس

 یرهبر ریتأث یهدف بررس ا( ب4313که عالمه و همکاران ) یبا پژوهش

 انکسی انددادهانجام  شیتجر یشهدا مارستانیبر پرستاران ب یمعنو

 یکه از سبک رهبر یرانینشان داد که مد زیآن پژوهش ن جیاست. نتا

کاری با اهداف روشن  یهابرنامه ارائهبا  برندیممعنوی بهره 

 (دوستانه نوع)رفتارهای  ی( و برقراری ارتباط انساناندازجادچشمیا)

 نیادراک پرستاران را از رهبری معنوی بهبود بخشند و با ا توانندیم

 هاافتهی. (4) مناسب گردد تیفیدارای ک شانیعملکرد مراقبت ا قیطر

و  ناداررابطه مع یشغل یو فرسودگ یسازمان تیحما نیب دهدیمنشان 

کات ن جملهاز  یبه نکات توانیم افتهی نیا نییمعکوس وجود دارد. درتب

هستند که  ییهاتگرسازمانیحما یهاسازمان اساساًتوجه داشت.  ریز

ا آنه ازهاییبه ن کنند،یمخدمات کارکنان خود را به طورعادالنه جبران 

 نیا یاهافتهی. با توجه به ندینمایمتوجه دارندو به کارکنان خود افتخار 

مثبت و  ریکا طیمح کیانتظار داشت که وجود  توانیم زیپژوهش ن

کرده وتوان  یاحرفهپرستاران راقادر به اجرای مراقبت  تگریحما

 مارستان،یب یتیریمد یهایژگیو. دیافزایمآنهارا  یریگمیتصم

 ارائهکه پرستاران برای  یتیحما زانیم زیپرستاران و ن هاییژگیو

 افتیدر یمعنو یبا سبک رهبر رانیاز مد یتخصص یهامراقبت

دارد. از منظر گاردنر و همکاران  ریتأث هاآن، برنحوه عملکرد کنندیم

 یاز پرسنل پرستاری نقش اساس رانیمد تیاساساً حما زی( ن2448)

و  یعقوبیپژوهش  جی. نتا(9) مراقبت آنها دارد تیفیدربهره وری وک

ادراک شده و  یسازمان تیحما نی( نشان داد که ب4312همکاران )

در  جهینت نیوجود دارد. ا ادارو معن یمنف رابطه یشغل یفرسودگ

 ایتالیا یعموم یهامارستانیب( که در 2442پژوهش بالن و همکاران )

 انجام شده هم بدست آمده است.

 تیعضو فهمؤل یشغل یکننده فرسودگ ینیب شیپ نیبهتر هاافتهی طبق

هر چقدر پرستاران احساس  نیبود. بنابرا یمعنو یاز رهبر یسازمان

 یبه سازمان بکنند و خود را عضو سازمان بدانند فرسودگ یشتریتعلق ب

 ریود را مورد توجه مدکه پرستاران خ ی. زمانابدییمکاهش  هاآن یشغل

 شانیبه طور معقول آنها را درک و از کارها ریمد هاآنو از نظر  دانندیم

 یکه کارشان برا شودیممنتقل  هاآناحساس به  نیا کندیم یقدردان

 یو برا دانندیماز سازمان  یرو خود را عضو نیبا ارزش است از ا ریمد

بوجود  یذات زشیانگ یرویارزش قائل هستند حس ن تیعضو نیا

ا ر یشغل یشده و فرسودگ یشغل تیو رضا یخشنودو باعث  آوردیم

فرد  تیو شناخته شدن و لحاظ نمودن شخص تی. عضودهدیمکاهش 

 ترشیب یکه و شودیمسبب  یاز ارتباطات اجتماع یشبکه کار کیدر 

 جی. نتاابدیجامعه بزرگتر معنادار  کیرشد نموده و خود را در ارتباط با 

 نیبهتر ،یمعنو یو رهبر یت سازمانیحما ریدو متغ نینشان داد که از ب

 نییاست. در تب یسازمان تیحما یشغل یکننده فرسودگ ینیب شیپ

ده ادراک ش یسازمان تیکه حما ییداشت از آنجا انیب توانیم جینتا نیا

 نیا باشد،یمکارکنان نزد سازمان  یو ارزشمند یستگیاز شا یشاخص

وانا، ت یعضو سازمان نوانمثبت فرد به ع یهایابیارزبه خود  ادراک منجر

 نیا . درگرددیم یعزت نفس سازمان یریشکل گ یبه عبارت ایبا ارزش 

ظ حف یبرا یشتریفرد ارزش ب ،یثبات شناخت هیطبق نظر طیشرا

 یهایابیارز زانیفرد براساس م یقائل است. از طرف یسازمان تیعضو

که از خود دارد که حاصل توجه و ارزش سازمان نسبت به او  یمثبت

 یدییدارد که تا یبه نحو فیدر به انجام رساندن وظا یسع باشدیم

 یهایژگیواز  یکی. کندیمکه در خود احساس  یایستگیشاباشد بر 

 .باشدیمعمل و طرز برخورد سازمان با کارکنانش  وهیش یکار طیمح

کارکنان  شودیمسازمان باعث  یبودن از سو تیادراک مورد حما

که قطعاً از نظر سازمان مورد ارزش و احترام هستند و به عنوان  ابندیدر

 هیتوسط نظر توانیمرا  اتیفرض نی. اباشندیماز سازمان  یعضو موثر

واع از ان یکیادراک شده  یسازمان تینمود. حما نییتب یمبادله اجتماع

 مبادلهرکنان و سازمان است. براساس هنجار کا نیب یمبادالت اجتماع

زمان از که سا شوندیم یتیبه حما ییمتقابل کارکنان ملزم به پاسخگو

که سازمان به  ابندییدرمکه کارکنان  ی. زمانآوردیمآنان به عمل 

به الزامات خود  زین هاآنو متعهد است،  بندیالزامات خود به کارکنان پا

 مبادله هیمطابق با نظر نی. همچنشوندیمنسبت به سازمان متعهد 

که از نظر سازمان با ارزش هستند  ابندیدر ارکنانکه ک یزمان یاجتماع

هستند، به شغلشان احساس  تیمورد حما یو رفاه یو از لحاظ عاطف

مداوم به  یموجب اشتغال ذهن یخشنود نی. اکنندیم یخشنود

و  هاقوتافراد شده و باعث توجه به  یو سوء عملکردها هاضعف

مثبت در کارکنان  یو موجب رشد رفتارها گرددیممطلوب  یهاتیفیک

 .ودشیم هاآن یشغل یو کاهش فرسودگ زهیانگ شیو باعث افزا گرددیم

 یریگ جهینت

 ادراک یسازمان تیو حما یمعنو یمشخص شد که رهبر قیتحق نیا در

پرستاران رابطه معنادار و معکوس دارد، لذا  یشغل یشده با فرسودگ

آنها  یکه سبک رهبر یرانیاست که از مد نیبه مسئوالن ا یاصل هیتوص

با  توانندیم هاسازماناست در سازمان استفاده کند. رهبران  یمعنو

اهداف  یاز آن در راستا یریگبهرهو  یمعنو یرهبرشناخت ابعاد 

به اهداف آن را باال  دنیدر رس سازمان تیسازمان خود احتمال موفق

ود با بهب توانندیمدر بخش سالمت  ریدرگ یهاسازمانببرد. مسئوالن 

 ،یریگ میدر کار، مشارکت کارکنان در تصم یارتباط اجتماع یهاشبکه

اف اهد حی، تشریبازخورد کار جادیمنظور ا بهعملکرد کارکنان  یابیارز

مناسب  یهاستمیس جادیا ،ی، حذف موانع کاریسازمان یو رسالتها

کار  طیو روابط نامناسب افراد در مح هاضیتبع، حذف هیو تنب قیتشو

 .دیآنان در سازمان کمک نما تیکارکنان و عضو یتعهد سازمان یبه ارتقا

 نیمسئول راتینحوه عملکرد و تأث نهیدر زم یقاتیانجام تحق انیپا در

کشور  یعلوم پزشک یهادانشگاه تیریمد یسطوح باال انیو متول ییاجرا

 تیبا محور ییهاپژوهشپژوهشی و انجام  یهاطرحدر قالب 

 یمختلف رهبر یهامولفهاز  رانیمد یمندبهرهعدم  یِشناسبیآس

 .شودیم شنهادیپ یمعنو
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 سپاسگزاری

دانشگاه  یمعاونت پژوهش یاز همکار دارندیمبرخود الزم  پژوهشگران

 یهامارستانیبپرستاران شاغل در  نیاصفهان و همچن یعلوم پزشک

معاونت  نیشهر اصفهان و همچن یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

واحد اصفهان )خوراسگان( کمال تشکر  یدانشگاه آزاد اسالم یپژوهش

.اشندرا داشته ب یو قدردان
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