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چکیده
مقدمه :تحقیقات نشان داده است عوامل مدیریتی و سازمانی زیادی در فروسودگی شغلی پرستاران نقش دارند بنابراین هدف پژوهش
حاضر تعیین رابطه رهبری معنوی ،حمایت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی شهر اصفهان بود.
روش کار :روش این پژوهش همبستگی و جامعه آماری پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان به تعداد
 1444نفر بودند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران  354نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب
با حجم انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای رهبری معنوی فرای و همکاران ( ،)2445حمایت سازمانی ادراک شده
آیزنبرگر و همکاران ( )4190و فرسودگی شغلی مسلش ( )4194بود.
یافتهها :روایی صوری و محتوایی هر سه پرسشنامه تأیید گردید و پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب رهبری
معنوی  ،4/89حمایت سازمانی ادراکشده  4/93و فرسودگی شغلی  4/81محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل یافتهها با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام انجام شد.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که بین رهبری معنوی ( r = -4/414و  )P > 4/44و مؤلفههای چشم انداز ،ایمان به کار ،عضویت ،تعهد
سازمانی و حمایت سازمانی ادراکشده با فرسودگی شغلی ( r = -4/243و  )P > 4/44رابطه معنادار و معکوس وجود دارد و رابطه
مؤلفههای عشق به نوعدوستی ،احساس معناداری و بهرهوری از رهبری معنوی با فرسودگی شغلی معنادار نیست .بهترین پیش بینی
کننده فرسودگی شغلی ،حمایت سازمانی بود (.)P > 4/44
واژگان کلیدی :رهبری معنوی ،حمایت سازمانی ادراکشده ،فرسودگی شغلی ،پرستاران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
آنها کاهش یابـد فشار روانی ایجاد میشـود کـه باعـث تجربـه منفـی
در فـرد و فرسـودگی شـغلی میگردد .در واقع فرسودگی شغلی در اثر
فشار مداوم روانی پدید میآید ( .)4فشارهای عصبی یکی از عمدهترین
پیامدهای اجتنابناپذیر استرس شغلی است و مادامی که این استرس
از میان برداشته نشود همچنان ادامه خواهد داشت ( .)2درعینحال
عوامل سازمانی و روانشناختی بسیاری وجود دارند که میتوان به واسطه
آن عوامل بر فرسودگی شغلی اثر گذاشت و اثربخشی نیروی انسانی را
دوچندان کرد (.)4
فرای ( ،)2444هفت مؤلفه برای رهبری معنوی معرفی کرده که عبارتند
از :چشمانداز  ،Visionعشق به همنوع ،Altruistic Love
امید/ایمان  ،Hope/Faithعضویت  ،Membershipمعناداری
 ،Meaningتعهدسازمانی ،Organizational Commitment

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی ،اجتماعی و روانـی اسـت کـه هـر
کـدام در وضـعیت سالمتی بشر نقش مهمی دارند .یکی از عوامل
تنیدگیزا در انسان ،محیط کار وی اسـت که میتواند دیگر حیطههای
زندگی او را تحـت تـأثیر قـرار دهـد .قـسمت عمـدهای از زندگی روزانه
هر شخص صرف اشتغال به کار میشود .یکی از مفاهیمی که در
سالهای اخیر توجه روان شناسان کار ،روان شناسان بهرهوری و روان
شناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته ،نشانهها ،علـل و
آثـار فرسودگی شغلی است .به نظر میآید فرسودگی شغلی با فشارهای
روانی ارتبـاط داشـته باشـد .فـشارهای روانی وقتی رخ میدهد که
عـدم تعـادل بـین مطالبـات و خواسـتههـای محیطـی بـا توانـائی فـرد
بـرای پاســخ دادن بـه آنهـا وجـود داشــته باشــد .هرچـه مطالبـات
و خواستههای محیطی افزایش یابد و توانائی فرد برای پاسخ دادن به
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بهرهوری و بهبود مستمر Productivity and Continuous
.)3( Improvement
که چشمانداز به معنای تصویری از آینده به همراه تفسیری روشن از
چرایی تالش افراد ،عشق به همنوع عبارت است از حس هماهنگی و
خوشبختی به واسطه توجه و مراقبت ،دلواپسی و قدردانی از خود و
دیگران .امید /ایمان یعنی اعتقاد و باور راسخ به چیزی که برای اثباتش
برهانی وجود ندارد ،عضویت که حس درک و قدردانی است که تا حد
زیادی از روابط متقابل وارتباطات از طریق تعامل اجتماعی و عضویت
در گروهها نشأت میگیرد .معناداری اشاره دارد به تجربه متعالی یا اینکه
چطور از طریق خدمت به دیگران تفاوت ایجاد کرده و بدین طریق معنا
و هدف در زندگی ایجاد میشود (.)1
در تعهد سازمانی ،افراد با حس معناداری و عضویت به یکدیگر پیوند
خورده و به سازمان وفادار میمانند و میخواهند در سازمانهایی که
فرهنگهایی مبتنی بر ارزشها و عشق به نوع دوستی دارند ( )5و
بهرهوری و بهبود مستمر که بیانگر آن است که کافی است سازمان
هوشمندانه عمل کند و از منابع به گونه بهینه سود ببرد ،این بهترین
روش بهبود بهرهوری است .بهبود مستمر یعنی بهرهوری انتها ندارد و با
نوآوری همیشه راههای جدید را برای افزایش بهرهوری می-توان یافت
(.)0
طی پژوهشی که هوسر ( )8در آن به بررسی مدلی برای ارزیابی کیفیت
مراقبت پرستاران پرداخت ،به این نتیجه دست یافت که رابطه حاکی از
مشارکت و حمایت و ارائه اطالعات در احساس توانمندی پرستاران نقش
مهمی دارد .همچنین حمایت مدیران از پرسنل نقش اساسی در بهره
وری و کیفیت مراقبت آنها دارد .منظور از حمایت سازمانی از کارکنان،
توجه سازمان به رشد ،رفاه و آسایش آنان میباشد .سازمانهای
حمایتگر سازمانهایی هستند که خدمات کارکنان خود را به طور
عادالنه جبران میکنند ،به نیازهای آنها توجه دارند و به کارکنان خود
افتخار مینمایند .وجود یک محیط کاری مثبت ،پرستاران را قادر به
اجرای مراقبت حرفهای کرده و توان تصمیمگیری آنها را میافزاید.
ویژگیهای مدیریتی بیمارستان ،ویزگی های پرستاران و نیز میزان
حمایتی که پرستاران برای ارائه مراقبت دریافت میکنند بر نحوه
عملکرد آنها تأثیر دارد (.)9
یکی از مهمترین منابعی که بر نیروی انسانی به عنوان قوای محرکه هر
سازمانی تأثیر میگذارد فرسودگی شغلی است .فرسودگی شغلی
میتواند اختاللهایی همچون خستگی بدن ،بیخوابی و مشکالت
خانوادگی و بین فردی را به همراه داشته باشد .فرسودگی شغلی ،یـک
سندرم جسمانی و روانی است که منجر به رفتـار و نگـرش منفی نسبت
به خود ،کار و مددجویان میشـود و غیبـت از کار ،اخالق پایین و عدم
رضایت شغلی از دیگر عوارض آن است .مفهوم فرسودگی شغلی از سه
مؤلفه تشکیل شده است که شــامل خســتگی هیجــان
شخصیت
مسخ
،)Emotional
(Exhaustion
( )Depersonalizatioو عملکرد شخصی (احساس عدم موفقیت
فردی )Personal Accomplishme ،میباشد .خستگی هیجانی
برابر است با مفهوم فشاری که با تـنش ،اضـطراب ،خسـتگی جسـمانی
و بـیخـوابی پیونـد دارد ( .)1مسـخ شخصیت ،پاسخ منفی و سنگدالنه
بـه اشخاصـی اسـت کـه معموالً دریافت-کنندگان خدمت از سـوی
فـرد هسـتند و بـه برداشت منفی فرد از مددجویانش اشـاره دارد.

عملکرد شخصی ،کم شدن احسـاس شایسـتگی در انجـام وظـایف
شخصی است و یک ارزشیابی منفی از خود در رابطه باانجام کار به شمار
میرود (.)44
قنبری و همکاران ( )2441در پژوهشی تحت عنوان رابطه رهبری
اخالقی و معنویت در کار با فرسودگی شغلی بر روی پرستاران
بیمارستانهای دولتی شهر سنندج به این نتایج رسیدند که رهبری
اخالقی و معنویت در کار رابطه منفی و معناداری با فرسودگی شغلی
پرستاران دارد (.)44
عالمه و همکاران ( ،)2441پژوهشی را با هدف بررسی تأثیر رهبری
معنوی بر پرستاران بیمارستان شهدای تجریش انجام دادهاند .نتایج
نشان داد که مدیرانی که از سبک رهبری معنوی بهره میبرند با ارائه
برنامههای کاری با اهداف روشن (ایجاد چشمانداز) و برقراری ارتباط
انسانی (رفتارهای نوع دوستانه) میتوانند ادراک پرستاران را از رهبری
معنوی بهبود بخشند و با این طریق هم میتوانند بروز رفتارهای
شهروندی را تسهیل نمایند و هم عملکرد مراقبتی ایشان دارای کیفیتی
مناسب گردد (.)42
یعقوبی و همکاران ( ،)2443در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه
حمایت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان امور
مالی و اقتصادی استان گلستان به این نتیجه رسیدند که بین حمایت
سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود
دارد .این به این معنی است که افزایش حمایت سازمانی ادراک شده
باعث کاهش فرسودگی شغلی افراد سازمان میشود (.)43
بالن و همکاران ( ،)2442درپژوهشی تحت عنوان توانمند سازی
رهبری ،حمایت سازمانی ادراک شده ،اعتماد با فرسودگی شغلی
پرستاران بیمارستان عمومی ایتالیا به این نتایج دست یافتند که اعتماد
رهبر به سازمان و حمایت سازمانی ادراک شده تأثیر منفی بر فرسودگی
شغلی پرستاران دارد وهمچنین نقش محوری اعتماد درسازمانهای
مراقبتی بهداشتی تأیید شده است (.)41
گاردنر و همکاران ( ،)2448نیز در پژوهشی دریافتند که سازمانهای
حمایتگر سازمانهایی هستند که خدمات کارکنان خود را به طور
عادالنه جبران میکنند ،به نیازهای آنها توجه دارند و به کارکنان خود
افتخار مینمایند .آنها به این نتیجه رسیدند که وجود یک محیط کاری
مثبت ،پرستاران را قادر به اجرای مراقبت حرفهای کرده و توان
تصمیمگیری آنها را میافزاید .ویژگیهای مدیریتی بیمارستان،
ویژگیهای پرستاران و نیز میزان حمایتی که پرستاران برای ارائه
مراقبت دریافت میکنند ،بر نحوه عملکرد آنها تأثیر دارد (.)9
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه رهبری معنوی ،حمایت سازمانی
ادراک شده با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای
دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان بود .لذا با توجه به هدف پژوهش
فرضیههای زیر مطرح میگردد:
 -4بین رهبری معنوی و مؤلفههای آن با فرسودگی شغلی رابطه وجود
دارد.
 -2بین حمایت سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.
 -3مؤلفههای رهبری معنوی توان پیشبینی فرسودگی شغلی را دارد.
 -1رهبری معنوی و حمایت سازمانی توان پیشبینی فرسودگی شغلی
را دارند.
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روش کار
معکوس وجود دارد .براساس ضریب تعیین ( )r = 0/32درصد واریانس
رهبری معنوی و فرسودگی شغلی مشترک بوده است.

جامعه مورد مطالعه کلیه پرسـتاران شـاغل در بیمارستانهای دانشگاه
علومپزشکی شهر اصفهان به تعداد  1444نفر بودند که با استفاده از
فرمول کوکران تعداد  354نفر به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای
از بین آنها انتخاب گردید .در این پژوهش جهت جمعآوری دادهها از
سه پرسشنامه استفاده شده است:
 -4برای بررسی رهبری معنوی از پرسشنامه فرای و همکاران ()2445
با  33گویه که دارای مقیاس  5ارزشی لیکرت( ،کامالً مخالفم = ،4
مخالفم =  ،2نظری ندارم =  ،3موافقم =  1و کامالً موافقم =  )5است
(.)45
 -2برای بررسی حمایت سازمانی ادراک شده از پرسشنامه آیزنبرگر و
همکاران ( )4190با  9گویه که دارای مقیاس  5ارزشی لیکرت( ،کامالً
مخالفم =  ،4مخالفم =  ،2نظری ندارم =  ،3موافقم =  1و کامالً موافقم
=  )5است (.)40
 -3برای بررسی فرسودگی شغلی از پرسشنامه مسلش ( )4194با 25
گویه که دارای مقیاس  5ارزشی لیکرت( ،کامالً مخالفم =  ،4مخالفم =
 ،2نظری ندارم =  ،3موافقم =  1و کامالً موافقم =  )5است.
با توجه به استفاده مکرر از پرسشنامهها در پژوهشهای مختلف داخلی
و خارجی و تأیید روایی آنها به روایی محتوایی آن اعتماد شده است.
در پژوهش حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسشنامهها از ضریب
آلفای کرونباخ که یکی از روشهای همسانی درونی است استفاده
گردیده است .ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامههای رهبری
معنوی ،حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی  4/93 ،4/89و  4/81به
دست آمد .پرسشنامهها بر اساس تعداد تعیین شده در بیمارستانهای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان از تاریخ  11/2/45توزیع
گردید .در محل ،پرسشنامهها بررسی و در صورت نقص زیاد (حدود
 ،)%4از همکاران درخواست شد که پرسشنامه را به طور کامل تکمیل
کنند .بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامهها  %444و زمان گردآوری دادهها
سه ماه بوده است.
در این پژوهش روش از نوع همبستگی میباشد .پژوهش با توجه به
ماهیت پژوهشی کاربردی است .تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش
با استفاده از نرم افزار آماری  ،SPSSنسخه  41در دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخش آمار توصیفی از مشخصههای
آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار
استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده
شد.

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش
نوع ویژگی جمعیت شناختی

درصد

جنس
مرد
زن
بی پاسخ

01/4
33
2/1

سن
 25 -24سال
 34 -25سال
 14 -34سال

44/2
32/9
30/9

مدرک تحصیلی
 14سال به باال
بی پاسخ
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
بی پاسخ

45/9
3/1
2/0
93/1
9/0
1/1

سابقه خدمت
کمتر از  44سال
 24 -44سال
 34 -24سال
بی پاسخ

18/8
30/9
9/0
0/1

لذا فرضیه اول مبنی بر این که بین رهبری معنوی و مولفههای آن
(چشم انداز ،ایمان به کار ،عضویت سازمانی ،تعهد سازمانی) با فرسودگی
شغلی رابطه وجود دارد ،تأیید میگردد .رابطه مولفههای عشق به نوع
دوستی ،احساس معناداری و بهره وری از رهبری معنوی با فرسودگی
شغلی معنادار نیست.
فرضیه دوم :بین حمایت سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.
یافتههای جدول  3نشان میدهد بین حمایت سازمانی و فرسودگی
شغلی رابطه معنادار و معکوس ( )r = -4/243وجود دارد .براساس
ضریب تعیین ( 4/1 )r2درصد واریانس حمایت سازمانی و فرسودگی
شغلی مشترک بوده است .لذا فرضیه دوم مبنی بر این که بین حمایت
سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ،تأیید میگردد.
فرضیه سوم :مؤلفههای رهبری معنوی توان پیش بینی فرسودگی شغلی
را دارد .جدول  1نشان داد از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون
بهترین پیش بینی کننده فرسودگی شغلی مؤلفه عضویت سازمانی از
رهبری معنوی بوده است .مؤلفه عضویت سازمانی  1/1درصد واریانس
فرسودگی شغلی را تبیین میکند .یافتهها حاکی از آن است که ضریب
بتا به ازای یک واحد افزایش در مؤلفه عضویت سازمانی ،فرسودگی
شغلی را  4/224واحد کاهش میدهد.

یافتهها
اطالعات دموگرافیک بیماران شرکت کننده در این مطالعه به طور کامل
در جدول  4قابل مشاهده است.
فرضیه اول :بین رهبری معنوی و مولفههای آن با فرسودگی شغلی
رابطه وجود دارد .یافتههای جدول  2نشان میدهد ضریب همبستگی
بین رهبری معنوی و مولفههای آن (چشم انداز ،ایمان به کار ،عضویت
سازمانی ،تعهد سازمانی) با فرسودگی شغلی معنادار است .یعنی بین
رهبری معنوی ،مؤلفههای چشم انداز ،ایمان به کار ،عضویت سازمانی،
تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی ( )r = -4/414رابطه معنادار و
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جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین رهبری معنوی و مؤلفههای آن با فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی

متغیر مالک
میانگین  ±انحراف معیار

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

رهبری معنوی

4/05 ± 3/41

*-4/414

4/430

4/443

چشم انداز

4/88 ± 3/51

*-4/244

4/41

4/442

ایمان به کار

4/91 ± 3/39

*-4/241

4/412

4/442

4 ± 2/01

-4/440

4/443

4/480

احساس معناداری

4/81 ± 3/12

-4/434

4/444

4/039

عضویت سازمانی

4/13 ± 2/85

*-4/224

4/411

4/444

4/93 ± 3

*-4/484

4/421

4/441

4/43 ± 3/42

-4/433

4/444

4/048

عشق به نوع دوستی

تعهد سازمانی
بهره وری
* P > 4/45

جدول  :3میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی با فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی
میانگین و انحراف معیار

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

4/20 ± 3/30

* -4/243

4/414

4/442

حمایت سازمانی
* .P > 4/44

جدول  :4ضریب همبستگی چندگانه رهبری معنوی با فرسودگی شغلی *
متغیر مالک

متغیر

ضریب

مجذور ضریب

ضریب

ضرایب بتای غیر

ضرایب بتای

ضریب

سطح

پیش بین

همبستگی

همبستگی

F

استاندارد

استاندارد

t

معناداری

چندگانه

چندگانه

4/224

4/411

خطای

بتا

معیار
فرسودگی
شغلی (گام اول)

عضویت
سازمانی

-4/483

44/104

4/45

-4/224

-3/159

4/444

* P > 4/44
سازمانی بوده است .بر این اساس در گام اول ضریب حمایت سازمانی
 1/4درصد واریانس فرسودگی شغلی را تبیین میکند.

فرضیه چهارم :رهبری معنوی و حمایت سازمانی توان پیشبینی
فرسودگی شغلی را دارند .جدول  5نشان داد از بین متغیرهای مورد
مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده فرسودگی شغلی حمایت

جدول  :5ضریب همبستگی چندگانه رهبری معنوی و حمایت سازمانی با فرسودگی شغلی
متغیر مالک

متغیر

ضریب

مجذور ضریب

ضریب

پیش بین

همبستگی

همبستگی

F

چندگانه

چندگانه

4/243

4/414

ضرایب بتای غیر

ضرایب بتای

ضریب

استاندارد

استاندارد

t

بتا

سطح
معناداری

خطای
معیار

فرسودگی
شغلی (گام اول)

حمایت
سازمانی

44/443

-4/440

4/438

-4/243

-3/403

4/444

P > 4/44

بحث
به نوع دوستی ،احساس معناداری و بهرهوری از رهبری معنوی با
فرسودگی شغلی معنادار نیست .در تبیین نتیجه به دست آمده میتوان
بیان داشت که هر چه مدیریت مجموعه علوم پزشکی شهر اصفهان

نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد بین رهبری معنوی و مؤلفههای
آن (چشم انداز ،ایمان به کار ،عضویت سازمانی ،تعهد سازمانی) با
فرسودگی شغلی رابطه معکوس ومعنادار است .رابطه مؤلفههای عشق
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پیش بینی کننده فرسودگی شغلی حمایت سازمانی است .در تبیین
این نتایج میتوان بیان داشت از آنجایی که حمایت سازمانی ادراک شده
شاخصی از شایستگی و ارزشمندی کارکنان نزد سازمان میباشد ،این
ادراک منجر به خود ارزیابیهای مثبت فرد به عنوان عضو سازمانی توانا،
با ارزش یا به عبارتی شکل گیری عزت نفس سازمانی میگردد .در این
شرایط طبق نظریه ثبات شناختی ،فرد ارزش بیشتری برای حفظ
عضویت سازمانی قائل است .از طرفی فرد براساس میزان ارزیابیهای
مثبتی که از خود دارد که حاصل توجه و ارزش سازمان نسبت به او
میباشد سعی در به انجام رساندن وظایف به نحوی دارد که تاییدی
باشد بر شایستگیای که در خود احساس میکند .یکی از ویژگیهای
محیط کاری شیوه عمل و طرز برخورد سازمان با کارکنانش میباشد.
ادراک مورد حمایت بودن از سوی سازمان باعث میشود کارکنان
دریابند که قطعاً از نظر سازمان مورد ارزش و احترام هستند و به عنوان
عضو موثری از سازمان میباشند .این فرضیات را میتوان توسط نظریه
مبادله اجتماعی تبیین نمود .حمایت سازمانی ادراک شده یکی از انواع
مبادالت اجتماعی بین کارکنان و سازمان است .براساس هنجار مبادله
متقابل کارکنان ملزم به پاسخگویی به حمایتی میشوند که سازمان از
آنان به عمل میآورد .زمانی که کارکنان درمییابند که سازمان به
الزامات خود به کارکنان پایبند و متعهد است ،آنها نیز به الزامات خود
نسبت به سازمان متعهد میشوند .همچنین مطابق با نظریه مبادله
اجتماعی زمانی که کارکنان دریابند که از نظر سازمان با ارزش هستند
و از لحاظ عاطفی و رفاهی مورد حمایت هستند ،به شغلشان احساس
خشنودی میکنند .این خشنودی موجب اشتغال ذهنی مداوم به
ضعفها و سوء عملکردهای افراد شده و باعث توجه به قوتها و
کیفیتهای مطلوب میگردد و موجب رشد رفتارهای مثبت در کارکنان
میگردد و باعث افزایش انگیزه و کاهش فرسودگی شغلی آنها میشود.

بیشتر از رهبرانی با سبک رهبری معنوی در سازمان استفاده نماید ،اثر
معکوس فرسودگی شغلی را در بین پرستاران میتواند انتظار داشته
باشد .همچنان که مالحظه میشود امید و ایمان به کار از مؤلفههایی
است که در بررسی رابطه رهبری معنوی و فرسودگی شغلی معنادار
شده است .منشأ امید و ایمان این اعتقاد است که چشم انداز ،اهداف
ومأموریت سازمان با موفقیت تحقق خواهد یافت .بنابراین میتوان با
اطمینان باالیی انتظار داشت که پرستاران با سطح باالیی از اعتقاد به
رسیدن سازمان به اهداف و مأموریتهایش ایمان داشته باشند .اگر این
اعتقاد و باور با یک حس درک و قدردانی از سوی مدیران نیز همراه
باشد بسیار اثربخشتر خواهد بود .نتیجه به دست آمده در این پژوهش
با پژوهشی که عالمه و همکاران ( )4313با هدف بررسی تأثیر رهبری
معنوی بر پرستاران بیمارستان شهدای تجریش انجام دادهاند یکسان
است .نتایج آن پژوهش نیز نشان داد که مدیرانی که از سبک رهبری
معنوی بهره میبرند با ارائه برنامههای کاری با اهداف روشن
(ایجادچشمانداز) و برقراری ارتباط انسانی (رفتارهای نوع دوستانه)
میتوانند ادراک پرستاران را از رهبری معنوی بهبود بخشند و با این
طریق عملکرد مراقبت ایشان دارای کیفیت مناسب گردد ( .)4یافتهها
نشان میدهد بین حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار و
معکوس وجود دارد .درتبیین این یافته میتوان به نکاتی از جمله نکات
زیر توجه داشت .اساساً سازمانهای حمایتگرسازمانهایی هستند که
خدمات کارکنان خود را به طورعادالنه جبران میکنند ،به نیازهای آنها
توجه دارندو به کارکنان خود افتخار مینمایند .با توجه به یافتههای این
پژوهش نیز میتوان انتظار داشت که وجود یک محیط کاری مثبت و
حمایتگر پرستاران راقادر به اجرای مراقبت حرفهای کرده وتوان
تصمیمگیری آنهارا میافزاید .ویژگیهای مدیریتی بیمارستان،
ویژگیهای پرستاران و نیز میزان حمایتی که پرستاران برای ارائه
مراقبتهای تخصصی از مدیران با سبک رهبری معنوی دریافت
میکنند ،برنحوه عملکرد آنها تأثیر دارد .از منظر گاردنر و همکاران
( )2448نیز اساساً حمایت مدیران از پرسنل پرستاری نقش اساسی
دربهره وری وکیفیت مراقبت آنها دارد ( .)9نتایج پژوهش یعقوبی و
همکاران ( )4312نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و
فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .این نتیجه در
پژوهش بالن و همکاران ( )2442که در بیمارستانهای عمومی ایتالیا
انجام شده هم بدست آمده است.
طبق یافتهها بهترین پیش بینی کننده فرسودگی شغلی مؤلفه عضویت
سازمانی از رهبری معنوی بود .بنابراین هر چقدر پرستاران احساس
تعلق بیشتری به سازمان بکنند و خود را عضو سازمان بدانند فرسودگی
شغلی آنها کاهش مییابد .زمانی که پرستاران خود را مورد توجه مدیر
میدانند و از نظر آنها مدیر به طور معقول آنها را درک و از کارهایشان
قدردانی میکند این احساس به آنها منتقل میشود که کارشان برای
مدیر با ارزش است از این رو خود را عضوی از سازمان میدانند و برای
این عضویت ارزش قائل هستند حس نیروی انگیزش ذاتی بوجود
میآورد و باعث خشنودی و رضایت شغلی شده و فرسودگی شغلی را
کاهش میدهد .عضویت و شناخته شدن و لحاظ نمودن شخصیت فرد
در یک شبکه کاری از ارتباطات اجتماعی سبب میشود که وی بیشتر
رشد نموده و خود را در ارتباط با یک جامعه بزرگتر معنادار یابد .نتایج
نشان داد که از بین دو متغیر حمایت سازمانی و رهبری معنوی ،بهترین

نتیجه گیری
در این تحقیق مشخص شد که رهبری معنوی و حمایت سازمانی ادراک
شده با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه معنادار و معکوس دارد ،لذا
توصیه اصلی به مسئوالن این است که از مدیرانی که سبک رهبری آنها
معنوی است در سازمان استفاده کند .رهبران سازمانها میتوانند با
شناخت ابعاد رهبری معنوی و بهرهگیری از آن در راستای اهداف
سازمان خود احتمال موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف آن را باال
ببرد .مسئوالن سازمانهای درگیر در بخش سالمت میتوانند با بهبود
شبکههای ارتباط اجتماعی در کار ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری،
ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری ،تشریح اهداف
و رسالتهای سازمانی ،حذف موانع کاری ،ایجاد سیستمهای مناسب
تشویق و تنبیه ،حذف تبعیضها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
به ارتقای تعهد سازمانی کارکنان و عضویت آنان در سازمان کمک نماید.
در پایان انجام تحقیقاتی در زمینه نحوه عملکرد و تأثیرات مسئولین
اجرایی و متولیان سطوح باالی مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی کشور
در قالب طرحهای پژوهشی و انجام پژوهشهایی با محوریت
آسیبشناسیِ عدم بهرهمندی مدیران از مولفههای مختلف رهبری
معنوی پیشنهاد میشود.

15

5931  آذر و دی،1  شماره،55  دوره،نشریه پژوهش پرستاری ایران

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان و همچنین معاونت
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) کمال تشکر
.و قدردانی را داشته باشند

سپاسگزاری
پژوهشگران برخود الزم میدارند از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان و همچنین پرستاران شاغل در بیمارستانهای
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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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