
 

 942  5331 پاییز/3   / شمارهدومسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش   فصلناهم علمی

منتخب  یآموزش یهامارستانیکارکنان در ب یشغل یریو درگ یمعنو یرابطه رهبر یبررس

 دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی يزد
 

 *3یخاطره خانجانخان ،1یروح اله عسکر ،2یآباد یدهقان مور رضایعل ،1یعیشف الدیم

 
 1/12/94 :دریافت مقاله              12/8/99 :شدهصالح دریافت مقاله ا             22/8/99 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

و  یمعنتو  یوجتود رهبتر   انیت م نیت داشتته استتد در ا  وا طیبا مح قیتطب یبه تکاپو زیها را نسازمان ،یو اجتماع یسازمان راتییتغ :مقدمه

 یشتغل  یریت و درگ یمعنتو  یه رهبتر رابطت  یپژوهش به بررس نیبرخوردار استد ا یاژهیو تیاز اهم راتییتغ نیا جادیا یبرا یشغل یریدرگ
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداختد بمنتخ یهامارستانیکارکنان ب

 یآموزشت  یهتا مارستانیدر ب ینیو بال ینفر از کارکنان ادار 232 یبود که بر رو یلیتحل -یفیتوص یاپژوهش، مطالعه نیا :بررسی روش

هتا،  داده یانتخاب شدند، انجام شدد ابزار گردآور یتصادف -یاطبقه یریگکه با روش نمونه زدی یصدوق دیشه یمنتخب دانشگاه علوم پزشک
 یآمتار  یهتا آزمون قیو از طر 11نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمبودد داده یشغل یریو درگ یمعنو یراستاندارد رهب یهاپرسشنامه

 لیت تحل سیوالت -کروستکا  آنتوا و   ،یتنت یتست، من و یآزمون ت رینظ یاستنباط یآمار یهاو آزمون اریو انحراف مع نیانگیم رینظ یفیتوص
 شدندد
در دو  یشتغل  یرینمره درگ نیانگیم نیبودد همچن 99/2ب  مارستانیو در ب 91/2الف  مارستانیدر ب یمعنو یرهبر ازیامت نیانگیم ها:یافته

ارتباط  یشغل یریو درگ یمعنو یرهبر نیقرار داشتندد ب یدر حد متوسط رستانمایدر هر دو ب ریبود که هر دو متغ 99/2الف و ب  مارستانیب
 ددیگردیکارکنان م یشغل یریدرگ شیمنجر به افزا یمعنو یرهبر یکه ارتقا یمعن نی( به اP=00/0وجود داشت ) میمستق

 تیت امن احستا   ،یمعنو یمختلف رهبر یهاضمن توجه به جنبه دیدر امر سالمت، با ریدرگ یهامسئوالن سازمان :یریگجهیو نت بحث

در کارکنان را فتراهم   شتریب یشغل یریبهبود تعهد به کار و درگ نهیزم ،یاجتماع یهاتیکنند تا با استفاده از حما تیرا در کارکنان تقو یشغل
 د ندینما
 

 ینیبال کارکنان ،یکارکنان ادار ،یآموزش یهامارستانیب ،یمعنو یرهبر ،یشغل یریدرگ :یدیکل واژگان

 
:یهامارستانیکارکنان در ب یشغل یریو درگ یمعنو یرابطه رهبر یبررس  .خاطرهیخانجانخان ،روح الهیعسکر رضا،یعلیآباد یدهقان مور الد،یمیعیشف ارجاع 

 .942-952(: 3)9؛ 9325 سالمت محور هایمجله پژوهش. منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد یآموزش

 

 .رانيا زد،ي ،یصدوق دیشه یدرمان -یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یدرمان یخدمات بهداشت تيريمد گروه ار،ي. استاد9
 .رانيا زد،ي ،یصدوق دیشه یدرمان - یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،. کارشناس9
  .رانيا زد،ي ،یصدوق دیشه یدرمان -یو خدمات بهداشت یگاه علوم پزشکدانشکده بهداشت، دانش ،ارشد کارشناس .3

 .زدي یصدوق دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سيگمنام، پرد یبلوار شهدا ،یبلوار پروفسور حساب ،زدي ول:ئنویسنده مس *
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 یآموزش یهامارستانیکارکنان در ب یشغل یریو درگ یمعنو یرابطه رهبر یبررس

 مقدمه

دهناهه خاهمو و   عنوان سااممان اراهاه  به هامارستانیب

 یهاا نظاا   یاتیا عمل یواحاهها  نیتار نهیام پرهز یکی

ام منااب    یبخا  بزر ا   و شاونه یشناخته م یبههاشت

(. 1) ناه ینمایرا جاب  ما   یو انساان  یمال ،یاهیسرما

 یو اجتمااع  یسااممان  راتییتغ یاینکه د یکنون یایدن

داشته اسو. به تکاپو وا زیرا ن مارستانیاسو، ساممان ب

تاا   کناه یرا مجباور ما   رانیمه ،یاجتماع راتییتغ نیا

پارتالط،،   طیمحا  نیا ساممان در ا ویحفظ موقع یبرا

 قاااو،ی(. در حق2کنناااه ) جاااادیرا در آن ا یراتاااییتغ

 داده، یرو کا، یو  ساو یکه در قرن ب یبزر  راتییتغ

 یبارا  یهیا جه یهاتعههات و واکن  یمنجر به اجرا

باه   ویا آن باا ورود معنو  یشهه اسو که اجارا  نههیآ

تاار خواهااه شااه و  کااار، آسااان  طیساااممان و محاا 

ام  کارکنانشاان موفا  خواهناه باود کاه      ییهاساممان

برخوردار باشنه تا خاود را باا    یادیم ویقهرت معنو

ه وجود آماهه هماراه   ب راتییداده و با تغ  یتطب طیشرا

 یام رهبار  Fryکاه توساط    یفی(. در تعر3 ،4شونه )

هاا و  ها، نگرشعنوان ارمش، آن را بهشههاراهه یمعنو

 گاران یخاود و د  یدرون زشیالم  جهو انگ یرفتارها

 یمعناو  یاحساس بقاا  که یطورکرده اسو به یمعرف

(. 5) شاود یما  جااد یا ویو عضاو  یمعناادار   یام طر

 ویاامعنو یه در خصااوب بررسااکاا ییهاااپااهوه 

در  ویا معنو  یوتشا  دهاه یشهه نشان مکارکنان انجا 

اعتمااد،   و،یخالق  یباعث افزا توانهیم یکار طیمح

کارکناان،   یشاغل  یهاا بهباود نگارش   ،یتعهه ساممان

اخااالو و   یکاااه  تاارم خااهمو کارکنااان، افاازا 

 (. خاکهل جلودار و همکاران2 ،6شود ) یوجهان کار

 لیا باه دل  یمعنو ینشان دادنه رهبردر پهوه  خود 

 ،یشاغل  یباا فرساود    دارتباط معنادار معکاوس خاو  

(. 7) اساو  رانیماه  یام ساو  یاههیا توجاه و  اممناه ین

بار   یمبتنا  ینشان داد وجاود رفتارهاا   گرید یپهوهش

 یشاغل  زشیانگ بر یمثبت ریتأث توانهیم ،یمعنو یرهبر

ر را با  یاثرات رهبار  ی(. پهوهش8) داشته باشه هیاسات

 جاه ینت نیا و باه ا  قارارداد  یعملکرد مورد بررس یرو

 نیدر تعاامالت با   یچقاهر رهبار   هر که افوی دسو

شاهه عملکارد   توانیباشه، م تریقو روان یرهبر و پ

نصر اصفهانی به نقال   (.9بود ) روانیپ یام سو یبهتر

 یدر مطالعااه خااود نشااان داد رهباار  Heerman  ام

 کناه  جااد یلکرد باال ابا عم ییها روه توانهیم یمعنو

مفهاو    یشاغل  یریا در  ،ی(. در کنار مفهو  رهبر11)

حاااومه  هوهشاااگراناساااو کاااه توجاااه پ یگااارید

را به خود جلب کرده  یو ساممان یصنعت یشناختروان

 یشاغل  یریا اسو که در  نیا جی(. فرض را11اسو )

واق  افراد  ذاتاً خو  کارکنان اسو در یه یو کیباال 

 ویاال ظاهراً ام شغل خود رضاب یشغل یریدر  یدارا

و  دهناه یدر کارشاان نشاان ما    یمثبتا  هیا دارنه، روح

دارناه.   ییو همکاران خود تعهه باال ننسبو به سامما

ناهرت باه دساو    بااال باه   یشغل یریاشخاب با در 

 یانههیتا آ رودیو انتظار م شنهیانهیام شغل م هنیکش

 کنناه  کار متبوع خود یهاساممان یبرا ینیب یقابل پ

بااال   یشاغل  یریا اناه در  ها نشاان داده پهوه  (.12)

 برابااردر کااار، مقاومااو در  یریپاابموجااب انعطااا 

باه کاار    بستگیدلو  اویاحساس اشت ،یمشکالت کار

(. 13 ،14) شاود یغرو شاهن در کاار ما    یریو به تعب

بار ابعااد    ینق  جو اخالقا  یبا هه  بررس یپهوهش

 ریا دو متغ نیا ا نیکارکنان نشان داد با  یشغل یریدر 

وجاود دارد و هرچاه جااو    یرابطاه مثباو و معنااادار  

کارکناان   یشاغل  یریباشه، در  شتریساممان ب یاخالق

کاه باا    یگار ی(. پاهوه  د 15باالتر خواهه باود )  زین

بار عملکارد    نیآفار تحاول  یرهبر تأثیر یهه  بررس

 یریا در  ی ار یانجیا با م یعلم تأیه یاعضا یشغل
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 یآموزش یهامارستانیکارکنان در ب یشغل یریدرگ و یمعنو یرابطه رهبر یبررس

 

نق   ،یشغل یریدر  ریمتغ انجا  شه، نشان داد یشغل

باار  نیآفاارتحااول یرهباار ریرا در تااأث ی ااریانجیاام

کاه در   یتا یتوجه به اهم با(. 16دارد ) یعملکرد شغل

مطرح شه،  یشغل یریو در  یمعنو یخصوب رهبر

و  یمعنااو یرابطااه رهباار یپااهوه  بااه بررساا نیااا

منتخااب  یهااامارسااتانیکارکنااان ب یشااغل یریاادر 

 یزد پرداخو. یصهوق هیدانشگاه علو  پزشکی شه

 

 روش بررسی

تحلیلی بود که در  -توصیفی ایاین پهوه ، مطالعه

جامعه پهوه  را انجا  شه.  1393نیمه دو  سال 

کلیه کارکنان اداری )شامل کارکنان پشتیبانی( و بالینی 

 )شامل پرستاران، کارکنان پاراکلینیک و پزشکان( در

لو  دو بیمارستان منتخب تحو پوش  دانشگاه ع

صهوقی یزد تشکیل دادنه. این دو  پزشکی شهیه

صورت تصادفی ام بین چهار بیمارستان بیمارستان به

آمومشی شهر یزد انتخا  شهنه. در این پهوه  برای 

 -ای یری طبقهبرآورد حج، نمونه ام روش نمونه

تصادفی و تخصیص متناسب در چهار طبقه شغلی 

ک استفاده شه و  پشتیبانی، پرستار، پاراکلینیک و پزش

نمونه مورد نیام برای هر طبقه بر اساس  236تعهاد 

سه، کارکنان آن طبقه ام کل کارکنان بیمارستان تعیین 

صورت تصادفی و سپس در هر طبقه کارکنان به

انتخا  شهنه. جهو تعیین حج، نمونه ام فرمول میر 

دسو آمهه ام مطالعات ه و ام ضریب همبستگی ب

 (.=15/1α= ،3/1r= ،81%P) مشابه استفاده شه
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ها در این پهوه ، پرسشنامه وری دادهآابزار  رد

منظور بررسی وضعیو رهبری به Fryاستانهارد 

معنوی و پرسشنامه در یری شغلی بود. پایایی 

در ایران  همکارانضیایی و پرسشنامه اول توسط 

. (6) بود 893/1سنجیهه و مقهار آلفای کرونباخ آن 

های پرسشنامه سؤاالت مربوط به ویه ی در ابتهای

دمو رافیک کارکنان شامل سن، جنسیو، سابقه 

 25  روه شغلی بود. پرسشنامه فرای شامل و خهمو

 4 انهام ساممانی،مؤلفه چش، 3 تا1 سؤال بود. سؤاالت

 ایمان به کار، مؤلفه 12 تا 11 دوستی،مؤلفه نوع 9 تا

مؤلفه  18 تا 16 در کار، مؤلفه معناداری 15 تا 13

 مؤلفه تعهه ساممانی و 22 تا 19 عضویو در ساممان،

. مؤلفه بامخورد را مورد سنج  قرار دادنه 25 تا 23

همچنین جهو بررسی وضعیو در یری شغلی نیز ام 

سؤالی استفاده شه. پایایی  21پرسشنامه استانهارد 

سنجیهه شه  پورقلی پرسشنامه در یری شغلی توسط

 به دسو آمه %84یب آلفای کرونباخ این ابزار رو ض

. امتیامدهی به هر دو پرسشنامه بر اساس مقیاس (17)

(، 1) مخالف، کامالًلیکرت پنج تایی بود به این معنا که 

 کامالً( و 4) (، موافق،3(، نظری نهار  )2) مخالف،

پس ام دریافو ( در نظر  رفته شه. 5) موافق،

نامه ام دانشکهه و کسب مجومهای الم  ام معرفی

های مورد مطالعه، مهیریو و حراسو بیمارستان

ها مراجعه کرده و پهوهشگران به بیمارستان

 هایها را بین کارکنان شاغل در بخ پرسشنامه

تومی   رسته شغلی 4مختلف بیمارستان برحسب 

نمودنه و توضیحات کافی و الم  در مورد نحوه 

ها اراهه شه. پس ام گویی به پرسشنامهپاسخ

آمهه در دسوهای بهها، دادهآوری پرسشنامهجم 

وارد شهنه. ام  17نسخه  SPSS افزار آمارینر 

توصیفی نظیر میانگین و انحرا  معیار و  هایآماره
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 یآموزش یهامارستانیکارکنان در ب یشغل یریو درگ یمعنو یرابطه رهبر یبررس

-T ی تحلیلی نظیرهای آمارهمچنین آممون

test،Mann-Whitney Test  ،ANOVA  و

Kruskal-Wallis test داری استفاده سطح معنی

جهو حفظ محرمانگی لحاظ شه.  %95آممون 

جای استفاده ام نا  اطالعات، در این پهوه  به

ها که مطالعه، برای هر یک ام آن های موردبیمارستان

  رفو.تعریف کرده و نتایج مورد بررسی قرار 

 

 هایافته
الف را منان  مارستانیدر ب انی روه پاسخگو نیشتریب 

 8/38درصااه منااان در مقاباال  2/61دادنااه ) لیتشااک

مربوط به  روه  زین ی روه سن نیشتریدرصه مردان(. ب

درصااه(. پرسااتاران،  6/45سااال بااود ) 31 ریاام یساان

ماورد   یشاغل  یهاا  روه یتعهاد را در بررس نیشتریب

دادناه و   ختصااب به خود ا مارستانیب نیدر ا یبررس

درصاه(.   4/53تعهاد مربوط به پزشکان باود )  نیکمتر

 یفراوانا  نیشتریب ،یدر خصوب سابقه شغل ن،یهمچن

 7/44باا   شاتر یساال و ب  16 یمربوط باه ساابقه شاغل   

 اروه   نیشاتر ی ، ماردان ب  مارستانیدرصه بود. در ب

 درصه 4/65را به خود اختصاب دادنه ) ییپاسخگو

باامه   ن،یمناان(. همچنا   رصهد 6/34ان در مقابل مرد 

 نیرا در باا یفراواناا نیشااتریسااال، ب 41تااا  31 یساان

 نیاادرصااه(. در ا 9/48داشااو ) یساان یهااا ااروه

الاف، پرساتاران و    مارساتان یهمانناه ب  ز،ین مارستانیب

را در  یفراوانا  نیو کمتار  نیشاتر یب بیپزشکان به ترت

در مقابال  درصاه   1/54داشاتنه )  یشغل یها روه نیب

 ،یدر خصاوب ساابقه شاغل    ن،یدرصه(. همچنا  5/7

ساال و   16 یمربوط باه ساابقه شاغل    یفراوان نیشتریب

 درصه بود. 4/41با  شتریب

ام ، در بیمارستان الاف،  1جهول  یهاافتهیبر اساس   

باه کاار    ماان یا یهاا حیطاه  ،یمعناو  یابعاد رهبر نیب

(1118/1=P( معناااااداری ،)12/1=P و ) بااااامخورد

(14/1=Pبا جنس )داشتنه.  یداریمعن یرابطه آمار وی

عش  باه ناوع    یهاطهیح مارستان،یب نیدر ا ن،یهمچن

در مناان   معنااداری  و( 14/3±79/1در مردان ) یدوست

 نیانگیا م نیو کمتار  نیشتریب بترتی به( 68/1±87/1)

ام ابعاد  کها چی  ه مارستانیدسو آوردنه. در به را ب

 ویباا جنسا   یداریمعنا  یرابطه آماار  یمعنو یرهبر

( 15/3±88/1در مناان )  ویعضو طهینهاشتنه و دو ح

 بترتیااا باااه( 96/1±77/1در ماااردان ) معناااداری  و

دسااو آوردنااه. ه را باا نیانگیاان میو کمتاار نیشااتریب

رابطه  ها،مارستانیکها  ام ب چیدر ه زین یشغل یریدر 

 نهاشو.   ویجنس ریبا متغ یداریمعن

 
های رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر جنسیت : ارتباط بین حیطه1جدول 

بیمارستان                                                   

 جنسیت

 هاحیطه

 ب الف

 P-value زن مرد P-Value زن مرد

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار میانگین± انحراف معیار میانگین±انحراف معیار 

ره
وی

معن
ی 

بر
 

 *42/3 24/9±2/3 24/9±22/3 *42/3 29/9±22/3 34/3±92/3 دوستیعشق به نوع

 *93/3 95/3±22/3 25/9±22/3 *19/3 22/9±39/9 32/3±2/3 عضويت

 *2/3 91/9±91/3 99/9±24/3 *33/3 11/9±29/3 29/9±95/3 تعهد سازمانی

 **19/3 95/9±93/3 39/9±54/3 **35/3 92/9±59/3 92/9±51/3 انداز سازمانیچشم

 **92/3 39/9±52/3 92/9±14/3 **332/3 92/9±51/3 52/9±11/3 ايمان به کار

 **94/3 22/9±99/3 21/9±99/3 **39/3 29/9±12/3 93/9±93/3 معناداری

 **93/3 92/9±22/3 93/9±22/3 **34/3 19/9±22/3 32/3±21/3 بازخورد

 **2/3 52/9±52/3 53/9±51/3 **1/3 59/9±55/3 93/9±95/3 رهبری معنوی

 *29/3 52/9±45/3 59/9±59/3 *99/3 54/9±5/3 19/9±49/3 درگیری شغلی
 Whitney-Mann  آزمون**ANOVA آزمون*
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در بیمارساتان   دهاه، ینشان ما  2طور که جهول همان

 یمعنادار طهیح ،یمعنو یرهبر یهاحیطه نیالف، ام ب

(12/1=P بااا هاار )رابطااه  یدارا یشااغل چهااار  ااروه

بود و باا توجاه باه آمماون تعقیبای       یداریمعن یآمار

در طبقه پزشکان بیشتر ام سایر  طهیح نیتوکی، نمره ا

شاغلی   یریا در  مارستانیب نیطبقات شغلی بود. در ا

 داریمعنا  یرابطاه آماار   یدارا یشغل هر  روهدر  زین

( و با توجه باه آمماون تعقیبای تاوکی     P= 13/1بود )

در  روه پزشکان بیشاتر ام ساایر    یشغل یرینمره در 

   مارساتان یشاغلی باه دساو آماه. در ب     یهاا  روه

رابطاه   یبا  روه شغل یشغل یریو در  یمعنو یرهبر

 نهاشو. یداریمعن یآمار
 

 های رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر طبقات شغلی: ارتباط بین حیطه2جدول  

 Wallis -Kruskal آزمون **  ANOVA آزمون*

 یمعنو یرهبر یهاطهیح نی، ام ب3بر اساس جهول 

= 13/1) یانهام ساممانالف حیطه چش، مارستانیدر ب

Pیادار  حیطه معن مارستانی( و در ب (12/1 =P با )

 داریمعن یرابطه آمار یمختلف دارا یسن یها روه

با  هامارستانیام ب کها چیدر ه یشغل یریبودنه. در 

 نهاشو. داریمعن یرابطه آمار یسن یها روه
 

 سنی  های رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر گروه: ارتباط بین حیطه3 جدول

 Kruskal-Wallis Testآزمون **   ANOVAآزمون *

 

 بیمارستان      

 گروه شغلی                    

 ها                       حیطه

 ب الف

-P پزشك پشتیبانی پاراكلینیك پرستار P-Value كپزش پشتیبانی پاراكلینیك پرستار

value 
 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

ی
نو

مع
ی 

بر
ره

 

ستیدوعشق به نوع  2/3±2/9 25/3±3/3 9/3±2/9 2/3±9/3 92/3* 2/3±2/9 9/3±2/9 2/3±2/9 2/3±2/9 2/3* 

 *9/3 2/9±9/9 9/3±2/3 5/3±9/3 3±2/3 *9/3 3/3±9/9 2/9±2/3 4/3±2/3 2/9±9 عضويت 

 *3/3 3/9±9/9 2/9±1/3 2/9±9/3 9/9±9/3 *4/3 2/9±9/9 9/9±9/3 2/9±2/3 1/9±9/3 تعهد سازمانی

داز سازمانیانچشم  5/3±9/9 4/3±9/9 5/3±9/9 4/3±5/9 54/3** 9/3±33/9 9/9±9/9 4/3±9/9 5/3±2/9 32/3** 

 **5/3 9/9±5/3 4/9±9/3 3/9±5/3 3/9±1/3 **39/3 2/9±9/9 4/9±4/3 3/9±1/3 3/9±5/3 ايمان به کار

 **2/3 9/9±4/3 31/9±2/3 2/9±4/3 2/9±2/3 **39/3 2/9±9/9 9/9±1/3 9±1/3 2/9±1/3 معناداری

 **9/3 9±9 2/9±2/3 1/9±2/3 2/9±2/3 **91/3 9/3±39/9 9/9±2/3 2/9±5/3 2/9±2/3 بازخورد

 *9/3 9/9±1/3 1/9±5/3 1/9±5/3 5/9±1/3 *91/3 2/9±2/3 5/9±5/3 9/9±5/3 5/9±5/3 رهبری معنوی 

 *1/3 4/9±5/3 5/9±4/3 1/9±3/3 5/9±5/3 *33/3 9/3±2/3 5/9±4/3 1/9+±4/3 5/9±4/3 درگیری شغلی

 بیمارستان               

 گروه سنی           

 ها              حیطه

 ب الف

-P سال و بیشتر 03 سال  03تا  03 سال 03كمتر از  P-Value سال  و بیشتر 03 سال  03تا  03 سال 03كمتر از 

Value 
 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 ±میانگین انحراف معیار

 انحراف معیار

 ±نگینمیا

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

ی
نو

مع
ی 

بر
ره

 

 *9/3 39/3±2/3 2/9±2/3 2/9±2/3 *9/3 2/9±9/3 2/9±9/3 2/9±2/3 دوستیعشق به نوع

 *9/3 9/3±2/3 34/3±2/3 32/3±2/3 *4/3 2/9±39/9 2/9±39/9 34/3±2/3 عضويت

 *9/3 9/9±2/3 1/9±9/3 2/9±9/3 *5/3 9/9±9/3 9/9±9/3 1/9±9/3 تعهد سازمانی

 **353/3 5/9±5/3 9/9±4/3 9/9±5/3 **33/3 9/9±4/3 9/9±4/3 9/9±5/3 انداز سازمانیچشم

 **5/3 5/9±9/3 3/9±1/3 3/9±5/3 **4/3 3/9±1/3 3/9±1/3 3/9±5/3 ايمان به کار

 **39/3 9/9±1/3 34/9±9/3 2/9±9/3 **5/3 34/9±9/3 34/9±9/3 2/9±9/3 معناداری

 **1/3 39/3±2/3 9/9±2/3 2/9±2/3 **4/3 9/9±2/3 9/9±2/3 2/9±2/3 بازخورد

 *9/3 5/9±5/3 5/9±5/3 1/9±5/3 *9/3 5/9±5/3 5/9±5/3 5/9±5/3 رهبری معنوی 

 *39/3 9/9±4/3 4/9±5/3 1/9±3/3 *9/3 1/9±4/3 1/9±4/3 4/9±4/3 درگیری شغلی
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 یآموزش یهامارستانیکارکنان در ب یشغل یریو درگ یمعنو یرابطه رهبر یبررس

 

و  یمعنو یام ابعاد رهبر کها چی، ه4بر اساس جهول 

با  یداریرابطه معن مارستان،یدر دو ب یشغل یریدر 

 

 نهاشتنه. یسابقه شغل

 

  
 سابقه شغلیهای رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر ارتباط بین حیطه :4جدول 

 نام بیمارستان           

 سابقه شغلی

 هاحیطه

 ب الف

-P سال و بیشتر 36 سال 35تا  6 سال 5كمتر از  P-value سال و بیشتر 36 سال 35تا  6 سال 5تر از كم

value 
 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

 ±میانگین

 انحراف معیار

ی
نو

مع
ی 

بر
ره

 

 *9/3 34/3±2/3 2/9±2/3 9/9±1/3 *9/3 9/3±2/3 3±9/3 2/9±2/3 دوستیعشق به نوع 

 *1/3 9/3±2/3 39/3±2/3 39/3±2/3 *3/3 9/3±2/3 35/3±2/3 2/9±2/3 عضويت

 *9/3 2/9±2/3 9/9±2/3 9/9±1/3 *9/3 2/9±2/3 2/9±2/3 5/9±9/3 تعهد سازمانی

 **4/3 9±5/3 9/9±2/3 1/9±5/3 **32/3 4/9±1/3 9/9±4/3 32/9±5/3 انداز سازمانیچشم

 **9/3 4/9±1/3 3/9±9/3 3/9±1/3 **9/3 9/5±9/3 4/9±5/3 9/9±5/3 ايمان به کار

 **9/3 2/9±5/3 2/9±9/3 32/9±2/3 **9/3 2/9±1/3 9/9±9/3 2/9±9/3 معناداری

 **2/3 1/9±9/3 2/9±31/9 9/9±2/3 **3/3 3/9±9/3 2/9±2/3 1/9±2/3 بازخورد

 *2/3 5/9±5/3 5/9±1/3 5/9±5/3 *9/3 9/9±5/3 1/9±5/3 4/9±5/3 نوی رهبری مع

 *2/3 1/9±4/3 5/9±5/3 5/9±3/3 *9/3 5/9±3/3 1/9±5/3 4/9±4/3 درگیری شغلی

  Kruskal-Wallisآزمون **    ANOVAآزمون *

 

 گیریبحث و نتیجه

در بیمارستان الف، ام ابعاد رهبری معنوی تنها بین 

بامخورد با  به کار، معناداری و های ایمانطهحی

داری وجود داشو و جنسیو رابطه آماری معنی

ستی در مردان و معناداری های عش  به نوع دوحیطه

ه به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را ب در منان

های کها  ام حیطهدسو آوردنه. در بیمارستان   هیچ

داری رهبری معنوی با جنسیو رابطه آماری معنی

ویو در منان و معناداری در نهاشتنه و دو حیطه عض

ه نگین را ببه ترتیب بیشترین و کمترین میا مردان

شغلی در  های روهدر خصوب دسو آوردنه. 

بیمارستان الف، حیطه معناداری ام ابعاد رهبری 

دار بود و وه ام نظر آماری معنیمعنوی در هر چهار  ر

در  ه این حیطهبا توجه به آممون تعقیبی توکی، نمر

شغلی  زارش  های روه روه پزشکان بیشتر ام سایر 

کها  ام ابعاد رهبری معنوی شه. در بیمارستان   هیچ

در  .دار نشهنهبا  روه شغلی ام نظر آماری معنی

های سنی نیز ام بین ابعاد رهبری خصوب  رو

انهام ساممانی معنوی، در بیمارستان الف حیطه چش،

های سنی ن   حیطه معناداری با  روهو در بیمارستا

ی هاکها  ام حیطههیچداری داشتنه. رابطه آماری معنی

دو بیمارستان مورد مطالعه با سابقه در  رهبری معنوی

 داری نهاشتنه.شغلی رابطه معنی

 های روهدر یری شغلی تنها در بیمارستان الف با 

با توجه به آممون  داری داشو وشغلی رابطه معنی

عقیبی توکی، نمره در یری شغلی در  روه پزشکان ت

 شغلی  زارش شه.  های روهبیشتر ام سایر 

فر و همکاران نشان داد ابعاد ایمان به مطالعه صادقی

کار و معناداری در کار به ترتیب بیشترین و کمترین 

(. مطالعه دیگر، 8یانگین نمره را به دسو آوردنه )م

را به ترتیب با بیشترین عش  به همنوع  ابعاد ایمان و

 محق (. در پهوه  18کمترین میانگین اعال  کرد )و 

های معناداری و عش  به همنوع به ، حیطهمکارانو ه

دسو ه میانگین را ب ترینپایینباالترین و  ترتیب
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آوردنه. تفاوت موجود در نتایج، به دلیل تفاوت 

(. مطالعه 19شود )ها مربوط میجوام  هه  پهوه 

ی و همکاران نشان داد بین رهبری معنوی و ضیای

سامی کارکنان در دانشگاه تهران رابطه توانمنه

رهبری  هایمؤلفهمعناداری وجود دارد و ام بین 

دوستی، انهام ساممانی، عش  به نوعمعنوی، بین چش،

ایمان به کار، معناداری در کار و عضویو در ساممان 

انی رابطه منفی و دار و مثبو و تعهه سامممعنی رابطه

دار و معکوسی با معنی رابطهبامخورد عملکرد 

. مطالعه ملکی و (6) سامی کارکنان وجود داردتوانمنه

همکاران نیز نشان داد بین کلیه ابعاد رهبری معنوی 

دار و مثبو وجود ه ی کاری رابطه معنیمن باکیفیو

کار مهیران  در. پهوهشی نشان داد معنویو (21)دارد 

 عنادار مثبو داشتهآفرین رابطه مبا سبک رهبری تحول

 مهیریتی قرار هایپسوو شایسته اسو افرادی در 

 . پهوه (21)که معنویو در کار باالیی دارنه  یرنه 

De Hoogh  و  Den Hartog نشان داد رهبران در

حیطه اخالقی و اجتماعی باالتر و در حیطه استبهادی 

و عالوه بر این بین رهبری اخالقی  قرار داشته ترپایین

بینی  روه مهیریتی رده باال و خوش اثربخشیبا 

. پهوه  (22) مثبتی وجود دارد رابطهمیردستان 

Duchon  و Plowman  ک واحه کاری ی 6در بین

نشان داد کارکنان،  متحههایاالتبیمارستان بزرگ در 

آنان  باطنی و درونی داشته که سبب رشه یک منه ی

توان ام طری  کاری معنادار که در بطن شود و میمی

. رهبر (23)، آن را تقویو کرد  یردمیجامعه صورت 

انهامی ام آینهه ساممان، ه با ایجاد چش،توانمعنوی می

در کارکنان نفوذ کنه که آنان به تحق   ای ونهبه

انهام ساممان ایمان آورده و به آینهه آن امیهوار چش،

باشنه و ام این طری ، انگیزه درونی کارکنان برای 

، رهبران معنوی رواماین. یابهمیتالش بیشتر، افزای  

انهام و طرح یجاد چش،در ساممان همزمان با ا

نان در سطح آمشترم برای کارکنان، در  هایارمش

و  کننهمیفردی،  روهی و ساممانی توانمنهی ایجاد 

ام این طری  سطح رفاه میستی و سالمو و تنهرستی 

ام آنجا ام سوی دیگر  .(24) دهنهمی ءکارکنان را ارتقا

دوستی را درون ساممان که رهبر معنوی فرهنگ نوع

توانه توجه عمیقی را در افراد به ، میدههمیرواج 

ال آن خود و منه ی  بشته خود ایجاد کنه که در دنب

شود. موجب برقراری روابط مطلو  با دیگران می

ارتباطی ایجاد شهه بین  هایشبکهبهین ترتیب، 

اعضای ساممان، مقهمات رشه و توسعه آنان را جهو 

. (25) کنهمیوا باری اختیار و مسئولیو ایجاد 

مطالعه فرای و همکاران نیز چنین نشان داد که 

نوی، ارتباطی مثبو بین رهبری معنوی، بقای مع

ساممانی و تعهه ساممانی وجود دارد که  وریبهره

کیه بیشتری بر نیامهای معنوی افراد در أرهبر بایستی ت

محیط کار داشته باشه که پیامههای فردی و ساممانی 

 . (26)مفیهی در بر خواهه داشو 

در پهوه  حاضر، میزان در یری شغلی کارکنان با   

جنسیو تفاوت آماری معناداری نهاشو اما سه حیطه 

ایمان، معناداری و بامخورد ام پرسشنامه رهبری 

 معنوی در بیمارستان الف معنادار شه؛ ولی در

بیمارستان   بین در یری شغلی و رهبری معنوی با 

رسه ای مشاههه نشه. به نظر میجنسیو رابطه

ی در رهبری معنوی و در یری جنسیو تأثیر چنهان

نهارد. در بیمارستان الف بین در یری شغلی و شغلی 

معناداری ام ابعاد رهبری معنوی با  روه شغلی حیطه 

، باالترین ارتباط در میان پزشکان دار شهنه کهمعنی

دار دیهه شه. این در حالی اسو که در یری معنی

شغلی و ابعاد حیطه رهبری در بیمارستان   با  روه 

توان  فو داری نهاشتنه. میشغلی رابطه آماری معنی
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وضعیو فیزیکی و ساختمان بیمارستان   و همچنین 

تمرکز آن بر اراهه خهمات حومه تروما، ام دالیل 

ی بیشتر پزشکان این بیمارستان در در یری شغل

شغلی و بیمارستان   اسو.  های روهمقایسه با سایر 

ام طرفی، ام آنجا که  روه شغلی پزشکان، یکی ام 

درمانی بیمارستان اسو،  های روه تأثیر بارترین

توانه به عنوان در یری شغلی باال در این  روه می

 . نقطه قوت این بیمارستان در نظر  رفته شود

 

 پیشنهادها

ام پهوه  حاضر، با توجه به نتایج به دسو آمهه 

های  باران ساممانشود مهیران و سیاسوپیشنهاد می

خهمات بههاشتی و درمانی با مشارکو  دهنههاراهه

ریزی،  روه پزشکان در برنامه خصوصاًدادن کارکنان 

در یری شغلی را در کارکنان افزای  دهنه. همچنین، 

کها  ام ای بین سابقه شغلی و هیچرابطه ام آنجا که

ابعاد رهبری معنوی و در یری شغلی دیهه نشه، لبا 

شغلی  باسابقهتر و شود کارکنان جوانپیشنهاد می

کالن ساممان  هایبرنامهدر  تریپررنگکمتر، نق  

ایفا کننه تا در کنار افزای  در یری شغلی در این 

و معناداری نیز  انهام ساممانیهای چش، روه، حیطه

 ها تقویو شود.در آن

 

 سپاسگزاری
داننه تا ام نویسنه ان این مقاله بر خود الم  می

های مورد مطالعه، مهیریو و کارکنان بیمارستان

که  چرا نهایو تشکر و قهردانی خود را ابرام نماینه

بهون همکاری آنان، انجا  این پهوه  غیر ممکن 

 بود. 
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Abstract  

 
Introduction: Organizational and social changes have made organizations to adapt to the 

environment. Spiritual leadership and job involvement have significant role in these changes. 

The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual leadership and 

employee involvement in the selected teaching hospitals affiliated with Shahid Sadoughi 

University of Medical Sciences, Yazd. 

Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 236 administrative and clinical 

staff who were selected using stratified random sampling in selected teaching hospitals 

affiliated with Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. Data were collected 

using valid and reliable questionnaires consisting of spiritual leadership and job involvement. 

Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential 

statistics (t-test, Mann-Whitney test, ANOVA, and Kruskal-Wallis test) by SPSS 17. 

Results: The average score of spiritual leadership in hospital A and B were 2.51 and 2.55, 

respectively. The average scores of job involvement in the hospitals was 2.55. The level of 

variables in both hospitals were intermediate. There was a direct relationship between 

spiritual leadership and job involvement (P=0.00); in other words, improvement of the 

spiritual leadership level increased employee involvement. 

Conclusion: Managers of the organizations involved in healthcare in addition to focusing on 

various aspects of spiritual leadership, should strengthen the sense of job security in 

employees in order to improve employees work commitment and job involvement. 

 

Keywords: Job Involvement, Spiritual Leadership, Teaching Hospitals, Administrative Staff, 

Clinical Staff. 
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