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چکیده
مقدمه :تغییرات سازمانی و اجتماعی ،سازمانها را نیز به تکاپوی تطبیق با محیط واداشتته استتد در ایتن میتان وجتود رهبتری معنتوی و
درگیری شغلی برای ایجاد این تغییرات از اهمیت ویژهای برخوردار استد این پژوهش به بررسی رابطته رهبتری معنتوی و درگیتری شتغلی
کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداختد
روش بررسی :این پژوهش ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که بر روی  232نفر از کارکنان اداری و بالینی در بیمارستانهتای آموزشتی
منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که با روش نمونهگیری طبقهای -تصادفی انتخاب شدند ،انجام شدد ابزار گردآوری دادههتا،
پرسشنامههای استاندارد رهبری معنوی و درگیری شغلی بودد دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11و از طریق آزمونهتای آمتاری
توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری استنباطی نظیر آزمون تی تست ،من ویتنتی ،آنتوا و کروستکا -والتیس تحلیتل
شدندد
یافتهها :میانگین امتیاز رهبری معنوی در بیمارستان الف  2/91و در بیمارستان ب  2/99بودد همچنین میانگین نمره درگیری شتغلی در دو
بیمارستان الف و ب  2/99بود که هر دو متغیر در هر دو بیمارستان در حد متوسطی قرار داشتندد بین رهبری معنوی و درگیری شغلی ارتباط
مستقیم وجود داشت ( )P=0/00به این معنی که ارتقای رهبری معنوی منجر به افزایش درگیری شغلی کارکنان میگردیدد
بحث و نتیجهگیری :مسئوالن سازمانهای درگیر در امر سالمت ،باید ضمن توجه به جنبههای مختلف رهبری معنوی ،احستا امنیتت
شغلی را در کارکنان تقویت کنند تا با استفاده از حمایتهای اجتماعی ،زمینه بهبود تعهد به کار و درگیری شغلی بیشتر در کارکنان را فتراهم
نمایندد
واژگان کلیدی :درگیری شغلی ،رهبری معنوی ،بیمارستانهای آموزشی ،کارکنان اداری ،کارکنان بالینی
ارجاع :شفیعی میالد ،دهقان موری آبادی علیرضا ،عسکری روح اله ،خانجانخانی خاطره .بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستانهای
آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد .مجله پژوهشهای سالمت محور 9325؛ .942-952 :)3(9
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میالد شفیعی ،1علیرضا دهقان موری آبادی ،2روح اله عسکری ،1خاطره

خانجانخانی*3

بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستانهای آموزشی

میالد شفیعی و همکاران

مقدمه

پهوهشی دیگر نشان داد وجاود رفتارهاای مبتنای بار

بیمارستان ها بهعنوان سااممان اراهاه دهناهه خاهمو و

رهبری معنوی ،میتوانه تأثیر مثبتی بر انگیزش شاغلی

یکی ام پرهزینهتارین واحاههای عملیااتی نظاا هاای

اساتیه داشته باشه ( .)8پهوهشی اثرات رهباری را بار

سرمایه ای ،مالی و انساانی را جاب

ماینمایناه (.)1

دسو یافو که هر چقاهر رهباری در تعاامالت باین

دنیای کنونی که دنیای تغییرات سااممانی و اجتمااعی

رهبر و پیروان

قویتر باشه ،میتوان شاهه عملکارد

اسو ،ساممان بیمارستان را نیز به تکاپو واداشته اسو.

بهتری ام سوی پیروان بود ( .)9نصر اصفهانی به نقال

این تغییرات اجتماعی ،مهیران را مجباور مایکناه تاا

ام  Heermanدر مطالعااه خااود نشااان داد رهبااری

برای حفظ موقعیو ساممان در ایان محایط پارتالط،،

معنوی میتوانه روه هایی با عملکرد باال ایجااد کناه

تغییراتاای را در آن ایجااااد کنناااه ( .)2در حقیقاااو،

( .)11در کنار مفهو رهبری ،در یاری شاغلی مفهاو

تغییرات بزر ی که در قرن بیساو و یکا ،روی داده،

دیگاااری اساااو کاااه توجاااه پهوهشاااگران حاااومه

منجر به اجرای تعههات و واکن های جهیاهی بارای

روانشناختی صنعتی و ساممانی را به خود جلب کرده

آینهه شهه اسو که اجارای آن باا ورود معنویاو باه

اسو ( .)11فرض رایج این اسو که در یاری شاغلی

ساااممان و محاایط کااار ،آسااانتاار خواهااه شااه و

باال یک ویه ی ذاتاً خو

کارکنان اسو در واق افراد

ساممان هایی موفا خواهناه باود کاه کارکنانشاان ام

دارای در یری شغلی باال ظاهراً ام شغل خود رضایو

قهرت معنویو میادی برخوردار باشنه تا خاود را باا

دارنه ،روحیاه مثبتای در کارشاان نشاان مایدهناه و

شرایط تطبی داده و با تغییرات به وجود آماهه هماراه

نسبو به ساممان و همکاران خود تعهه باالیی دارناه.

شونه ( .)3 ،4در تعریفی کاه توساط  Fryام رهباری

اشخاب با در یری شغلی بااال باه ناهرت باه دساو

معنوی اراههشهه ،آن را بهعنوان ارمشها ،نگرشهاا و

کشیهن ام شغل میانهیشنه و انتظار میرود تا آینههای

رفتارهای الم جهو انگیزش درونی خاود و دیگاران

قابل پی بینی برای ساممانهای متبوع خود کار کنناه

معرفی کرده اسو بهطوری که احساس بقاای معناوی

( .)12پهوه ها نشاان دادهاناه در یاری شاغلی بااال

ام طری معنااداری و عضاویو ایجااد مایشاود (.)5

موجااب انعطااا پاابیری در کااار ،مقاومااو در براباار

پااهوه هااایی کااه در خصااوب بررساای معنویااو

مشکالت کاری ،احساس اشتیاو و دلبستگی باه کاار

کارکنان انجا شهه نشان میدهاه تشاوی معنویاو در

و به تعبیری غرو شاهن در کاار مایشاود (.)13 ،14

خالقیو ،اعتمااد،

جو اخالقای بار ابعااد

محیط کاری میتوانه باعث افزای

پهوهشی با هه

بررسی نق

تعهه ساممانی ،بهباود نگارش هاای شاغلی کارکناان،

در یری شغلی کارکنان نشان داد باین ایان دو متغیار

اخااالو و

رابطاه مثباو و معناااداری وجاود دارد و هرچاه جااو

وجهان کاری شود ( .)2 ،6خاکهل جلودار و همکاران

اخالقی ساممان بیشتر باشه ،در یری شاغلی کارکناان

خود نشان دادنه رهبری معنوی باه دلیال

دیگاری کاه باا

کاااه
در پهوه

تاارم خااهمو کارکنااان ،افاازای

نیز باالتر خواهه باود ( .)15پاهوه

ارتباط معنادار معکاوس خاود باا فرساود ی شاغلی،

هه

نیاممناه توجاه ویاههای ام ساوی ماهیران اساو (.)7

شغلی اعضای هیأت علمی با میاانجی اری در یاری

953

بررسی تأثیر رهبری تحاولآفارین بار عملکارد
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بههاشتی شناخته میشاونه و بخا

بزر ای ام منااب

روی عملکرد مورد بررسی قارارداد و باه ایان نتیجاه
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میالد شفیعی و همکاران

می اانجی ااری را در تااأثیر رهبااری تحااولآفاارین باار

استانهارد  Fryبهمنظور بررسی وضعیو رهبری

عملکرد شغلی دارد ( .)16با توجه به اهمیتای کاه در

معنوی و پرسشنامه در یری شغلی بود .پایایی

خصوب رهبری معنوی و در یری شغلی مطرح شه،

پرسشنامه اول توسط ضیایی و همکاران در ایران

بااه بررس ای رابطااه رهبااری معنااوی و

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

در یااری شااغلی کارکنااان بیمارسااتانهااای منتخااب

در ابتهای پرسشنامه سؤاالت مربوط به ویه یهای

دانشگاه علو پزشکی شهیه صهوقی یزد پرداخو.

دمو رافیک کارکنان شامل سن ،جنسیو ،سابقه

ای ان پااهوه

خهمو و روه شغلی بود .پرسشنامه فرای شامل 25
روش بررسی

سؤال بود .سؤاالت 1تا  3مؤلفه چش،انهام ساممانی4 ،

این پهوه  ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که در

تا  9مؤلفه نوعدوستی 11 ،تا  12مؤلفه ایمان به کار،

را

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

کلیه کارکنان اداری (شامل کارکنان پشتیبانی) و بالینی

عضویو در ساممان 19 ،تا  22مؤلفه تعهه ساممانی و

(شامل پرستاران ،کارکنان پاراکلینیک و پزشکان) در

قرار دادنه.

نیمه دو سال  1393انجا شه .جامعه پهوه

دو بیمارستان منتخب تحو پوش

دانشگاه علو

 23تا  25مؤلفه بامخورد را مورد سنج

همچنین جهو بررسی وضعیو در یری شغلی نیز ام

پزشکی شهیه صهوقی یزد تشکیل دادنه .این دو

پرسشنامه استانهارد  21سؤالی استفاده شه .پایایی

بیمارستان بهصورت تصادفی ام بین چهار بیمارستان

پرسشنامه در یری شغلی توسط قلیپور سنجیهه شه

برای

و ضریب آلفای کرونباخ این ابزار  %84به دسو آمه

برآورد حج ،نمونه ام روش نمونه یری طبقهای-

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

تصادفی و تخصیص متناسب در چهار طبقه شغلی

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

پشتیبانی ،پرستار ،پاراکلینیک و پزشک استفاده شه و

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

تعهاد  236نمونه مورد نیام برای هر طبقه بر اساس

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

سه ،کارکنان آن طبقه ام کل کارکنان بیمارستان تعیین

معرفینامه ام دانشکهه و کسب مجومهای الم ام

و سپس در هر طبقه کارکنان بهصورت تصادفی

مهیریو و حراسو بیمارستانهای مورد مطالعه،

شهنه .جهو تعیین حج ،نمونه ام فرمول میر

پهوهشگران به بیمارستانها مراجعه کرده و

و ام ضریب همبستگی به دسو آمهه ام مطالعات

پرسشنامهها را بین کارکنان شاغل در بخ های

آمومشی شهر یزد انتخا

انتخا

شهنه .در این پهوه

مشابه استفاده شه (.)P=%81 ،r=1/3 ،α=1/15
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مختلف بیمارستان برحسب  4رسته شغلی تومی
نمودنه و توضیحات کافی و الم در مورد نحوه
پاسخگویی به پرسشنامهها اراهه شه .پس ام
جم آوری پرسشنامهها ،دادههای بهدسوآمهه در
نر افزار آماری  SPSSنسخه  17وارد شهنه .ام
آمارههای توصیفی نظیر میانگین و انحرا

معیار و
959

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 16:03 +0330 on Thursday November 26th 2020

شغلی انجا شه ،نشان داد متغیر در یری شغلی ،نق

ابزار ردآوری دادهها در این پهوه  ،پرسشنامه

بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستانهای آموزشی

میالد شفیعی و همکاران

و

بیمارستان نیز ،همانناه بیمارساتان الاف ،پرساتاران و

 Kruskal-Wallis testاستفاده سطح معنیداری

پزشکان به ترتیب بیشاترین و کمتارین فراوانای را در

آممون  %95لحاظ شه .جهو حفظ محرمانگی

بین روههای شغلی داشاتنه ( 54/1درصاه در مقابال

Test

،test

،Mann-Whitney

اطالعات ،در این پهوه

ANOVA

بهجای استفاده ام نا
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همچنین آممونهای آماری تحلیلی نظیر T-

ااروههااای ساانی داشااو ( 48/9درصااه) .در ایاان

 7/5درصه) .همچناین ،در خصاوب ساابقه شاغلی،

بیمارستانهای مورد مطالعه ،برای هر یک ام آنها که

بیشترین فراوانی مربوط باه ساابقه شاغلی  16ساال و

تعریف کرده و نتایج مورد بررسی قرار رفو.

بیشتر با  41/4درصه بود.
بر اساس یافتههای جهول  ،1در بیمارستان الاف ،ام

یافتهها

بین ابعاد رهبری معناوی ،حیطاههاای ایماان باه کاار

بیشترین روه پاسخگویان در بیمارستان الف را منان

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

تشااکیل دادنااه ( 61/2درصااه منااان در مقاباال 38/8

( )P=1/14با جنسیو رابطه آماری معنیداری داشتنه.

درصه مردان) .بیشترین روه سنی نیز مربوط به روه

همچنین ،در این بیمارستان ،حیطههای عش باه ناوع

ساانی میار  31سااال بااود ( 45/6درصااه) .پرسااتاران،

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

بیشترین تعهاد را در بررسی روههاای شاغلی ماورد

( )1/87±1/68به ترتیب بیشترین و کمتارین میاانگین

بررسی در این بیمارستان به خود اختصااب دادناه و

را به دسو آوردنه .در بیمارستان

هیچکها ام ابعاد

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

رهبری معنوی رابطه آمااری معنایداری باا جنسایو

همچنین ،در خصوب سابقه شغلی ،بیشترین فراوانای

نهاشتنه و دو حیطه عضویو در مناان ()3/15±1/88

مربوط باه ساابقه شاغلی  16ساال و بیشاتر باا 44/7

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

 ،ماردان بیشاترین اروه

بیشااترین و کمتاارین می اانگین را ب اه دسااو آوردنااه.

درصه بود .در بیمارستان

پاسخگویی را به خود اختصاب دادنه ( 65/4درصه

در یری شغلی نیز در هیچ کها ام بیمارستانها ،رابطه

مردان در مقابل  34/6درصه مناان) .همچناین ،باامه

معنیداری با متغیر جنسیو نهاشو.

ساانی  31تااا  41سااال ،بیشااترین فراوان ای را در ب این
جدول  :1ارتباط بین حیطههای رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر جنسیت
بیمارستان

ب

الف
P-Value

جنسیت

مرد

زن

حیطهها

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

عشق به نوعدوستی

3/34±3/92

9/29±3/22

*3/42

عضويت

3/32±3/2

9/22±9/39

*3/19

P-value

مرد

زن

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

9/24±3/22

9/24±3/2

*3/42

9/25±3/22

3/95±3/22

*3/93

رهبری معنوی

تعهد سازمانی

9/29±3/95

9/11±3/29

*

3/33

9/99±3/24

9/91±3/91

*3/2

چشمانداز سازمانی

9/92±3/51

9/92±3/59

**3/35

9/39±3/54

9/95±3/93

**3/19

ايمان به کار

9/52±3/11

9/92±3/51

**3/332

9/92±3/14

9/39±3/52

**3/92

معناداری

9/93±3/93

9/29±3/12

**3/39

9/21±3/99

9/22±3/99

**3/94

بازخورد

3/32±3/21

9/19±3/22

**

9/93±3/22

9/92±3/22

3/93

**

رهبری معنوی

9/93±3/95

9/59±3/55

**3/1

9/53±3/51

9/52±3/52

**3/2

درگیری شغلی

9/19±3/49

9/54±3/5

*3/99

9/59±3/59

9/52±3/45

*3/29

3/34

*آزمون **ANOVAآزمون Mann-Whitney
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بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستانهای آموزشی

میالد شفیعی و همکاران

همان طور که جهول  2نشان مایدهاه ،در بیمارساتان

نیز در هر روه شغلی دارای رابطاه آمااری معنایدار

الف ،ام بین حیطههای رهبری معنوی ،حیطه معناداری

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

( )P=1/12بااا هاار چهااار ااروه شااغلی دارای رابطااه

نمره در یری شغلی در روه پزشکان بیشاتر ام ساایر

توکی ،نمره این حیطه در طبقه پزشکان بیشتر ام سایر

رهبری معنوی و در یری شغلی با روه شغلی رابطاه

طبقات شغلی بود .در این بیمارستان در یاری شاغلی

آماری معنیداری نهاشو.

جدول  :2ارتباط بین حیطههای رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر طبقات شغلی
الف

بیمارستان
گروه شغلی

ب

پرستار

پاراكلینیك

پشتیبانی

پزشك

میانگین±

میانگین±

میانگین±

میانگین±

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

حیطهها

P-Value

پرستار

پاراكلینیك

پشتیبانی

پزشك

میانگین±

میانگین±

میانگین±

میانگین±

Pvalue

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

9/2±3/2

3/3±3/25

9/2±3/9

3/9±3/2

3/92

9/2±3/2

9/2±3/9

9/2±3/2

9/2±3/2

*

9/2±9

3/4±3/2

9/2±3/2

3/3±9/9

*

3±3/2

3/5±3/9

3/9±3/2

9/2±9/9

*

تعهد سازمانی

9/1±3/9

9/2±3/2

9/9±3/9

9/2±9/9

*

3/4

9/9±3/9

9/2±3/9

9/2±3/1

9/3±9/9

*

3/3

**

9/33±3/9

9/9±9/9

9/9±3/4

9/2±3/5

3/32

**

عشق به نوعدوستی
عضويت

*

3/9

3/2
3/9

رهبری معنوی

چشمانداز سازمانی

9/9±3/5

9/9±3/4

9/9±3/5

9/5±3/4

3/54

ايمان به کار

9/3±3/5

9/3±3/1

9/4±3/4

9/2±9/9

3/39

**

9/3±3/1

9/3±3/5

9/4±3/9

9/9±3/5

3/5

**

معناداری

9/2±3/1

9±3/1

9/9±3/1

9/2±9/9

3/39

**

9/2±3/2

9/2±3/4

9/31±3/2

9/9±3/4

3/2

**

بازخورد
رهبری معنوی
درگیری شغلی
*آزمون ANOVA

**

9/2±3/2

9/2±3/5

9/9±3/2

3/9±9/39

3/91

**

9/2±3/2

9/1±3/2

9/2±3/2

9±9

3/9

9/5±3/5

9/9±3/5

9/5±3/5

9/2±3/2

*3/91

9/5±3/1

9/1±3/5

9/1±3/5

9/9±3/1

*

3/9

9/5±3/4

9/1+±3/4

9/5±3/4

3/9±3/2

*

9/5±3/5

9/1±3/3

9/5±3/4

9/4±3/5

*

3/33

**

3/1

آزمون Kruskal-Wallis

بر اساس جهول  ،3ام بین حیطههای رهبری معنوی

روههای سنی مختلف دارای رابطه آماری معنیدار

در بیمارستان الف حیطه چش،انهام ساممانی (=1/13

بودنه .در یری شغلی در هیچکها ام بیمارستانها با

 )Pو در بیمارستان

حیطه معناداری ( )P= 1/12با

روههای سنی رابطه آماری معنیدار نهاشو.

جدول  :3ارتباط بین حیطههای رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر گروه سنی
بیمارستان
گروه سنی

ب

الف
P-Value

كمتر از  03سال

 03تا  03سال

 03سال و بیشتر

میانگین±

میانگین±

میانگین±

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

عشق به نوعدوستی

9/2±3/2

9/2±3/9

9/2±3/9

عضويت

3/34±3/2

9/2±9/39

9/2±9/39

*3/4

تعهد سازمانی

9/1±3/9

9/9±3/9

9/9±3/9

*3/5

9/2±3/9

چشمانداز سازمانی

9/9±3/5

9/9±3/4

9/9±3/4

**3/33

9/9±3/5

حیطهها

PValue

رهبری معنوی

كمتر از  03سال

 03تا  03سال

 03سال و بیشتر

میانگین±

میانگین±

میانگین±

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

*3/9

9/2±3/2

9/2±3/2

3/39±3/2

*3/9

3/32±3/2

3/34±3/2

3/9±3/2

*3/9

9/1±3/9

9/9±3/2

*3/9

9/9±3/4

9/5±3/5

**3/353

ايمان به کار

9/3±3/5

9/3±3/1

9/3±3/1

**3/4

9/3±3/5

9/3±3/1

9/5±3/9

**3/5

معناداری

9/2±3/9

9/34±3/9

9/34±3/9

**3/5

9/2±3/9

9/34±3/9

9/9±3/1

**3/39

بازخورد

9/2±3/2

9/9±3/2

9/9±3/2

**3/4

9/2±3/2

9/9±3/2

3/39±3/2

**3/1

رهبری معنوی

9/5±3/5

9/5±3/5

9/5±3/5

*3/9

9/1±3/5

9/5±3/5

9/5±3/5

*3/9

درگیری شغلی

9/4±3/4

9/1±3/4

9/1±3/4

*3/9

9/1±3/3

9/4±3/5

9/9±3/4

*3/39

*آزمون ** ANOVAآزمون Kruskal-Wallis Test
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آماری معنیداری بود و باا توجاه باه آمماون تعقیبای

روههاای شاغلی باه دساو آماه .در بیمارساتان

بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستانهای آموزشی

بر اساس جهول  ،4هیچکها ام ابعاد رهبری معنوی و

میالد شفیعی و همکاران

سابقه شغلی نهاشتنه.

در یری شغلی در دو بیمارستان ،رابطه معنیداری با

نام بیمارستان
سابقه شغلی
حیطهها

ب

الف
كمتر از  5سال

 6تا  35سال

 36سال و بیشتر

میانگین±

میانگین±

میانگین±

P-value

رهبری معنوی

كمتر از  5سال

 6تا  35سال

 36سال و بیشتر

میانگین±

میانگین±

میانگین±

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

9/9±3/1

9/2±3/2

3/34±3/2

3/39±3/2

3/9±3/2

*

9/2±3/2

*

3/9

9±3/5

3/4

**
**

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

عشق به نوع دوستی

9/2±3/2

3±3/9

3/9±3/2

3/9

عضويت

9/2±3/2

3/35±3/2

3/9±3/2

*

3/39±3/2

تعهد سازمانی

9/5±3/9

9/2±3/2

9/2±3/2

*

3/9

9/9±3/1

9/9±3/2

چشمانداز سازمانی

9/32±3/5

9/9±3/4

9/4±3/1

3/32

9/1±3/5

9/9±3/2

*

3/3

**

Pvalue

*

3/9
3/1

ايمان به کار

9/9±3/5

9/4±3/5

5/9±3/9

3/9

**

9/3±3/1

9/3±3/9

9/4±3/1

3/9

معناداری

9/2±3/9

9/9±3/9

9/2±3/1

3/9

**

9/32±3/2

9/2±3/9

9/2±3/5

3/9

**

بازخورد

9/1±3/2

9/2±3/2

9/3±3/9

3/3

**

9/9±3/2

9/2±9/31

9/1±3/9

3/2

**

رهبری معنوی

9/4±3/5

9/1±3/5

9/9±3/5

*

9/5±3/5

9/5±3/1

9/5±3/5

*

درگیری شغلی

9/4±3/4

9/1±3/5

9/5±3/3

*

9/5±3/3

9/5±3/5

9/1±3/4

*

3/9
3/9

3/2
3/2

*آزمون ** ANOVAآزمون Kruskal-Wallis

بحث و نتیجهگیری

خصوب روهای سنی نیز ام بین ابعاد رهبری

در بیمارستان الف ،ام ابعاد رهبری معنوی تنها بین

معنوی ،در بیمارستان الف حیطه چش،انهام ساممانی

حیطههای ایمان به کار ،معناداری و بامخورد با

و در بیمارستان

حیطه معناداری با روههای سنی

جنسیو رابطه آماری معنیداری وجود داشو و

رابطه آماری معنیداری داشتنه .هیچکها ام حیطههای

حیطههای عش به نوع دوستی در مردان و معناداری

رهبری معنوی در دو بیمارستان مورد مطالعه با سابقه

در منان به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به

شغلی رابطه معنیداری نهاشتنه.

هیچکها ام حیطههای

در یری شغلی تنها در بیمارستان الف با روههای

دسو آوردنه .در بیمارستان

رهبری معنوی با جنسیو رابطه آماری معنیداری

شغلی رابطه معنیداری داشو و با توجه به آممون

نهاشتنه و دو حیطه عضویو در منان و معناداری در

تعقیبی توکی ،نمره در یری شغلی در روه پزشکان

مردان به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به

بیشتر ام سایر روههای شغلی زارش شه.

دسو آوردنه .در خصوب روههای شغلی در

مطالعه صادقیفر و همکاران نشان داد ابعاد ایمان به

بیمارستان الف ،حیطه معناداری ام ابعاد رهبری

کار و معناداری در کار به ترتیب بیشترین و کمترین

معنوی در هر چهار روه ام نظر آماری معنیدار بود و

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

با توجه به آممون تعقیبی توکی ،نمره این حیطه در

ابعاد ایمان و عش به همنوع را به ترتیب با بیشترین

روه پزشکان بیشتر ام سایر روههای شغلی زارش
شه .در بیمارستان

و کمترین میانگین اعال کرد ( .)18در پهوه

محق

هیچکها ام ابعاد رهبری معنوی

و همکاران ،حیطههای معناداری و عش به همنوع به

با روه شغلی ام نظر آماری معنیدار نشهنه .در

ترتیب باالترین و پایینترین میانگین را به دسو
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جدول  :4ارتباط بین حیطههای رهبری معنوی و درگیری شغلی با متغیر سابقه شغلی

بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستانهای آموزشی

میالد شفیعی و همکاران

پهوه ها مربوط میشود ( .)19مطالعه

ارمشهای مشترم برای کارکنان ،در آنان در سطح

ضیایی و همکاران نشان داد بین رهبری معنوی و

فردی ،روهی و ساممانی توانمنهی ایجاد میکننه و

توانمنهسامی کارکنان در دانشگاه تهران رابطه

ام این طری سطح رفاه میستی و سالمو و تنهرستی

معناداری وجود دارد و ام بین مؤلفههای رهبری

کارکنان را ارتقاء میدهنه ( .)24ام سوی دیگر ام آنجا

معنوی ،بین چش،انهام ساممانی ،عش به نوعدوستی،

که رهبر معنوی فرهنگ نوعدوستی را درون ساممان

ایمان به کار ،معناداری در کار و عضویو در ساممان

رواج میدهه ،میتوانه توجه عمیقی را در افراد به

رابطه معنیدار و مثبو و تعهه ساممانی رابطه منفی و

خود و منه ی بشته خود ایجاد کنه که در دنبال آن

بامخورد عملکرد رابطه معنیدار و معکوسی با

موجب برقراری روابط مطلو

با دیگران میشود.

توانمنهسامی کارکنان وجود دارد ( .)6مطالعه ملکی و

بهین ترتیب ،شبکههای ارتباطی ایجاد شهه بین

همکاران نیز نشان داد بین کلیه ابعاد رهبری معنوی

اعضای ساممان ،مقهمات رشه و توسعه آنان را جهو

باکیفیو منه ی کاری رابطه معنیدار و مثبو وجود

وا باری اختیار و مسئولیو ایجاد میکنه (.)25

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

مطالعه فرای و همکاران نیز چنین نشان داد که

با سبک رهبری تحولآفرین رابطه معنادار مثبو داشته

ارتباطی مثبو بین رهبری معنوی ،بقای معنوی،

و شایسته اسو افرادی در پسوهای مهیریتی قرار

بهرهوری ساممانی و تعهه ساممانی وجود دارد که

جوام هه

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

رهبر بایستی تأکیه بیشتری بر نیامهای معنوی افراد در

 De Hooghو  Den Hartogنشان داد رهبران در

محیط کار داشته باشه که پیامههای فردی و ساممانی

حیطه اخالقی و اجتماعی باالتر و در حیطه استبهادی

مفیهی در بر خواهه داشو (.)26

پایینتر قرار داشته و عالوه بر این بین رهبری اخالقی

در پهوه

حاضر ،میزان در یری شغلی کارکنان با

با اثربخشی روه مهیریتی رده باال و خوشبینی

جنسیو تفاوت آماری معناداری نهاشو اما سه حیطه

میردستان رابطه مثبتی وجود دارد ( .)22پهوه

ایمان ،معناداری و بامخورد ام پرسشنامه رهبری

 Duchonو  Plowmanدر بین  6واحه کاری یک

معنوی در بیمارستان الف معنادار شه؛ ولی در

بیمارستان بزرگ در ایاالتمتحهه نشان داد کارکنان،

بیمارستان

بین در یری شغلی و رهبری معنوی با

یک منه ی باطنی و درونی داشته که سبب رشه آنان

جنسیو رابطهای مشاههه نشه .به نظر میرسه

میشود و میتوان ام طری کاری معنادار که در بطن

جنسیو تأثیر چنهانی در رهبری معنوی و در یری

جامعه صورت می یرد ،آن را تقویو کرد ( .)23رهبر

شغلی نهارد .در بیمارستان الف بین در یری شغلی و

معنوی میتوانه با ایجاد چش،انهامی ام آینهه ساممان،

حیطه معناداری ام ابعاد رهبری معنوی با روه شغلی

به ونهای در کارکنان نفوذ کنه که آنان به تحق

معنیدار شهنه که در میان پزشکان ،باالترین ارتباط

چش ،انهام ساممان ایمان آورده و به آینهه آن امیهوار

معنیدار دیهه شه .این در حالی اسو که در یری

باشنه و ام این طری  ،انگیزه درونی کارکنان برای

با روه

تالش بیشتر ،افزای

مییابه .اماینرو ،رهبران معنوی
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ام آنجا که رابطهای بین سابقه شغلی و هیچکها ام

و همچنین

 لبا،ابعاد رهبری معنوی و در یری شغلی دیهه نشه

 ام دالیل،تمرکز آن بر اراهه خهمات حومه تروما

پیشنهاد میشود کارکنان جوانتر و باسابقه شغلی

در یری شغلی بیشتر پزشکان این بیمارستان در

پررنگتری در برنامههای کالن ساممان

.اسو

در یری شغلی در این

 نق،کمتر

ایفا کننه تا در کنار افزای

انهام ساممانی و معناداری نیز، حیطههای چش،روه
.در آنها تقویو شود

وضعیو فیزیکی و ساختمان بیمارستان

مقایسه با سایر روههای شغلی و بیمارستان

 یکی ام، ام آنجا که روه شغلی پزشکان،ام طرفی
،روههای درمانی بیمارستان اسو

تأثیر بارترین

در یری شغلی باال در این روه میتوانه به عنوان
.نقطه قوت این بیمارستان در نظر رفته شود

سپاسگزاری

نویسنه ان این مقاله بر خود الم میداننه تا ام

پیشنهادها

،مهیریو و کارکنان بیمارستانهای مورد مطالعه

،حاضر

با توجه به نتایج به دسو آمهه ام پهوه

نهایو تشکر و قهردانی خود را ابرام نماینه چرا که

پیشنهاد میشود مهیران و سیاسو باران ساممانهای

غیر ممکن

 انجا این پهوه،بهون همکاری آنان

اراههدهنهه خهمات بههاشتی و درمانی با مشارکو

.بود

،دادن کارکنان خصوصاً روه پزشکان در برنامهریزی
، همچنین.دهنه

در یری شغلی را در کارکنان افزای
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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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