47

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

دوره بیست و سوم ،شماره  ،1بهار  ،1314شماره مسلسل  ،44صفحات  44تا 43

مقاله پژوهشي

رابطهیبینرفتارحمایتیوغیرحمایتیمدیرانوفرسودگیشغلیباکنترل
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ايرج زارع ،1فخری تاجيک زاده ،*2سعيد خواست خدا ،3دکتر عبادا ...احمدی
 -1کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس ،شیراز ،ایران
 -2کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 -3کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران
 -4استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس ،شیراز ،ایران

دریافت13/4/5:

پذیرش13/11/23 :

چكیده :
مقدمه :پرستاران مهمترین شاخص سنجش برتری یک بیمارستان هستند .تعهد سازماني عاملي مهم در پیش بیني و درک
رفتار سازماني است و شناسایي عوامل موثر بر آن ميتواند در ارتقای تعهد سازماني کمک کننده باشد .هدف از این پژوهش
بررسي رابطهی بین رفتارهای حمایتي و غیر حمایتي مدیران و فرسودگي شغلي پرستاران با کنترل تعهد سازماني است.
روش کار :این پژوهش یک مطالعه توصیفي و تحلیلي است که بصورت مقطعي انجام شد .جامعهی آماری کلیهی پرستاران
شاغل در یکي از بیمارستانهای شیراز بودند که از طریق نمونهگیری تصادفي نمونهای با حجم  051نفر مشخص گردید.
ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه رفتارهای حمایتي و غیرحمایتي مدیران روني و گوتلیب ( ،)7112پرسشنامه تعهدسازماني
آلن و مایر ( )0991و سیاهه فرسودگي شغلي مسلش ( )0995بود که روایي و پایایي آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده
است .دادهها از طریق تحلیل همبستگي پیرسون ،همبستگي جزئي و  SPSS/19تحلیل شد.
یافتهها :نتایج بدست آمده نشان داد که بین رفتار حمایتي مدیران و فرسودگي شغلي ،تعهدسازماني و فرسودگي شغلي در
سطح  P≥1/110رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .بین رفتار غیرحمایتي مدیران و فرسودگي شغلي رابطهی مثبت و معنا
داری وجود دارد .در نهایت اینکه ضریب همبستگي سهمي بین مدیریت حمایتي و فرسودگي شغلي بدون کنترل متغیر تعهد
سازماني معنادار ميباشد ولي پس از کنترل متغیر تعهد سازماني ،معنادار نمي باشد.
نتیجه نهایی :نتایج نشان داد که تعهد سازماني در رابطهی بین رفتار حمایتي مدیران و فرسودگي شغلي نقش مهمي را ایفا مي-
کند بنابراین برگزاری کارگاههای آموزشي در این مورد برای پرستاران پیشنهاد ميگردد.
کلیدواژهها :پرستاران /تعهد سازماني /رفتارهای حمایتي و غیرحمایتي مدیران /فرسودگي شغلي
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مقدمه:

تالش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان
وجود دارد .برداشت و استنباط درست ،نقش مهمی در
شکلگیری تعهد کارکنان سازمان ایفا میکند( .)5تعهد
سـازمـانی انواعی دارد )1 :تعهد عاطفی :که وابستگی و
تعلق خاطر به سازمان از طریق قبول ارزشهای سازمانی
تعریف میشود )2 .تعهد مستمر :که عبارت است از تعهد
فرد به انجام فعالیتهای مداوم با توجه به تشخیص او از
هزینههای ترک سازمان )3 .تعهد هنجاری :که به نوعی
الزام و احساس تکلیف برای ماندن در سازمان تعریف می-
شود ( .)6از جمله عوامل درونی محیط کار که امروزه امر
شایع در بیمارستانها میباشد و تاثیر زیادی بر کیفیت
خدمات ارائه شده دارد ،فرسودگی شغلی میباشد.
فرسودگی شغلی نشانگانی روانشناختی شامل تحلیل
عاطفی (یعنی وجود احساساتی که فرد در آن توان عاطفی
خود را از دست داده و قادر به برقراری ارتباط به
مددجویان نیست) ،دگرسان بینی خود (رفتارهای خشن و
عاری از احساسات نسبت به همکاران و مددجویان ،نگرش
منفی نسبت به آنان و درک افراد به صورت اشیایی غیر-
انسانی) و فقدان موفقیت فردی (افرادی که از تالشهای
شغلی خود برداشت منفی دارند و احساس میکنند که در
شغل خـود پیشـرفتـی نکـردهاند) میبـاشد( .)7فرسودگی
شغلی باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بیمـاران
و به دنبـال آن نـارضایتی از خدمات پزشکی میگردد،
بنابراین شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در
ارتقـای کیفیت خدمات ارائه شده نقش به سزایی خواهد
داشت (.)8
ثابت شده است که حمایت ادراک شده از سوی مافوق
ساختاری متمایز و منحصر به فرد از حمایت ادراک شده از
سوی سازمان است ( .)9حمایت سرپرست ادراک شده به
صورت ادراک کارکنان از این که سرپرست برای آنها
ارزش قایل است و برای رفاه آنها نگران است ،تعریف
شده است( .)11مطالعههای تجربی نشان دادند که ادراک
یک مدیر حمایتی به سطوح برتر خشنودی شغلی ،توانایی
تولید ،تعهد سازمانی و همچنین به محدودیتهای جابه
جایی و تغییر کمتر ،تعارض کمتر کار–خانواده و افسردگی
میانجامد که در سطح کالنتر موجب اثربخشی سازمانی
میشود( 12و .)11مدیریت حمایتی عبارت است از توانایی
همراه کردن دیگران در نیل به هدف و ایجاد انگیزه در این
راستا با توجه به ابعاد حمایت ،ایجاد امکانات برای برقراری
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یکی از مهمتـرین منـابع دستیابی به اهداف هر
سـازمـان ،خصوصا در بخشهای خدماتی ،نیروی انسانی
میباشد .در سازمانهای بهداشتی توجه به نیروی انسانی
اهمیت زیـادی دارد .در واقع با تالش سازمانهای
بهداشتی است که سالمت نیروی فعال و کارآمد سایر
سازمانها تامین میشود ،پس ایجاد رضایت در نیروی
درون سازمانهای بهداشتی سبب ایجاد رضایت در کل
سـازمـان میشود که منجر به تسهیل دسترسی به هدف
سـازمـان بهداشتی یعنی ارتقای سطح سالمت جامعه
میشـود( .)1مهمتـرین عـامل بهـرهوری در سـازمان و در
نهایت ،کل جامعه ،منابع انسانی آن است .سیستم توسعـه
منـابع انسـانی در هر سازمانی باید راههای جدیدی را برای
اصالح مدیریت نیروی کار که تاثیر مثبتی بر عملکرد و
بهرهوری کارکنان دارد ،به وجود آورد ( .)2میتوان گفت از
بین کـارکنـان خـدمـات بهداشتی ،منـزلت حرفهای و
اجتماعی پرستاران نسبت به سایر گـروهها ،در معرض
تنیدگی قابل مالحظهای قرار دارد .پرستـاران تقـریبـا هر
روز با رنج و اندوه بیمـاران ،فوت آنهـا ،سـوگ و غم
خانواده و بیماران مواجهند .از طرف دیگـر بـرخی وظایف
پرستـاران حیاتی و بی پاداش هستند .برخی اعمال
پرستاری نامطبوع است ،پرستاران با بدن بیماران (خون،
ادرار ،استفراغ ،بو و  )...در جوی که غم و رنج بر فضـای آن
سایه افکنـده است ،سـر و کـار دارنـد .نقص تجهیـزات در
پارهای از بخشها ،کم بودن یا نایاب بودن داروها ،ساعات و
چرخش زمان کار که پرستاران را از ریتم زندگی جامعه
جدا میکند از عواملی هستند کـه به افزایش تنش در
پرستـاران منتهی میشـود ( .)3به منظـور دستیـابی هـر
چـه بهتـر سـازمـانهـا به اهـداف خـود و افزایش بهره
وری و کارایی سازمان ،داشتـن کارکنان متعهد و پایبند به
رسالت و اهداف سازمان امری بسیار مهم تلقی میشود و
تعهد سازمانی متغیـری است که توجه قابل مالحظهای را
در ادبیات سـازمـانی به خـود اختصـاص داده است و
سالهای زیـادی است کـه بـه عنـوان سازه اصلی در درک
رابطه بیـن مدیر و کارکنان شناخته شده است ( .)4گرچه
تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحب نظران ارائه شده
است ،ولی اختالف نظر در زمینه تعریف تعهد سازمانی
وجـود نـدارد و در تمـامی تعاریف تعهد سازمانی ،سه
عامل انتقـاد به اهداف و ارزشهای سازمان ،تمایل به
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رابطه ی بین رفتار حمایتی و غیرحمایتی مدیران با فرسودگی شغلی

حیاتی روانشناختی و فرسودگی شغلی ایفا میکند (..)19
محققان دیگری در پژوهش خود به وجود رابطهی معنادار
بین خودارزیابی هستهای ،ابعاد فرسودگی شغلی و تعهد
سازمانی پی بـردند .همچنین در مدلی که ارائه دادند به
اثر میانجی تعهد سازمانی بین خودارزیابی هستهای و
فرسودگی شغلی پی بردند ( Kim .)21و همکـاران به این
نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی اثری انگیزشی در
کارکنان دارد و انگیـزهی کارکنان را برای کار کردن
افزایش میدهد .این اشتیـاق کـاری منجـر به افزایش
رضـایت شغلی و کـاهش فـرسودگـی میگـردد (.)21

پـژوهشگـران در بررسی رابطه حمایت سرپرست ادراک
شده ،حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و
عملکرد دریافتند که بین حمایت سرپرست ادراک شده
توسط کارکنان و عملکرد آنان رابطه مثبت وجود
دارد( .)11محققان دیگری پژوهشی با شرکت  122کارمند
یک شرکت انجام دادند .هدف آنها بررسی رابطه بین سبک
رهبری حمایتی مدیران ،خشنودی و عملکرد شغلی
زیردستان بود .نتایج نشان داد زیردستانی که دارای
استقالل شغلی باال یا پایین (نه متوسط) هستند رهبری از
نوع حمایتی را ترجیح میدهند به طوری که این شیوه
رهبـری بـاعث باالرفتـن سطح عملکرد و خشنودی آنها
می شود از طرفی آنهایی که خودمختـاری کمی دارنـد
نیـز مـایل به داشتن رهبـری حمایتی و دوستـانه
میباشنـد (.)22
از آنجـا که متغیرهای تعهد سازمانی ،رفتارهای
حمایتی و غیرحمایتی مدیران و فرسودگی شغلی با
یکدیگر در ارتباط هستند ،هدف پژوهش حاضر تعیین
رابطهی بین رفتار حمـایتی و غیـرحمـایتی مدیران با
فرسودگی شغلی با کنتـرل تعهد سـازمـانی در پرستـاران
بیمـارستان میباشد.
روشکار:

تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی و تحلیلی از نوع
مقطعی میباشد .جامعهی آماری کلیهی پرستاران شاغلی
در یکی از بیمارستانهای شهرستان مرودشت بود .از
طریق نمونهگیری تصادفی  151نفر از آنها انتخاب شدند.
پس از اخذ مجوز از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شیراز
و بیمارستان مورد نظر ،با استفاده از پرسشنامهها اطالعات
جمع آوری شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :سن
باالی  23سال ،سابقه کار بیشتر از  6ماه و عدم وجود
بیماری مزمن و معلولیت جسمی بود .اهداف مطالعه برای
پرستاران شرکت کننده در طرح توضیح داده شد و با آنان
یادآوری شد که شرکت در مطالعه اختیاری است و کلیه
اطالعات ثبت شده در پرسشنامهها بدون نام بوده و
محرمانه باقی خواهد ماند .پرستاران مورد مطالعه در
ابتدای نوبت کاریشان (جهت جلوگیری از تاثیر خستگی بر
پاسخهای داده شده) پرسشنامهها را تکمیل کردند .در این
پژوهش از روشهای آمار توصیفی برای تنظیم جدول
دادهها ،محاسبه میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.
جهت آزمون فرضیهی پژوهش از روش آمار استنباطی که
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ارتباط متقابل ،تاکید بر هدف و تسهیل کار ( .)13مدیریت
غیر حمایتی نظارت مستبدانه و خشونتآمیز مدیر نسبت
به زیردستان میباشد و مدیر به شیوههایی رفتار میکند
که عدم عالقه به زیردستان خود را نشان میدهد ،آنها را
محترم نمیشمارد و شخصیت آنها را در نظر نمیگیرد
( .)13حمایت مدیران نقش بسزایی در روحیه ،انگیزه و
احساس خودکارآمدی کارکنان دارد و به تبع آن کارکنان
از کار خود رضایت بیشتری احساس میکنند و تمایل
بیشتری در ماندن در سازمان و تداوم شغل خود از خود
نشان میدهند( .)14نتایج پژوهشهایی نشان داده که بین
فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی رابطهی منفی و معنی
داری وجود دارد( .)15پژوهشگران دیگری در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی عامل مهمی در
بهرهوری و رسیدن به اهداف سازمان است و همچنین
باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس و فرسودگی
شغلی در پرستاران میگردد ( .)16محققان دیگری در
پژوهش خود رابطهی تعهد سازمانی و حمایت سازمانی
ادراک شده را تایید کردند ( .)9پژوهشگران به این نتیجه
رسیدند که رفتار حمایتی مدیران میزان فرسودگی شغلی
کارکنان را کاهش میدهد و منجر به افزایش رضایت
شغلی میگردد ( Dick .)11در پژوهش خود بر روی تاثیر
متغیرهای مدیریتی و شغلی بر تعهد سازمانی در نیروی
پلیس کار کرد و به این نتیجه رسید که تعهد سازمانی
عاملی ضروری و موثر در سازمان میباشد ( Ting .)17در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که درگیری شغلی و
رضایت شغلی اثر مستقیم بر تعهد سازمانی دارند و افزایش
رضایت شغلی منجر به کاهش فرسودگی شغلی میگردد
( .)18پژوهشگران در مدلی که ارائه دادند ،مشخص شد
که تعهد سازمانی نقش میانجی در رابطهی بین اهمیت

ایرج زارع و همکاران
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شغلی ( )1985بود..
سیاههی فرسودگی شغلی مسلش ( )MBIتوسط
مسلش ( )23ساخته شده است .این آزمون که بر آورد
جدیدی از پدیدهی تنیدگی ،یعنی فرسودگی مبتنی است،
شامل  22ماده است که به سنجش تحلیل عاطفی،
دگرسان بینی خود و فقدان موفقیت فردی در چهارچوب
فعالیت حرفهای پرداخته است .گزینـههـای این آزمـون با
کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال
مخـالفم مشخص شده است که به هنگـام مطالعـهی این
مقیـاس توسط آزمـودنی شخص احسـاس خـود را با
توجـه به گزینـههای تحت اختیـار بیـان میکند .سواالت
( )1 ،2 ،3 ،6 ،8 ،13 ،14 ،16 ،21 ،22که شامل 11
گـویه است مربـوط به خـرده مقیـاس تحلیـل عاطفی
است .سواالت (15و )5،11،11که شامل  4گویه است نیز
مربوط به خرده مقیاس دگرسان بینی خود میباشد و
همچنین سواالت ( )4 ،7 ،9 ،12 ،17 ،18 ،19 ،21که
شامل  8گویه است مربوط به خرده مقیاس فقدان موفقیت
فردی میباشد .امتیاز بندی گزینه های این آزمون به این
صورت میباشد که گزینهی کامال مخالفم دارای نمرهی ،5
مخالفم نمرهی  ،4نظری ندارم نمرهی  ،3موافقم نمرهی ،2
کامال موافقم نمرهی  1میباشد .سواالت (،18 ،19 ،21
 )4 ،7 ،9 ،12 ،17به صورت مستقیم و سواالت (،1،2،3،5
 )،22،23،6،8،11،11،13،14،15،16به صورت معکوس
نمره گذاری میشود .مسلش و جکسون پایایی این آزمون
را با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده
مقیاسهای این پرسشنامه محاسبه کردند و ضرایب زیر را
به دست آوردند :تحلیل عاطفی  ،1/9دگرسان بینی خود
 1/79و فقدان موفقیت فردی  .)24( 1/71محقق دیگری
( )1384نیز در مطالعهای که بر روی فرسودگی شغلی
معلمان استثنایی و عادی انجام داد ،آلفای کرونباخ هر یک
از خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی را به این صورت
گزارش کرده است :تحلیل عاطفی ،1/82دگرسان بینی
خود  1/71و وفقدان موفقیت فردی  .)24( 1/77در

پژوهش حاضر ،پایایی کل پرسشنامه فرسودگی شغلی با
استفاده از آلفای کرونبـاخ  1/89محـاسبه شد .با انجام
تحلیل عامل تاییدی ،عوامل تایید شد و پرسشنامه روایی
مطلوبی نشـان داد.
پرسشنـامه رفتـارهای حمایتی و غیرحمایتی مدیران
توسط رونـی و گوتلیب ( )2117سـاختـه شده است ()22
و نخستین بـار در ایـران توسط نعـامی و پـرتـو ()1386
به فارسی ترجمه شده است ( .)25این پرسشنامه 27
سوالی دو خرده مقیاس رفتارهای مدیریتی حمایتی و غیـر
حمـایتی را میسنجـد .بر مبنـای مقیـاس  5درجـهای

لیکـرت (تقریباً هرگـز  1 تا همیشـه  )5 پاسخ داده
میشود ،استفـاده شد .رونی و گـوتلیب( )22مقدار
پـایـایی را از طـریق آلفـای کرونبـاخ  1/91ذکـر کـرده-
اند ،همچنین آنهـا روایی این پرسشنـامه را از طـریق
تحلیل عـاملی در حد مطلوبی گزارش کرده اند .مـادههای
( )1-21رفتـارهـای مدیـریتی حمـایتی و مـادههـای
( )22-31رفتـارهای مدیریتی غیرحمایتی را میسنجد .در
پژوهش حسن زاده و همکـاران ( )1391تعیین روایی
صوری و محتوا با استفاده از نظرات و اصالحات چند نفر از
صاحب نظران انجام گردید .روایی سازه بر مبنای تحلیل
عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس ،سئواالت این
پرسشنامه از شرایط بسیار مطلـوبی برخوردار است (.)14
پایایی پرسشنامه در پـژوهش حسن زاده و همکاران
( )1391با استفاده از آلفای کرونباخ  1/88حاصل گردید
( .)14در پژوهش حـاضـر ،پـایـایی کل پرسشنامه
رفتـارهای حمایتی و غیرحمایتی با استفاده از آلفای
کرونباخ  1/81محـاسبـه شد .با انجام تحلیل عامل
تاییدی ،عوامل تایید شد و پرسشنـامه روایی مطلوبی
نشان داد.
پرسشنـامه تعهد سـازمـانی توسط آلـن و میـر در
سـال  1991پس از بـازبینی مکـرر سـاختـه شده است
( )6و شـامل  24گویه است که تعهد سازمانی را در سه
بعد تعهد عاطفی (گویه  ،)1-8تعهد مستمر (گویه )9-16
و تعهد هنجاری (گویه  )17-24ارزیـابی میکنـد.
نمـرهگـذاری این پرسشنـامه براسـاس مقیـاس هفت
درجـهای لیکـرت از بسیـار مخـالفم= یک تا بسیـار
مـوافقم= هفت میباشد .نمـرهدهی گـویـههای ،6 ،5 ،4
 19 ،18 ،12 ،9 ،8و  24به صـورت معکـوس است.
حداقل امتیاز  24و حداکثـر آن  168میبـاشد(.)6
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شامل ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی
جزئی استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
نرم افزار  SPSS/19استفاده شده است.
ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه رفتارهای حمایتی و
غیرحمایتی مدیران رونی و گوتلیب ( ،)2117پرسشنامه
تعهد سازمانی آلن و مایر ( )1991و سیاهه فرسودگی
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یافتهها :

در این پژوهش 151 ،پرستار شاغل در یکی از
بیمـارستـانهـای شهـرستـان مـرودشت ارزیـابی شدند؛
از این تعداد  85نفـر مـرد و  65نفـر زن بـودنـد.
یـافتـههـای مطالعه نشـان داد که دامنـهی سنی کـل
نمـونـه مـورد بـررسی  23تـا  61سـالـه با میـانگیـن
سنی  32/57سـال و انحـراف معیـار  7/45سـال بـود .در
جـدول  ،1ویـژگیهـای جمعیت شناختی شرکت
کنندگـان پـژوهش آورده شده است .در جـدول 2
یـافتـههـای توصیفی متغیـرهـای پژوهش آورده شده
است .بـا تـوجـه به جـدول  ،2میـانگیـن (انحـراف
معیـار) نمـرههـای پـرستـاران بـه ترتیب در مدیـریت
حمـایتی  ،)17/66( 73/65مدیـریت غیـر حمـایتی
 ،)7/45( 27/79تحلیـل عـاطفـی ،)5/24( 26/79
دگـرسـان بینی خـود  ،)4/79( 15/51فقـدان موفقیـت
فـردی  ،)4/41( 22/56فـرسودگـی شغلی 48/45
( ،)18/75تعهد عاطفی  ،)7/19( 24/21تعهد مستمـر
 )6/72( 24/71و تعهـد هنجـاری )6/78( 25/56
میبـاشد.
در جدول  ،3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
آورده شده است .همانطور که در جدول  3مشاهده
میشود ،بین اکثر متغیرهای پژوهش در سطح  1/15یا
 1/11همبستگی معنیدار است.
در جدول  ،4ضرایب همستگی جزئی بین رفتار
حمایتی و غیرحمایتی مدیران با فرسودگی شغلی بدون
کنترل و با کنترل متغیر تعهد سازمانی نشان میدهد.
همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،ضریب
همبستگی رفتار حمایتی مدیران با فرسودگی شغلی بدون
کنترل متغیر تعهد سازمانی برابر با  -1/217میباشد که
در سطح  p≥1/111معنا دار میباشد ولی پس از کنترل

تعهد سازمانی ضریب همبستگی تفکیکی برابر با – 1/138
گـردیـده است و در سطح  p ≥1/111معنـادار نمیبـاشد
و نشـان میدهد کـه تعهد سـازمـانی در رابطـه بین
رفتـار حمـایتی مدیـران و فـرسـودگـی شغـلـی نقش
مهمی را ایفـا میکند .همچنین ضـریب همبستـگی بیـن
رفتـار غیـرحمـایتی مدیران و فـرسـودگی شغلی قبـل از
کنتـرل تعهد سـازمـانی بـرابـر بـا  1/214میبـاشد کـه
در سطح معنـا داری  p≥1/111معنـادار میباشد ولـی
پس از کنترل تعهد سـازمـانی ضریب همبستگی تفکیکی
برابر با  1/164گردیده است که معنادار نمیبـاشد ،بدین
معنی که حذف اثر عامل تعهد سازمانی باعث غیر معنا
دارشدن رابطه بین مدیریت غیرحمایتی و فرسودگی شغلی
میشود.
جدول :1توزيع فراوانی ويژگی های فردی شرکت کنندگان
نفر

ویژگی

درصد

جنس
زن

65

37/8

مرد

85

62/2

سن (سال)
21-31

44

44/2

31-41

58

58/9

41-51

28

28/2

51-61

21

21/1

سطح تحصیالت
لیسانس

121

69/3

فوق لیسانس

21

21/5

دکترا

11

11/2

جدول  :2ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش 
میانگین

انحراف معیار

متغیر
مدیریت حمایتی

73/65

17/66

مدیریت غیر حمایتی

27/79

7/45

تحلیل عاطفی

26/79

5/24

دگرسان بینی خود

15/51

4/79

فقدان موفقیت فردی

22/56

4/41

فرسودگی شغلی

48/45

18/75

تعهد عاطفی

24/21

7/19

تعهد مستمر

24/71

6/72

تعهد هنجاری

25/56

6/78
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پـایـایی پرسشنامه در مطالعه محققان با استفــاده از
روش آزمـون مجـدد  )27( 1/94و در مطالعـه دهقـان و
همکـاران با استفـاده از آلفـای کرونبـاخ در کـل گـویـهها
 1/84و در بعـد عـاطفی  ،1/81مستمـر  1/69و بعـد
هنجـاری  1/74گـزارش شده است ( .)26در پژوهش
حاضر ،پایایی کل پرسشنامه تعهد سازمانی با استفاده از
آلفای کرونباخ  1/86محـاسبـه شد .با انجـام تحلیل
عـامل تاییـدی ،عوامل تایید شد و پرسشنامه روایی
مطلوبی نشان داد .

ایرج زارع و همکاران
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جدول  :3ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش 
رفتار حمایتی
مدیران

رفتار غیر حمایتی
مدیران

** -1/78

1

* 1/85

1/12

1

تعهد مستمر

**1/82

1/19

*1/45

1

تعهد هنجاری

* 1/75

1/11

**1/49

*1/34

متغیرها
رفتار حمایتی مدیران

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی
فرسودگی شغلی

تعهد سازمانی

1

1

*1/88

*1/33

*1/55

**1/44

*1/59

1

*-1 /217

**1/214

*-1/371

*-1/259

*-1/394

*-1/328

1

*همبستگی در سطح  1/15معنیدار است.

**همبستگی در سطح  1/11معنیدار است .
جدول  :4ضريب همبستگی جزئی بين رفتار حمايتی و غيرحمايتی با فرسودگی شغلی بدون کنترل و با کنترل تعهد سازمانی 
ضریب همبستگی پیرسون با فرسودگی شغلی

ضریب همبستگی جزئی با کنترل تعهد سازمانی

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

رفتار حمایتی مدیران

-1/217

1/118

-1/138

1/64

رفتار غیر حمایتی مدیران

1/214

1/119

1/164

1/43

متغیر ها


بحث :

امروزه ،توجه به نیروی انسانی در سازمانها اهمیت
ویژهای یافته است .نیروی انسانی عامل بهرهوری در
سازمان است پس توجه به این امر ،میتواند سازمان را در
بهبود امور و رسیدن به اهداف یاری کند .هدف از پژوهش
حاضر بررسی رفتارهای حمایتی و غیر حمایتی مدیران و
فرسودگی شغلی پرستاران با کنترل تعهد سازمانی است.
نتایج نشان داد که تعهد سازمانی در رابطهی بین رفتار
حمایتی مدیران وفرسودگی شغلی نقش مهمی را ایفاء
میکند .همچنین یافتهها نشان داد که بین فرسودگی
شغلی با ابعاد تعهد سازمانی و رفتار حمایتی مدیران
رابطهی منفی و معنیدار وجود دارد .بین تعهد سازمانی و
رفتار حمایتی مدیران رابطهی مثبت و معنیدار وجود
دارد .نتایج حاصل در مورد رابطهی رفتار حمایتی مدیران
با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی با نتایج محققان دیگر
همسو بود ( .)11 ،15 ،16 ،25نتایج حاصل در مورد
رابطهی تعهد سازمانی و حمایت ادراک شده در سازمان با
نتایج محققان دیگر همخوانی دارد (.)9 ،22،25
نتایج حاصل در مورد رابطهی فرسودگی شغلی و رفتار
حمایتی مدیران با نتایج محققان دیگر همسو بود (،25
 .)9 ،22همچنین رابطهی تعهد سازمانی و رفتار حمایتی

مدیران در پژوهش انجام شده با یافته روهودز و همکاران
( )9همسو میباشد .نتایج حاصل در مورد رابطهی
فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی با یافتههای برخی
پژوهشهای داخلی و خارجی همسوست (،19 ،27 ،28
.)1 ،15
همچنین یافتهی پژوهش که نشاندهنده ی ضروری
بودن عامل تعهد سازمانی میباشد با پژوهش دیک ()17
که بر روی تاثیر متغیرهای مدیریتی و شغلی بر تعهد
سازمانی در نیروی پلیس کار کرد ،پنگ و همکاران ( )19و
زهو و همکاران ( )21که مدلی در این رابطه ارایه دادند،
به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی عاملی ضروری و
موثر در سازمان میباشد و تعهد سازمانی نقش میانجی در
رابطهی بین اهمیت حیاتی روانشناختی و فرسودگی شغلی
ایفا میکند.
در تبیین یافتهها میتوان مطرح کرد که وجود تعهد
سازمانی وافزایش آن درکارکنان بعنوان واسطه باعث تاثیر
رفتار حمایتی مدیران بر کارکنان میشود و این امر موجب
کاهش فرسودگی شغلی میشود و اگر تعهد سازمانی
حذف گردد مدیریت حمایتی تاثیر چندانی در تغییرات
فرسودگی شغلی نخواهد داشت .در واقع افراد متعهد به
سازمان از سوی مدیران حمایت میشوند .در نتیجه این
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تعهد مستمر

تعهد هنجاری

تعهد عاطفی

فرسودگی شغلی
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Determination of the amount burnout in nursing
staff. Journal of Behavorial Sciences 2008; 2 (1):
51-59.
4. Gautam T, Van-Dick R, Wagner U, Upadhyay
N, & Davis A J. Organizational citizenship
behavior and organizational commitment in Nepal.
Asian Journal of Social Psychology 2004; 8(3):
305-314.
& 5. Meyer J P, Stanley D J, Herscovitch L,
Topolnytsky L. Affective, continuauce and
normative commitment to the organization:A metaanalyss of antecedents,correlates and consequence.
J Vocat Behav 2002; 61(1): 20-52.

پاسخ صادقانه به سواالت پرسشنامه ها می شود.
نتیجهنهایی:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رفتارهای حمایتی و غیر
حمـایتی مدیـران و فـرسودگی شغلی پرستـاران با
کنتـرل تعهد سازمانی است .نتایج نشان داد که تعهد
سازمانی در رابطهی بین رفتار حمایتی مدیران و
فرسودگی شغلی نقش مهمی را ایفاء میکند .با توجه به
یافتههای پژوهش ،برگزاری کارگاههای آموزش تخصصی
در زمینه تعهد سازمانی ،رفتار حمایتی مدیران و
فرسودگی شغلی برای پرستاران پیشنهاد میگردد.
همچنین به منظور تعمیم پذیری یافتههای این تحقیق،
پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه در سایر بیمارستانها و
در سایر شهرها و جوامع نیز اجرا شود .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی با به کاربستن روشهای آزمایشی و شبه
آزمایشی و استفاده از ابزارهایی همچون ،مشاهده و
مصاحبه ،روابط علی بین متغیرهای این پژوهش را
مشخص کند .پیشنهاد میشود ،مسئـولین بیمـارستـانهـا
نسبت به پیگیری و اجرای نتایج تحقیقات مرتبط با منابع
انسانی به طور جدی تری وارد عمل شوند تا منجر به
اشتیاق و همکاری پرستاران در اجرای هر چه بهتر
پروژههای تحقیقاتی آتی شود.
سپاسگزاری :

از پرستاران محترم بیمارستان مورد پژوهش شهرستان
مرودشت به دلیل همکاری و شرکت در مطالعه و از
مسئولین محترم به دلیل همراهی و مساعدت در زمینه
انجام این تحقیق که برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد
با شماره ثبت  2153842و تاریخ دفاع  91/8/27است،
تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Background: Staff of any organization is the main index for the superiority of the organization.

Organizational commitment is an important predictor of organizational behavior whose analysis
can help leaders and supervisors to identify the potential problems. Purpose of this study was to
investigate the relationship between supportive and unsupportive managerial behaviors and job
burnout with controlling organizational commitment.
Methods: This research is a descriptive correlation study. The target society of the research
included all the nurses in hospital, out of which a sample of 150 individuals was randomly
selected. The research tools included supportive Roni and Gotlib supportive and unsupportive
managerial Behaviors Questionnaire, Allen and Mayer Organizational Commitment
Questionnaire, Maslach Job Burnout Inventory. The partial correlation and Pearson correlation
through SPSS/19 software packages were used.
Result: There is an inverse and meaningful correlation between organizational commitment and
job burnout and between supportive managerial behaviors and job burnout in the level p≥ 0.001.
Also, there is an directional and meaningful correlation between unsupportive managerial
behaviors and job burnout. Finally coefficient is meaningful between supportive management and
job burnout without controlling of organizational commitment variable but after controlling
organizational commitment variable is not meaningful.
Conclusion: Findings indicated that organizational commitment has an important role in the
relationship between supportive managerial behaviors and job burnout. Implementation of
workshop in regard to variables in this project, for nurses is suggested.
Keywords: Job Burnout / Nurses / Organizational Commitment / Supportive and Unsupportive

Managerial Behaviors
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