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Abstract 
Introduction: The style of leadership and employee interest in their work in hospitals are effective in achieving 
organizational goals. The aim of this study is to determine the correlation between servant leadership style and 
job passion with organizational effectiveness in hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences. 
Methods: This research is a descriptive-correlational study. Using Morgan's table of 250 people, 148 managers 
of hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences were selected by simple random sampling 
method. To collect data, three questionnaires "Servant Leadership Style", “Schaufeli et al Job Enthusiasm”, 
“Parsons Organizational Effectiveness Questionnaire”. Validity of questionnaires were confirmed by content 
validity and reliability by Cronbach's alpha method. Data analysis was performed with SPSS 19.. 
Results: There is a positive and significant correlation between servant leadership style and job enthusiasm (r = 
0.763. P < 0.000). There is a positive and significant correlation between job enthusiasm and organizational 
effectiveness (r = 0.617. P < 0.000). In addition, there is a positive and significant correlation between servant 
leadership and organizational effectiveness (r= 0. 700, P < 0.000). 
Conclusions: Applying leadership style in hospitals will increase job enthusiasm and facilitate hospitalization. It 
is suggested that hospital managers, by implementing the style of service leader, promote the enthusiasm and 
willingness to work in the organization and facilitate and expedite the achievement of the goals of community 
health. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

ر د یسازمان یبا اثربخش یشغل اقیخدمتگزار و اشت یسبک رهبر یهمبستگ

 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب
 

 1 ینیحس یمجتب دی، س2مقدم  لی، اسماع،*1 یمهرنوش جعفر

 
 رانیواحد تهران شمال، تهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم انسان تیریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یاستاد 1
 رانیدانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ا ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریکارشناس ارشد، گروه مد 2
آزاد  دانشگاه ،یو علوم انسان تیریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یاستاد ،یمهرنوش جعفر: مسئول سندهینو *

 mehr_j134@yahoo.com: لیمی. ارانیان شمال، تهران، اواحد تهر ،یاسالم
 

 37/73/1310 تاریخ پذیرش مقاله:     70/78/1315 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

امروزه، نظام سالمت شرایط نامطمئن را در کشورهای توسعه یافته و در 

کند. این شرایط در کشورهای در حال توسعه به جربه میحال توسعه ت

دلیل ناپایداری مالی و عدم تدوین و دستیابی به استانداردهای سالمت 

و در کشورهای پیشرفته به دلیل عدم دستیابی به اهداف توسعه هزاره 

ها توجه خود را به . در این میان بیشتر سازمان(1)ایجاد شده است 

ها رهبری برای تمام سازمان .(2)اند رهبران سازمانی معطوف داشته

جهت رسیدن به اهداف الزم است و موضوعی اساسی جهت دستیابی 

در سه دهه اخیر،  .(3)به اثربخشی سازمانی و موفقیت سازمانی است 

ها، در حال گذار های بهداشتی درمانی و به طور ویژه بیمارستانسازمان

 های جدید هستند. در اینو تغییر مدیریت خود از شیوه سنتی به شیوه

ت های نوینی از رهبری اسگذار تاکید بر استفاده از رهبری و البته سبک

. رهبری در نظام سالمت به جهت ارتقا کیفیت خدمات و ارائه درمان (8)

های متعددی در رهبری نظام . چالش(5)مناسب امری ضروری است 

ز جمله استعداد، مهارت، صالحیت، بهداشت و درمان وجود دارد، ا

هایی که نظام بهداشت و درمان با آن رفتارهای مقبول رهبران، سبک

هایی که برای شود، تأثیر رهبری بر نظام سالمت، تالشرهبری می

 چکیده

اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف  یبه اهداف سازمان یابیدر دست مارستانهایو عالقه کارکنان به کارشان در ب یسبک رهبر :مقدمه

زاهدان انجام  یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیدر ب یسازمان یبا اثربخش یشغل اقیخدمتگزار و اشت یسبک رهبر یهمبستگ نییتع

 شد.

نفر از مدیران  184نفری،  257همبستگی است. با استفاده از جدول مورگان از جامعه  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی :روش کار

ها د. جهت جمع آوری دادهگیری تصادفی ساده انتخاب شدنهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به روش نمونهبیمارستان

 Schaufeli et) "اشتیاق شغلی شائوفلی و همکاران"(، Servant Leadership Style) "سبک رهبری خدمتگزار"از سه پرسشنامه

al Job Enthusiasm ،)"پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز" (Parsons Organizational Effectiveness Questionnaire )

ها از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد. تحلیل ها با روش قضاوت خبرگان و پایایی پرسشنامهاستفاده شد. روایی محتوای پرسشنامه

 صورت گرفت. 11ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه داده

. بین اشتیاق (r 777/7 > P ,= 063/7بین سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی همیستگی مثبت و معنادار وجود دارد ) ها:افتهی

. بعالوه، بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی (r ،777/7 > P = 610/7شغلی و اثربخشی سازمانی همیستگی مثبت و معنادار وجود دارد )

 همیستگی مثبت و معنادار وجود دارد. (r ،777/7 > P = 077/7) یسازمان

را  یارستانمیبه شغل شده و تحقق اهداف ب اقیاشت شیباعث افزا مارستانها،یبخدمتگزار در  یسبک رهبر یریبه کارگ :یریجه گینت

ده به کار را در سازمان ارتقا دا لیو م اقیخدمتگزار، اشت یسبک رهبر یبا اجرا هامارستانیب رانیمد شودیم شنهادی. پدینمایم لیتسه

 .ندینما عیو تسر لیرا تسه امعهو تحقق اهداف مربوط به سالمت ج

 یشغل اقیاشت مارستان،یب ،یرهبر گان کلیدی:واژ
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رهبران در نظام سالمت باید صورت بگیرد و بررسی روند رهبری در 

تماتیک، نظام بهداشت و درمان و حرکتان به سمت رویکرد سیس

. (1)ها هستند همکاری جویانه و میان فرهنگی برخی از این چالش

رهبری جز مهمی از کیفیت خدمات و نیاز فوری نظام سالمت است. 

کند و امکان رهبری مؤثر، پیامدهای مثبتی برای سازمان ایجاد می

کند. سبک نظارت همه جانبه و هماهنگ در نظام سالمت را ایجاد می

رهبری مناسب باعث افزایش رضایت بیمار، کاهش خطاهای پزشکی، 

نی باالتر، عدالت سازمانی بیشتر شده و سازمان را اثربخشی سازما

های بهداشتی . مسئولیت رهبران برای اداره سازمان(6)سازد تر میایمن

های سازمانی و درمانی امروز تحت تأثیر نیازهای مشتریان و محدودیت

است. این رهبران بایستی به نحو موثری از سبک رهبری خدمتگزار 

برای موفقیت در جو پرچالش امروز و ایجاد تعادل در تقاضاهای رقابتی 

 .(0)استفاده کنند 

های مربوط بری خدمتگزار در پژوهشها در خصوص رهریشه پژوهش

. بهترین و موثرترین سبک (4)به پزشکی و نظام بهداشت و درمان است 

های نظام بهداشت و درمان، سبک رهبری برای برطرف کردن چالش

رهبری خدمتگزار است. به جهت ماهیت خدماتی نظام سالمت و ارائه 

ترین سبک رهبری در نظام سالمت، سبک درمان مناسب، مناسب

نظریه رهبری  1161در سال  Greenleaf. (1)رهبری خدمتگزار است 

خدمتگزار را ارائه داد، که پنج دهه تالش خود را در سازمانهای تجاری، 

بهداشتی و درمانی، آموزشی و مذهبی در قالب نظریه خدمتگزار ارائه 

شود، کارکنان سازمان داد. او معتقد بود، رهبر خدمتگزار باعث می

. رهبری خدمتگزار استراتژی (17)تر باشند تر، آزادتر، مستقلعاقل

. رهبران خدمتگزار به (11)مناسبی برای ارتقا عملکرد سازمانی است 

. (12)کنند پیروان خود حس و تمایل به خدمت به دیگران را القا می

رهبران خدمتگزار با ایجاد چشم انداز و استراتژی مناسب، استفاده از 

های ساده شده و استاندارد، جهت دهی خالقانه به مشتریان، ایجاد رویه

اطمینان مداوم برای رشد و توسعه، اشتراک قدرت و اطالعات، داشتن 

. در نظریه (13)کنند ها را اداره مینیروی کاری با کیفیت، سازمان

گزار، پیروان دارای ارزش باالیی هستنند. رهبری رهبری خدمت

شامل عشق و مهرورزی، تواضع و  Pattersonگزار طبق نظر خدمت

فروتنی، نوع دوستی، قابلیت اعتماد، خدمت رسانی و توانمندسازی 

 تأثیر دارد پرستاران عملکرد بر گزارخدمت رهبری سبک. (18)باشد می

 از خاص به طور خود اداره بخش در سرپرستانی موفق باید و مدیران و

الگوهای رفتاری مناسب مدیر باعث به . (15)یرند بگ بهره سبک این

شود و میزان رضایت وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می

شان افزایش داده و در نهایت به اثربخشی ها را از شغل و حرفهآن

سازمانی منجر خواهد شد. یکی از عوامل مهم برای موفّقیت هر سازمان 

ی اعمال مدیریت و در تحقق اهداف از پیش تعیین شده، چگونگ

های فراوان در با وجود چالش. (16)های مؤثّر رهبری است سبک

مدیریت نظام بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، مطالعات 

. کارکنان مشتاق (10)صورت گرفته در کشورهای مذکور اندک است 

های کارا، به کار، در موفقیت هر سازمانی مؤثر هستند و سازمان

. کارکنان مشتاق باعث افزایش ایمنی بیمار (14)کارکنانی مشتاق دارند 

. اشتیاق شغلی عاملی مهم در (11)شوند و باالرفتن رضایت بیمار می

عملکرد مدیران و پرستاران است و با پیامدهایی مانند تقویت رفتارهای 

مدنی سازمانی و خشنودی شغلی رابطه مثبت و با قصد ترک شغل 

. افراد با اشتیاق شغلی باال عملکرد بهتری دارند، (27)رابطه منفی دارد 

د نماینبه شغلشان عالقمند بوده و در جهت انجام وظایف خود تالش می

و در زمان مواجه با مشکالت و سختی کار، پایداری زیادی دارند و بر 

روند امورات درمانی و توفیق نظام درمانی تأثیر دارند. یکی از عوامل 

 .(0)ق شغلی سبک رهبری مدیران است تعیین کننده اشتیا

معرفی شد و با موضوعاتی مانند  1147اثربخشی سازمانی از سال 

توانایی سازمان برای دسترسی و جذب منابع و در نتیجه تحقق اهداف 

. (21)تیابی به اهداف سازمانی است مرتبط است و شاخصی برای دس

اثربخشی سازمانی که به مفهوم تحقق اهداف سازمانی است، یکی از 

 .(22)رفی شده است مهمترین عوامل در حوزه تجارت و آموزش مع

 شغلیها به نقش رهبری خدمتگزار در افزایش اشتیاق برخی پژوهش

های دیگری به غیر از بخش سالمت اشاره کارکنان در حوزه

به نقش رهبری خدمتگزار بر افزایش  Carter& Baghurstاند.داشته

. مطالعه (23)اند ها اشاره کردهاشتیاق شغلی کارکنان در رستوران

Clercq  و همکاران نشان داد، رهبری خدمتگزار باعث افزایش اشتیاق

های فناوری اطالعات و ارتباطات شغلی در مدیران و کارکنان شرکت

نشان داد، رهبری باعث افزایش  Xu & Thomas. مطالعه(28)شود می

. (25)گردد اشتیاق شغلی در کارکنان سازمان بیمه در نیوزیلند می

برخی پژوهشها نیز به نقش رهبری خدمتگزار در نظام سالمت 

های مؤثر در در پژوهشی با عنوان ایجاد رسالت Johansonاند: پرداخته

حوزه پزشکی با کمک رهبری خدمتگزار، نشان داد استفاده از سبک 

رهبری خدمتگزار باعث ایجاد فضای کاری مشارکت جویانه، ایجاد چشم 

شود اری ایجاد اهداف مناسب در کوتاه مدت میانداز، تداوم و پاید

(26).Penny  در پژوهشی با عنوان خدمت کردن، پیگیری و رهبری در

اند، افرادی که در نظام بهداشت و نظام بهداشت و درمان ابراز داشته

کنند باید خدمات درمانی را به بیماران بهتر ارائه دهند و درمان کار می

این کار از طریق خدمت کردن و اجرای سبک رهبری خدمتگزار مقدور 

های چندی در خصوص رهبری خدمتگزار . در ایران پژوهش(20)است 

به  (24)در حوزه سالمت صورت گرفته است. نقی زاده باقی و همکاران 

 دگیری سازمانی پرستاراننقش رهبری خدمتگزار در اشتیاق شغلی و یا

شاغل در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

ها نشان داده است، رهبری خدمتگزار اند که نتایج پژوهش آنپرداخته

به  (21)نادی و قهرمانی شود. باعث افزایش اشتیاق شغلی پرستاران می

تایج اند. ننقش رهبری خدمتگزار بر افزایش اعتماد در پرستاران پرداخته

ها نشان داده است رهبری خدمتگزار باعث افزایش اعتماد پژوهش آن

، در پژوهشی نشان دادند (37)گردد. خالصی و همکاران پرستاران می

که رهبری خدمتگزار باعث افزایش مشارکت شغلی کارکنان 

 شود.های آموزشی میبیمارستان

 هایهای اطالعاتی مربوط به پژوهشطبق بررسی پژوهشگر در پایگاه

های چندی در خصوص رهبری انجام شده در داخل کشور پژوهش

پژوهش ایزدی طامه خدمتگزار در حوزه سالمت صورت گرفته است. در 

و همکاران بر نقش رهبری خدمتگزار در توسعه منابع انسانی در نظام 

، در پژوهش صادقی و همکاران به نقش (31)سالمت تاکید شده است 

سبک رهبری خدمتگزار بر افزایش رضایت شغلی پرستاران پرداخته 

. اسدپور و همکاران به نقش رهبری خدمتگزار بر (32)شده است 

. طبق بررسی پژوهشگر، (33)اند افزایش شغلی پرستاران پرداخته

های صورت گرفته در خصوص رهبری خدمتگزار به نقش و پژوهش
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اند. همچنین تأثیر اهمیت این سبک رهبری در حوزه سالمت پرداخته

اند این سبک رهبری را بر مدیریت و توسعه منابع انسانی نشان داده

های داخلی که در خصوص اثربخشی سازمانی . تعداد پژوهش(38-82)

پژوهش نشان  (86-83)اند خیلی نادر هستند در حوزه سالمت پرداخته

، سبک رهبری و مدیریت بر اثربخشی سازمانی در حوزه داده است

ها جود هیچکدام از این پژوهش. با این و(85)سالمت تأثیر گذار است 

نقش رهبری خدمتگزار را بر ارتقا اثربخشی سازمانی حوزه سالمت مورد 

پژوهش با هدف تعیین همبستگی سبک اند، لذا این بررسی قرار نداده

رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با اثربخشی سازمانی در 

 های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.بیمارستان

 کار روش

نفر  257همبستگی بود. جامعه آماری شامل -این پژوهش توصیفی

مدیران و پرستاران پنج بیمارستان شهرستان زاهدان، بیمارستان امام 

خمینی شهرستان خاش، بیمارستان رازی شهرستان سراوان و 

بیمارستان امام علی )ع( چابهار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

گیری نفره با کمک جدول مورگان و به روش نمونه 184بودند. نمونه 

ای و روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب تصادفی طبقه

شدند. مدیران بیمارستان مشتمل بر رئیس بیمارستان، مدیر ببمارستان 

و مترون بودند با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. 

ادفی منظم به صورت متناسب و بر پرستاران با روش نمونه گیری تص

های اساس نسبت موجود در جامعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده

 پژوهش از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد. 

 Servant Leadership) "سبک رهبری خدمتگزار"پرسشنامه 

Style )(11) سؤال است و چهار عامل خدمت رسانی  27، شامل

(، قابلیت اعتماد 17تا  6(، تواضع و فروتنی )سؤاالت 5تا  1)سؤاالت 

سنجد. روایی محتوایی این ( را می27تا  16( و مهرورزی )15تا  11)

پرسشنامه از طریق قضاوت خبرگان سنجیده شد، به این ترتیب که 

نفر از افراد متخصص از جمله مدیر بیمارستان،  17پرسشنامه در اختیار 

مترون، سه نفراز پرستاران، استاد راهنما، استاد مشاور، سه نفر پژوهشگر 

اند، قرار گرفت و تأیید شد. پایایی ن زمینه پژوهش انجام دادهکه در ای

نفر از افراد نمونه از طریق آلفای  57پرسشنامه با اجرای مقدماتی در 

 مورد تأیید قرار گرفته است. 40/7کرونباخ بررسی و با عدد 

 Schaufeli et al) "پرسشنامه شائوفلی و همکاران"در این مطالعه از 

Job Enthusiasm )(27)  .برای سنجش اشتیاق شغلی استفاده شد

هلند ساخته شد و شامل  Utrechtدر دانشگاه  2772این ابزار در سال 

تا  1شوق داشتن در کار )سؤاالت  -1عبارت و سه خرده مقیاس:  10

 4جذبه در کار )سؤاالت  -3( و 13تا  0وقف کار شدن )سؤاالت  -2( 6

ای مبنای مقیاس هفت گزینه باشد. نمره گذاری پرسشنامه بر( می10تا 

باشد. هرگز )یک(، تقریباً هرگز، دو، به ندرت، سه، گاهی لیکرت می

باشد. اوقات، چهار، بیشتر اوقات، پنج، غالباً، شش، همیشه، هفت می

باشد. روایی می 10، و کمترین نمره 111بیشترین نمره این پرسشنامه 

أیید قرار گرفته است های خارجی به کرات مورد تپرسشنامه در پژوهش

. (57-80)های روایی محتوایی و صوری تأیید شده است و با روش

بدست آمده است  45/7پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ 

. در پژوهش حاضر جهت اطمینان بیشتر روایی محتوایی (80)

ه به این ترتیب ک. پرسشنامه باروش قضاوت خبرگان مجدداً تأیید شد

نفر از افراد متخصص از جمله مدیر بیمارستان،  17پرسشنامه در اختیار 

نفر پژوهشگر  3نفر از پرستاران، استاد راهنما، استاد مشاور،  3مترون، 

اند، قرار گرفت که تأیید شد. پایایی پژوهش انجام داده که در این زمینه

نفر از افراد نمونه، با روش آلفای  57پرسشنامه با اجرای مقدماتی در 

 بدست آمد و تأیید شد. 11/7کرونباخ 

 Parsons Organizational) "پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز"

Effectiveness Questionnaire )(51)  طراحی و  1161در سال

 24ترجمه شده است و دارای  1346در سال  (35)بوسیله فرخ نژاد 

(، 1،2،5،0،18،12،10عبارت و چهار بعد تحقق یا کسب هدف سؤاالت )

انسجام یا یگانگی سؤاالت  (،11،13،15،16،14،21، 6انطباق سؤاالت )

(، تداوم یا حفظ الگوها سؤاالت 3،8،4،1،22،27،17)

سؤال دارد. نمره  24باشد و در مجموع ( می11،23،28،25،26،20،24)

 بر اساس یک مقیاس "پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز"گذاری 

ها به شرح زیر است. ای لیکرت صورت گرفته است که نمرهگزینه 5

(. 5(، خیلی زیاد )8(، زیاد )3(، تا حدودی )2(، کم )1م )خیلی ک

 24و کمترین نمره آن  187بنابراین، بیشترین نمره این پرسشنامه 

نفر  17پرسشنامه توسط ". در پژوهشی، روایی محتوایی (35)باشد می

نفر از مدیران ادارات مالی استان  6امل استاد راهنما، استاد مشاور، ش

نفر پژوهشگر که در حوزه مدیریت و سازمان پژوهش انجام  2اصفهان، 

. ضرایب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ توسط (52)اند، تأیید شد داده

برای کل  01/7نفر از مدیران ادارات مالیاتی استان اصفهان  02

 41/7، تداوم 66/7، انسجام 01/7، انطباق 64/7پرسشنامه، تحقق هدف 

. در پژوهش حاضر، جهت اندازه گیری روایی محتوایی (52)گزارش شد 

ازروش قضاوت خبرگان  "پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز"

به این ترتیب که پرسشنامه در اختیار ده نفر از افراد . استفاده شد

متخصص از جمله مدیر بیمارستان، مترون، سه نفر از پرستاران، استاد 

ژوهشگر که در این زمینه پژوهش انجام راهنما، استاد مشاور، سه نفر پ

 57اند، قرار گرفت و تأیید شد و پایایی آن با اجرای مقدماتی در داده

تأیید شد. بعد از تأیید  46/7نفر از افراد نمونه با روش آلفای کرونباخ 

ها از طریق ایمیل و حضوری روایی و پایایی ابزارهای پژوهش، پرسشنامه

ها در طی یک ماه و نیم گردآوری یع شد. دادهبرای نمونه ارسال و توز

های همبستگی استفاده های پژوهش از آزمونشد. برای بررسی فرضیه

آوری شده با نرم افزار اس پی اس اس های جمعشده است. تحلیل داده

 استفاده شد. 21نسخه 

 هایافته

نتایج بررسی مدرک و سن و سابقه کار نمونه مورد بررسی در جدول 

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن  (.1جدول نشان داده شده است )زیر 

گذار و اشتیاق شغلی، سبک رهبری نشان داد، بین سبک رهبری خدمت

خدمتگزار و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین 

اشتیاق شغلی و اثربخشی سازمانی همبستگی معناداری وجود دارد، 

گذار و اشتیاق شغلی با اثربخشی خدمت بنابراین، بین سبک رهبری

های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همبستگی مثبت سازمانی بیمارستان

 (.2جدول و معناداری وجود دارد )

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد، رابطه معناداری بین 

 های سبک رهبری خدمتگذار و اثربخشی سازمانی وجود داردمؤلفه

 (.3جدول )



 و همکاران یجعفر
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های حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین توجه به یافتهبا  

های اشتیاق شغلی و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنادار مؤلفه

 (.8جدول وجود دارد )

 
 نتایج اطالعات جمعیت شناختی جامعه مورد بررسی: 1جدول 

 سابقه کار سن مدرک

 (11سال ) 5ر از کمت (13سال و کمتر ) 37 نفر( 11دیپلم و فوق دیپلم )

 (27سال ) 17-5 (62) 87 -31 (51کارشناسی )

 (82سال ) 15-17 (53سال ) 57 -81 (85کارشناسی ارشد )

 (87سال ) 27-15 (27سال و باالتر ) 51 -

 (31سال و باالتر ) 27 - -

 

 اثربخشی سازمانی گذار و اشتیاق شغلی بانتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک رهبری خدمت: 2جدول 

 اثربخشی سازمانی اشتیاق شغلی سبک رهبری خدمت گذار 

    سبک رهبری خدمت گذار

 **1 063/7** 077/7 (Rهمبستگی )

P value 7 777/7 777/7 

    اشتیاق شغلی

 **063/7** 1 610/7 (Rهمبستگی )

P value 70777 7 777/7 

    اثربخشی سازمانی

 077/7** 106/7* 1 (Rهمبستگی )

P value 777/7 777/7 7 
 معنادار هستند. 7071ها در سطح خطای کمتر از همبستگی **

 

 های سبک رهبری خدمت گذار و اشتیاق شغلی و اثربخشی سازمانیآزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین مولفه: 3جدول 

 مهرورزی قابلیت اعتماد تواضع و فروتنی خدمت رسانی 

     اشتیاق شغلی

 **854/7** 425/7** 312/7** 425/7 (Rمبستگی )ه

P value 777/7 777/7 777/7 777/7 

     اثربخشی سازمانی

 **543/7** 502/7** 633/7** 502/7 (Rهمبستگی )

P value 777/7 777/7 777./7 777./7 
 معنادار هستند. 7071ها در سطح خطای کمتر از همبستگی **

 

 های اشتیاق شغلی و اثربخشی سازمانیتگی اسپیرمن بین مؤلفهآزمون ضریب همبس: 8جدول 

 جذبه داشتن وقف کار شدن شوق داشتن اثربخشی سازمانی

 **500/7* 857/7** 522/7 (Rهمبستگی )

P value 777/7 777/7 777/7 

 

 بحث

نشان داد سبک رهبری خدمتگزار باعث افزایش اشتیاق پژوهش  نتایج

گردد. لذا رهبری خدمتگزار )مهرورزی، می شغلی و اثربخشی سازمانی

باعث افزایش  خدمت رسانی، تواضع وفروتنی، اعتماد و بهبودبخشی(

سبک رهبری خدمتگزار . گردداشتیاق شغلی و اثربخشی سازمانی می

نماید. فرهنگ فرهنگ سازمان را تبدیل به فرهنگ خدمتگزار می

زهای کارکنان اهمیت به نیاشود مدیران خدمتگزار در سازمان باعث می

های منصفانه و عادالنه درسازمان به کارگرفته شود، بر دهند و رویه

گذارد و اشتیاق شغلی اعتماد افراد نسبت به سازمان تأثیر مثبت می

، (53)و همکاران  Trastekدهد. نتایج پژوهش با ها را افزایش میآن

Harld Aij&Rapsaniotis (58) ،Carter& Baghurst (23) ،

بهترین سبک  ،(53)و همکاران  Trastekهمراستاست. در پژوهش 

برای ارائه خدمات در نظام بهداشت و درمان سبک رهبری خدمتگزار 

های کاری، افزایش معرفی شده است، بدلیل اینکه باعث تقویت گروه

شود و دستیابی به اهداف اعتماد و برآورده کردن نیازهای کارکنان می

ید، نمابیمارستان را که تأمین رضایت و سالمت بیماران است تأمین می

که با نتیجه این پژوهش همراستاست. نتایج پژوهش آخربین و همکاران 

نشان داده است، سبک رهبری خدمتگزار باعث افزایش اشتیاق  (55)

گردد که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. خرم و یشغلی کارکنان م

تحت عنوان سبک رهبری خدمتگزار و هم در پژوهشی  (56)همکاران 

های غیردولتی اسالم آباد در پاکستان به این اشتیاق شغلی در سازمان

نتیجه رسیدند که سبک رهبری خدمتگزار اشتیاق شغلی را تقویت 

ا شود، که بنموده و باعث باالرفتن رضایت و منافع کاری کارکنان می

 Harld Aij&Rapsaniotis (58)نتایج این پژوهش همراستاست. 

ابراز داشته است، برای ایجاد بیمارستان ناب باید از راهکارهای مدیریت 
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 اند، رهبران نابناب استفاده کرد همچنین این پژوهشگران ابراز داشته

های رفتاری مشابه و در برخی و رهبران خدمتگزار رویکردها و ریشه

 مندیاوقات متفاوت دارند اما هر دو گروه به دنبال توانمندسازی، عالقه 

ا ای مشابه ای رباشند و لذا نتیجهو رضایت مندی از کار در کارکنان می

نمایند و در نهایت میل، اشتیاق و عالقه به کار را در کارکنان ایجاد می

و  Linuesa- Langreoکنند. نتایج پژوهش در سازمان ایجاد می

به طور غیر مستقیم با نتایج این پژوهش همراستاست.  (50)همکاران 

به دلیل اینکه در جو سازمانی مناسب، کارکنان عالقه به کار، دلبستگی 

و اشتیاق به کار و رضایت مندی دارند. به نظر این پژوهشگران رهبری 

باشد. همچنین وجود خدمتگزار استراتژی جدیدی در هزاره سوم می

مدیرانی که آینده نگری دارند، کل نگری دارند رهبران خدمتگزار یعنی 

کنند، بین پیروان اجماع ایجاد و چشم انداز برای سازمانشان تعریف می

سازند، تعارضات کنند، نیازها و انتظارات کارکنان خود را برآورده میمی

کنند، همدلی دارند باعث ایجاد جو بین کارکنان خود را مدیریت می

 شوند.مانشان میمناسب خدماتی در ساز

 

 نتیجه گیری

باعث افزایش ، هابه کارگیری سبک رهبری خدمتگزار در بیمارستان

اید. نماشتیاق به شغل شده و تحقق اهداف بیمارستانی را تسهیل می

ها بایستی با ایفای نقش رهبری خدمتگزار، اشتیاق مدیران بیمارستان

داف مربوط به سالمت و میل به کار را در سازمان ارتقا داده و تحقق اه

های پژوهش خودگزارشی محدودیتجامعه را تسهیل و تسریع نمایند. 

روانی شرکت کنندگان بود که از عهده -بودن و شرایط روحی

 پژوهشگران خارج بود.

 سپاسگزاری

این مقاله منتج از یایان نامه کارشناسی ارشد در گروه مدیریت خدمات 

می واحد تهران شمال دانشجو بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسال

اسماعیل مقدم و استاد راهنما خانم دکتر مهرنوش جعفری با کد 

انجام شد. از مسئولین  14/3/15مورخ  ,15021213132722

های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همچنین از مدیران بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در روند پژوهش حاضر با پژوهشگران 

شود.اری داشتند، قدردانی میهمک
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