
 

 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، مرداد 94، شماره پنجم، پی در پی پانزدهمدوره  329

 مقاله پژوهشی

 کارکنان نظام سالمت یت شغلیرضا در يمعنو سالمتنقش 
  

  ٧ين متعارفيحس، ٦ييار سخايشهر، ٥يناليل زياسماع، ٤يقه غفاريصد، ٣پوربينب حبيز، ٢يال مختاريل، ١يمارکان يعبداهللا خرم
 

  30/03/1396تاریخ پذیرش  05/02/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يريناپذييجداکارکنان از عوامل  يت و سالمت معنويکارکنان است. معنو يت شغليرضا، يگذار بر رفتار سازمانتأثيرعوامل  نيترمهماز  يکي: هدف و زمينهپيش
  .باشديمکارکنان  يت شغليرضا بر يسالمت معنو يهمبستگن يين مطالعه تعي. هدف اگذارديم تأثير هاآن يت شغليبر ارتقاء رضا است که
وارد مطالعه  ياطبقه يتصادف گيرينمونهبه روش  ينفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان خو ۳۳۰تعداد ، يهمبستگ -يفين مطالعه توصيدر اها: روشمواد و 
 شدهيگردآور يهادادهشد.  آوريجمع) ١٩٩٦هرزبرگ ( يت شغلياس رضاي) و مق١٩٨٣(سون يان و اليپالوتز يتوسط دو ابزار سالمت معنو موردنياز يهادادهشدند. 

ن مطالعه توسط پژوهشگران يدر ا يه مالحظات اخالقيکلقرار گرفت.  تحليلوتجزيهمورد  يليو تحل يفيآمار توص يهاشاخصو با استفاده از  SPSS افزارنرمبا 
 قرار گرفته است. موردتوجه

از  هادرصد آن ۱۷و  يخود ناراض ياز وضع مال درصد ۳۱کارشناس ارشد بودند.  درصد ۳/۴ کارشناس و درصد ۸۵، يپزشک يدکترا هادرصد نمونه ۷/۱۰: هاافتهي
 درصد ٤٢/٣١و  ير ستاديو غ يکارکنان ستاد درصد ٤٨، شگاهيو آزما يولوژيکارشناسان راددرصد  ٣٢/٦٦، پرستاران درصد ٥/٦٨باال بودند. يطبقه اجتماع
و ، رستارانپ، يولوژيشگاه و راديکارشناسان آزما، رانيدر پزشکان و مد بيبه ترت يت شغلين رضايشتريبباال داشتند.  يسطح سالمت معنو رانيپزشکان و مد
ن سن و يب فقط ده شد.ي) د>P ۰/ ۰۰۱( يدارمعنيم يمثبت و مستق يهمبستگ يت شغليو رضا ين سالمت معنويبن يبود. همچن ير ستاديو غ يکارکنان ستاد

 مشاهده شد. يدارمعنيکارکنان رابطه مثبت و  يت شغلين سن با رضايز بيو ن يبا سالمت معنو يت از وضع ماليرضا

ن ارتباط يهمچنند. را داشت يت شغلين رضايشترين و بيترکم برعکسو  ين سالمت معنويترکمن و يشتريب بيبه ترتپرستاران و پزشکان گيري: نتيجهبحث و 
 يباال يوربهرهش داده و به يکارکنان را افزا يت شغليرضا توانديم يو معنو ينيد يهاآموزهاز  گيريبهره نشان داد يت شغليرضا با يسالمت معنو دارمعني
اد يکارکنان و ازد يت استخداميز ثبات وضعيو ن يمعنو حس جاديا و استرس کاهش، يبستگدلو  تعهد جاد حسيا جهت الزم يهاآموزشمنجر شود.  يسازمان

  .شوديمشنهاد يپ هاآنحقوق 
 کارکنان، يت شغليرضا، يمعنو سالمت: هاکليدواژه

  
 ۳۲۹-۳۳۸ ص، ۱۳۹۶ مرداد، ۹۴درپي پي، پنجمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۴۱۶۴۰۸۸۵: تلفن، يخو يدانشکده علوم پزشک، دان خشکباريم يروبرو، عصريبلوار ول، يخو: آدرس مکاتبه

Email: Khorami.abdolah@gmail.com 

  
  مقدمه

 يهاچالشمقابله با  يبرا يامروز ريمتغده و يچيپ يهاسازمان 
 يتکاپو و يسازکوچک، يباز مهندس ليقباز  يبر مداخالت، موجود

                                                             
  سنده مسئول)يران (نوياه،يه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پرستارار ياستاد ١
  رانياه،يه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پرستار يمرب ٢
  رانياه،يه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پرستار يمرب ٣
  رانياه،ياروم ه،ياروم ي، دانشگاه علوم پزشککارشناس دانشکده بهداشت ٤
  رانياه،يه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پزشک يمرب ٥
  رانياه،يه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پرستار يمرب ٦
  رانياه،يه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پرستار يمرب ٧

ج ينتا يکين مداخالت مکاني. اما اکننديم تأکيد يگروه
شتر يب، نيا بر عالوه. )۱(به دنبال نداشته است را  يادوارکنندهيام

عدم ، يفرسودگ، ياحساس دلسرد، کارکنان نسبت به کار خود
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 سالمت نظام کارکنان شغلي رضايت در معنوي سالمت نقش
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 هاسازمان ي. در مقابل برخکننديم يشغل يتينارضاو ت يامن
جاد يهدفمند و ا، بامعناکه خواستار کار  دارند ياافتهيکارکنان رشد 

 يت و استعدادهايپرورش خالق يمساعد برا يکار يهاطيمح
  .)۲(هستند  يش جهت بالندگيخو

اعتماد و اخالق ، يت شغليرضا") ۱۹۹۷س (يمورطبق نظر  
ت يورود معنو .)۳(" اب شده استينا يکار يهاطيمحدر اکثر  يکار

 اندازچشمکه  دهديمرا به کارکنان  يين توانايا، در سازمان
ش به دست يخانواده و جامعه خو، نه سازمانيرا در زم يترکپارچهي

 ۴۰۰بيشتر ت يمعنوبا  يهاسازمان هاپژوهشج يطبق نتا. )۴( آورند
، ش درآمد خالصيمشابه در افزا يهاسازمانگر يد درصد از ۵۰۰تا 

ارند د يت بهتريوضع يوربهرهش يه و افزايبهبود نرخ بازگشت سرما
لزوم ت در سازمان را ياز به معنويل ني) دال۱۹۹۷ل (يت ني. جود)۵(

شتن و دا يو خودکاو ينيبازب، و کار يدن به معنا و هدف زندگيشياند
، قفو يهاچالشرسد  يبه نظرمان نموده است که ينده بيتعهد به آ

 تيبا ورود معنو هاآناز  يکه برخ طلبديمرا  يمتناسب يهاواکنش
 يکي، )۲۰۰۰رس (يپ يگوري. گر)۶( شوديم ترآسان، ط کاريبه مح

 طيبر ناظر بودن خدا در مح، زين ت در سازمانيمعنو گذارانهيپااز 
  .)۷( کنديم تأکيدکار 

ر ب عالوه تواننديمران و کارکنان يمد، تياز معنو يبا برخوردار 
دا يدست پز ين يت باطنيخاطر و رضا به آرامش، يوربهرهبهبود 

از  ترقيعم تواندينمکار  يبرا يچ معنا بخشيه، گريکنند. از طرف د
 يازهاين يدگاه اسالمي. در د)۸(خدا باشد  يرضا يکار برا

 گونههمان، شوديم يتلق ياله يهانعمتاز ، به کارمندان رجوعارباب
"همانا حوائج مردم به شما از : ديفرمايمن (ع) يکه امام حس

  .)۹(د" يآزرده نشو هانعمتپس از ، خداوند بر شماست يهانعمت
در جامعه و  يمعنوسالمت ت و يبه معنو ٢١با شروع قرن  

ج مطالعات يطبق نتا). ١٠شده است ( يشتريتوجه بط کار يمح
با توجه ). ۱۱است ( يات انسان ضروريادامه ح يبرا يمعنو يآگاه

ي، احرفهو  يشخص يت و مذهب در زندگيمعنو تأثيربه نقش و 
 لذا، کننديمانسان مطرح  يمهم سالمت ياز اجزان آن را يمتخصص

از يپزشکان و پرستاران ن ازجمله يو درمان يبهداشت ه کارکنانيکل
 يشغل تيبا رضا هاآنو ارتباط  يت و سالمتين معنويدارند به رابطه ب

  ).١٢(داشته باشند  يشتريبتوجه 
 مراقبت و ارائه يبرا يدرمان ين رابطه کارکنان بهداشتيدر هم 

 ياحرفهو  يفرد يد در زندگيبا، بخشاتيحو  مؤثر، منيدرمان ا
). ١٣آگاه باشند (، خود يجاد نموده و از سالمت معنويخود تعادل ا

در درمان و مراقبت و نقش مهم  ينگرکلتوجه به ، پيشرفت علم
من مز يهايماريبماران با يدر سازگاري ب يدرمان يبهداشت کارکنان

                                                             
. Paloutzian & Ellison١ 

سط را تو يمعنو يسالمتت و يو در مرحله انتهايي لزوم توجه به معنو
 يکارکنان بهداشت) توجه ١٩٨٩). استال (١٤( کنديممطرح  هاآن

اگر افراد از  ديگويمقرار داده و  تأکيدمورد  يت فرديرا به معنو
 ينومع يسالمت يمعن تواننديمبهتر ، ت خودشان آگاه باشنديمعنو

 يمعنو سالمتت و ياز معنو يآگاه، يند. به اعتقاد ويرا درک نما
 رنهايتدکه  جاد کنديا ين بهداشتيدر مراقب يزه مثبتيانگ توانديم

کمک  ياحرفهو  يفرد يت از زندگيبه رضا يابيرا در دست هاآن
) در ١٩٨٢( ١سونيان و اليپالوتزن رابطه يدر هم). ١٥( کنديم

 ياجتماع ييتوانا، باال نفسعزتو  يمعنو سالمتن يمطالعه خود ب
ن سالمت ي) ب١٩٨٧( ٢نگ و همکارانيفر) و ١٦( يت از زندگيو رضا
را  يياالبارتباط مثبت  يکارکنان بهداشت يعملکرد مراقبتو  يمعنو

و  ييتنها و يمعنو ن سالمتيب همچنين ).١٧( گزارش کردند
 يمار رابطه منفيدر افراد سالم و ب) ١٩) و اضطراب (١٨( يافسردگ

  وجود دارد.
 ياقدامات عمل وگسترده  يهاپژوهش، ج مطالعاتيطبق نتا

به  يمعنو سالمتت و يورود معنو يران برايتوسط مد ياديز
 با مردمران يا ياسالمانجام شده است. در کشور  يکار يهاطيمح

غنا  يبرا ينيو د يقرآن يهاآموزهران و کارکنان از يمد، نامسلم
 ياهستميس ژهيوبه هاسازماندر  يوربهرهدن به کار و بهبود يبخش

 يت شغليرضا متأسفانه يول کننديماستفاده  يدرمان يبهداشت
ن مسئله منجر به ارائه ين بوده و اييکارکنان در نظام سالمت پا

. .دشويمان ين و مددجوين به مراجعييت پايفيخدمات سالمت با ک
کنان کار يت شغليرضا و يمعنو سالمت يهمبستگ، طبق مرور متون
 نيفته و پرداختن به چنگرقرار  موردبررسي ترکمنظام سالمت 

ن يي. هدف مطالعه حاضر تعرسديمبه نظر  يضرور يموضوع
 نظامکارکنان  يت شغليرضا و يمعنو ن سالمتيب يهمبستگ
  .باشديم سالمت
  

  کارمواد و روش 
 ۳۳۰جامعه پژوهش تعداد ، يهمبستگ -يفين مطالعه توصيادر 
 در يخو يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشکده علوم پزشکنفر از 

شگاه و يآزماکارشناسان ، پرستاران، رانيو مد چهار گروه پزشکان
وع تن هبا توجه باندازه نمونه بودند که  يادارو کارکنان  يولوژيراد

ز با مراجعه به يمختلف و ن يهاطبقهدر  موردپژوهش يهانمونه
انتخاب  ياطبقه يتصادف صورتبه، يانجام شده قبل يهاپژوهش
 يورود به مطالعه شامل داشتن هر نوع رابطه خدمت يارهايمع شدند.

مجوز ک سال سابقه خدمت بود. يبا نظام سالمت و داشتن حداقل 
 يدانشگاه علوم پزشک يمطالعه از معاونت پژوهش ييو اجرا ياخالق

. Fehring et al٢ 
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توسط دو  موردنياز يهادادهد. ياخذ گرد ين درمانيه و مسئولياروم
ت ياس رضاي) و مق١٩٨٣سون (يان و اليپالوتز يمعنو سالمت اسيمق

  شد. ي) گردآور١٩٩٦هرزبرگ ( يشغل
) توسط ١٩٨٣سون (يان و اليپالوتز يمعنو سالمتاس يمق 
د يشه ي) در دانشگاه علوم پزشک١٣٩٠و همکاران ( يمارکان يخرم
فاده آن جهت است يرانيشده و نرم ا يق فرهنگيترجمه و تطب يبهشت

و  ٢٠ه و حداقل نمره آن يگو ٢٠ ياس داراين مقيا. باشديمموجود 
آن با  يصور ييو روا ييمحتوا ييروا. باشديم ١٢٠حداکثر نمره آن 

) توسط CVRمحتوا ( ييروا) و نسبت CVIمحتوا ( ييشاخص روا
 يدرون يهمسان ييايآن به روش پا ييايز پايو نپانل کارشناسان 

)۷۴/۰ =α ( قبولقابلدر حد  ثبات ييايپاو )۷۲/۰r=( ده ين گردييتع
 ي) توسط قاض١٩٩٦هرزبرگ ( يت شغلياست. پرسشنامه رضا

آن جهت استفاده موجود است.  يرانيو نرم ا شدهترجمه) ١٣٨٢(
و  هشدنييتعآن توسط کارشناسان  يصور ييو روا ييمحتوا ييروا
در  گزارش شده است.) 0/78α =( ز در حد مطلوبيآن ن ييايپا

ان يپالوتز يمعنو سالمتاس يمق ب آلفا کرونباخيمطالعه حاضر ضر
به ) ١٩٩٦هرزبرگ ( يت شغليپرسشنامه رضاو  )١٩٨٣سون (يو ال
  د.ي/. محاسبه گرد٧٣/. و ٧٦ بيترت

، يو انجام مراحل ادار شنهاد پژوهشيب پياز تصوبعد 
 يآن را از معاونت پژوهش يپژوهشگران مجوز انجام طرح و گواه

. سپس پژوهشگران با در دست داشتن مجوز ندافت کرديدانشگاه در
 ين محترم شبکه بهداشت و درمان خويبا مسئول، انجام طرح

 رکارکنان به چها، گيرينمونه ي. براندالزم را انجام داد يهماهنگ
شگاه و يپرستاران و کارشناسان آزما، رانيو مد طبقه پزشکان

داد با توجه به تعاز هر طبقه  و شدهميتقسز کارکنان يو ن يولوژيراد
ران . پژوهشگندانتخاب شد هانمونه يتصادف صورتبه، افراد آن طبقه

ن مربوطه و يخودشان را به مسئول، ط پژوهشيقبل از ورود به مح
محرمانه ، ح اهدافينموده و با توض يمعرف يپژوهش يهانمونهز ين

دن بو ياريو اخت هانمونهج توسط يامکان اطالع از نتا، اطالعات نبود
ت يفرم رضا يامضا يرا برا هاآنت آگاهانه يرضا، ورود به پژوهش

ان کارشناس، پرستاران، در گروه پزشکان هاپرسشنامه. ندجلب نمود
عصر و شب و در ، مختلف صبح يهانوبتدر  يولوژيشگاه و راديآزما

 ع شد و قرار شد دريتوزصبح  نوبتران و کارکنان فقط در يگروه مد
 يمطالعه برا نيدر ال و عودت داده شوند. يتکم يمقتض يهافرصت

از مجوز اخذ شده است.  ييو اجرا ياخالق يه مجوزهايانجام کل
اجازه گرفته شد.  يسنجروانجهت ترجمه و  هااسيمق يطراحان اصل

ح شده يتشر يپژوهش يهانمونهن و يمسئول ياهداف پژوهش برا
نان ياطم هادادهجهت محرمانه ماندن  يپژوهش يهانمونهاست. به 

 يتوجه و اسام ياخالق مسائلمتون به  يداده شده است. در بررس

بعد از  هادادهسندگان متون در مطالعه نوشته شده است. يتمام نو
 يريکارگبهشده و با  ۱۸ نسخه SPSS افزارنرموارد  يکدگذار

مورد  ياستنباط يآمار يهاآزمونز يو ن يفيتوص يهاآماره
 هامونهن يع فراوانيتوز، يفيقرار گرفت. در بخش توص تحليلوتجزيه

، يو در بخش استنباط ياجتماع يفرد يهايژگيو برحسب
تفاده با اس يت شغليو رضا يمعنو سالمت يرهاين متغيب يهمبستگ

 يهاريبا متغ هاآن يز همبستگيرسون و نيپ يب همبستگياز ضر
  ن شد.ييتعدو  يکا يپژوهش با استفاده از آزمون آمار يانهيزم

  
  هايافته

 ۷/۲۸، درصد پرستار ۳/۳۰، کنندهشرکتنفر  ۳۳۰از تعداد 
 درصد کارکنان ۳/۳۰، يولوژيشگاه و راديآزما کارشناسدرصد 

شاغل در  ريپزشک و مد درصد ۷/۱۰و  ير ستاديغ و يستاد
 ۵/۵۴ بودند. يخو يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشکده علوم پزشک

 يار سنين و انحراف معيانگيم درصد زن و ۵/۴۵و  مرد هاآندرصد 
 يدارا درصد ۷/۱۰سال بود.  ۸/۲۹±۳/۶مردان و  ۷/۲۶±۸/۵زنان 

مدرک  درصد ۴/ ۳ و يکارشناس درصد ۸۵، يپزشک يمدرک دکترا
 درصد ۲مجرد و  درصد ۲۲، متأهل درصد ۷۶، بودند ارشد يکارشناس

 درصد ۳۲و  ياستخدام رسم هانمونهکل  درصد ۶۸وه بودند. يب هاآن
 ۱۰ر يسابقه کار ز يدارا درصد ۵۸بودند.  يمانيا پي يقرارداد هاآن

سابقه  هاآن درصد ۷سال و  ۲۰تا  ۱۰ن يب هاآناز  درصد ۳۵، سال
خود  ياز وضع مال هانمونه درصد ۴/۲۶سال داشتند.  ۲۰ يکار باال

 ۱۷، بودند يناراض هاآن درصد ۳۱و  يراض نسبتاً درصد ۶/۴۶، يراض
طبقه  درصد ۶۸، باال يخود را متعلق به طبقه اجتماع هادرصد آن
  .دانستنديمن ييطبقه پا درصد ۱۵متوسط و 

 يدرصد واحدها ٥٠، يت سالمتيابعاد وضع يدر بررس 
درصد  ٢/٢٩، خوب يت سالمت جسميوضع يدارا موردپژوهش

ت يوضع يدارا هاآندرصد  ٩/٦خوب و  يليخ درصد ٨/١٣، متوسط
 درصد ٣/٤٥، ت سالمت روانيوضع ازنظربودند.  بد يسالمت جسم

 ٨/١٢، درصد متوسط ٨/٣٣، خوب يت سالمت روانيوضع يدارا هاآن
ت يوضع يدارا هاآندرصد  ٨/٠درصد بد و  ٢/٨، خوب يليدرصد خ

درصد  ٥٦، يسالمت اجتماع و ازنظربودند بد  يليخ يسالمت روان
 ٦/٣، درصد متوسط ٥/٢٠، خوب يت سالمت اجتماعيوضع يدارا

 يليخ يسالمت اجتماعت يوضع يدارا هاآندرصد  ٥/١و  درصد بد
  بد بودند.

 ران و کارکنانيدر مد يمعنو سالمتزان ين مييتع " در رابطه با 
ح ز سطيو ن يمعنو سالمت يهانمرهار ين و انحراف معيانگيم، دامنه" 

 ١ ولاج آن در چهار گروه در جدين شد که نتاييتع يمعنو سالمت
  نشان داده شده است. ٢و 
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  در چهار گروه يسالمت معنو يهانمرهار ين و انحراف معيانگيم، دامنه : )۱جدول (
  هاشاخص
  هاطبقه

  دامنه نمرات
  قابل اکتساب

  دامنه نمرات
  ميانگين -انحراف معيار  شدهکسب

  ۵/۱۰۴ ± ۶/۱۶  ۵۸ -۱۲۰  ۲۰ -۱۲۰  پرستاران
کارشناسان آزمايشگاه 

  ۵/۹۹ ± ۶/۱۴  ۵۲ -۱۲۰  ۲۰ -۱۲۰  راديولوژي

کارکنان ستادي و غير 
  ستادي

۱۲۰- ۲۰  ۱۲۰- ۵۱  ۶/۱۳ ± ۵/۸۶  

  ۵/۸۲ -۵/۱۲  ۴۳ -۱۲۰  ۲۰ -۱۲۰  پزشکان و مديران

  نشان داده شده است. موردمطالعهمتوسط و باال در چهار گروه ، نييپا صورتبه ي) سطح سالمت معنو٢در جدول (
  

  در چهار گروه  يمعنو سالمتسطح  يع فراوانيتوز : )۲جدول (
  هاطبقه

  
  يسطح سالمت

  رانيپزشکان و مد  کارکنان  کارشناسان  پرستاران

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  نييپا
 )۴۰- ۲۰(  

۰  ۰  ۰  ۰  ۶  ۶  ۳  ۵۸/۸  

  متوسط
 )۹۹- ۴۱(  

۳۱  ۵/۳۱  ۳۲  ۶۸/۳۳  ۴۶  ۴۶  ۲۱  ۶۰  

  باال
 )۱۲۰- ۱۰۰(  

۶۹  ۵/۶۸  ۶۳  ۳۲/۶۶  ۴۸  ۴۸  ۱۱  ۴۲/۳۱  

  ۱۰۰  ۳۵  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۵  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع

  
روه در چهار گ يت شغليرضا يفراوانو  هانمرهار يمع انحراف، نيانگيم، دامنه ران و کارکنان "يدر مد يت شغليزان رضاين مييتع " در رابطه با

  ) آورده شده است.٣ج در جدول (ين شد که نتاييتع
  

  در چهار گروه يت شغليرضا سطحار و يانحراف مع، نيانگيم :)٣جدول (
  هاطبقه

  

  تيسطح رضا

  رانيپزشکان و مد  کارکنان  کارشناسان  پرستاران

  درصد  تعداد

  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۴/۵۷  ۲۰  ۲۶  ۲۶  ۸۹/۳۷  ۳۶  ۲۸  ۲۸  اديز

  ۷۱/۲۵  ۹  ۳۷  ۳۷  ۶۸/۳۳  ۳۲  ۳۴  ۳۴  متوسط

  ۱۴/۱۷  ۶  ۳۷  ۳۷  ۴۲/۲۸  ۲۷  ۳۸  ۳۸  کم

  ۱۰۰  ۳۵  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۵  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع

و انحراف  نيانگيم

  اريمع

۵/۱۸ ± ۹۲  ۵/۱۶ ± ۹۸  ۶/۱۴ ± ۸۸  ۲/۲۰ ± ۱۰۳  
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  چهار گروهدر  رهايمتغ يهانيانگيمسه يمقا يبرا يانمونهتک  tج آزمون ينتا :)٤(جدول 
  هاشاخص

  

  رهايمتغ

  

  هاطبقه

ن يانگيم

  شدهمشاهده

ن يانگيم  اريانحراف مع

  يفرض

تفاضل 

  هانيانگيم

سطح   يت

  يدارمعني

  

  

  يسالمت معنو

  ٠٠١/٠  ٦٨/١٢  ٥/٤٤  ٦٠  ۶/۱۶  ۵/۱۰۴  پرستاران

  ٠٠١/٠  ٥٦/٢٠  ٥/٣٩  ٦٠  ۶/۱۴  ۵/۹۹  کارشناسان

  ٠٠١/٠  ٢٤/٢٨  ٥/٢٦  ٦٠  ۶/۱۳  ۵/۸۶  کارکنان

  ٠٠١/٠  ٤٥/١٦  ٥/٢٢  ٦٠  ۵/۱۲  ۵/۸۲  پزشکان

  

  

  يت شغليرضا

  ٠٠١/٠  -٥٦/١٨  -١٦  ١٠٨  ٥/١٨  ٩٢  پرستاران

  ٠٠١/٠  -٥٠/١٨  -١٠  ١٠٨  ٥/١٦  ٩٨  کارشناسان

  ٠٠١/٠  -٥٥/١٦  -٢٠  ١٠٨  ٦/١٤  ٨٨  کارکنان

  ٠٠١/٠  -٤٥/١٠  -٥  ١٠٨  ٢/٢٠  ١٠٣  پزشکان

  
 سالمت نهيدر زم شوديم) مالحظه ٤در جدول ( که يطورهمان

 حد از شدهمشاهده نيانگيم موردمطالعههر چهار گروه  يمعنو
 شدهمحاسبه tآنکه  به توجه لذا با است. باالتر اسيمق متوسط نمره

 کرد کهاعالم  توانيم نيبنابرا، استدارمعني >P ۰۰۱/۰در سطح 
 باالتر است. زين متوسط حد ک از چهار گروه ازيهر  يمعنو سالمت
ن نمره يانگيکه م شوديمز مشاهده ين يت شغلينه رضايدر زم

شگاه و يکارشناسان آزما، پرستاران شدهمشاهده يت شغليرضا
د ران از حيو پزشکان و مد ير ستاديو غ يکارکنان ستاد، يولوژيراد

 tنکه ياست. لذا با توجه به ا ترنييپااس يمتوسط نمره مق
 توانيمن يبنابرا، است دارمعني >P ۰۰۱/۰در سطح  شدهمحاسبه

 ترنيياپ زين متوسط حد از پرستاران يشغل تيجه گرفت که رضاينت
  ندارند. خود کار از يشغل تيرضا چندان هاآن و است
ر د يت شغليرضاو  يمعنو سالمت يهمبستگن ييتع يبرا 

سون ريپ يب همبستگياز آزمون ضر و کارکنان رانيط کار در مديمح
 يرهاين متغيب دهديممحاسبه شد که نشان  =۵۹/۰r استفاده شد و

 ۰۰۱( يدارمعنيمثبت و  يهمبستگ يت شغليو رضا يمعنو سالمت
/۰ P<يت شغليجاد رضايدر ا توانديم يو سالمت معنو ) وجود دارد 

 يمعنو سالمتن يب يهمبستگ يبررسدر  کارکنان نقش داشته باشد.
 يهاآزموناز ، ران و کارکنانيمد ياجتماع يفرد يهايژگيو يبا برخ

ن يدو استفاده شد و از ب يرسون و کايپ يب همبستگيضر يآمار
 تيو رضا يمعنو سالمتر سن با يفقط متغ، ياجتماع يعوامل فرد

 کارکنان يمعنو سالمتبا  يت از وضع ماليکارکنان و رضا يشغل
  داشت. يدارمعنيرابطه مثبت و 

  

  گيرينتيجهبحث و 
ن سالمت يب ين همبستگييهدف از انجام مطالعه حاضر تع 
 نظام يو کارکنان ادار ياحرفه کارکناندر  يت شغليو رضا يمعنو

پرستاران باالتر از  يمعنو نمره سالمتن مطالعه يا درسالمت بود. 
 يمعنو سالمتزان يکه م يطور، شد يابير کارکنان ارزيسا

ر يو غ يکارکنان ستاد، يولوژيشگاه و راديکارشناسان آزما، پرستاران
اول تا چهارم را به خود  يهارتبه بيبه ترتو پزشکان  يستاد

ش از يب، )١٩٩٨واگنر (ن رابطه در مطالعه ياختصاص دادند. در هم
 ي. عصارود)٢٠( داشتند ييباال يپرستاران سالمت معنو درصد٥٠

 ازحدشيبپرستاران را  يزان سالمت معنويز مي) ن١٣٩١و همکاران (
ا و همکاران ين ي. فراهان)٢١( نمودند يابياس ارزيمتوسط نمره مق

 ژهيوبه يان پرستاريدانشجو درصد٩٠ يزان سالمت معنوي) م١٣٨٤(
 يابيمتوسط ارز ازحدشيب) را درصد١٠٠ان سال آخر (يدانشجو
 يذات طوربه يگفت که پرستار توانيم يطورکلبه. )٢٢( کردند
 مراقبت و تيمعنو تياهم بر تأکيدامروزه است و  يمعنو ياحرفه
) و ۲۰۰۸(نو يست. بالداچين دهيپوش يکس بر يپرستار در يمعنو
 يپرستار يهاآموزش معتقدند) ۱۳۹۰و همکاران ( يمارکان يخرم

 نخواهد برخوردار تياز جامع يمعنو مراقبت و تيمعنو آموزش بدون
 بود نخواهند قادر مين مفاهيا با ييآشنا بدون پرستاران و بود

ارائه  يپرستاران برا عالوهب .ندينما فاءيا خوبيبه را خود يهانقش
ت يمداوم معنو يد با بررسيمن بايو ا مؤثر، جامع يمراقبت پرستار

 و يفرد يشغل يدر زندگ، يارتقاء سالمت معنو يخود و تالش برا
 ما جامعه يبرا . البته)٢٣ -٢٤( نديجاد نمايخود تعادل ا ياجتماع

 نيچن، است يانسان يهاارزشبه  ليمتما و يمذهب ياجامعه که
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 اهدش توانيم گريد جوامع در ست. اماين انتظار از دور و ديبع يجينتا
 انيم ) در٢٠٠٧( مائو و انگي، نمونه يبرا بود. يمتفاوت جينتا

 و دانندينم پررنگ چندان را يم معنويمفاه نقش ينيچ پرستاران
 هب نسبت نيچ جامعه در که است آن ليبه دل هيقض نيا معتقدند

 مانند يجوامع در اما، )٢٥( شوديم ت اعماليمحدود ميمفاه نآ
 و يمعنو ميمفاه بر رانيا جامعه ويژهبه و )٢٠٠٠، (پسوت کانادا

 .)٢٦( شوديم تأکيد يانسان يهارابطه بودن ارزشمند
، يولوژيشگاه و راديکارشناسان آزما، در مطالعه حاضر پزشکان 

ت يرضا نيترکم بيبه ترت ير ستاديو غ يپرستاران و کارکنان ستاد
 & ,Wu) و ۱۳۸۹( و همکاران يلواسان يرا داشتند. غالمعل يشغل

Norman )۲۰۰۶دنديرس يج مشابهيبه نتا ز در مطالعات خودي) ن 
 يبهداشت يهاحرفهگفت که در  توانيمن رابطه ي. در هم)۲۷ -۲۸(

 يط کاريمح آزاردهندهو عوامل  ياسترس شغل يطورکلبه يدرمان
 مدتطوالنيتماس و رابطه  ليبه دلپرستاران  ياد است وليز يليخ

ر يشتر از سايمختلف ب يهايماريب يامدهايماران و پيو مداوم با ب
قرار  يشغل يدر معرض استرس و فرسودگ يدرمان يکارکنان بهداشت

و  يکالگر، )۱۳۸۲انت (يزدان پناه و ديکه مطالعات  يدارند طور
اد در يز ياسترس کار ديمؤز ي) ن۲۰۰۸( Sharpو ) ۱۳۸۱همکاران (

 باج مطالعات متعدد ي. طبق نتا)۲۹ -۳۰( است يشغل پرستار
کاهش  آنان يشغل تيرضا پرستاران در يشغل استرس شيافزا

 در يغلش يدگيتن رايز رسديم نظر به يمنطق زين رابطه ني. اابدييم
 محل در فرد نقش شغل مانند تيماه با مرتبط عوامل از يپرستار

 يارتقا ،مارستانيب در با پزشکان اي و کارکنان نيب موجود روابط، کار
 روديم انتظار ن رويهم . ازرديپذيم تأثير آن مانند و ياحرفه

 زانيم همان به کننديم تجربه را ييباال يشغل يدگيتن که يپرستاران
  .دارند يترکم تيرضا اندکرده اريکه اخت ياحرفه و شغل از

 يت شغليو رضا ين سالمت معنويطبق هدف سوم مطالعه ب 
مشاهده  يدارمعنيمثبت و  يکارکنان در هر چهار گروه همبستگ

 ) و۱۳۹۰ارجمند (وان زاده و يج مطالعات کيبا نتا افتهين يشد. ا
. )۳۱ -۳۲( دارد خوانيهم کامالً) ۲۰۱۰( يو خلج اسد يآبادعيشف

 رابطه يمنطق نظر و تيماه با حاضر پژوهش در آمدهدستبه رابطه
و  يلواسان يدر مرور متون (غالمعل يت شغلير رضايمتغ با تيمعنو

 ابطهر پرستاران تيمعنوديگر، بيانبه است. هماهنگ کامالًهمکاران) 
 يدارمعني و مثبت رابطه و ياسترس شغل با را يدارمعني و يمنف

 ترفيم انتظار که طورهمان داد. نشان پرستاران يت شغليرضا با را
 استرس ديبا باال يت و سالمت معنويمعنو احساس پرستاران با

  باشند. داشته را يباالتر يشغل تيرضا و ترکم يشغل
 دنديجه رسين نتيبه ا) در مطالعه ۱۳۹۰ز (يو همکاران ن يراور 

 كثرا و اعتقادي داشته و ارزشي نظام يك در ريشه شغلي که رضايت
 ندخوشاي احساس عنوانبه را معنوي شغلي رضايت، کنندگانشرکت

 ربهتج نيازمند يك بيمار نياز كردن برطرف واسطهبه لذت با توأم
به  توجه و هاارزش، شانيا يهاافتهين بر اساس يهمچن .اندکرده

کاري  مشکالت تحمل براي مؤثري عامل، پرستاري شغل معنويت
 کهبل، کندينم خسته تنهانه پرستاران را و شده محسوب حرفه اين

 مراقبت از نوع اين .برنديم لذت پرستاري سخت کار و از مراقبت
 درواقع .)٣٣( دارد از بيمار مراقبت به نسبت هاآن اعتقادات ريشه در

 خودشكوفايي و نفس تذهيب و خودسازي نوعي مراقبت را هاآن
 كه (Transcendence)تعالي  عنصر با مسئله . اينداننديم معنوي

 يبهداشت يهاسازماندر  معنويت مفهوم با مرتبط كليدي عناصر از
 امالًکشده  ياديزاشاره  آن به نيز پرستاري ادبيات در و است يدرمان

  دارد. يسازگار
 يرهايفقط متغ ياجتماع ين عوامل فرديدر مطالعه حاضر از ب 

با سالمت  يدارمعنيرابطه مثبت و  يت از وضع ماليسن و رضا
ز وضع ا يز راضيکارکنان با سن باال و ن يعنيکارکنان داشت.  يمعنو

، جنس يرهاين متغيب يداشتند. ول يباالتر يسالمت معنو يمال
 مشاهده نشد. واگنر يآمار دارمعنيل رابطه ير و سطح تحصسابقه کا

ابقه و س يت کارکنان پرستارين معنويز در مطالعه خود بي) ن۱۹۹۸(
 و و مک فالني. موس گرنددا نکرديپ يآمار دارمعنيارتباط  هاآنکار 

و نگرش به مراقبت ، تيقوم، آموزش، سن يرهاين متغي) از ب۲۰۰۳(
 يآمار دارمعنيارتباط  يو سالمت معنون آموزش يفقط ب، يمعنو

چ ارتباط يا و همکاران در مطالعه خود هين يمشاهده کرد. فراهان
و سن و جنس  يان پرستاريدانشجو ين سالمت معنويب يدارمعني

وان زاده يک، يلواسان ين رابطه غالمعلي. در هم)۳۴( دا نکرديپ هاآن
 يت و تعهد سازمانيمعنونه ي) نشان دادند که در زم۱۳۹۰و ارجمند (

نه يدر زم ين زنان و مردان وجود ندارد وليب يدارمعنيتفاوت  چيه
بود.  دارمعنيگروه  دو تفاوت يشغل استرس و يشغل تيرضا

 شتريب يشغل تيرضا زنان با سهيمقا در مرد پرستاران ديگرعبارتبه
 و البج اريبس جهينت نيا گزارش کردند. را يترکم يشغل استرس و

 هابيمارستان پرستاران غالب تيآنکه جمع ويژه، بهاست توجه درخور
 و تيرضا شيافزا يبرا يجد ريتداب بايد .دهنديم ليتشک زنان را

  .کرد جستجو کار در محل هاآن استرس کاهش
، سن يانهيزم يرهاين متغيدر پژوهش حاضر از ب درنهايت

ن يفقط ب، يت از وضع ماليل و رضايسطح تحص، سابقه کار، جنس
مشاهده شد. در  يآمار دارمعنيرابطه  يت شغليسن کارکنان و رضا

بر  عالوه) ۲۰۱۰( يو خلج اسد يآبادعيشفن رابطه در مطالعه يهم
، يت شغليو رضا ين سالمت روانيب دارمعنيک رابطه مثبت يوجود 

مد آ به دست دارمعنيز رابطه ين يت شغلين سن کارکنان و رضايب
ت يو وضع يليمدرک تحص، تأهل، و جنس يت شغلين رضايب يول

ز ي) ن۲۰۰۶ده نشد. النگ (يد يآمار دارمعنيرابطه  يمسکن شخص
ح سن و سط، كارمندان تأهل وضعيت بينبرد که  يدر مطالعه خود پ
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 نانآ شغلي ت مسکن کارکنان با رضايتيو وضع يليمدرک تحص
پژوهشي  كه ) هم٢٠٠٦ترنر ( . همچنين)٣٥( ندارد وجود يارابطه

 نايدر كارولي مديران دبيرستاني شغلي رضايت ارزيابي منظوربه را
 و سن کارکنان با حقوق بين دارمعني ارتباط به داد انجام جنوبي
، يو ادار يدرمان ي). تراکم کارها٣٦( افتيدست شغلي رضايت
 و ياحرفه کارکناندر  يز نداشتن وقت کافيو ن کارکنانکمبود 

  مطالعه حاضر بود. ياصل يهاتيمحدوداز  يارحرفهيغ
  

  گيرينتيجه
ر کارکنان بهداشت و يسه با سايپرستاران و پزشکان در مقا 

 بيه ترتبز يو ن ين سالمت معنويترکمن و يشتريب بيبه ترتدرمان 
 را گزارش کردند. طبق نتايج يت شغلين رضايشترين و بيترکم

 يبهداشت يهاحرفه مهم جزء يمطالعات معنويت و سالمت معنو
شده و باعث  محسوب يو پزشک پرستاري شغل ژهيوبه يدرمان

 اقدامات، يشغل يهاتنشجاد آرامش و کاهش يبا اکارکنان  شوديم
 رضايت آنكه ضمن ند.ينما ارائه بامعنا و هدفمند را خود مداخالت و

 و مشکالت در تحمل يامالحظهقابل نقش توانديم معنوي شغلي
 بخشلذت را يدرمان يبهداشت اقداماتو  داشته ياحرفه يهايسخت

 يت شغليو رضا يسالمت معنو دارمعنين ارتباط يهمچن .کند
 يوو معن ينيد يراهگشا يهاآموزهاز  گيريبهرهکه  است نياانگر يب

 شيرا افزا يت شغليرضا توانديم يدرمان يبهداشت يهاطيمحدر 
 يدارمعني به توجه بامنجر شود.  يسازمان يباال يوربهرهداده و به 

 شنهاديپ کارکنان يشغل تيرضا با يو سالمت معنو تيمعنو يرابطه
، يبستگدلو  تعهد حسجاد يا جهت الزم يهاآموزش شوديم

 ليتحص در هنگام کارکنان يبرا يمعنو حس جاديا و استرس کاهش
ن يهمچن شود. کار ارائه محل در مدتکوتاه يهادوره صورتبه اي

 ات کنند را فراهم يامکانات و طيشرا يدرمان و يبهداشت نيمسؤول
 تيرضا شيافزا جهيدرنت و زااسترسعوامل  و استرس کاهش امکان

  شود. فراهم يشغل
  

  يتشکر و قدردان
 ياز معاونت محترم پژوهش داننديمالزم  بر خودپژوهشگران 

ه ياعتبار طرح و کل تأمينبه خاطر ه ياروم يعلوم پزشکدانشگاه 
به  يخو يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشکده علوم پزشککارکنان 

  ند.ينما يقدردان شانيهمکارخاطر 
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THE ROLE OF SPIRITUAL HEALTH ON HEALTH SYSTEM STAFFS’ 
JOB SATISFACTION 

 
Abdolah khorami markani ،1 Leila mokhtari ،2 zeynab habibpour ،3 sedigeh ghafari ،4 esmaeil 

zeinali ،5 shahriar sakhaei ،6 hosein motaarafi7  
 

Received: 25 Apr, 2017; Accepted: 20 June, 2017 
Abstract 
Background & Aims: one of the most effective factors on organizational behavior is the staff’s job 
satisfaction. Spirituality and spiritual wellbeing of staff is an inseparable personal element that 
influences on their job satisfaction. The aim of this study is deterring role of staff spiritual wellbeing on 
job satisfaction in Khoy health and treatment system. 
Material & Methods: In this descriptive- correlational study, 330 staffs of khoy health and treatment 
system entered in the study by strata random sampling. Data were gathered by two tools, Paloutzian and 
Elisson spiritual wellbeing scale (1983) and Herzberg job satisfaction scale (1996). Then data were 
coded and entered into SPSS 18 and analyzed through descriptine and inferential statistics indices. All 
of ethical issues was considered by authors. 
Results: 10.7% of samples were medical doctors, 85% B.S and 4.3% M.S. 17% of them were in high 
social class and 31% were satisfied from economic status. 68.5% of nurses, 66.32% of laboratory and 
radiology experts, 48% of headquarter staff and 31.42% of doctors and managers had high spiritual 
wellbeing and 0%, 0%, 65 and 8.58% of them had low spiritual wellbeing respectively. Doctors and 
managers, laboratory and radiology experts, nurses and headquarter staff had the most job satisfaction 
orderly. There was meaningful direct positive correlation between spiritual wellbeing and job 
satisfaction of samples. There was a positive meaningful correlation between satisfaction from economic 
status with spiritual wellbeing and age with job satisfaction only. 
Conclusion: Nurses had the highest spiritual wellbeing and the lowest job satisfaction and doctors had 
the lowest spiritual wellbeing and the highest job satisfaction. The positive correlation between spiritual 
wellbeing and job satisfaction showed that using spiritual and religious rituals can promote staff job 
satisfaction and lead to high organizational productivity. According to results staff education to create 
commitment, stress reduction, increase spirituality, stabilizing staff employing status and increase their 
salary is recommended. 
Keywords; spiritual Health, Job Satisfaction, Staff 
 
Address: Khoy, Khoy Faculty of Medical Sciences 
Tel: (+98) 9141640885 
Email: Khorami.abdolah@gmail.com 

 

                                                             
1 Assistant Professor, Faculty of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Corresponding 
Author) 
2 Instructor, Faculty of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
3 Instructor, Faculty of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
4 School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
5 Instructor, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
6  Instructor, Faculty of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
7 Instructor, Faculty of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3093-en.html
http://www.tcpdf.org

