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رضايت شغلی با سالمت معنوی در پرستاران شاغل در مراكز درمانی منتخب ی رابطهبررسی 

 وم پزشکی كردستاندانشگاه عل
 

  8/9/99پذيرش مقاله:           22/11/98دريافت مقاله: 

 چکیده
عنوان سالمت معنوی به .گرددشان اطالق میهای شناختی، عاطفی و سنجشی افراد، نسبت به شغلبه واکنش رضایت شغلی سابقه و هدف:

به  کهاست هر جامعه یگران و وجود متعالی در چهارچوب فرهنگی خاص بخش توأم با ارتباطات سازنده با خود و داحساسی درونی و رضایت

 بوده است. پرسـتاران درسالمت معنوی  و رسی ارتباط رضایت شغلیبرهدف از این پژوهش  .انجامدمی مرگ و زندگی معنادار کردن

ی پرستاران ی آماری آن را همهبوده و جامعه 8931در سال  صورت مقطعیو به تحلیلی -روش پژوهش توصیفی :هامواد و روش

 ی تصادفی ساده انتخاب شدند. شیوهنفر به  881پژوهش حاضر  تشـکیل دادنـد. در منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان هایبیمارستان

منظور بود. به (MSQ) سوتاهنشغلی میی رضایت و پرسشنامه (SWBS) ی سالمت معنوی پولتزین و الیسونابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه

افزار در نرم( آنوا و ، پیرسونستقلمتی) استنباطیو آمار  معیار( ، درصـد، میـانگین، انحـراف)فراوانـیها از آمار توصـیفی تحلیل داده و تجزیه

SPSS 22 شد. استفاده 

 (.P<10/1) داشتداری وجود ها ارتباط مستقیم و معنیمعنوی پرستاران و رضایت شغلی آن نشان داد که بین سالمت نتایج پژوهش: هايافته

و  08/81این عدد برای انحراف معیار به ترتیب بوده و  18/21و  24/18 یبترتپرستاران به  و رضایت شغلی سالمت معنوی اتمیانگین نمر

ای ، سن و جنسیت با رضایت شغلی رابطهخدمت سنوات ،استخدام بین نوع .باشدیممتوسط سطح باالتر از به دست آمد که بیانگر ارزیابی  03/82

 (.P<10/1دار وجـود داشـت )معنی

 با افزایش ابعاد سالمت معنوی پرستاران، کهطوریبه و معنادار مشاهده شد؛ ای مثبترابطه رضایت شغلی و سالمت معنوی، بین :گیرینتیجه

بر افزایش رضایت  مؤثردرمانی بایستی تصمیمات الزم جهت کنترل عوامل مختلف  -لذا مسئولین بهداشتی ؛یابدها افزایش میشغلی آنرضایت 

 زمینه را برای افزایش دانش و سالمت معنوی کارکنان فراهم نمایند. ،مدتکوتاهی آموزشی هادورهشغلی را اخذ نموده و همچنین با ایجاد 

 ، كردستانیمارستانب ،پرستار، رضايت شغلی، سالمت معنوی ی:كلیدگان واژه

 
 مقدمه

 هاسازمانبنیادین و منشأ تحول و نوآوری در  هایسرمایهمنابع انسانی، 

زندگی مکانیزه تالش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و  .هستند

سبب شده تا در مقوله سالمت، عالوه بر جسم و روان ابعاد دیگری نیز نمایان 

مت جسمی و روانی الاز مشخصات یک سازمان سالم آن است که س (.8) گردد

قه مدیران آن باشد؛ الو ع توجه مورد وریبهرهکارکنان به همان اندازه تولید و 

کل سازمان  وریکنان موجب ارتقاء بهرهو کارآیی کار وریبهرهچراکه افزایش 

  (.4) شدخواهد 

در همه کشورها بوده و  سالمتدهنده خدمات ترین گروه ارائهپرستاران بزرگ

درمانی در ارتباط  -طور مستقیم با اثربخشی نظام بهداشتیها بهکیفیت خدمات آن

ی نسبت . حرفه پرستاری به سبب ماهیت خود همواره با تنش بیشتر(9) باشدمی

در ارتباط است. عواملی همچون مرگ، بیماری، تقاضای  درمانی به سایر مشاغل

زیاد در محل کار، فشار کاری زیاد، کمبود آگاهی، کمبود حمایت و تعارضات از 

 پرستاری ازجمله مـشاغلی اسـت کـه بـه دلیـل سختی  (.2) باشندمیعلل تنش 

 

های متعـددی زنشستگی فـراز و نشیبآن از زمان شروع به تحـصیل تـا زمـان با

کاری کارکنـان،  های کـاری طـوالنی، بـیش از یـک نوبتنوبت. دارد

های خواسـته و ناخواسته، همگی ازجمله مواردی است کـه بـر کاریاضافه

ها یمارستانبطرف دیگر اگر مدیران  از گذارد.میرضایت شغلی پرسـتاران تـأثیر 

 هاآنترک کار باالی  در رضایت پرستاران انجام ندهند،تالشی در جهت افزایش 

توان یممندی در سازمان یترضابر  مؤثربا شناسایی عوامل  که چراسهیم هستند 

زمینه را برای تمایل به ترک کار کاهش و تسهیالت الزم جهت جذب پرستاران 

 .(0نمود )جوان را فراهم 

سالمتی و رضایت از  یاز ارکان ضروری و ارزشمند ارتقا رضایت شغلی

است از نوع نگرش فرد نسبت به شغل خویش و به مجموع  بوده و عبارت زندگی

 گردداحساسات و تمایالت مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند، اطالق می

شغلی حالتی عاطفی و مثبت حاصـل از ارزیابی شغل یا  همچنین رضایت (.8)

های عوامل گوناگون اسـت. اغلـب مدل تجارب شـغلی اسـت کـه دارای ابعاد و

 1(MSc) میالد عبدالملکی

 1(MSc) امیر زارعی

 2(MSc) بهاره كنعانی

 *3(MSc) سیروان زارعی

ت سالمت معنوی، پژوهشکده توسعه تحقیقامرکز . 8

 ایران. ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندجسالمت، 

باشگاه پژوهشگران جوان و  ،علوم تربیتی گروه. 4

 تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تهران غرب، نخبگان، واحد

 .نایرا

ای، شبکه گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه. 9

بهداشت و درمان شهرستان قروه، دانشگاه علوم پزشکی 

 کردستان، سنندج، ایران.

 سیروان زارعی :نويسنده مسئول*

شبکه بهداشت ، علوم پزشکی کردستان ، دانشگاهسنندج

مهندسی بهداشت محیط گروه  ،و درمان شهرستان قروه

 .ایحرفهو 

 +98 85 37225175  تلفن: 

 +98 85 37225173 فاكس:

Email: 

Sirvanzareei1370@yahoo.com 
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پردازد بـر احساس فرد در مورد شغلش سـنتی کـه بـه رضـایت شـغلی می

ماهیـت آن حرفه نیست دهد تمرکـز دارد، امـا آنچه رضایت شغلی را شکل می

( 4112) همکارانو  گینزبرگ (.7) داردبلکه انتظاراتی است کـه فـرد از آن شغل 

رضایت درونی از  .کنند: رضایت درونی و بیرونیشغلی اشاره می رضایت بعد دو به

انسان صرفاً از اشتغال به کار و  شود: اولی لذتی است کهدو منبع حاصل می

ی پیشرفت و با احساس لذتی است که بر اثر مشاهده کند؛ دومفعالیت احساس می

های رغبت وها های اجتماعی و به ظهور رساندن تواناییبرخی مسئولیت انجام

شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط  بیرونی با رضایت دهدمیفردی به انسان دست 

 رو رضایت درونی پایدارتر ازتغییر و تحول است؛ ازاین دارد و هرلحظه در حال

رضایت درونی و بیرونی  ی تعامل بینرضایت بیرونی است و رضایت کلی نتیجه

ها میان آن شغلی مرتبط است که از . متغیرهای بسیاری با رضایت(1) است

 محیطیعوامل  خط(،و  و دستمزد، ترفیع حقوق) سازمانیتوان از عوامل می

، عوامل کار(شغلی و تنوع  یمحدوده) کار ، ماهیتکار(سرپرستی و گروه  سبک)

از طرف دیگر . (3نام برد )کار( ی سن و سابقه های فردی،ویژگی و صفات) فردی

 تواند بر امنیتء بسیار مهم از زندگی پرستاران است که میجز از کاررضایت 

بازنشستگی زودرس،  ی کارکنان، عملکرد و سودمندی، کیفیت،بیماران، روحیه

 (.81) بگذاردهمه رضایتمندی بیماران تأثیر  جایی و تعهد به سازمان و بیش ازجابه

ن سالمت فیزیکی سازمان، تضمیبه  وری فرد، تعهد بیشتر فرد نسبتبهره افزایش

 هایزندگی و یادگیری سریع مهارتی فرد، رضایت از روحیه و ذهنی فرد، افزایش

اسچلوتر و همکارانش  (.88) روندمی جدید شغلی از نتایج رضایت شغلی به شمار

خدمات مراقبتی را تحت  اند که کمبود پرستار،در نتایج تحقیق خود عنوان داشته

خصوص نواحی صنعتی و رشد یافته تقریباً در تمام دنیا بهتأثیر قرار داده و امروزه 

شده پایین از کار طبق مطالعات انجام مندیهمچنین رضایت در حال تجربه است.

 (.84) رودترین علت ترک کار باال در بین پرستاران به شمار میمهم

و  بودهانسان  دار شدنی هدفمایهو ترین ابعاد وجودی یکی از مهم معنویت

ها و امیدهایی اسـت که با هستی برتر ها، نگرشای از ارزشمجموعه شامل

ویژه با تجاربی از زندگی که فرد کند و بههدایت می و زندگی فرد را شتهارتباط دا

با برخورداری از معنویت،  (.89) کشاند، مرتبط استمی ی عدم قطعیتآستانه را به

، به آرامش خاطر و رضایت یورهبود بهرهب عالوه بر توانندیمدیران و کارکنان م

 تواندیکنند. از طرف دیگر، هیچ معنابخشی برای کار نم باطنی نیز دست پیدا

  (.9کار برای رضای خدا باشد ) از تریقعم

اندیشیدن به معنا و  الیل نیاز به معنویت در سازمان را لزوماز د یشمنداناند

دارند  یدتأکو تعهد به آینده بیان نموده  هدف زندگی، بازبینی و خودکاوی و داشتن

های کار موجب افزایش بر مسئله ناظر بودن خداوند بر یطمحکه وجود معنویت در 

درمان ایمن،  کارکنان بهداشتی درمانی برای ارائه مراقبت و. (82) شودیمجهان 

 خود تعادل ایجاد نموده و از یا، باید در زندگی فردی و حرفهبخشیاتمؤثر و ح

مراقبت معنوی جزء اساسـی عملکـرد چراکه سالمت معنوی خود، آگاه باشند 

فرد مراقبت به دهنده و جنبـه منحصرپرسـتاری و بخـش ضروری و حیاتی مراقبت

نیروهای  ای را بینمعنوی ارتباط هماهنگ و یکپارچه سالمت (.80) باشدمی

، احساس ارتباط نزدیک زندگی، صلح های ثبات درو با ویژگی کردهداخلی فراهم 

سالمت معنوی این  عالوه برشود. جامعه و محیط مشخص می با خویشتن، خدا،

بر کیفیت و  سالمت مذهبی و سالمت وجودی است؛ سالمت مذهبیبعد  دارای دو

که با قدرتی برتر در  زمانی چگونگی درک فرد از سالمتی در زندگی معنوی،

های اجتماعی و روانی و ی نگرانیسالمت وجود و کردهارتباط است تمرکز 

 (.88) دهدمی ارتباط فرد با خدا، جامعه و خود را در کانون توجه قرار چگونگی

افتد، ممکن است فرد دچار می جدی به خطر طورسالمت معنوی به وقتی

دادن معنی در زندگی  یی، افسردگی و از دستهاتن اختالالت روانی مثل احساس

بین رضایت شغلی و ( 4182) همکارانپیر بلوطی و  یاساس مطالعه بر .شود

دار وجود ای معنیپزشکی شهرکرد رابطه هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم

 (.87) داشت

مسلمان، مدیران و کارکنان برای غنا  در کشور اسالمی ایران با مردم

 های بهداشتیویژه سیستمها، بهوری در سازمانبهره بخشیدن به کار و بهبود

شغلی  کنند؛ اما متأسفانه رضایتهای قرآنی و دینی استفاده میآموزه درمانی، از

ی خدمات به ارائه و این مسئله منجر مطلوب نیستپرستاران در نظام سالمت 

گفته، ارتباط رضایت شود. بنا بر مطالب پیشمی بیمارانبه  با کیفیت پایین سالمت

؛ (80) استگرفته  قرار ررسیب دمورسالمت معنوی پرستاران کمتر و شغلی 

معنوی و رضایت  تعیین ارتباط بین سالمتبا هدف ی حاضر رو، مطالعهازاین

 های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستانشاغل در بیمارستان شغلی پرستاران

 .است

 
 هامواد و روش

بر  8931در سال  تحلیلی -پژوهش حاضر از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی

ی دهگالن، امام شهداشهید بهشتی قروه،  هایبیمارستانشاغل در  ستارانروی پر

 مطالعهورود به . معیارهای انجام شد حسین )ع( در شهر بیجار و سینای کامیاران

پژوهش و معیارهای مندی به شرکت در ی کاری و عالقهیک سال سابقه حداقل

ه خروج از مطالعه در خروج نیز شامل عدم تکمیل کامل پرسشنامه و تمایل فرد ب

گرفتن  )با در نظر مورگانبودند. برای تعیین حجم نمونه از جدول هر مرحله 

نهایی  پژوهش، تعداد ی مورد. با توجه به حجم جامعهگردید استفاده (%0خطای 

 گرفتهگیری تصادفی ساده در نظر نمونه روش نفر و به 881ها پس از ریزش نمونه

سنجش سالمت  یسؤال 41 یپرسشنامه شامل:ها ادهآوری دجمعابزارهای  .شد

پایایی آن با استفاده از آلفای  ( که8314) یسونالپولوتزین و  (SWB)معنوی 

 سؤال 81سؤالی شامل  41شده و شامل یک مجموعه  تعیین 14/1کرونباخ 

دیگر در ارتباط با سالمت وجودی فرد  سؤال 81مربوط به سالمت مذهبی و 

ی فرد، با شماره ی زوج، سالمت وجودی و سؤاالتبا شماره سؤاالت باشد.می

ی کل ها نمرهاز مجموع آن هایتن کنند و درسالمت مذهبی را ارزیابی می

صورت لیکرت پاسخ سؤاالت بهد. شوحاصل می 41-841با دامنه  سالمت معنوی

مخالفم مخالفم تا کامالً موافقم است. به پاسخ کامالً  ای شامل کامالً شش گزینه

دارند به  ی شش و در سؤاالتی که شکل منفییک و کامالً موافقم نمره ینمره

. (81ی یک داده شد )نمره ی شش و کامالً موافقمپاسخ کامالً مخالفم نمره

جورج  دیویس، -ویستوسط  (MSQ) سوتامینهی رضایت شغلی پرسشنامه

سوتا تهیه و تدوین  تی میتهایال دانشگاه در 8387انگلند و الفکوست آن را در سال 

 خرده مقیاس شامل نظام پرداخت  8گویه و  83از  این پرسشنامه. گردیده است

 ازمانی س سؤال(، جو 9های پیشرفت )سؤال(، فرصت 2سؤال(، نوع شغل ) 9)

شده که  سؤال( تشکیل 9سؤال( و شرایط فیزیکی ) 2سؤال(، سبک رهبری ) 4)

 سالمت مانند پرستاری، آموزش، ط بابرای سنجش رضایت در مشاغل مرتب

 پرسشنامه، دو فرم . اینشود... استفاده می مدیریت و ها، کارهای تولیدی،کارخانه
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ی رضایت پرسشنامه گذارینمره .داردسؤالی و فرم بلند صد سؤالی ت کوتاه بیس

شود. بدین ترتیب که به کاماًل انجام می سوتا بر اساس روش لیکرتشغلی مینه

 ام: چهار امتیاز،دانم: سه امتیاز، راضیناراضی: دو امتیاز، نمی ضی: یک امتیاز،نارا

 آوردن امتیاز کلی به دستی برا .شودام: پنج امتیاز اختصاص داده میکامالً راضی

 گردد.ها با همدیگر جمع می، امتیاز تمامی گویهسوتاپرسشنامه رضایت شغلی مینه

پایایی پرسشنامه شد. خواهد  محاسبه 811 تا 41 ی بینمحدوده امتیازات در سپس

آمده  دستبه 18/1سوتا با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ رضایت شغلی مینه

صورت آگاهانه و اختیاری پس منظور رعایت اخالق پژوهش، افراد به(. به83) است

د نامه شخصی و توضیحات الزم در مــورد اهــداف پــژوهش واراز اخذ رضایت

داده  پرستارانو این اطمینان به  هها بدون نام بودپرسشنامه. مطالعــه شــدند

دهنده تنهـا در راسـتای اهـداف پـژوهش شــد کــه از اطالعــات افــراد پاسخ

استفاده از  و با شده SPSS 22آوری وارد بعد از جمع اطالعات .استفاده خواهد شد

 نظر در باریق ضریب همبستگی پیرسون آمار توصیفی و آمار استنباطی از ط

 .شدند حلیلت و یهتجز 10/1 داریمعنی گرفتن

 هايافته

شهید  هایبیمارستاندر از پرستاران شاغل  نفر 881این مطالعه با مشارکت 

ی دهگالن، بیمارستان امام حسین )ع( در شهر شهداقروه، بیمارستان  بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  نشهر کامیارا بیجار و بیمارستان سینا در

ه و دامنه بود سال 94ژوهش د پهای مورشد. میانگین سنی نمونه انجام 8931

همچنین از  سال گزارش شد. 44-09کننده در این مطالعه سنی پرستاران شرکت

ها را درصد از آن 81/91و  زنان از پرستاران را درصد 14/88کنندگان، میان شرکت

سال و  42های خدمت در پرستاران ازنظر سال اند.خود اختصاص دادهمردان به 

بررسی  از افراد مورد (درصد 2/48نفر ) 43 بوده است.سال  8ترین سال خدمت کم

 نظر تحصیالت نیز، اکثر متأهل بودند. از (درصد 8/79نفر ) 18مجرد و 

ین همچن .دبودن و باالتر دارای مدرک کارشناسی (درصد 82/19کنندگان )شرکت

میزان جنسیت، تاهل، رضایت شغلی با  ها نشان داد که بین میانگینیافته

داشت استخدام، سنوات خدمت و سن تفاوت معناداری وجود  نوع تحصیالت،

(10/1>P)  (8)جدول.  
 

 های دموگرافیکژگیيبر اساس وو مقايسه رضايت شغلی در مطالعه  كنندگانشركتهای دموگرافیک يژگیو. توزيع فراوانی 1جدول 

 داریسطح معنی انحراف استاندارد میانگین )درصد( تعداد متغیر

 سن
 3/82 1/08 21( 89/29) 91کمتر مساوی 

*19/1 
 8/80 2/21 84( 97/08) 91بیشتر از 

 جنسیت
 0/82 8/91 24( 81/91) مرد

*18/1 
 8/89 4/01 81( 14/88) زن

 سنوات خدمت
 2/82 0/23 22( 21) 0کمتر از 

**114/1 81-0 (97/98 )21 1/01 3/80 
81< (89/49 )48 0/24 9/82 

 تحصیالت سطح
 0/82 3/27 81( 98/88) تریینپاکاردانی و 

*118/1> 
 8/80 7/20 34( 82/19) کارشناسی و باالتر

 تأهل
 4/80 1/04 43( 21/48) مجرد

*118/1> 
 1/89 7/27 18( 81/79) متأهل

 نوع استخدام

 2/82 1/20 44( 41) طرحی

**19/1 
 0/80 3/21 98( 81/41) قراردادی

 1/89 8/04 91( 02/92) پیمانی
 1/82 7/03 83( 47/87) رسمی

 طرفه*آزمون تی تست مستقل      ** آزمون آنالیز واریانس یک
 

یج مربوط به رضایت شغلی پرستاران نشان داد که به ترتیب بیشترین نتا

حقوق  و کمترین رضایت از بعد 8/9بعد سبک رهبری با میانگین نمره  رضایت از

ها بیانگر آن ین بررسی یافتههمچن .آمدبه دست  02/4میانگین نمره  با و دستمزد

است که در میان ابعاد سالمت معنوی شامل سالمت مذهبی دارای میانگین باالتر 

 (. 4جدول است )تری یینپاو سالمت وجودی دارای نمره 

 
 ی و سالمت معنویشغلير میانگین و انحراف معیار متغیر رضايت مقاد .2جدول 

 انحراف معیار میانگین ابعاد متغیر

 رضایت شغلی

 89/1 82/4 نظام پرداخت
 78/1 39/4 نوع شغل

 01/1 03/4 های پیشرفتفرصت
 14/1 31/4 جوسازمانی

 88/1 02/4 حقوق و دستمزد
 79/1 88/9 سبک رهبری

 78/1 11/9 شرایط فیزیکی

 سالمت معنوی
 82/1 84/9 سالمت وجودی
 18/1 81/9 سالمت مذهبی
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از آزمون  ی احتمالی بین متغیرهای تحقیق،رای بررسی وجود رابطهب

 بر .است شده ارائه 9جدول  آن در نتایجهمبستگی پیرسون کمک گرفته شد که 

دار و یمعن ارتباط ن نشان داد،نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسو اساس ینا

 شغل، نوع ابعاد رضایت شغلی شامل نظام پرداخت، مثبتی بین سالمت معنوی با

 رهبری و شرایط فیزیکی وجود دارد سبک ،سازمانی جو پیشرفت، هایفرصت

(10/1>P). 

 

 . ارزيابی ارتباط بین سالمت معنوی با ابعاد رضايت شغلی3جدول 

 نوع شغل های پیشرفتفرصت حقوق و دستمزد جو سازمانی سبک رهبری يکیشرايط فیز نظام پرداخت 

 780/1 402/1 248/1 139/1 102/1 014/1 147/1 سالمت معنوی
 197/1 183/1 141/1 144/1 124/1 127/1 198/1 (10/1) دارییمعنسطح 

 

 گیرینتیجه بحث و
ارتباط  تاران وی حاضر، تعیین میزان رضایت شغلی پرسهدف از انجام مطالعه

رضایت شغلی و  های پژوهش بینیافته بر اساسآن با سالمت معنوی آنان بود. 

با افزایش  کهطوریبه ای مثبت و معنادار مشاهده شد؛رابطه سالمت معنوی،

ارتباط با ابعاد  در .یابدها افزایش میشغلی آنرضایت  سالمت معنوی پرستاران،

 81/9و  84/9وجودی و مذهبی به ترتیب  میانگین بعد سالمت معنویسالمت 

ی سالمت نمرهکه میانگین  (8931همکاران ) ی فاطمی وکه با نتایج مطالعه بوده

 (.83دارد )ی همخوان اند،را بیشتر از سالمت وجودی گزارش کردهمذهبی 

 دح از یشمیزان سالمت معنوی پرستاران را بنیز  (8938و همکاران ) صارودیع

  (.41ندارد )که با نتایج این پژوهش همخوانی  ارزیابی نمودند یاسمتوسط نمره مق

درصد دانشجویان  31( میزان سالمت معنوی 8912نیا و همکاران )فراهانی

د که با کردن متوسط ارزیابی حد زیش ارا ب آخردانشجویان سال  یژهوپرستاری به

 ا که متمایل بهی مچنین نتایجی برای جامعه (.48ندارد )پژوهش حاضر مطابقت 

 و معنوی است دور از انتظار نیست؛ ولی با توجه به اهمیت های مذهبیارزش

بیشتر احساس  پرستاران سالمت معنوی، نیاز به ارتقای بیشتر سالمت معنوی

دهی به ایران ممکن است در پاسخ های مذهبی درشود. از سوی دیگر نگرشمی

طرف  از .باالتری ارزیابی کرده باشند خود را در سطح سؤاالت مؤثر باشد و افراد

ابعاد  و بر اساس بوده متوسطدر حد پرستاران رضایتمندی شغلی  میزاندیگر 

شرایط ، سبک رهبریبه ترتیب از  پرستارانرضایت  باالترین شغلیمندی رضایت

حقوق و میزان رضایتمندی از  ترینیینپا و نوع شغل بوده و سازمانی جو فیزیکی،

یانگین رضایت شغلی م حاصل شد. های پیشرفتو فرصت ام پرداختدستمزد، نظ

بوده که با نتایج مطالعه حاضر  متوسطدر مطالعه اصغری و همکاران نیز در حد 

( نیز 8932فرامرزپور و همکاران )یج مطالعه نتااین  عالوه بر (.44داشت )مطابقت 

این گین رضایت شغلی در میانکه  به این دلیل نشان از انطباق با این مطالعه دارد،

میزان  یرتوان از تأثحد متوسط بوده و این در حالی است که نمیپژوهش نیز در 

(. از 49کرد ) یپوشپرداخت حقوق بر کیفیت کار و رضایت شغلی کارکنان چشم

 با پرستاران از کار در مندیابعاد رضایت حاصل از یمیانگین نمرهطرف دیگر 

رضایت شغلی پرستاران را در حد  که (8934) کارانهمفر و ی فروزانمطالعه

با شده ین نتایج مطالعه انجامهمچن (.42اند همخوانی دارد )کرده متوسط گزارش

در این  چراکه داشت؛ همخوانی (4181) همکارانو  مرزآبادیمطالعات  هاییافته

ضایت ر دار و باای منفی و معنیپرستاران با استرس شغلی رابطه معنویت پژوهش

 (. 40دار نشان داد )ای مثبت و معنیشغلی، رابطه

ناپذیر از زندگی اجتناب هاییمعنویت و رضایت شغلی، جنبهبا عنایت به اینکه 

ارتقای  یدر زمینهسازمان  کهصورتی در گردد؛محسوب میسازمانی کارکنان 

 ضایت بر ر مؤثرو کاهش عوامل  انگیزه معنویت و ایجادسالمت ویژه سالمت به

 

سطح رضایتمندی،  تواند به افزایشهایی انجام دهد، میدر کارکنان فعالیت شغلی

 ،خمودگی، پرورش ابتکار و خالقیت بهبود کیفیت خدمات، جلوگیری از رکود و

نتایج  همچنین .روانی یاری رساند ها و فشارو کاهش تنش یوربهرهیش افزا

اهمیت ابعاد درونی و بیرونی رضایت شغلی را برای مسئولین  ،ی حاضرمطالعه

های سازمان عنوان سرمایهنیروهای انسانی به . با توجه به اینکهنمایان نمود

 هایحیطه نظام سالمت به گیرندگانتصمیمالزم است مدیران و  آیندحساب میبه

از کار  مندیرضایت افزایش اتبیرونی توجه الزم را منظور نمایند تا موجب درونی و

که این مسئله با مطالعه خسروان و همکاران  هموار گرددکارکنان  یوربهرهو 

ی حاضر از بین عوامل فردی اجتماعی متغیرهای در مطالعه (.48دارد )مطابقت 

ای پرستاران رابطه جنس و نوع استخدام با رضایت شغلی خدمت، سنوات ،سن

 نشان دادند ( که8913مهرابیان و همکاران ) عهت که با مطالدار داشمثبت و معنی

نظر  به زیرا مطابقت دارد؛ دارد،داری وجود بین سن و رضایت شغلی اختالفی معنی

ترین مشکالت و با بروز ساده گراتر شدهواقع هارسد با افزایش سن، انسانمی

  (.47شوند )ناراضی نمی

با وضعیت  رستاراننشان داد پ نیز ی روحی و همکارانمطالعه نتایج

بودند؛ این  رسمی از میانگین نمرات باالی رضایت شغلی برخوردار استخدامی

دارای  که وقتی کارکنان گرفته بیانگر این استمطابق با پژوهش انجامنتیجه 

هستند، به علت برخورداری  ی پایدارتر و سنوات خدمتی باالتریاستخدام وضعیت

 لواسانی و (. غالمعلی41) خواهند بودبیشتری  شغلی شغلی دارای رضایت از امنیت

رضایت  ینشان دادند که بین نمره ( نیز مطابق با این مطالعه8917همکاران )

دیگر پرستاران مرد در  عبارتبهشغلی در دو گروه مرد و زن تفاوت وجود دارد؛ 

 (.43) اندرا تجربه نموده بیشتری از کارمقایسه با زنان رضایت 

ی اثربخش کادر هامداخلهاین نکته که الزمه اقدامات و با عنایت به 

ی شغلی بوده و به این دلیل که هاتنشپرستاری داشتن آرامش در برخورد با 

های محیط کار و یسخترضایت شغلی معنوی باعث ایجاد شرایطی در تحمل 

ی هاآموزهیری از گبهرهین اساس ا بر ؛شودیمنمودن کار  بخشلذتهمچنین 

تواند موجب افزایش سالمت معنوی شده و جز های کاری مییطمحر دینی د

 و در پرستاری احتساب خصوصبهدرمانی و -اساسی مشاغل بهداشتی ضروریات

دار یمعنین با توجه به ارتباط ا بر عالوه ی گردد.وربهرهنهایت منجر به افزایش 

لین ست مسئوا بین رضایت شغلی و سالمت معنوی در این مطالعه ضروری

بر ارتقای رضایت شغلی اهتمام ورزیده  مؤثربهداشتی درمانی جهت کاهش عوامل 

زمینه را برای افزایش دانش و مدت کوتاهی آموزشی هادورهو همچنین با ایجاد 

از طرف دیگر به علت اینکه افزایش  سالمت معنوی کارکنان فراهم نمایند.

سازمان وابستگی و اهمیت ی کارکنان هر وربهرهیزه و انگ پذیری،یتمسئول
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فراوانی به مسئله رضایت شغلی داشته و به دلیل اینکه عوامل مؤثر مختلف بر 

رضایت شغلی پرستاران جهت کاهش تمایل به خروج پرستاران و جذب نیروی کار 

جوان برای حضور در بیمارستان نیازمند توجه بیشتری به مسئله رضایت شغلی 

پرستاران از  مندییترضاگردد میزان ین پیشنهاد میهستند؛ در این راستا به محقق

 بررسی قرار بگیرد.سایر ابعاد نیز مورد 

تنها برای گروهی از پرستاران  اینکه پژوهش حاضرهای محدودیت ازجمله

شده است و  اجرا منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان هایبیمارستاندر شاغل 

همچنین  .های آماری احتیاط کردجمعیت های آن به سایریافته تعمیم در بایستی

شاغل در آماری  هایهایی مشابه برای سایر جمعیتشود پژوهشپیشنهاد می

 .اجرا شود دانشگاه علوم پزشکی کردستان ی بهداشتی درمانیهابخش

 :تضاد منافع

 نمایند که تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.نویسندگان اعالم می

 
 تشکر و قدردانی

 IR.MUK.REC.1398.072این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی شماره 

 است.وری دانشگاه علوم پزشکی کردستان امصوب معاونت تحقیقات و فن

از معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات سالمت معنوی وسیله نویسندگان مقاله بدین

و از  طرح حمایت مادی و معنویبه خاطر دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

، تشکر و قدردانی در این پژوهش کنندهتمامی پرستاران شرکتهمکاری 

 د.نماینمی
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Abstract 

Introduction: Job satisfaction refers to people's cognitive, emotional, and 

evaluative responses to their job. Spiritual health defined as the inner and satisfying 

feeling associated with constructive communication with oneself and others and the 

transcendent existence within the specific cultural framework of any society, 

leading to meaningful life and death. The purpose of this study was to investigate 

the relationship between job satisfaction and spiritual health of nurses. 

Methods: In this descriptive-analytical and cross-sectional study, the statistical 

population was all nurses of the selected hospitals of Kurdistan University of 

Medical Sciences, and among them 110 nurses were selected through simple 

random sampling. Data were collected using Paloutzian and Ellison’s spiritual well-

being scale (SWBS) and Minnesota job satisfaction questionnaire (MSQ) and 

analyzed through descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard 

deviation) and inferential statistics (independent data, Pearson and ANOVA) using 

SPSS 22. 

Findings: Results showed that there was a direct and significant relationship 

between nurses' spiritual health and job satisfaction (P<0.05). Average scores of 

spiritual health and job satisfaction of nurses were 86.42 and 48.86 with standard 

deviation of 18.56 and 14.59, respectively, indicating an evaluation above the 

average level. There was a significant relationship between the type of employment, 

years of service, age and gender with job satisfaction (P <0.05). 

Conclusion: There was a positive and significant relationship between job 

satisfaction and spiritual health as the dimensions of spiritual health of nurses 

increased, their job satisfaction enhanced, too. Therefore, health officials should 

take the necessary decisions to control various factors affecting job satisfaction and 

also provide short-term training courses to increase the knowledge and spiritual 

health of employees. 

Keywords: Nurse, Job satisfaction, Spiritual health, Hospital, Kurdistan 
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