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Abstract
Introduction: In order to increase nurses’ job passion, it is needed for various affecting factors to 
be identified, strengthened and modified if necessary to improve their efficiency. One such factor 
is spirituality in relation to their job and improve their motivation and passion to do their job. The 
purpose of the present research is to investigate the relationship between spirituality and job passion 
in working nurses.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-surveying in terms of data 
collection. The statistical society includes all the 240 nurses working in Emam Reza Hospital, Sirjan, 
Iran. The samples were obtained via census. Two questionnaires were used for data collection: 
Shahidi& Farajnia spirituality questionnaire and Schaufeli & Bakker job passion questionnaire. 
Content validity was used to determine validity and Cronbach’s Alfa was used to test the reliability 
for all of the components for all of which the validation was above 0.8. Structural equation modelling 
was used for data analysis applying Amos 23 software.
Results: research findings show that spiritual view and job passion with efficiency correlation of 
0.581 and significance level of 0.00 in the significance level of α=0.05, have positive significant 
relationship. Spiritual view and spiritual ability positively predict job passion.
Conclusions:The results show there is meaningful relationship between components of spirituality 
and job passion. Nurses with more job passion enjoy more job satisfaction in comparison to those 
with less job passion. They are also more committed to their job and the organization, and are less 
inclined to resign and look for jobs elsewhere. Higher job passion increases the energy level and 
strengthens the individual identity. Consequently, the individual makes more attempt to achieve 
organizational goals and is less willing to leave their job.
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چکیده
ــا آن شناســایی شــود و در  مقدمــه: بــرای بهبــود اشــتیاق شــغلی در محیــط کاری پرســتاران الزم اســت تــا عوامــل متعــدد مرتبــط ب
صــورت لــزوم تقویــت و اصــاح شــوند. تــا باعــث بهــره وری بیشــتر آنــان در کار شــود.از جملــه ایــن عوامــل مــی تــوان بــه معنویــت 
موجــود در رابطــه بــا کار آنــان و ایجــاد انگیــزه و اشــتیاق شــغلی در آنــان اشــاره نمــود. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن ارتبــاط معنویــت 

بــا اشــتیاق شــغلی پرســتاران شــاغل انجــام گرفتــه اســت.
روش کار: ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی، از نظــر نحــوه گــردآوری اطاعــات، توصیفــی- پیمایشــی اســت. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش شــامل تمامــي پرســتاران بیمارســتان امــام رضــا )ع( ســیرجان بــه تعــداد 240 نفــر مــی باشــد بــرای نمونــه گیــری از روش 
سرشــماری اســتفاده شــده اســت. بــه منظــور گــردآوری داده هــا از دو پرسشــنامه معنویــت Shahidi& Farajnia و پرسشــنامه اشــتیاق 
شــغلی Schaufeli & Bakker اســتفاده شــد بــرای تعییــن روایــی، از روایــی محتــوا و بــرای آزمــون پایایــی از آلفــای کرونبــاخ بــرای 
کلیــه مؤلفــه هــا اســتفاده شــد کــه اعتبــار ســنجی در همــه آن هــا باالتــر از مقــدار 0/8 بــود.  بــرای تجزیــه و تحلیــل اطاعــات از آزمــون 

الگویابــی معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از نــرم افــزار Amos 23 اســتفاده شــد.                                                                                                                  
یافتــه هــا: نتایــج تحقیــق نشــان داد بیــن نگــرش معنــوی و اشــتیاق شــغلی بــا ضریــب همبســتگی برابــر 0/581و ســطح معنــی داری 
برابــر 0/000 در ســطح معنــی داری α=0/05 رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد. بیــن توانایــی معنــوی و اشــتیاق شــغلی بــا ضریــب 
همبســتگی برابــر 0/646و ســطح معنــی داری برابــر 0/000 رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد. نگــرش معنــوی و توانایــی معنــوی بــه 

صــورت مثبــت اشــتیاق شــغلی را پیش بینــی مــی کننــد.
نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه بیــن مؤلفه هــای معنویــت بــا اشــتیاق شــغلی پرســتاران رابطــه معنــی داری وجــود دارد. پرســتارانی 
کــه بــه کارشــان اشــتیاق بیشــتری دارنــد در مقایســه بــا پرســتارانی کــه مشــتاق کارشــان نیســتند از کارشــان رضایــت بیشــتری دارنــد، 
احســاس تعهــد بیشــتری بــه ســازمان دارنــد، تمایــل کمتــری بــرای تــرك کار و ســازمان و گشــتن بــه دنبــال کار در جــای دیگــر دارنــد. 
بــاال رفتــن اشــتیاق شــغلي باعــث افزایــش ســطح انــرژی و هویــت قــوی در فــرد مــي شــود بــه همیــن دلیــل تــاش فراوانــي در راه 

تحقــق اهــداف ســازماني از خــود نشــان مــي دهــد و کمتــر شــغل خــود را تــرك مــي کننــد.
کلیدواژه ها: اشتیاق شغلی، توانایی معنوی، پرستار، نگرش معنوی، معنویت.
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مقدمه
ــتقیم  ــاط مس ــل ارتب ــه دلی ــان ب ــت و درم ــش بهداش ــروزه بخ ام
ــعه  ــای توس ــن حوزه ه ــی از مهمتری ــان ها یک ــامتی انس ــا س ب
ــر  ــن ام ــق ای ــی رود تحق ــمار م ــه ش ــع بشــری ب ــدار در جوام پای
ــی  ــاال م ــزه کاری ب ــاداب و باانگی ــالم، ش ــی س ــد کادردرمان نیازمن
باشــد از جملــه کاردرمانــی ایــن حــوزه، کادر پرســتاری بیمارســتانها                

ــی باشــد )1(. م
ــاختار و  ــا س ــی ب ــازمان خدمات ــک س ــوان ی ــه عن ــتان ب بیمارس
ــه  ــه ارائ ــف جامع ــراد مختل ــه اف ــود ب ــای خــاص خ ــی ه پیچیدگ
خدمــت مــی نمایــد ایــن ســازمان از ارکان اصلــی نظــام مراقبتهای 

ــی باشــد )2(. ــه م ــی جامع بهداشــتی و درمان
ارائــه خدمــات درمانــی در بیمارســتان مســتلزم وقــوع مجموعــه ای 
از فعالیــت هــای بــه هم پیوســته اســت کــه کار پرســتاری از ارکان 
ــه  ــه ب ــرای توج ــادی ب ــل زی ــم آن محســوب می شــود و دالی مه
پرســتاران وجــود دارد از جملــه اهمیــت ســامت در جامعــه، هزینــه 
هــای گــزاف درمــان، کثــرت افــراد مرتبــط با مقولــه درمــان، مرگ 
و ناتوانــی هــای قابــل پیشــگیری ، بــا فعالیــت هــای پرســتاران در 

بیمارســتان بــا بیمــاران )مشــتریان( در ارتبــاط اســت )2(.
اشــتیاق شــغلي بــه عنــوان دلبســتگي، رضایــت و احســاس شــور 
ــه  ــه اي ک ــه گون ــت ب ــده اس ــف ش ــط کار تعری ــعف در محی و ش
موجــب شــود کارکنــان از شــرح وظایــف و اهــداف ســازمان نیــز 
فراتــر رونــد )3(. اشــتیاق شــغلی هــم بــرای کارکنــان و هــم بــرای 
ســازمانها اهمیــت زیــادی دارد. در حقیقــت در دنیــای عملــی کار، 
ــه ی  ــن وظیف ــی تری ــوان اساس ــه عن ــراد ب ــتیاق در اف ــاد اش ایج

ســازمانهای امــروزی تلقــی مــی گــردد )4(.
اشــتیاق شــغلی بــه عنــوان مفهومــی از مفاهیــم روانشناســی مثبت 
گــرا )Positive Psychology( بــا رضایــت شــغلی ســامت 

ــط اســت )5(. ــتاران مرتب ــاالی پرس جســمانی و روانشــناختی ب
اشــتیاق شــغلی بــه عنــوان یــک حالــت ذهنــی مثبــت نســبت بــه 
شــغل تعریــف می شــود کــه بــا ویژگی هــای چــون شــغل داشــتن 
ــغل  ــردد ش ــی گ ــه م ــه در کار توصی ــدن و جذب ــه کار و کار ش ب
داشــتم بــه کار بــا ســطوح بــاالی انــرژی انعطــاف پذیــری ذهنــی 
ــت در  ــرمایه گذاری در کار و مقاوم ــیا و س ــردن اش ــگام کار ک هن
ــا  ــه در کار ب ــز ب ــود ج ــی ش ــه م ــکات توصی ــا مش ــی ب رویاروی
ــدن  ــدا ش ــختی ج ــه س ــه کار و ب ــبت ب ــرد نس ــق ف ــز عمی تمرک
ــای  ــه چیزه ــردن هم ــوش ک ــان و فرام از کار گذشــت ســریع زم
ــا  ــدن ب ــف کار ش ــود وق ــه می ش ــام کار توصی ــن انج ــراف حی اط
ادراك احســاس معنــاداری از انجــام کار داشــتن احســاس اشــتیاق 
و غــرور از انجــام کار و احســاس چالــش انگیــز بــودن کار توصیــه 

مــی شــود  )6(.
اشــتیاق شــغلي بــاال بیانگــر تجربــه احســاس معنــاداري، اشــتیاق، 
ــه  ــبت ب ــایند نس ــاس خوش ــدن در کار و احس ــرق ش ــار و غ افتخ
کار اســت . بــه طــور کلــي اشــتیاق شــغلي عموماًبــه عنــوان یــک 
وضعیــت روانشــناختي عمیــق و مانــدگار باســه مؤلفــه ســرزندگي، 

وقــف و شــیفتگي مشــخص مــي شــود )5(.
در ســازمان هــای مــدرن انتظــار مــی رود کــه کارکنانشــان فعــال 
باشــند و ابتــکار عمــل نشــان دهنــد، و مســئولیت توســعه حرفــه 
ــرد  ــتانداردهای عملک ــه اس ــد و ب ــده گیرن ــر عه ــان را ب ای خودش
بــا کیفیــت بــاال )عملکــرد کیفــی( متعهــد باشــند. بنابرایــن آن هــا 
ــند و  ــرژی باش ــر از احســاس ان ــه پ ــد ک ــاز دارن ــی نی ــه کارکنان ب
ــند  ــان باش ــن مجــذوب کارش ــد، و همچنی ــف کار کنن ــود را وق خ
یعنــی کســانی باشــند کــه بــا اشــتیاق مشــغول کار مــی باشــند )4(. 
اخیــراً بــا افزایــش تقاضــا بــه منابــع محــدود خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی در جهــان توجهــات بیشــتری بــه ســمت اشــتیاق شــغلی 
ــغلی،  ــت ش ــش رضای ــا آن، افزای ــط ب ــل مرتب ــتاران ،عوام پرس
ــاء  ــت ارتق ــغل و در نهای ــرك ش ــغلی و ت ــودگی ش ــش فرس کاه
کیفیــت مراقبــت جلــب شــده اســت )6( اشــتیاق شــغلی بــر حالــت 
ــه  ــاره دارد ک ــا کار اش ــط ب ــه و مرتب ــق یافت ــت، تحق ــی مثب ذهن
بــا قــدرت ، فــداکاری و جــذب مشــخص مــی شــود )7( اشــتیاق 
ــرژی  ــی از ان ــردی عظیم ــذاری ف ــرمایه گ ــای س ــه معن ــغلی ب ش

ــی و شــناختی در شــغل مــی باشــد )8(. جســمانی، عاطف
ــا  ــازمان ه ــراد و س ــرای اف ــغلی ب ــتیاق ش ــت اش ــای مثب پیامده
ــود عملکــرد شــغلی  ــازمانی و بهب ــد س ــد ســامت روان، تعه مانن
ــه چشــم مــی خــورد )7(.  ــه خوبــی در مطالعــات انجــام شــده ب ب
مطالعــات زیــادی اثبــات کردنــد کــه پرســتاران مشــتاق تمایــل بــه 
انجــام مراقبــت بیمــار محــور دارنــد گــزارش بهــره وری شــغلی در 
آنــان بیشــتر و تــرك خدمــت کمتــر مــی باشــد. همچنیــن اشــتیاق 
شــغلی ســبب برقــراری ارتبــاط موثــر بــا شــغل، احســاس انــرژی و 
خاقیــت بیشــتر و خطــا، ســوانح و صدمــات کمتــری نیــز در رابطه 

بــا کار مــی شــود )9(.
بــا وجــود اینکــه تحقیقــات و بررســی هــا بــر موضــوع فرســودگی 
شــغلی در طــول ســه دهــه گذشــته اخیــر منجــر بــه ایجاد هــزاران 
مقالــه شــده اســت، ولــی پژوهــش در زمینــه اشــتیاق شــغلی بــه 

تازگــی ظهــور پیــدا کــرده اســت.
از طرفــی، امــروزه در تفکــر ســازماني پیشــرفته از انســان بــه مثابــه 
مهــم تریــن منبــع و دارایــي بــراي ســازمان یــاد مــي شــود؛ انســان 
هایــي کــه قــادر بــه تفکــر، قضــاوت و تصمیــم گیــري هســتند. 
اکنــون بیشــتر افــراد هــم در زندگــي شــخصي و در زندگــي تجاري 
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در حــال جســتجوي معنــا هســتند و در دو دهه گذشــته نیــز، آگاهي 
ــه رفتارهــاي معنــوي، رشــد قابــل توجهــي پیــدا کــرده  نســبت ب
ــا ســاح  ــي کــه انســان توانســته اســت ب اســت )10(. در زمانهای
علــم و تکنولــوژي بــه مرموزتریــن نقــاط عالــم ســربزند و ســوار بر 
مرکــب پیشــرفته هــاي علمــي، بــه برتریــن موفقیــت هــاي مــادي 
ــه تنهــا گمشــده  ــه نظــر مــي رســد هنــوز ن دســت پیــدا کنــد، ب
زندگــي خویــش را نیافتــه، بلکــه آثــار احســاس پوچــي ، افســردگي 
و بــي معنایــي در چهــره موفــق و مــدرن او اوج میزنــد و اورا پیــش 
از هــر زمانــي رنــج مــي دهــد. آمــار بــاالي خــود کشــي، ازدیــاد 
ــود عواطــف ،  ــي ، کمب ــاالت روان ــي و اخت ــاي عصب ــاري ه بیم
ــواده هــا و ...،  ســرد شــدن زندگــي هــا، سســت شــدن بنیــاد خان
حکایــت از ایــن رنــج عظیــم دارد. بــه نظــر میرســد کــه انســان در 
یافتــن بهتریــن زندگــي ، راه را بــه بیراهــه رفتــه اســت و امــروزه 
ــراي  ــد ب ــي جدی ــتجوي معنای ــه ، در جس ــن راه رفت ــته از ای خس

حیــات خویــش اســت )11(.
معنویــت، پدیــده نوظهــوری اســت کــه توجــه بســیاری از صاحــب 
نظــران مدیریــت و ســازمان و نیــز مدیــران را در ســطوح مختلــف 
بــه خــود جلــب کــرده اســت. بــر همیــن اســاس بســیاری از آنهــا، 
معنویــت را بــه عنــوان منبعــی پایــدار بــرای ســازمان دانســته کــه 
مــی توانــد بــه آنهــا در زمــان هــای پــر تاطــم و آشــوب زده یاری 
رســاند و تناقــض نمایــی منظــم و بــی نظمــی در ســازمان را حــل 
و فصــل نمایــد )12( . از آنجــا کــه واژه »معنویــت«در زمینــه هــای 
گوناگــون بــه کار مــی رود و ریشــه در ابعــاد مختلــف دارد، تعریــف 
آن مشــکل اســت. »معنویــت« نحــوه نگــرش و روبــرو شــدن بــا 
جهــان هســتی اســت کــه شــخصی را قــادر مــی ســازد بــا آرامــش 
و رضایــت زندگــی کنــد. معنویــت هســته دیــن اســت، نــه پوســته 

آن. »معنویــت« چکیــده ادیــان اســت )13(.
معنویــت بــراي همــه افــراد یــک نیــاز انســاني اســت و محصــول 
مواجــه جــان آدمــي بــا امــر قدســي بــه درجــات مختلــف اســت. 
ــي شــود و رشــد  ــي م ــان آدم ــرورش ج ــه موجــب پ ــن مواجه ای
معنــوي اي را کــه بــه نظــر روانشناســان انســان گــرا مهــم تریــن 
و برتریــن نیــاز آدمــي اســت، تضمیــن مــي کنــد. عامــل و محــرك 
ایــن مواجهــه نیــز صرفــا مناســک دینــي نیســت، بلکــه  »زیبایــي 
ــز       ــز یــک ســمفوني« نی غــروب آفتــاب« و »موســیقي شــور انگی
مــي توانــد لحظاتــي معنــوي ایجــاد کنــد؛ لــذا مــي تــوان گفــت 
ــان  ــي ج ــت. وقت ــي نیس ــن خاص ــچ دی ــار هی ــت در انحص معنوی
آدمــي از طریــق تمــاس پــي در پــي بــا امــر قدســي پــرورش مــي 

یابــد ، رشــد معنــوي بــا معنویــت بــه بــار مــي نشــیند )14(.
ــه  ــت صــورت گرفت ــوزه معنوی ــی در ح ــات مختلف ــون مطالع تاکن

اســت و هــر کــدام معنویــت را از دیــد خــود مــورد بررســی قــرار 
داده انــد کــه هیــچ کــدام کامــل نبــوده و نتوانســته انــد بــه طــور 
کامــل معنویــت را مــورد ســنجش و انــدازه گیــری قــرار دهنــد چرا 
کــه بســیاری از مولفــه هــای معنویــت ماهیــت کیفــی، درونــی و 
ذهنــی دارد..چالــش عمــده پیــش روی محققــان، برنامــه ریــزی در 
جهــت مطالعــه نظــام دار و علمــی پدیــده معنویــت در جامعه اســت 
و شــکی نیســت کــه تدویــن ابــزار ســنجش مناســب در نیــل بــه 

ایــن مقصــود اولویــت دارد )15(.
ــده  ــام ش ــت انج ــوزه معنوی ــه در ح ــه ای ک ــن مطالع ــع تری جام
ــات پیشــین  ــات و مطالع ــا نقــص تحقیق اســت و ســعی نمــوده ت
ــد  ــت از دو بع ــه در آن معنوی ــه ای اســت ک ــد مطالع ــع نمای را رف
کلــی »نگــرش معنــوی« و »توانایــی معنــوی« مــورد بررســی قرار 

ــه اســت )15(. گرفت
از آنجــا کــه کارکنــان ارزشــمندترین ســرمایه هــر ســازمان 
ــازمان  ــرد کل س ــرد در عملک ــرد ف ــد و عملک ــمارمی آین ــه ش ب
ــر                     ــازمان ناگزی ــرد کل س ــود عملک ــرای بهب ــت ب ــذار اس ــر گ تاثی
مــی بایســت توجــه عمیق تــری بــه کارکنــان و عوامــل موثــر بــر 

ــت )16(. ــذول داش ــا مب ــرد آنه عملک
یکــی از مولفــه هایــی کــه ارتبــاط تنگاتنگ با ســامت و بهداشــت 
روانــی دارد ســامت معنــوی ، نگــرش مذهبــی و اعتقــادات دینــی 

افــراد اســت )17( .
ســامت معنــوی و تجربــه معنــوی انســان در دو چشــم انداز 
ــم انداز  ــت .چش ــا اس ــودی آنه ــامت وج ــی و س ــامت مذهب س
ســامت مذهبــی بــر چگونگــی درك افــراد از ســامتی در زندگــی 
ــاط  ــی ارتب ــوق طبیع ــی ماف ــا قدرت ــه ب ــوی خــود هنگامــی ک معن

ــز اســت )18(. ــد متمرک دارن
ــن دو بعــد مــورد بررســی  ــز معنویــت از ای در پژوهــش حاضــر نی
قــرار گرفتــه شــده اســت. نتایــج  تحقیقــی نشــان داد کــه معنویــت 
فــردی همــراه بــا متغیــر معنویــت ســازمانی می تواننــد بــه عنــوان 
ــی و  ــد . اقبال ــرار گیرن ــر ق ــد نظ ــغلی م ــتیاق ش ــایندهای اش پیش
ــوی از مؤلفه هــای  ــد بیــن نگــرش معن ــز نشــان دادن دیگــران  نی
معنویــت در ســازمان و اشــتیاق شــغلی رابطــه مثبــت و معنــاداری 
وجــود دارد )19(. تحقیقــات ونــدر وا لــت  نیــز نشــان داد معنویــت 
ــان در محــل کار را  ــار کارکن ــام عی ســازماني، اشــتیاق شــغلي تم
القــاء مــي نمایــد)20(. تحقیقــی دیگــری نیــز کــه توســط ســینگ  
انجــام شــد حاکــی از ان بــود کــه میــزان تجربــه اشــتیاق شــغلي، 
تــا حــدودي وابســته بــه میــزان حضــور معنویــت در محیــط کاري 
کارکنــان اســت )21(. مطالعــه رضایــی و همــکاران ارتبــاط معنــادار 
میــان معنویــت و اســترس شــغلی در پرســتاران را تاییــد کــرد )22(
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ــوب ســامت  رحیمــی و همــکاران ســطح متوســط و نســبتا مطل
معنــوی پرســتاران مــورد پژوهــش در تحقیــق خــودرا در مذهبــی 
ــای  ــت ارزش ه ــه رعای ــراد ب ــل اف ــران  و تمای ــه ای ــودن جامع ب
معنــوی و بــه عبارتــی فرهنــگ حاکــم بــر کشــور نســبت دادنــد 

.)23(
ــامت  ــش س ــه افزای ــان داد ک ــاررودی نش ــش عص ــج پژوه نتای
ــه کاهــش اســترس  ــاداری ب ــه طــور معن ــوی در پرســتاران ب معن

شــغلی در آن می انجامــد )24(.
پژوهــش هــای دیگــری نیــز نقــش مهــم ســامت  معنــوی رادر 
ــل  ــر قاب ــای غی ــرش موقعیت ه ــل و پذی ــطح  تحم ــش س افزای

ــد )25(. ــد می کنن ــتاران تاکی ــل در پرس تحم
ــه در  ــی ک ــق بررســی مطالعات ــت طب ــوان گف ــی ت ــوع م در مجم
ایــن زمینــه انجــام شــده مطالعاتــی کــه با گــروه هــدف پرســتار در 
کشــور انجــام شــده اســت ســامت معنــوی را باالتر از حد متوســط 
ــت  ــه ماهی ــوان ب ــر را بت ــن ام ــل ای ــاید دلی ــد ش ــزارش کرده ان گ
ــه  ــت و توجــه ب ــت معنوی ــر اهمی ــد آن ب ــه پرســتاری و تاکی حرف
نیــاز هــای غیــر جســمی بیمــاران عــاوه بــر ارائــه مراقبــت هــای 

ــن آشــنایی پرســتاران  ــا نســبت داد همچنی ــی آنه ــی و بالین درمان
ــول  ــا آن در ط ــط ب ــای مرتب ــت ه ــت و مراقب ــم معنوی ــا مفاهی ب
دوره تحصیــل دانشــگاهی، خــود دلیــل دیگــری بــر ایــن بــاور مــی 
توانــد باشــد از طرفــی از آنجایــی کــه پرســتاران در محیــط کاری 
بــا اســترس باالیــی مواجــه انــد پژوهــش هــا  حاکــی از آن اســت 
کــه ارتقــای ســطح ســامت معنــوی بــه کاهــش اســترس شــغلی 

ــج می شــود  ــاغلین منت ــن  ش در ای
ــوزه  ــم در ح ــث مه ــی از مباح ــد، یک ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
ــه   ــغلی ب ــتیاق ش ــت. اش ــغلی اس ــتیاق ش ــث اش ــان مبح کارکن
ــده  ــل ش ــت تبدی ــرد در مدیری ــهور و پرکارب ــیار مش ــی بس مفهوم
ــی  ــاره آن در مبان ــه درب ــی ک ــر مطالب ــود اکث ــن وج ــا ای ــت. ب اس
ــی  ــه ای عمل ــتر پای ــده اســت بیش ــته ش نظــری پیشــگامان نوش
ــر ایــن، در بســیاری  ــی. عــاوه ب ــادی نظــری و تجرب ــا بنی دارد ت
از مــوارد بــه گونــه ای بــه آن پرداختــه شــده اســت کــه بــا ســایر 
مفاهیــم مدیریــت هــم پوشــانی دارد )26(. لــذا بــا توجه بــه مطالب 
ذکــر شــده، پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی ارتبــاط معنویــت 
بــا اشــتیاق شــغلی پرســتاران شــاغل انجــام گرفتــه شــده اســت.

 
شکل 1. مدل مفهومی تحقیق

روش کار
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی، از نظــر نحــوه گــردآوری 
اطاعــات، توصیفــی- پیمایشــی و از نظــر قطعیــت اطاعــات از 
نــوع قطعــی اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش تمامي پرســتاران 
ــا  ــداد آن ه ــه تع ــام رضــا )ع( ســیرجان هســتند ک بیمارســتان ام
ــه در پژوهــش حاضــر از روش  ــد ک ــی باش ــر م ــا 240 نف ــر ب براب
ــی،  ــات اخاق ــر ماحظ ــت. از نظ ــده اس ــتفاده ش ــماری اس سرش
مجــوز الزم از کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی ســیرجان 
بــا شناســه ir.sirums.rec.1399.034 در تاریــخ 1399/11/7اخــذ 
ــای  ــی ه ــگاه، هماهنگ ــه از دانش ــی نام ــت معرف ــس از دریاف و پ

الزم بــا بیمارســتان امــام رضــا   انجــام شــد. رونــد تحقیــق بــرای 
شــرکت کننــدگان توضیــح داده شــد و آنهــا از نظــر اخاقــی مطلــع 
ــن از  ــت. در ضم ــه اس ــق داوطلبان ــرکت در تحقی ــه ش ــدند ک ش
محرمانــه بــودن اطاعــات شــخصی شــان نیــز  مطمئــن شــدند. 
بــرای گــردآوری داده هــا از دو پرسشــنامه اســتفاده شــد. و پــس از 
اتمــام کار و جمــع آوری داده هــا، بــرای تجزیــه و تحلیــل انهــا از 
نــرم افــزار Amos 23  در دو بخــش آمــار توصیفــی و اســتنباطی 

اســتفاده شــد
پرسشــنامه معنویــت: برای ســنجش معنویت از پرسشــنامه معنویت 
شــهیدی وفــرج نیــا )15(  اســتفاده شــد. این پرسشــنامه 43 ســؤال 
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5 گزینــه ای  مــی باشــد کــه بــه روش »نمــره گــذاری لیکــرت« 
ــوط  طّراحــی شــد ه اســت. در ایــن پرســش نامه، نمره گــذاري مرب
ــراي  ــم«، 3 ب ــًا موافق ــراي »کام ــورت 4 ب ــه ص ــخ ها ب ــه پاس ب
»موافقــم«، 2 بــراي »تــا حــدودي موافقــم«، 1 بــراي »مخالفم« و 
0 بــراي »کامــّا مخالفــم« در نظــر گرفتــه شــد، بجــز پاســخ هاي 
ــا  ــذاري آنه ــه نمره گ ــه ســؤاالت 5، 10، 15، 20، 25، ک ــوط ب مرب
ــم«، 2  ــراي »موافق ــم«، 1 ب ــًا موافق ــراي »کام ــورت 0 ب ــه ص ب
بــراي »تــا حــدي موافقــم«، 3 بــراي »مخالفــم«، 4 بــراي »کامــًا 
مخالفــم« مشــخص گردیــد )15(. روایــی صــوری و محتوایــی در 
پژوهــش حاضــر انجــام شــد ســؤاالت از طریــق نظرخواهــی از 19 
نفــر از اســتادان متخصــص مــورد بررســی قــرار گرفــت و پایایــی 
آن نیــز از طریــق اجــرا بــر روی 40 نفــر از دانشــجویان بــه روش 
»بازآزمایــی« و بــه فاصلــة زمانــی 5 هفتــه،0/61 محاســبه شــد 
ســپس پرســش نامــه بــر روی 240 نفــر از پرســتاران بیمارســتان 
امــام رضــا ســیرچان اجــرا شــد و بــا اســتفاده از تحلیــل عوامــل 
بــا روش »چرخشــی« از نــوع »واریماکــس« 2 عامــل بــا مقــدار 
ــد: »نگــرش  ــل مشــخص گردی ــه شــرح ذی ــر از 5 ب ــژة باالت وی

معنــوی«، »توانایــی معنــوی«. همچنیــن همســاني درونــي 
ــب  ــبه و ضری ــاخ محاس ــاي کرونب ــق »آلف ــش نامه از طری پرس
ــد )15(. ــراي کل آزمــون، 0/91 محاســبه گردی به دســت آمــده ب
 Work engagement شــغلی  اشــتیاق  پرسشــنامه 
ــرای ســنجش اشــتیاق شــغلی از پرسشــنامه  Questionnaire: ب

اشــتیاق شــغلی شــافلی وبکــر )3(  اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه 
بــه مقیــاس اشــتیاق شـــغلي Utrecht معــروف اســت )27(. ایــن 
پرسشـــنامه شــامل 17 سؤال است که 3 خـــرده مقیـــاس تـــوان 
حرفــــه اي، فــــداکاري حرفــه اي، و شــــیفتگي حرفــه اي را 
مــــورد سنجش قرار مـــي دهـــد. هـــر ســـؤال در قالـــب طیـف 
لیکـــرت 7 درجــه اي )1 =کامــًا مخالفــم تا 7 = کامًا مـــوافقم( 
نمـــره گـــذاري مــي شــود. مطالعــات متعــدد شــواهدي دال بــر 
روایــي ایــن پرسشـــنامه را گــزارش کــرده انــد Baskeen پایایــي 
ــا اســتفاده از محاســبة ضریــب آلفــاي  درونــي ایــن مقیــاس را ب
کرونبــاخ بــراي کل مقیــاس برابــر بــا 0/91 گــزارش کــرد )28(. 
در ایــن پژوهــش پایایــي دروني ایـــن پرسشـــنامه بـــا اســتفاده از 

ضریــب آلفــاي کرونبــاخ برابر بـــا 0/8 بـــه دســـت آمـــد.

جدول 1. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

آلفای کرونباختعداد سؤاالتمؤلفهردیفمتغیر

معنویت 
40/943نگرش معنوی1
50/920توانایی معنوی2

اشتیاق شغلی
40/894توان حرفه ای6
40/892فداکاری حرفه ای7
30/850شیفتگی حرفه ای8

یافته ها
همانطــور کــه در )جــدول2( قابــل مشــاهده اســت، اکثریــت نمونــه 

را زنــان تشــکیل مــی دهنــد، همینطــور اکثریــت متاهــل هســتند و 
تجربــه کاری اکثــر آنــان بیــن 11 تا 15 ســال ســابقه کاری اســت.

جدول 2. وضعیت جمعیت شناختی نمونه

جنسیت تعداد درصد تجربه کاری تعداد درصد

مرد 112 44/27 زیر 5 سال 29 12/5

زن 129 55/63 5 تا 10 سال 36 15/51

وضعیت تأهل تعداد درصد 11 تا 15 سال 87 37/5

مجرد 85 36/64 16 تا 20 سال 51 21/98

متاهل 147 63/36 بیشتر از 20 سال 29 12/5

جمع 232 100 جمع 232 100

آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیــه اول: بیــن نگــرش معنــوی و اشــتیاق شــغلی پرســتاران 

ــاداری وجــود دارد. رابطــه مثبــت و معن
تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان مــی دهــد کــه ضریــب 
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ــوی و  ــرش معن ــر نگ ــن دو متغی ــون بی ــون پیرس همبســتگی آزم
اشــتیاق شــغلی برابــر 0/581و چــون p- مقــدار )معنــی داری( برابر 
0/000 و کوچکتــر از ســطح معنــی داری α=0/05 هســتند، لــذا در 

ایــن ســطح فــرض عــدم وجــود رابطــه رد مــی شــود و در نتیجــه 
بیــن نگــرش معنــوی و اشــتیاق شــغلی رابطه معنــی دار وجــود دارد 

)جــدول3(.

جدول 3. ضریب همبستگی بین نگرش معنوی و اشتیاق شغلی

متغیر
اشتیاق شغلی

نوع رابطهوجود رابطه
تعدادسطح معنی داریضریب همبستگی پیرسون

مستقیمتأیید232*0/000<0/581نگرش معنوی

* در سطح 0/05 معنی دار

ــوی و اشــتیاق شــغلی پرســتاران  ــی معن ــن توانای ــه دوم: بی فرضی
ــود دارد. ــاداری وج ــت و معن ــه مثب رابط

تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان مــی دهــد کــه ضریــب 
ــوی و  ــی معن ــر توانای ــن دو متغی ــون بی ــون پیرس همبســتگی آزم
ــی داری(  ــدار )معن ــون p- مق ــر 0/646و چ ــغلی  براب ــتیاق ش اش

برابــر 0/000 و کوچکتــر از ســطح معنــی داری α=0/05 هســتند، 
لــذا در ایــن ســطح فــرض عــدم وجــود رابطــه رد مــی شــود و در 
نتیجــه بیــن توانایــی معنــوی و اشــتیاق شــغلی رابطــه معنــی دار 

ــدول4(. ــود دارد )ج وج

جدول 4. ضریب همبستگی بین نگرش معنوی و اشتیاق شغلی

متغیر
اشتیاق شغلی

نوع رابطهوجود رابطه
تعدادسطح معنی داریضریب همبستگی پیرسون

مستقیمتأیید232*0/000<0/646نگرش معنوی

* در سطح 0/05 معنی دار

فرضیــه ســوم: ابعــاد معنویــت پیــش بینــی کننــده اشــتیاق شــغلی 
پرســتاران اســت.

ــه و  ــای تجزی ــن روش ه ــب تری ــن و مناس ــوی تری ــی از ق یک
تحلیــل در تحقیقــات علــوم رفتــاری، تجزیــه و تحلیل چنــد متغیره 
اســت. زیــرا ماهیــت ایــن گونــه موضوعــات چنــد متغیــره بــوده و                                                                                         

ــا  ــار تنه ــر ب ــه ه ــری )ک ــیوه دو متغی ــا ش ــا را ب ــوان آنه ــی ت نم
ــه                      ــر گرفت ــته در نظ ــر وابس ــک متغی ــا ی ــتقل ب ــر مس ــک متغی ی
مــی شــود( حــل نمــود. از ایــن رو، در ایــن تحقیــق بــرای تائیــد یــا 
رد فرضیــات از روش الگویابــی معــادالت ســاختاری بــا کمــک نــرم 

ــزار Amos 23 اســتفاده شــده اســت. اف

 

شکل 1. مقادیر ضرایب استاندارد شده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه های تحقیق
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شــده اســت:خاصــه نتایــج الگویابــی معــادالت ســاختاری در )جــدول5( ارائــه 

جدول 5. نتایج اجراي الگویابی معادالت ساختاری فرضیه های تحقیق 

نتیجهP Valueاثر کلاثر غیر مستقیماثر مستقیم )R(روابط متغیرهای تحقیق

اشتیاق شغلی تایید0/100/000-0/10نگرش معنوی
اشتیاق شغلی تایید0/560/000-0/56توانایی معنوی

     تایید0/66 = 0/56 + 0/10   معنویت  اشتیاق شغلی

بحث 
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه معنویــت بــا اشــتیاق شــغلی 
رابطــه مســتقیمی دارد و در صورتــی کــه کارکنــان دارای معنویــت 
ــز در  ــوده و نگــرش و جهــان بینــی معنــوی داشــته باشــند و نی ب
ــد، باعــث ایجــاد  ــت را نشــان دهن رفتارهــا و اعمــال خــود معنوی
ــتاق، دارای  ــان مش ــردد. کارکن ــی گ ــان م ــغلی در آن ــتیاق ش اش
ســطوح باالیــی از انــرژی هســتند و بــه کار خــود عاقــه مندنــد و 
اغلــب بــه طــور کامــل در کار خــود غوطــه ور مــی شــوند. )29(. 
 Van  ،)19( ــکاران ــی و هم ــات حکیمــی )5(، اقبال ــا تحقیق ــه ب ک

der Walt )15( و Chopra&Singh )21( هــم خوانــی دارد.

ــرد  ــان ک ــوان بی ــي ت ــش م ــن پژوه ــای ای ــه ه ــن یافت در تبیی
دلبســتگي بــه خــدا در زندگــي موجــب مــي شــود کــه کارکنــان و 
باالخــص کادر درمــان، بــه فعالیــت شــغلي خــود بــه عنــوان یــک 
وظیفــه انســاني بنگرنــد، کــه ایــن امــر عــاوه بــر آرامــش روحــي 
ــا مشــغله هــاي کاري، اشــتیاق و تعهــد کاري آنهــا را  ــه ب و مقابل
افزایــش خواهــد داد. هــم چنیــن بــا توجــه بــه آنکــه معنویــت در 
کار بــه احســاس تمامیــت و بــه هــم پیوســتگی در کار بــا همکاران 
ــه مــی شــود و نشــان  ــق ســازمانی گفت و درك ارزش هــای عمی
ــوال  ــا در کار معم ــرد دارای احســاس معن ــه ف ــده اســت ک داده ش
ــوردار  ــرد برخ ــن ف ــی گیرد.بنابرای ــرو م ــرژی و نی ــذت ان از کار ل
ــری  ــای شــغلی را ام ــت ه ــت در محــل کار انجــام فعالی از معنوی
مهــم بــا معنــا و ارزشــمند در نظــر مــی گیــرد )30(. و ایــن موجــب 
بــاال رفتــن اشــتیاق شــغلی فــرد مــی گــردد. بــا توجــه بــه نقــش 
ســامت معنــوی بــر اشــتیاق شــغلی پرســتاران و ارتبــاط ایــن دو 
ــی  ــی و روان ــامت روح ــد از س ــن بع ــت ای ــم تقوی ــا ه ــل ب عام
ــان در ایــن خصــوص  ــه آن پرســتاران از طریــق آگاهــی رســانی ب
و بیــان زوایــای مثبــت آن و تاثیــرات بالقــوه ای کــه می توانــد بــر 
ســامت جســمی و روانــی آنهــا و در نتیجــه عملکــرد شــغلی شــان 
داشــته باشــد پرداختــه مــی شــود بــه عبارتــی اعمــال رویــه هــای 
مشــخص جهــت هدایــت برنامه هــای آموزشــی پرســتاران داشــتن 
ــامت  ــت س ــه تقوی ــوط ب ــث مرب ــخنرانی و مباح ــای س برنامه ه

معنــوی مــی توانــد تاثیــرات مثبــت و کارآمــدی در بهبــود شــرایط 
روحــی و روانــی آنهــا داشــته باشــد کــه آنــان نیــز بــه نوبــه خــود 
ــرار  ــد معنــوی را در فرایندهــای مراقبتــی خــود مــورد توجــه ق بُع

دهنــد.
افــراد دارای اشــتیاق شــغلي بــاال، رضایــت بیشــتری از کار 
ــي و  ــبب سختکوش ــر س ــن ام ــه ای ــد ک ــي کنن ــه م ــود تجرب خ
ــه اهــداف  ــرای تــاش بیشــتر و دســتیابي ب مســئولیت پذیــری ب
ــد  ــه کارشــان اشــتیاق دارن ســازمان خواهــد شــد. کســاني کــه ب
در مقایســه بــا کســاني کــه مشــتاق کارشــان نیســتند از کارشــان 
ــه ســازمان  ــد، احســاس تعهــد بیشــتری ب رضایــت بیشــتری دارن
ــتن  ــازمان و گش ــرك کار و س ــرای ت ــری ب ــل کمت ــد، تمای دارن
بــه دنبــال کار در جــای دیگــر دارنــد بــاال رفتــن اشــتیاق شــغلي 
باعــث افزایــش ســطح انــرژی و هویــت قــوی در فــرد مــي شــود 
ــه همیــن دلیــل تــاش فراوانــي در راه تحقــق اهــداف تحقــق  ب
اهــداف ســازماني از خــود نشــان مــي دهــد و کمتــر شــغل خــود را 

ــد )31(. ــي کن ــرك م ت
اشــتیاق شــغلي یکــي از پیامدهــای مهــم انگیــزش درونــي اســت 
ــغل  ــای ش ــه ویژگیه ــبت ب ــراد نس ــهای اف ــر نگرش ــه بیانگ ک
آنهاســت و نشــان دهنــدة میــزان تاشــي اســت کــه فــرد در شــغل 
خــود اعمــال میکنــد. چنیــن تاشــي بــدون هیچگونــه احســاس 
اجبــار یــا مشــوق بیرونــي و فقــط بــه دلیــل لــذت ناشــي از انجــام 
آن کار رخ میدهــد. از آنجــا کــه بهــره وری و ســودآوری در موفقیت 
ســازمان نقــش حیاتــي دارد، کارکنــان بایــد برانگیختــه باشــند تــا 
ــبت  ــه نس ــي ک ــد. کارکنان ــه کار گیرن ــود را ب ــاش خ ــن ت بهتری
ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــادی دارن ــه زی ــتیاق و عاق ــه شغلشــان اش ب
مجــذوب شغلشــان مــي شــوند و تکالیــف شــغلي شــان را بــه طــرز 
ــا  ــان ب ــن اســاس کارکن ــر ای ــه انجــام مــي رســانند. ب ــي ب مطلوب
اشــتیاق شــغلي، احســاس توانمنــدی و ارتبــاط مؤثــر بــا کارشــان 
دارنــد و خودشــان را بــرای بــرآوردن مســئولیت هــای شــغلي شــان 
توانمنــد مــي بیننــد. الزم بــه ذکــر اســت در بعــد نیرومنــدی، فــرد 
در راســتای انجــام کار خــود تــاش قابــل ماحظه ای اعمــال و در 
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موقعیتهــای دشــوار پافشــاری بیشــتری مــي کنــد )32(.

نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد  نگــرش معنــوی و توانایــی معنــوی بــا اشــتیاق 
ــد  شــغلی رابطــه معنــی دار وجــود دارد. همچنیــن مشــخص گردی
ــت اشــتیاق  ــه صــورت مثب ــوی ب ــی معن ــوی و توانای نگــرش معن

ــد. ــی دارن ــر افزایش ــر آن اث ــی و ب ــغلی را پیش بین ش
از آن جــا کــه نگــرش معنــوی بیشــترین تأثیر را بر اشــتیاق شــغلی 
داشــته اســت، پیشــنهاد مــی گــردد تا در راســتای بــه وجــود آوردن 
نگــرش معنــوی، فضایــی ایجــاد شــود کــه پرســتاران، ایمــان بــه 
ــه  ــا و هــدف زندگــی، اعتمــاد ب خــدا و درك حضــور او، درك معن
ــد  ــش دهن ــود افزای ــدا را در خ ــود و خ ــه خ ــه ب ــد، توج ــدا، امی خ
در ایــن راســتا مــی تــوان بــا برگــزاری همایــش هــا و ســمینارها 
ــن موضــوع  ــادل نظــر در ای ــه و بحــث و تب ــکان مطالع ــز ام و نی
ــه  ــا ک ــز از آن ج ــوق داد و نی ــر س ــن ام ــه ای ــا را ب ــه آن ه توج
توانایــی معنــوی بــر اشــتیاق شــغلی تأثیــر مثبتــی داشــته اســت، 
ــی  ــود آوردن توانای ــه وج ــتای ب ــا در راس ــردد ت ــی گ ــنهاد م پیش
معنــوی، فضایــی را فراهــم نماینــد کــه پرســتاران رابطــه خــوب 
ــرای  ــاش ب ــش، ت ــت و بخش ــط کار، گذش ــران در محی ــا دیگ ب
کمــال و رســیدن بــه تعالــی، تــوکل بــه خــدا، خدمــت به دیگــران، 
مســئولیت پذیــری و اعتمــاد بــه خــود را تجربــه نماینــد و بداننــد 
کــه رســیدن بــه ســعادت و کمــال در ســایه توجــه بــه معنویــات 

امــکان پذیــر اســت ارایــه نتایــج حاضــر بــه مدیــران پرســتاری در 
بیمارســتانها و دســت انــدر کاران نظــام ســامت کشــور مــی توانــد 
بــه آنــان از طریــق آگاهــی از عوامــل مرتبــط بــا اشــتیاق شــغلی و 
مخصوصــا ایجــاد روح معنویــت در محیــط و در روحیــه پرســتاران 
ــاران واز  ــه بیم ــانی ب ــت رس ــره وری و خدم ــش به ــبب افزای س
طــرف دیگــر ایجــاد رضایــت قلبــی وخوشــنودی درونــی از انجــام 

کار هــر چنــد بــا شــرایط ســخت و طاقــت فرســا باشــد.
ــت.  ــودن آن اس ــی ب ــه مقطع ــن مطالع ــده ای ــاي عم .محدودیته
ــه  ــز از جمل ــتگي نی ــات همبس ــي مطالع ــن علّ ــت تبیی محدودی
محدودیــت هــاي ایــن پژوهــش اســت. در پژوهــش حاضــر گــروه 
ــامل  ــیرجان را ش ــکي س ــوم پزش ــگاه عل ــتاران دانش ــه، پرس نمون
شــده اســت کــه ایــن امــر تعمیــم نتایــج را بــه دیگــر گــروه هــا و 

ــع دشــوار مــي ســازد. جوام

سپاسگزاری
ــور اســتان کرمــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی  از دانشــگاه پیــام ن

ســیرجان بــه جهــت همــکاری تشــکر مــی شــود. 
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