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A b s t r a c t
Background & Objective: Nursing is a key profession in the healthcare 
environment, which plays a pivotal role in health and patient satisfaction. 
The improvement of the complex structures of spiritual values, beliefs, and 
attitudes in nurses is of utmost importance in maintaining the quality of the 
interactions of the services provided by these professionals. The present 
study aimed to investigate the correlation between commitment and reli-
gious orientation on the quality of nursing care.
Materials and Methods: This descriptive-correlational study was con-
ducted on all the female nurses (n=220) employed in Masoumeh Hospital 
in Qom, Iran. In total, 136 nurses were selected using the Morgan table and 
via simple random sampling. Data were collected using the Worthington 
religious commitment inventory (RCI-10), Allport-Ross religious orienta-
tion scale (ROS), and Qualipak nursing quality questionnaire (QUALPAC). 
Data analysis was performed in SPSS version 24 using multiple regression 
and correlational methods.
Results: The results of multiple correlation-coefficient regarding the effects 
of various dimensions of religious orientation on the quality of nursing care 
were significant (r=0.65; P<0.001), explaining 0.62% of the variance of 
nursing care quality. Moreover, the multiple correlation-coefficient regard-
ing the effects of various dimensions of religious commitment on the qual-
ity of nursing care were significant (r=0.93; P<0.001), explaining 0.87% of 
the variance of nursing care quality. Intrapersonal religious commitment, 
interpersonal commitment, and internal religious orientation had positive, 
significant correlations with the quality of nursing care (P<0.001). How-
ever, external religious orientation had no significant association with the 
quality of nursing care (P=0.083).
Conclusion: According to the results, the internalized religious beliefs in 
nurses could enhance their commitment and quality of work through in-
creasing their spiritual vigor.
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چکيده: 
زمينه و هدف: یکي از مشاغل کلیدي و مهم در محیط هاي بهداشتي درماني پرستاري است که نقش 
و  عقاید  ارزش ها،  پیچیده  ساختار  بهبود  دارد.  بیماران  رضایت مندی  و  سالمت  ایجاد  در  عمده ای 
نگرش های معنوی پرستاران در تعامل با کیفیت خدماتی که از سوی آنان ارائه می شود همواره از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تعهد و جهت گیری مذهبی بر کیفیت 

مراقبت های پرستاری انجام شده است. 

روش بررسی: این پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران زن شاغل 
مورگان  از جدول  استفاده  با  که  بود  نفر   220 تعداد  به  قم،  معصومه)س( شهر  بیمارستان حضرت  در 
تعداد ۱۳۶ نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها، با استفاده 
 )ROS( پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ،)RCI-10( از پرسشنامه های تعهد مذهبی ورتینگتون
با روش های  داده ها  )QUALPAC( جمع آوری شد.  کیوآلپاک  پرستاری  مراقبت  کیفیت  پرسشنامه  و 

همبستگی و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها: یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد جهت گیری مذهبی بر کیفیت مراقبت های 
پرستاری معنادار است )R=0/۶5, P<0/00۱( و به صورت مشترک 0/۶2 درصد واریانس متغیر کیفیت 
بر  مذهبی  تعهد  ابعاد  بین  چندگانه  همبستگی  همچنین ضریب  می کند.  تبیین  را  پرستاری  مراقبت های 
به صورت مشترک 0/87 درصد  معنادار است )R=0/9۳ , P<0/00۱( و  پرستاری  مراقبت های  کیفیت 
واریانس متغیر کیفیت مراقبت های پرستاری را تبیین می کند. به عالوه تعهد مذهبی میان فردی و درون فردی 
و جهت گیری مذهبی درونی با کیفیت مراقبت پرستاری ارتباط مثبت و معناداری دارند )P<0/00۱(، اما 

 .)P=0/08۳( جهت گیری مذهبی بیرونی با کیفیت مراقبت پرستاری ارتباط معناداری ندارد

در  شده  درون سازی  مذهبی  باورهای  که  باشد  واقعیت  این  مبیّن  می تواند  حاصله  نتایج  نتيجه گيری: 
پرستاران به واسطه ی افزایش قدرت معنوی باعث افزایش تعهد و کیفیت کاری در آنان می شود. 

كليد واژه ها:
مذهب، مراقبت پرستاری، 

کیفیت مراقبت، تعهد 
مذهبی، جهت گیری مذهبی
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مقدمه:
در علوم پزشکی و مراکز درمانی ایران نیز یکی از مهم ترین 
دغدغه ها، کیفیت ارائه خدمات مراقبت پرستاری است که بیش از 
پیش در سیستم های مراقبت سالمت و پرستاری مورد توجه قرار 
گرفته است که علت آن در گرو بودن سالمت و بهبود بیماران در 
با کیفیت مراقبت پرستاری ذکر شده است)۱(. دستیابی به  ارتباط 
ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری همواره مورد  راه هایی برای 
برخی  در  حتی  به طوریکه  است)2(  بوده  پرستاری  مدیران  توجه 
تاثیر  تحت  بیمارستان ها،  اعتباربخشي  و  رتبه بندي  کشورها  از 
گرفته  قرار  آن  ارائه ی  کیفیت  و چگونگی  پرستاري  مراقبت هاي 

است)۳(.
کیفیت مراقبت پرستاری، دستیابی به مطلوب ترین برآیندهای 
سالمتی است به گونه ای که خدمات ارائه شده اثربخش، کارا و 
به صرفه باشد)2(. همچنین مدیریت منابع، کنترل هزینه، اثربخشی 
مراقبت از بیمار، ارتقاء کیفیت و مسئولیت پذیری و احترام به بیمار 
از ضروریات آن برشمرده می شود)4(. لذا دستیابی به راه هایی برای 
برای  ویژه ای  اهمیت  دارای  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  ارتقاء 
مسئولین حوزه سالمت می باشد و پژوهش های زیادی را به خود 
اختصاص داده است)2( که نشان  دهند به عوامل بسیاری از جمله 
و  انسانی  ویژگی های  معنوی)۶(،  بهزیستی  فرهنگی)5(،  صالحیت 
باورهای پرستاران می تواند به ایفای بهتر نقش حرفه ای آن ها کمک 

نماید)7(. 
اجتماعی،  شناختی،  مختلف  ابعاد  دارای  و  پیچیده  انسان ها 
عاطفی و معنوی هستند. یکی از مهم ترین ابعاد انسانی، بُعد معنوی 
نشان  مطالعات  بگذارد)8(.  تأثیر  دیگر  ابعاد  بر  می تواند  که  است 
دارد.  بسزایی  تاثیر  افراد  عملکرد  بهبود  در  معنویت  که  داده اند 
در این مطالعات به دو عامل تعهد مذهبی و جهت گیری مذهبی 
کننده ی  ایجاد  به عنوان  مذهبی  تعهد  است.  شده  اشاره  کرات  به 
نگرش مثبت به دنیا تعریف شده است که به زندگی فرد معنا و 
هدف می دهد و باعث ایجاد امید، انگیزه و انرژی در فرد می شود)9( 
و نشان می دهد که یک فرد تا چه حد درگیر امور مذهبی است. 
باورها و  ارزش ها،  به  دارد  تعهد مذهبی  که  فردی  مثال  به عنوان 
تکالیف مذهبی خود پایبند و وفادار است و میزان زمان بیشتری 
و  مذهبی  پیوندجویی  انفرادی،  مذهبی  فعالیت های  صرف  را 
شرکت در فعالیت نهادهای مذهبی می کند. به عبارتی تعهد مذهبی 
میزان اهمیت باورهای مذهبی برای فرد است)۱0( که می تواند یک 
افراد  عملکرد  و  فعالیت ها  بهبود  زمینه ی  در  انگیزشی  مکانیسم 
به وجود آورد)۱۱(. افراد دارای تعهد مذهبی، همواره تعهد سازمانی 
تعهد  دارند)۱2(.  بیشتری  اثربخشی  و  بیشتر  کاری  انگیزه ی  بیشتر، 
مذهبی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: تعهد مذهبی درون فردی 
)درونی( که شامل اعتقادات و باورهای شخصی؛ و تعهد مذهبی 
میان فردی )بیرونی( که شامل فعالیت ها و اعمال مذهبی هر فرد 

می باشد)۱0(.
و  روابط  ساختار  به  بخشیدن  مرجعیت  مذهبي،  جهت گیري 
مناسبات در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه ی انسان با خدا تعریف 
نخستین   Gordon Allport روانشناسي،  است. در حوزه  شده 
داد.  قرار  بررسي  مورد  را  مذهبي  جهت گیري  که  بود  محققي 
جهت گیري  از  منظور   ،  Allport & Ross نظریه ی  براساس 
مذهبي گرایش به انجام اعمال و تفکرات مذهبي است که داراي 
دو بُعد دروني و بیروني مي باشد. درحالي که جهت گیري مذهبي 
دروني، فراگیر و داراي اصول سازمان یافته و دروني شده است، 
جهت گیري مذهبي بیروني امري خارجي و ابزاري است که براي 
قرار  استفاده  مورد  امنیت  و  مقام  قبیل  از  فردي  نیازهاي  ارضاي 
نظری،  لحاظ  به  بیرونی،  مذهبی  جهت گیری  با  افراد  می گیرد. 
با  است.  ابزاری  اهداف  دارای  که  هستند  دینی  باورهای  دارای 

خواهد  فرد  اولیه ی  نیازهای  ارضای  ابزار  دین  انگیزه ای،  چنین 
پرستاران  رفتاری  الگوهای  که  داده اند  نشان  پژوهش ها  بود)۱۳(. 
تفاوت های  تأثیر  تحت  کار،  محیط  در  استرس  مدیریت  مانند 
صیدی  پژوهش  نتایج  می گیرد)۱4(.  قرار  آنها  مذهبی  جهت گیری 
و همکاران نشان داد که جهت گیری مذهبی و عمل به باورهای 
دینی پیش بینی کننده های مناسبی برای شادکامی و سالمت روان 
هستند)۱5( و مسئولین بیمارستان ها می توانند با ایجاد فضای معنوی 
کارکنان  تعهد سازمانی  باورهای مذهبی،  تعمیق  و  توسعه  جهت 
خود را بهبود بخشند)۱۶(. همچنین حمید و دهقانی زاده در پژوهش 
تعهد سازمانی و سالمت عمومی  معنویت،  که  دادند  نشان  خود 

به طور معناداری عملکرد شغلی را پیش بینی می کنند )۱7(.
بهبود  بر  مبنی  پیشین  نتایج مطالعات  به  با توجه  در مجموع 
برنامه های  توسعه  طریق  از  کارکنان  سازمانی  تعهد  و  عملکرد 
مذهبی مانند آموزش مراقبت معنوی، تعمیق دین داری و باورهای 
علمی  مطالعات  انجام  عدم  همچنین  کارکنان)۱۶(،  بین  در  مذهبی 
مرتبط با تعهد و جهت گیری مذهبی کارکنان در ایران، اجرای این 
مطالعه را بیش از پیش ضروری ساخت. لذا محقق بر آن شد که 
تا در بررسی تعهد و جهت گیری مذهبی از نظریه پردازانی همچون 
Allport استفاده نماید تا نتایج آن در سطح جهانی قابل استفاده 
باشد. همچنین این مطالعه سعی کرد تا باورهای عمومی مرتبط با 
کیفیت کار پرستاران متعهد مذهبی را مورد مطالعه قرار دهد به امید 
آن که نتایج این مطالعه شاخصی برای جذب نیروهای پرستاری در 
سطح ملی و وزارتی باشد. با توجه به مطالب پیش گفت، پژوهش 
حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری بر اساس 

تعهد مذهبی و جهت گیری مذهبی انجام شد.
روش بررسی

Pre- )مطالعه حاضر یک مطالعه همبستگی از نوع پیش بین 
dictive- correlational design( است. جامعه آماری شامل 
معصومه)س(  بیمارستان حضرت  در  زن شاغل  پرستاران  تمامی 
از  استفاده  با  که  بود  نفر  تعداد 220  به  قم در سال ۱۳97،  شهر 
جدول مورگان تعداد ۱۳۶ نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی 
از  نفر  انتخاب شدند. شایان ذکر است یک  نمونه  به عنوان  ساده 
نشد  پژوهشگر  با  همکاری  ادامه  به  حاضر  نمونه  گروه  اعضای 
مطالعه  به  ورود  معیار  یافت.  تقلیل  نفر   ۱۳5 به  نمونه  تعداد  و 
شامل داشتن سابقه کاری بیش از سه ماه به عنوان پرستار و عدم 
بود.  دولتی(  و  خصوصی  از  )اعم  بیمارستان ها  سایر  در  اشتغال 
معیار خروج از مطالعه، شاغل بودن پرستار در سایر بیمارستان ها 
شد.  گرفته  نظر  در  خصوصی  و  دولتی  بیمارستان های  از  اعم 
جمعیت  اطالعات  پرسش نامه  شامل  داده ها  جمع آوری  ابزار 
شناختی و نسخه های فارسی پرسش نامه تعهد مذهبی ورتینگتون 
)RCI-10(، پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت )ROS( و 
 )QUALPAC( کیوآلپاک  پرستاري  مراقبت  کیفیت  پرسش نامه 

بود. 
متغیرهای  شامل  شناختی  جمعیت  اطالعات  پرسش نامه 
توسط  پرسش نامه  این  که  بود  سن  و  خدمت  سنوات  جنسیت، 
مذهبی  تعهد  پرسش نامه  فارسی  نسخه  بود.  شده  تدوین  محقق 
سوال   ۶ که  میباشد  سوال   ۱0 دارای   )RCI-۱0( ورتینگتون 
مذهبی  تعهد  آن،  دیگر  4 سوال  و  درون فردی  مذهبی  تعهد  آن، 
طیف  به صورت  پرسش نامه  نمره گذاری  می سنجد.  را  میان فردی 
لیکرت 5 نقطه ای می باشد که نمره گزینه ی به هیچ وجه در مورد 
من صدق نمی کند=۱، تا حدودی در مورد من صدق می کند=2، 
صدق  من  مورد  در  خیلی  می کند=۳،  صدق  من  مورد  در  نسبتا 
حداکثر  است.  می کند=5  من صدق  مورد  در  کامال  و  می کند=4 
نمره ای که فرد از این پرسش نامه کسب خواهد کرد 50 می باشد 
که نمرات 20 و کمتر از آن نشان دهنده میزان تعهد مذهبی ضعیف، 

مجید ضرغام حاجبی و همکاران.  بررسي ارتباط تعهد و جهت گیری مذهبی برکیفیت مراقبت پرستاري
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نمرات بین 20 تا ۳0 میزان تعهد مذهبی متوسط و نمرات باالتر 
از ۳0 میزان تعهد مذهبی قوی است)۱0(. پایایی پرسش نامه تعهد 
 ،0/9۳ آزمون  کل  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده  با  مذهبی 
زیرمقیاس تعهد مذهبی درون فردی 0/92و زیر مقیاس تعهدمذهبی 

میان فردی 0/87گزارش شده است)۱8(.
آلپورت  مذهبی  جهت گیری  پرسش نامه  فارسی  نسخه 
برای   Allport & Ross توسط   ۱950 سال  در   )ROS(
سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهب تهیه شد)۱۳(. این 
ایران در سال ۱۳78 ترجمه و هنجاریابی شد که  پرسش نامه در 
شامل 2۱ عبارت است که سواالت ۱ تا ۱2 جهت گیری مذهبی 
بیرونی و سواالت ۱۳ تا 2۱ جهت گیری مذهبی درونی را می سنجد. 
نمره گذاری پرسش نامه به صورت طیف لیکرت 4 نقطه ای از کامال 
موافقم=4، تقریبا موافقم=۳، تقریبا مخالفم=2 و کامال مخالفم=۱ 
به صورت  پرسش نامه  این   ۱،4،5،7،8،۱0 سواالت  ولی  می باشد 
اساس  بر  پرسش نامه  این  اعتبار  می شود.  نمره گذاری  معکوس 
جهت گیری  کرونباخ  آلفای  و   )۱9(0/7۳ ایران  در  کرونباخ  آلفای 
مذهبی بیرونی 0/7۱ و جهت گیری مذهبی درونی 0/۶2 در بررسی 

مقیاس یاد شده گزارش شده است)20(.
کیفیت  و  مراقبت  به  مربوط  داده هاي  جمع آوري  جهت 
پرستاری  مراقبت  کیفیت  پرسش نامه  فارسی  نسخه  از  پرستاري 
کیوآلپاک )QUALPAC()2۱( استفاده شد. این پرسش نامه داراي 
۶5 سوال در سه بُعد رواني- اجتماعي، ارتباطي و جسمي است. 
از  نقطه ای   5 لیکرت  طیف  به صورت  پرسش نامه  نمره گذاری 
موردي  و  همیشه=4  اوقات=۳،  بیشتر  گاهي=2،  ندرت=۱،  “به 
ندارد=0” می باشد. در این پرسش نامه کسب نمرات بین ۶5 تا 87 
نشان دهنده ی میزان کیفیت مراقبت پرستاري در حد پایین، نمرات 
بین 87 تا ۱74 میزان کیفیت مراقبت پرستاري در حد متوسط و 
نمرات باالتر از ۱74 میزان کیفیت مراقبت پرستاري در حد باال 
با  را  پرسشنامه  این  درونی  همسانی  پژوهشی  در  رضایی  است. 

استفاده از آلفای کرونباخ 0/940 گزارش کرده است)22(.
 SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  پرسش نامه ها،  اعتماد  قابلیت 
نسخه 24 و با روش آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر سنجیده شد 
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 ،0/72 مذهبی  جهت گیری  پرسش نامه  برای  درونی  هم سانی  که 
مراقبت های  کیفیت  تعهد مذهبی 0/88 و پرسش نامه  پرسش نامه 

پرستاری 0/9۶ به دست آمد.
آزاد اسالمی  از دانشگاه  از کسب کد اخالق  پژوهشگر پس 
مجوزهای  اخذ  و   )IR.IAU.QOM.REC.1397.047( قم 
الزم، شخصا پرسشنامه ها را به صورت فردی به واحدهای پژوهش 
توزیع کرد و پس از ارائه توضیحات الزم و دادن زمان کافی برای 
پر کردن پرسش نامه ها، در همان روز پرسش نامه ها را جمع آوری 
کرد. از جمله مالحظات اخالقی که در این پژوهش مورد توجه 
کسب  پژوهش،  در  اعضا  شرکت  بودن  اختیاری  گرفت:  قرار 
رضایت نامه کتبی از اعضای نمونه، دادن اطمینان خاطر به واحد 
رعایت  شده،  کسب  اطالعات  بودن  محرمانه  به  نسبت  پژوهش 
صداقت در جمع آوری اطالعات، ثبت، تجزیه و تحلیل اطالعات 
و ارائه گزارش نتایج به دور از هرگونه سوگیری و تمایل شخصی 

و حرفه ای می باشد. 
 SPSS نرم افزار  وارد  ابتدا  پژوهش  این  از  داده های حاصل 
نسخه 20 شدند و مورد پاالیش قرار گرفتند. سپس با روش های 
آماری کلوموگروف– اسمیرونوف، ماتریس هم بستگی و رگرسیون 
چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. جهت انجام کلیه آزمون ها، خطای 

5 درصد )سطح اطمینان 95 درصد( در نظر گرفته شد.
یافته ها

تکمیل  را  پرسش نامه ها  که  نمونه  گروه  اعضای  سنی  دامنه 
کردند بین 20 تا ۶0 سال بود که ۳۳/۶٪ افراد بین 20 تا ۳0 سال، 
44/2٪ افراد بین ۳0 تا 40 سال، ۱7/۶٪ افراد بین 40 تا 50 سال و 
۱/7٪ افراد بین 50 تا ۶0 سن داشتند؛ لذا بیش ترین افراد نمونه در 
گروه سنی ۳0 تا 40 سال قرار داشتند. از نظر سابقه کاری ٪۳۳/9 
از آن ها کمتر از 5 سال، ۳۱/۳٪ بین 5 تا ۱0 سال، 24/5٪ بین ۱0 تا 
۱5 سال، ۶/7٪ بین ۱5 تا 20 سال، ۱/۶٪ بین 20 تا 25 سال و ٪۱/۶ 
بین 25 تا ۳0 سال دارای سابقه کاری بودند. هم چنین همه افراد 
نمونه ٪۱00 مونث بودند. در جدول شماره ۱ میانگین و انحراف 

معیار متغیرهای مورد پژوهش نشان داده شده است.

جدول۱. میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش

انحراف معیارمیانگینتعداد متغیر

۱۳529/80۶/75۳تعهد مذهبی

۱۳559/08۶/49۶جهت گیری مذهبی

۱۳5۱98/۶5۳0/۱0۱کیفیت مراقبت پرستاری

آزمون  از  استفاده  با  متغیرها  توزیع  بودن  نرمال  فرض 
کلوموگروف- اسمیرونوف بررسی شد و نتایج در جدول شماره2 

امکان  لذا  و  برخوردارند  طبیعی  توزیع  از  داده ها  که  داد  نشان 
استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره وجود داشت. 

جدول2. نتایج آزمون کلوموگروف– اسمیرونوف برای بررسی توزیع داده ها

z sigمتغیر پژوهش

۳80/۳4 /۱تعهد مذهبی

0/790/55جهت گیری مذهبی

0/7۳0/۶۶کیفیت مراقبت پرستاری
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سپس ضرایب هم بستگی متغیرهای پیشبین )تعهد مذهبی و 
پرستاری(  مراقبت  )کیفیت  مالک  متغیر  و  مذهبی(  جهت گیری 
است.  شده  آورده  شماره۳  جدول  در  آن  نتایج  که  شد  بررسی 
نشان  پژوهش  متغیرهای  بین  هم بستگی  ضرایب  که  همان طور 

است  شده  رعایت  چندگانه  هم خطی  عدم  پیش فرض  می دهد 
پژوهش  فرضیه های  آزمون  برای  رگرسیون  تحلیل  از  می توان  و 

استفاده کرد. 

جدول۳. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه

کیفیت مراقبت پرستاریجهت گیری مذهبیتعهد مذهبیمتغیرها

۱تعهد مذهبی

۱**0/584جهت گیری مذهبی

۱**0/۱۱۳-**0/۱22کیفیت مراقبت پرستاری

P≥0۱**                                                                                                                                                        

این پژوهش دارای دو فرضیه به شرح زیر بود:
کیفیت  می تواند  بیرونی(  و  )درونی  مذهبی  جهت گیری   -۱

مراقبت های پرستاری پرستاران را پیش بینی نماید.
کیفیت  )میان فردی و درون فردی( می تواند  تعهد مذهبی   -2

مراقبت های پرستاری پرستاران را پیش بینی نماید.
تحلیل  آماری  روش  از  فرضیه ها  آزمون  برای  پژوهشگر 
مولفه های  تاثیر  میزان  بتواند  تا  کرد  استفاده  چندگانه  رگرسیون 
جهت گیری مذهبی )درونی و بیرونی( و تعهد مذهبی )میان فردی 
کند.  محاسبه  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  بر  را  درون فردی(  و 
جدول شماره 4 نشان می دهد که ضریب هم بستگی چندگانه بین 
ابعاد جهت گیری مذهبی بر کیفیت مراقبت های پرستاری معنادار 
است )R=0/۶5 , P<0/00۱( و به صورت مشترک 0/۶2 درصد 

بر  تبیین می کند.  را  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  متغیر  واریانس 
اساس ضرایب استاندارد شده بتا مندرج در جدول شماره 4، در 
صورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش یک واحد در جهت گیری 
مراقبت های  کیفیت  در  کاهش  واحد   0/۱5 با  بیرونی  مذهبی 
با  درونی  مذهبی  در جهت گیری  واحد  افزایش یک  و  پرستاری 
0/57 واحد افزایش در کیفیت مراقبت های پرستاری همراه است، 
لذا فرضیه اول تایید شد و جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی 
بیمارستان  پرستاران  پرستاری،  مراقبت های  کیفیت  می توانند 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها شهرستان قم را پیش بینی نمایند؛ 
مراقبت  کیفیت  با  درونی  مذهبی  جهت گیری  که  ترتیب  این  به 
مذهبی  با جهت گیری  و  معنادار(  )مثبت  مستقیم  رابطه  پرستاری 

بیرونی رابطه معکوس )منفی و معنادار( دارد.

جدول4. نتایج تحلیل رگرسیون و تأثیر جهتگیری مذهبی بر کیفیت مراقبتهای پرستاری

سطح معناداریمیزان tضریب استاندارد شده بتاخطای معیارضریب Bمتغیرهای پیشبینمتغیر مالک

کیفیت مراقبتهای 
پرستاری

بیرونی

درونی

-0/۶94

0/4۳0

0/۳97

0/0۳0

-0/۱5

0/57

-۱/74۶

۱5/۳40

0/000

0/000

R=0/۶5                    R2 =  0/۶2                 F=۳22/۱2

همچنین جدول شماره 5 نشان میدهد که ضریب همبستگی 
پرستاری  مراقبتهای  کیفیت  بر  مذهبی  تعهد  ابعاد  بین  چندگانه 
معنادار است )R=0/9۳ , P<0/00۱( و به صورت مشترک 0/87 
درصد واریانس متغیر کیفیت مراقبتهای پرستاری را تبیین میکند. 
بر اساس ضرایب استاندارد شده بتا مندرج در جدول شماره 5، 
در صورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش یک واحد در تعهد 
مراقبتهای  افزایش در کیفیت  با 0/۱2 واحد  مذهبی درون فردی 
پرستاری و افزایش یک واحد در تعهد مذهبی میان فردی با 0/5۱ 
لذا  میشود،  همراه  پرستاری  مراقبتهای  کیفیت  در  افزایش  واحد 

فرضیه دوم تایید شد. به عبارتی تعهد مذهبی درون فردی میتواند 
کیفیت مراقبتهای پرستاری پرستاران بیمارستان حضرت معصومه 
که  ترتیب  این  به  نمایند  پیش بینی  را  قم  سالم اهلل علیها شهرستان 
مستقیم  رابطه  پرستاری  مراقبت  کیفیت  با  درونی  مذهبی  تعهد 
)مثبت معنادار( دارد. همچنین تعهد مذهبی میان فردی نیز میتواند 
کیفیت مراقبتهای پرستاری پرستاران بیمارستان حضرت معصومه 
که  ترتیب  این  به  نمایند  پیش بینی  را  قم  سالم اهلل علیها شهرستان 
مستقیم  رابطه  پرستاری  مراقبت  کیفیت  با  درونی  مذهبی  تعهد 

)مثبت معنادار( دارد.
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بحث 
تعهد مذهبی می تواند  و  داد جهت گیری مذهبی  نشان  نتایج 
فرضیه  تایید  کند.  پیش بینی  را  پرستاری  مراقبت های  کیفیت 
می تواند  مذهبی  جهت گیری  که  داد  نشان  پژوهش  این  اول 
ترتیب  این  به  کند.  پیش بینی  را  پرستاری  مراقبت های  کیفیت 
رابطه  پرستاری  مراقبت  کیفیت  با  که جهت گیری مذهبی درونی 
کیفیت  با  بیرونی  مذهبی  جهت گیری  و  معنادار(  )مثبت  مستقیم 
این  داشت.  معنادار(  و  )منفی  معکوس  رابطه  پرستاری  مراقبت 
آن ها  است.  هم سو  همکاران  و  دهقانی زاده  پژوهش  با  یافته، 
نشان دادند که معنویت، تعهد سازمانی و سالمت عمومی به طور 
معناداری عملکرد شغلی را پیش بینی می کنند)۱7(. هم چنین هم سو با 
این پژوهش، نتایج مطالعه ی عباسی بافقی و همکاران نشان داد که 
تعالیم و باورهاي دیني مي تواند فرد را به سوي کمال و تعالي و در 
نتیجه رضایت مندي بیشتري سوق دهد. آن ها هم چنین نشان دادند 
که کساني که در زمینه دین، به اعتقاد و یقین قلبي رسیده باشند، 
در همدلي، درک، مسئولیت پذیري و انعطاف پذیري توفیق بیشتري 
کسب خواهند کرد)2۳(. هم راستا با یافته های پژوهش حاضر نتایج 
پژوهش حسین ثابت و مومی پور با هدف بررسی رابطه میزان عمل 
به باورهای دینی و جهت گیری مذهبی با شادکامی در دانشجویان 
انسان  به  را  زندگي  بودن  معنادار  احساس  مذهب  که  داد  نشان 
داده و مروج زندگي سالم است)24(. محقق علت این هم سویی را 
با توجه به تعریف Gordon Allport از جهت گیری مذهبی و 
یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر در این امر می جوید که 
پرستاران با جهت گیری مذهبی درونی، ساختار روابط خود را در 
پرتو رابطه با قدرت متعالی، سازمان داده و درونی کرده اند. هم چنین 
ایشان از فعالیت های مذهبی برای تغییر تمرکز از منبع استرس به 
نیروهای تعالی دهنده استفاده می کنند که همین امر موجب دوری 
از یأس، امیدوار شدن،  افزایش صبر و شکیبایی، کاهش فشارهای 
روانی و در نتیجه ایجاد انرژی الزم برای ارائه خدمات با کیفیت تر 
تاکید  فردی  ترجیحات  ارزش ها و  بر  افرادی  خواهد شد. چنین 
مذهبی  جهت گیری  معنادار  منفی  رابطه  هم چنین  دارند.  بیشتری 
که  هست  تبیین  قابل  جهت  این  از  پرستاری  کیفیت  با  بیرونی 
شیوه  با  پرستاران  درونی  مذهبی  باورهای  و  ارزش ها  اعتقادات، 
زندگی آنان از جمله ارائه خدمات پرستاری باکیفیت پیوند خورده 
و باعث شکوفایی هویت معنوی و زمینه ساز تحول مثبت در ارائه 
ارضای  ابزار  به عنوان  آنان  توسط  هرگز  و  شود  خدمات  کیفیت 
نیازهای اولیه به کار نخواهد رفت. پژوهش گر معتقد است که در 

اسالمی  فرهنگ  داشتن  قم،  مذهبی  در شهر  به خصوص  و  ایران 
ایرانی، روحیه دینی، تعصبات مذهبی و مدنظر قرار دادن اخالق و 
انسانیت باعث ارتقاء روحیه مراقبتی و مسئولیت پذیری پرستاران 
باکیفیت پرستاری به صورت متعهدانه  نتیجه ارائه خدمات  و در 

می گردد.
مذهبی  تعهد  که  داد  نشان  پژوهش  این  دوم  فرضیه  تایید 
این  به  کند.  پیش بینی  را  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  می تواند 
ترتیب که جهت گیری مذهبی اعم از درونی و بیرونی با کیفیت 
مراقبت پرستاری رابطه مستقیم )مثبت معنادار( داشت. این یافته، 
پژوهشی  در  آن ها  است.  هم سو  همکاران  و  فرخی  یافته های  با 
معنای  با  اخالقی  هوش  و  مذهبی  تعهد  رابطه  بررسی  هدف  با 
زندگی پرستاران به این نتیجه رسیدند که نیروی حاصل از تعهد 
مذهبی می تواند بر سالمت و قدرت پرستاران موثر باشد و تعهد 
مذهبی می تواند باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به دنیا، دادن معنا 
در  انرژی  و  انگیزه  و  امید  ایجاد  و هم چنین  زندگی  به  و هدف 
پرستاران شود)9(. هم راستا با نتایج این مطالعه، Mitroff نشان داد 
که تعهد مذهبی می تواند به عنوان یک مکانیزم انگیزشی، زمینه ساز 
بهبود فعالیت ها و عملکردهای افراد شود)۱۱(. به عقیده محقق دلیل 
هم سویی این نتایج شاید این باشد که افراد دارای تعهد مذهبی، 
همواره تعهد سازمانی و انگیزه کاری بیشتری را در خود احساس 
می کنند و به اثربخش و کارا بودن خود اعتقاد بیشتری دارند و آثار 
روانشناختی و جسمانی قدرت های معنوی از جمله دعا و اتصال 
با خالق را در موفقیت های خود بیشتر درک می کنند. هم چنین در 
مذهبی  تعهد  که  است  معتقد  پژوهش گر  فرضیه  این  تایید  تبیین 
یک مکانیزم انگیزشی را در پرستاران بوجود می آورد که زمینه ساز 
بهبود عملکرد و فعالیت های آنان خواهد بود. این مکانیزم انگیزشی 
بر روی رشد شناختی،  شیوه زندگی و طرز تفکر پرستاران تاثیر 
می گذارد. زمانی که فرد با ارزش های متضاد در حرفه ی پرستاری 
مواجه می شود مرتبا به ارزیابی اعتقادات و ارزش های درونی خود 
می پردازد و از طریق تعهد مذهب خود را از این سردرگمی نجات 
میدهد. چنین فردی سعی در کسب هویت موفق از طریق تاکید 
نیز  عمل  در  و  دارد  قدرتمند  یاری دهنده ی  به عنوان  خداوند  بر 
برای حل مسائل زندگی و مقابله موثر با مشکالت شغلی و ایفای 
پایبند،  عملکرد اجتماعی خود را به باورها و ارزش های مذهبی 
وفادار و متعهد می بیند و انگیزهی کاری بیشتر و اثربخشی بیشتری 
از خود نشان خواهد داد که همگی در ارتقای کیفیت مراقبت های 

پرستاری نمود خواهد کرد.

جدول5. نتایج تحلیل رگرسیون و تأثیر تعهد مذهبی بر کیفیت مراقبت های پرستاری

سطح معناداریمیزان tضریب استاندارد شده بتاخطای معیارضریب Bمتغیرهای پیش بینمتغیر مالک

تعهد مذهبی
درون فردی

میان فردی

0/5۶

0/۳۶

0/۳8۳

0/02۱

0/۱2۶

0/5۱2

۱/4۶۳

4/۶۳2

0/000

0/000

R=0/9۳                    R2=0/87                   F=850/۳7
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 نتيجه گيری
از نتایج این تحقیق چنین می توان نتیجه گرفت قدرت معنوی 
حاصل از تعهد و جهت گیری مذهبی با جریان در جسم و روان 
فرد، می تواند بر قدرت خوب بودن وی سهیم باشد و باعث ایجاد 
نگرش مثبت نسبت به دنیا، امید، انگیزه و انرژی در فرد شود و 
به زندگی وی معنا و هدف دهد. هم چنین افزایش دانش فرهنگی 
شناسایی  مذهب،  کردن  درونی  به منظور  پرستاری  دانشجویان 
عوامل مذهبی و تامل در مورد این که چگونه مراقبت های پرستاری 
تحت تاثیر عوامل مذهبی قرار می گیرد باعث ارائه خدمات ایمن، 
موثر و باکیفیت پرستاری خواهد شد)25(. از جمله محدودیت های 
این پژوهش می توان به عدم وجود پیشینه کافی، عدم استفاده از 
سایر روش های جمع آوری اطالعات مانند مصاحبه به جهت تایید 
جامعه  در  پژوهش  این  انجام  و  مطالعه  این  از  یافته های حاصل 
مشابه  مطالعات  در  می شود  پیشنهاد  لذا  کرد.  اشاره  زنان  آماری 
از مصاحبه به عنوان ابزاری جهت تایید داده های جمع آوری شده 
پذیرد  انجام  کشور  نقاط  سایر  در  پژوهش  این  و  شود  استفاده 
هم چنین  کرد.  تبیین  و  مقایسه  احسن  نحو  به  را  نتایج  بتوان  تا 
فعالیت های  با محوریت مذهب و  آموزشی  برگزاری کارگاه های 
ارتقای  جهت  کارکنان  خدمت  ضمن  دوره های  به عنوان  مذهبی 
سطح مذهب و باورهای دینی و ایجاد فضای مناسب برای ترویج 

و گسترش ابعاد مذهبی و معنوی افراد پیشنهاد می شود.

كاربرد یافته های پژوهش در بالين:
با توجه به یافته های بدست آمده می توان گفت، برخورداری 
پرستاران از سطح مطلوب اعتقادات مذهبی و داشتن تعهد مذهبی 
منجر به این می شود که پرستار بداند، یک ناظر در تمام لحظات 
شیفت بر اعمال او نظارت دارد و بر همین اساس خدمات خود 
ارتقای وجدان کاری، مسئولیت  انجام دهد.  انگیزه  با  را کامل و 
پذیری، افزایش صداقت، اعتماد و تعهد، بهبود نگرش های شغلی، 
رضایت و مشارکت در محیط کار، افزایش خالقیت و بهره وری 
و کاهش تمایل به ترک کار از دیگر مزایای داشتن سطح مطلوب 

مذهب می باشد.
تعارض منافع

نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را گزارش نکرده اند.
تشکر و قدردانی

قدردانی  و  تشکر  مراتب  مقاله،  این  نویسندگان  بدین وسیله 
معصومه)س(  حضرت  بیمارستان  پرستاران  کلیه  از  را  خود 
کد  با  پایان نامه  اجرای  در  را  ما  حوصله  و  صبر  با  که  قم  شهر 
۱54207029۶200۳ مصوب ۱۳98/۱0/۳0 دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد قم تصویب یاری فرمودند، اعالم می دارند.
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