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قدمه:م
افراد در مقایسه با هر هدف دیگري در بیشتر 

زندگی، زمان بیشتري را صرف کار یا شغل خود
رسد که داشتن شغل و بنابراین به نظر می؛ کنندمی

تر از آن رضایت از شغل مورد نظر از عوامل اصلی مهم
شامل سالمت روان در افراد باشد. رضایت شغلی 

به ت و نگرش مثبت افراد نسبت ها، انتظارانیازها، ارزش
محیط کار و فضایی است که است و متأثر ازشانشغل

). نتایج تحقیقات نشان 1(کنند میدر آن فعالیت 
دهد که رضایت شغلی از عناصر کلیدي در می

ها بوده و موجب افزیش تولید، باروري و بقاء سازمان
). یکی از مشاغلی که رضایت 2شود (کارکنان می

و در مجموع سالمت روان افراد شاغل در آن شغلی 
زا باشد، شغل پرستاري است. با توجه با استرسمهم می

هاي اخیر شاهد افزایش بودن شغل پرستاري در سال
میزان استرس در فضاي کاري این قشر از افراد هستیم 
و این موضوع سالمت و ایمنی پرستاران و بیماران را 

می با بیماران، دائ. مواجهۀ)3دهد (ار میتحت تأثیر قر
حس مسئولیت در برابر افراد بیمار، کار در محیط 
بالینی، دیدن بیماران در حال مرگ، عدم امکانات الزم 

بینی بودن برخی از در فضاي کار، غیر قابل پیش
زا موجب کاهش ها و دیگر عوامل استرسموقعیت

. شودتوانایی بالقوه و رضایت از شغل در پرستاران می

چکیده:
این افرادزا بودن شغلاسترسشناسایی عوامل مرتبط با رضایت شغلی پرستاران به علت:زمینه و هدف

در داراي اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بهزیستی معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس
باشد.بینی رضایت شغلی پرستاران میپیش

نفر 53نفر مرد و 42تحلیلی که جامعه آماري آن را کلیه پرستاران (-پژوهش توصیفیدر اینروش بررسی:
پرستار 93تعداد .دادندتشکیل می1392پارس آباد در سال زن) بیمارستان هاي امام خمینی و ارس شهرستان

هاي آوري اطالعات از پرسشنامهجمعگیري در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. برايبا روش نمونه
و رضایت شغلی استفاده شد و نقش بهزیستی معنوي و راهبردهاي بهزیستی معنوي، راهبردهاي مقابله با استرس

بینی رضایت شغلی پرستاران بررسی و روابط بین متغیرها تعیین شد.له با استرس در پیشمقاب
با رضایت شغلی رابطه دارند با استرسو راهبردهاي مقابلهکه بهزیستی معنوينشان دادنتایجها:یافته

)01/0<P.(متغیرکهبه طوري) 30/0بهزیستی معنوي=β23/0مقابله با استرس () و راهبردهاي=β قادر به (
.باشندبینی رضایت شغلی پرستاران میپیش

مقابله با استرس قابل رضایت شغلی پرستاران توسط متغیرهاي بهزیستی معنوي و راهبردهايگیري:نتیجه
شود که روانشناسان و مشاوران جهت باال بردن میزان رضایت شغلی بینی است؛ بنابراین پیشنهاد میپیش

.پرستاران، نقش بهزیستی معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس را مورد توجه قرار دهند

.بهزیستی معنوي، راهبردهاي مقابله با استرس، رضایت شغلی، پرستارانهاي کلیدي:واژه
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زا بودن شغل پرستاري تأثیرات منفی روي استرس
سالمت روانی و جسمی این افراد دارد و منجر به 

اي، تنش روده-عروقی، معدي-مشکالت قلبی
قراري، سردردها، مشکالت خواب، بیعضالنی، 

ریزي ). بنابراین برنامه4شود (اضطراب و افسردگی می
یق توجه به براي تأمین بهداشت روانی پرستاران از طر

شناختی نظیر بهزیستی معنوي هاي مثبت رواننقش سازه
راهبردهاي مقابله با استرس در جهت رضایت شغلی و

.رسدپرستاران مهم به نظر می
توان حسی از ارتباط با بهزیستی معنوي را می

دیگران، داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن 
اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف کرد. طبق 

بهزیستی معنوي یک Brusekو Mobergنظر 
چند بعدي است که شامل یک بعد عمودي و ة ساز

یک بعد افقی است. بعد عمودي آن به ارتباط با خدا و 
احساس هدفمندي در زندگی و بعد افقی آن به 

رضایت از آن بدون در نظر گرفتن مذهب خاص اشاره 
قد است که بهزیستی معنوي معتEllison).5دارد (

اجتماعی و یک عنصر مذهبی - شامل یک عنصر روانی
است. بهزیستی مذهبی بیانگر ارتباط با یک قدرت برتر 
یعنی خدا است و بهزیستی وجودي بیانگر احساس فرد 

دهد اینکه چه کسی است، چه کاري و چرا انجام میاز
اشد. هم بهزیستی مذهبی و بو به کجا تعلق دارد، می

هم بهزیستی وجودي شامل تعالی و حرکت فراتر از 
). تحقیقات متعددي در حمایت از این 6باشند (خود می

تواند کارکرد روانی و فرضیه که بهزیستی معنوي می
را تقویت کند، وجود دارد. همچنین فردسازگاري
داري بین نمرات بهزیستی معنوي و معنیهاي همبستگی

) و امیدواري 7متغیرهایی از قبیل رضایت از زندگی (
اي که ) گزارش شده است. عالوه بر این در مطالعه8(

و همکاران با هدف بررسی رابطه Traceyتوسط 
نتایج بهزیستی معنوي و رضایت شغلی انجام گرفت،

نشان داد که بهزیستی معنوي و دو خرده مقیاس آن 
مثبتی یستی مذهبی و بهزیستی وجودي رابطۀیعنی بهز

). در 9با رضایت شغلی در کارکنان بزرگسال دارند (

واقع بهزیستی معنوي رابطه مثبتی با بسیاري از 
هاي سالمتی دارد. شناختی و دیگر سازهمتغیرهاي روان

االي بهزیستی معنوي با رضایت براي مثال سطوح ب
زناشویی، سالمت جسمی، سازگاري اجتماعی، 

آوري در اي سطح باال و قوي، تابهاي مقابلهمهارت
ایطی که فرد تحت استرس است، مواقع بحرانی و شر

). محققان معتقدند افرادي که 10،11مثبتی دارد (رابطۀ
گیري قوي معنوي و حس مثبت بهزیستی از جهت

برخوردارند، عالئم بیماري روانی و از دست معنوي 
دادن توانایی تولید را در محیط کار کمتر نشان 

.)12دهند (می
کی دیگر از متغیرهاي مرتبط با رضایت ی

هاي مقابله، کنترل هاي مقابله است. شیوهشغلی، شیوه
فعال در شرایط استرس است که به نحوه آماده شدن 

رژي دادن و تقویت فرد، هدایت کردن، مدیریت، ان
یابی (تشخیص کردن، نظارت بر رفتار، هیجان و جهت

یا چگونگی شکست خوردن افراد از این موقعیت)، 
در . )13زا اشاره دارد (ها در شرایط استرسمؤلفه

هاي مقابله با رضایت پژوهشی مشخص شد که شیوه
). 14(شغلی در پزشکان شاغل تمام وقت رابطه دارد

بزرگسال انجام نمونۀ178که روي ي دیگرمطالعۀدر 
اي هاي مقابلهشد، نتایج نشان داد که استفاده از مهارت

با افزایش حس بهزیستی و سطوح باالي رضایت از 
زندگی در بزرگساالن رابطه دارد و هرگونه افزایش در 
سطح رضایت از زندگی منجر به باال رفتن سطح 

). در پژوهش دیگري نیز 15شود (رضایت شغلی می
ین راهبردهاي مقابله با استرس، مشخص شد که ب

استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران رابطه 
اي فعال و ). از طرفی راهبردهاي مقابله16وجود دارد (
مثبتی با رضایت شغلی در پرستاران بخش سازنده رابطۀ

توان گفت که بهبود اتاق عمل دارد؛ به عبارتی می
پرستاران منجر به رضایت شغلی ايهاي مقابلهشیوه

).17شود (می
پرستاري از مشاغل با توجه به اینکه حرفۀ

رود و ممکن است که استرس به شمار میحساس و پر
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ثیر منفی أگونه مشاغل روي رضایت شغلی افراد تاین
د و همچنین به علت کم بودن منابع پژوهشی در نبگذار

این زمینه در کشور، شناخت عوامل مرتبط با رضایت 
هاي رستاران نظیر بهزیستی معنوي و شیوهشغلی در پ

مقابله با استرس در این افراد حائز اهمیت است؛ از 
هاي مقابله با طرفی نقش بهزیستی معنوي و شیوه

استرس در رضایت شغلی بیشتر روي مشاغل مختلف 
نقش بهزیستی انجام شده است و به ویژه در زمینۀ

شی معنوي در رضایت شغلی جامعه پرستاران پژوه
بنابراین پژهش حاضر در جهت ؛انجام نشده است

ال است که آیا بین بهزیستی گویی به این سؤپاسخ
شغل هاي مقابله با استرس با رضایت از معنوي و شیوه

در پرستاران رابطه وجود دارد؟

روش بررسی:
تحلیلی، همبستگی -پژوهش توصیفیدر این

متغیرهاي مطالعه تعیین شد. جامعۀ آماري تحقیق بین
هاي پرستاران زن و مرد در بیمارستانشامل کلیۀ

شهرستان پارس آباد (بیمارستان امام خمینی و ارس) در 
،بود. با در نظر گرفتن احتمال افت نمونه1392سال 

نفر از جامعه آماري تحقیق با روش 100تعداد 
دلیل نقص در شدند. بهگیري در دسترس انتخابنمونه
نفر از افراد مورد مطالعه از تحلیل نهایی 7ها، تعداد پاسخ

نفر از آن ها وارد 93کنار گذاشته شد و نهایتاً پاسخ 
.تحلیل گردید

ابزار مطالعه شامل: مقیاس بهزیستی معنوي، 
د؛ بویرضایت شغلهاي مقابله و پرسشنامۀشیوهۀپرسشنام

مقیاس بهزیستی - 1اند:ائه شدهکه در زیر به تفصیل ار
=Spiritual wellbeing scale)معنوي SWBS) این :
1982در سال Ellisonو Paloutzianتوسط آزمون

10سؤال و دو خرده مقیاس است. 20ساخته شد و شامل 
بهزیستی سؤال فرد آزمون مربوط به خرده مقیاس 

رضایت بخش با مذهبی بوده و میزان تجربۀ فرد از رابطۀ
سؤال زوج 10دهد و خدا را مورد سنجش قرار می

مربوط به خرده مقیاس بهزیستی وجودي است که 

سنجد. مقیاس پاسخگویی به احساس هدفمندي را می
اي (کامالً درجه6سؤاالت به صورت طیف لیکرت 

موافقم، تا حد زیادي موافقم، موافقم، مخالفم، تا حد 
گذاري مخالفم) است. نمرهزیادي مخالفم و کامالً 

ة گذاري مقیاس سه نمراست و با نمره6تا 1ها از سؤال
کل بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي و نمرةبهزیستی 

20آید. در این مقیاس حداقل نمره معنوي به دست می
120ترین میزان بهزیستی معنوي) و حداکثر نمره (پایین

باشد. در پژوهشی (باالترین میزان بهزیسنی معنوي) می
ضرایب آلفاي کرونباخ بهزیستی مذهبی و وجودي و 

گزارش 93/0و91/0، 91/0کل مقیاس به ترتیب برابر با 
پایایی این مقیاس در دیگر پژوهش، . )18(شده است 

روي دانشجویان دختر و پسر از طریق آلفاي کرونباخ 
مذهبی و براي کل مقیاس و خرده مقیاس بهزیستی

، 82/0، 90/0اس بهزیستی وجودي به ترتیب خرده مقی
81/0، 78/0، 85/0و با روش بازآزمایی به ترتیب 87/0

). در پژوهش حاضر نیز ضریب 19گزارش شده است (
و 88/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه براي کل مقیاس 

براي خرده مقیاس بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودي 
پرسشنامه -2.به دست آمد85/0و 80/0به ترتیب 

Moosو Billingsپرسشنامه توسطهاي مقابله: اینشیوه

هاي مقابله با گیري شیوهبه منظور اندازه1984در سال 
19). این مقیاس 20استرس طراحی و تدوین شده است (

اي شناختی (سؤاالت سؤال دارد و سه راهبرد مقابله
) 2،5،8،11،14،17(سؤاالت )، رفتاري1،4،7،10،13،16

سنجد. می) را 3،6،9،12،15،18،19و اجتنابی (سؤاالت 
مسأله مدار و هیجان مدار همچنین این مقیاس دو مقابلۀ

کند. هر آزمودنی به این مقیاس با گیري میرا اندازه
، گاهی اوقات »0«ها (هیچوقت انتخاب یکی از گزینه

دهد. دامنۀ پاسخ می») 3«و همیشه »2«، اغلب اوقات »1«
متغیر 57امه بین صفر و آزمودنی در این پرسشننمرة

) به معنی کمترین میزان استفاده از 0صفر (است. نمرة
به معنی باالترین میزان استفاده 57هاي مقابله و نمره شیوه

هاي مقابله است. در پژوهشی، همسانی درونی از شیوه
براي هر خرده مقیاس (مقابله رفتاري، مقابله شناختی و 
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به دست آمده است 80/0تا 44/0ابله اجتنابی) از مق
). در پژوهش دیگري، ضریب آلفاي کرونباخ این 21(

). در 22محاسبه شده است (90/0پرسشنامه باالي 
هاي پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاي کرونباخ شیوه

پرسشنامه رضایت شغلی: -3به دست آمد.88/0مقابله 
، کندال و هایلین پرسشنامه رضایت شغلی توسط اسمیت

72) ساخته شده است. این ابزار ابتدا شامل 1985(
ها پرسشبودن تعدادپرسش بوده است که به علت زیاد

30از کارآیی الزم برخوردار نبود و در نهایت  به 
این ابزار از پنج خرده مقیاس .پرسش کاهش یافت

)، سرپرست (سؤاالت 1-6سؤاالتماهیت کار (
)، ارتقاء (سؤاالت 13-18(سؤاالت)، همکاران12-7
) تشکیل شده 25-30) و پرداخت (سؤاالت 24-19

به 30و 21، 18، 9، 4، 3است. در این پرسشنامه سؤاالت 
حسبسؤال برشوند. هرمیگذاري صورت منفی نمره

بین نمرات فرد در دامنه.گیردمیامتیاز5تا1دامنه از 
گیرند نمره) قرار می(حداکثر 195(حداقل نمره) تا 30

و هرچه نمرات آزمودنی باالتر باشد به این معنی است 
. رضایت بیشتري داردکه فرد مورد نظر از شغل خود 
گزارش 73/0تا 69/0پایایی این ابزار در مطالعات بین 

). همچنین در پژوهش حاضر آلفاي 23شده است (
.محاسبه گردید70/0کرونباخ این پرسشنامه 

پس از انتخاب جامعه ي مطالعه حاضر براي اجرا
آماري مورد نظر از بین پرستارانی که رضایت خود را 
مبنی بر شرکت در پژوهش اعالم کردند، نمونه مورد 
نظر انتخاب گردید. در مرحله بعد راجع به هدف 
پژوهش و نحوه اجراي پرسشنامه به آنان اطالعات الزم 

شد تا به ه شد و از افراد مورد پژوهش خواستهئارا
اي را هیچ گزینهتا حد امکانسؤاالت پاسخ دهند و 

بدون پاسخ رها نکنند. در نهایت با تجزیه و تحلیل 
و استفاده از SPSSاطالعات کسب شده در نرم افزار 

ضریب و تحلیلی شامل هاي آمار توصیفی آزمون
نقش ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام

بهزیستی معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس در پیش 

بینی رضایت شغلی پرستاران بررسی و روابط بین متغیرها 
تعیین شد.

ها:یافته
2/45(نفر مرد 42از کل افراد مورد مطالعه، 

نفر از این 20بودند. درصد) 8/54(زننفر51و درصد) 
نفر داراي 23.بودندنفر دیگر متأهل73مجرد و افراد 

نفر لیسانس به 10نفر لیسانس و 60تحصیالت دیپلم، 
28سال تا 2سنوات خدمت از ۀباال بودند. همچنین دامن

نفر 6سال خدمت بود. در زمینه نوع استخدام نیز 
نفر رسمی بودند. میانگین 50نفر پیمانی و 37قراردادي، 

ف سال با انحرا14/35هاي تحقیق حاضر سنی آزمودنی
و حداقل سن افراد 80/6ها برابر معیار سن آزمودنی

سال بود.50و حداکثر سن 25شرکت کننده 
براي بررسی توزیع نرمال هر یک از متغیرها، 

اسمیرنف یک بعدي مورد –نتایج آزمون کولموگروف 
zگرفت. با توجه به اینکه مقدار توجه قرار 

ستی اسمیرنف در تمامی متغیرهاي بهزی–کولموگروف
معنوي، راهبردهاي مقابله با استرس و رضایت شغلی بین 

توان گفت که لذا می؛قرار داشت-96/1+ و 96/1
توزیع نمرات کلیه متغیرهاي مورد مطالعه از شکل نرمال 

هاي توصیفی برخوردار بودند. تعیین نمره شاخص
متغیرهاي مورد پژوهش نشان داد که بهزیستی معنوي 

باشد نگین نسبت به سایر متغیرها میمیاداراي باالترین 
).1(جدول شماره 

هاي توصیفی میانگین نمره شاخص:1دول شماره ج
متغیرهاي مورد پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر
79/4797/15بهزیستی معنوي
42/2306/14بهزیستی مذهبی

91/2018/15بهزیستی وجودي
21/2421/17رضایت شغلی

62/2455/14مقابلههاي شیوه
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اي بررسی ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بر
بین با متغیر مالك رضایت روابط بین متغیرهاي پیش

نشان داد که رابطه بین بهزیستی معنوي و زیر شغلی
باشددار مییهاي آن با رضایت شغلی معنمقیاس

)01/0<P( همچنین رابطه بین بهزیستی مذهبی با .
و این بیشترین ضریب همبستگی را داشتشغلی رضایت 

عالوه بر این .)P>01/0(بوددار ضریب مثبت و معنی
متغیر بهزیستی معنوي و زیر مقیاس بهزیستی وجودي نیز 

دار و مثبتی داشتبا رضایت شغلی رابطه معنی
)01/0<P(.هاي مقابله نیز بین رضایت شغلی و شیوه

.)P>01/0(دست آمدهداري بو معنیرابطه مثبت 

بین با متغیر مالك رضایت شغلی با استفاده از ماتریس ضرایب بررسی روابط بین متغیرهاي پیش:2جدول شماره 
همبستگی گشتاوري پیرسون

*05/0P< 01/0**وP<.

براي تعیین مقدار واریانس تبیین شده رضایت 
بهزیستی شغلی توسط متغیرهاي بهزیستی معنوي،

هاي مقابله، از ضریب مذهبی، بهزیستی وجودي و شیوه
نتایج .درگرسیون خطی به شیوه گام به گام استفاده ش

به روش گام به گام براي تحلیل رگرسیون چند متغیره
رضایت شغلی پرستاران از طریق متغیرهاي بینیپیش

بهزیستی معنوي، بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي و 
هاي مقابله نشان داد که تمامی این متغیرها قادر به شیوه

پیش بینی رضایت شغلی هستند. بهزیستی مذهبی 
) β=421/0بینی کنندگی (ضریب اثر یا ضریب پیش

).3تري نسبت به سایر متغیرها داشت (جدول شماره بیش

ضریب رگرسیون به شیوه گام به گام براي پیش بینی متغیر مالك از طریق متغیرهاي پیش بین:3جدول شماره 

BSEBβtPمتغیرها

297/0100/0308/095/2002/0بهزیستی معنوي
411/0043/0421/027/10001/0بهزیستی مذهبی

373/0055/0386/072/6001/0بهزیستی وجودي
231/0072/0237/020/3001/0هاي مقابلهشیوه

رضایت شغلیشیوه هاي مقابلهبهزیستی وجوديبهزیستی مذهبیبهزیستی معنويمتغیرها
1بهزیستی معنوي

93
767/01**بهزیستی مذهبی

000/0
9393

986/01**107/0**بهزیستی وجودي
000/0000/0
939393

175/01**214/0**911/0*هاي مقابلهشیوه
850/0204/0**057/0
93939393

275/01*437/0**555/0**307/0**رضایت شغلی
197/0002/0653/0000/0
9393939393
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بحث:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بهزیستی 

بینی رضایت معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس در پیش
شغلی پرستاران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین 

هاي مقابله و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. این شیوه
و همکاران مبنی بر وجود Chungیافته با نتایج پژوهش 

رابطه بین راهبردهاي مقابله با استرس و رضایت شغلی در 
د رابطه یؤو همکاران که مChen) و یافته 16پرستاران (

)، 17باشد (هاي مقابله و رضایت شغلی میمثبت بین شیوه
در پژوهش اصغري هرندي و برجعلی نیز ست.همسو ا

اي با رضایت شغلی افراد ي مقابلههامشخص شد که شیوه
توان گفت که بر ). در تبیین این یافته می24رابطه دارد (

اي رابطه اساس مطالعات انجام شده، راهبردهاي مقابله
). 25د (ن استرس در افراد مورد بررسی دارداري با میزایمعن

ی هر چه منابع افراد براي مقابله بیشتر باشد، کمتر به عبارت
هایی شوند که در این احتمال وجود دارد تا گرفتار موقعیت

زا به پذیر هستند و رهایی از عوامل استرسآسیبهاآن
نوبه خود منجر به رضایتمندي از زندگی و به ویژه رضایت 

زندگی تعیین کننده در هايشغلی به عنوان یکی از مولفه
شود. همانطور که نتایج پژوهش بهروزیان و افراد می

اي هاي مقابله) نیز نشان داد افرادي که از شیوه26همکاران (
کنند، رضایت شغلی و متمرکز بر حل مسأله استفاده می

سالمت عمومی باالیی دارند. پژوهش حاضر نیز نشان داد 
از هاي حل مسأله به صورت مستقیم با رضایتکه مهارت

شغل رابطه دارد. افرادي که از چنین راهبردي استفاده 
کنند در برخورد با مشکالت به شیوه منطقی و به می

کنند و از کلیه امکانات صورت گام به گام حرکت می
روناختی براي مقابله با مشکالت پیششمحیطی و روان

هایی را که با هاي شغلی و تنشاستفاده و به خوبی استرس
نمایند و در نتیجه سطح اجه هستند، مدیریت میآن مو

.دهندسالمت عمومی خود را ارتقاء می
پرستارانی که از رضایت شغلی باالتري برخوردار 

اي فعال نظیر حل هستند، به احتمال زیاد از راهبردهاي مقابله
هاي مختلف حل مشکالت، بیشتر استفادهمسأله و یافتن راه

به نوبه خود در پیشگیري و یا کنند و این راهبردها می
باشد. با هاي شغلی مفید میکاهش عوارض ناشی از تنش

اي توجه به این موضوع که استفاده از راهبردهاي مقابله
کارگیري راهبردهاي مقابله هیجان تر از بهمنطقی، سازگارانه

محور اي حل مسئلههاي مقابلهمحور است، استفاده از شیوه
شود و جهت پرستاري توصیه میتوسط شاغلین حوزه

بهبود سطح رضایت از شغل که تأثیر مستقیمی روي کار و 
ها دارد، استفاده از خدمات وري افراد و سازمانمیزان بهره

شناختی در کنار سایر خدمات حمایتی آموزشی و روان
.خواهد بودنظیر افزایش درآمد کمک کننده 

هزیستی همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین ب
معنوي با رضایت شغلی در پرستاران رابطه وجود دارد و با 

توان گفت که بهزیستی تحلیل رگرسیون میتوجه به نتایج
داري رضایت شغلی معنوي قادر است به طور معنی

هاي بینی کند. نتایج این پژوهش با یافتهپرستاران را پیش
Traceyمثبت بین ) مبنی بر داشتن رابطۀ9همکاران (و

بهزیستی معنوي با رضایت شغلی در کارکنان بزرگسال و 
) که نشان داد 10و همکاران (Adamsنتایج پژوهش 

اي سطح باال و قوي هاي مقابلهبهزیستی معنوي با مهارت
هاي اخیر بر نقش باشد. در دههرابطه دارد، همسو می

معنویت و متغیرهاي مرتبط با آن نظیر بهزیستی معنوي در
حوزه روانشناسی مثبت تأکید شده است. افراد برخوردار از 
بهزیستی معنوي با این نگرش که خداوند آنان را یاري 

زا را به عنوان عامل تهدید خواهد کرد، عوامل استرس
گیرند، بلکه به طور مثبت از این موقعیت کننده در نظر نمی

مقابله با استفاده کرده و اعتماد به نفس و توانایی خود را در 
دهند و با کاهش مشکالت روانی به مشکالت افزایش می

شناختی از قبیل رضایت از زندگی و به هاي مثبت روانسازه
یابند. نتایج پژوهش دنبال آن رضایت شغلی دست می

غالمعلی لواسانی و همکاران نیز نشان داد که معنویت 
داري با تعهد سازمانی ویپرستاران رابطۀ مثبت و معن

معنویت در افراد رسد ). به نظر می27یت شغلی دارد (رضا
کند و این حس معنا و هدف حس معنا و هدف ایجاد می
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شود. در همین راستا بیان موجب رضامندي در افراد می
شود فرد داراي شده است که بهزیستی معنوي موجب می

هاي هویت یکپارچه، رضایت، شادي، عشق، احترام، نگرش
درونی و هدف و جهت در زندگی باشد و مثبت، آرامش

هاي مثبت در رضایت از زندگی و شغل این نوع نگرش
). افراد برخوردار از حس معنوي 28(داردتأثیر بسزایی 

تمایل دارند خود را دوست داشتنی، توانا و شایسته ببینند و 
شان توانند خدایی را پیدا کنند که آنان را در زندگیمی

ها در زمان ها شادي ببخشد و از آنه آنراهنمایی کند، ب
). این مسئله در مورد افرادي که 29گرفتاري حمایت کند (

بیشتر در معرض استرس هستند، اهمیت بیشتري پیدا 
کند. افراد از طریق روي آوردن به معنویت و انجام می

اعمال مذهبی، حس آرامش درونی در خود به وجود 
سالمت معنوي روي آورند و این حس آرامش و می

رضایت از زندگی و به طور خاص رضایت از شغل تأثیر 
بنابراین، بهزیستی معنوي از عوامل؛ گذاردمثبتی می

آید.رضایت از شغل به شمار میدر گذارتأثیر

گیري:نتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهزیستی معنوي 

ه دارند. و راهبردهاي مقابله با استرس با رضایت شغلی رابط
بینی رضایت همچنین هر دو متغیر با توان باالیی قادر به پیش

شغلی در پرستاران هستند. به عبارتی در پرستارانی که از 
بهزیستی معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس باالیی 

برخوردارند، میزان رضایت شغلی باال است و افزایش میزان 
زندگی در این رضایت شغلی منجر به افزایش رضایت از 

بنابراین، الزم است که ؛قشر از افراد جامعه خواهد شد
شناسان و مشاوران جهت باال بردن میزان رضایت روان

شغلی و نیز براي کمک به ارتقاء سالمت روان پرستاران که 
نقش بهزیستی معنوي معرض استرس باالیی قرار دارند، در

دهند.اي را مورد توجه قرار و راهبردهاي مقابله

:هاي پژوهش در بالینکاربرد یافته
رابطه بین بهزیستی معنوي و وجودبا توجه به 

افراد راهبردهاي مقابله با استرس با رضایت شغلی، مدیران و
پژوهش هايتوانند از یافتهدخیل در حوزه سالمت روان می

حاضر در جهت باال بردن میزان رضایت شغلی پرستاران 
استفاده کنند. همچنین در بعد آموزشی و بالینی نیز با 

هاي آموزشی در زمینه معنویت ها و برنامهاستفاده از کارگاه
ن جهت هاي مقابله با استرس به پرستاراو آموزش روش

رضایت رو و حفظ سطح بهینه ثر با مشکالت پیشؤمقابله م
شغلی کمک کنند.

تشکر و قدردانی:
بدینوسیله از مدیریت و کلیه پرستاران بیمارستان 
امام خمینی و ارس شهرستان پارس آباد که ما را در انجام 

.نماییماین پژوهش یاري نمودند، تشکر می
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Background and aims: To identify factors associated with nurses’ job satisfaction due to the stress
of their job is important. This study aimed to examine the role of spiritual well-being and coping
strategies in predicting job satisfaction of nurses.
Methods: In this analytic descriptive study, population of all nurses was 42 males and 53 females in
Imam Khomeini and Aras Hospital in Parsabad city, 2013. 93 nurses were selected by convenience
sampling. Data were collected using the questionnaires spiritual well-being, coping strategies and
job satisfaction and the role of spiritual well-being and coping strategies in predicting job
satisfaction of nurses and relationship between variables were determined.
Results: The results showed that spiritual well-being and coping strategies are related to job
satisfaction (P0.01). Moreover, the spiritual well-being (β=0.30) and variable coping strategies with
stress (β=0.23) is able to predict job satisfaction of nurses.
Conclusion: Nurses' job satisfaction is predictable by the spiritual well-being and coping strategies
with stress. Therefore, it is suggested that psychologists and counselors consider the role of spiritual
well-being and coping strategies to promote the level of nurses’ job satisfaction.
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