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  ]١٣٩١ارديبهشت  ١٢-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

بـا  . ابـد ي يمـ  شيز افـزا يماران نيب يندمتير آن بر پرسنل، رضايت و به تبع آن تأثيريتوسط مد يت مسائل معنويمار محور با رعايدر سازمان ب

ت پرسـنل و  يت محل کار بـا رضـا  يو معنو رانيمد تيمعنو نيب ارتباط يبا هدف بررس يقيم تحقيت و ضرورت موضوع بر آن شديتوجه به اهم

نفـر   ٣٠، يليتحل ي ـ فيتوص مطالعه نيدر ا. ميانجام ده ١٣٨٧-١٣٨٨ در سال نيقزو يپزشک علوم دانشگاه يها مارستانيب در يماران بستريب

 يا هيسـهم  يريـ گ نمونـه  روش از استفاده با )يدرمان و يبانيپشت ،يادار( مارستانيب پرسنل١٣٥ و ستميس ياتيعمل و يانيم ي،عال رده رانيمد

ـ  ارتبـاط . ن پژوهش شرکت کردنديو در ا انتخاب ساده يتصادف طور به وابسته به دانشگاه يها مارستانيب در يبستر ماريب ١٦٥و  ي،تصادف  نيب

، )يو بعد وابسته به معنو يفيشامل دو بعد توص( رانيت مديمعنو يبررس پرسشنامه ٤ از استفاده با پرسنل و مارانيب تيرضا و رانيدم تيمعنو

ـ أييمار و پرسنل بعد از تيت بي، رضا)يو واحد کار ي، سازمانيشامل سه بعد فرد(کار  محل تيمعنو  در و سـنجيده شـده  آن  يائيـ و پا يد روائ

ت يمعنو يبعد فرد نيببراساس نتايج . گرديد اقدام ها داده تحليل و تجزيه به رسونيپ يهمبستگ آزموننيز  و يفيتوص آمار از دهبا استفا تينها

 يهبسـتگ  تيـ معنو يکلـ  ابعـاد  با کار ت محليمعنو يکار واحد نيب و )=٠٤١/٠P(به معنويت  وابسته ابعاد با کار مفهوم در قسمت کار محل

ارتبـاط  بـين آنهـا   و بـوده  ها در حد متوسـط   ت نمونهيدر اکثر کار ت محليران و معنويت مديمعنو .)=٠٤٥/٠P(شت دا وجود دار يمعن يخط

ن يبارتباط . r=٥٥٨/٠ بود يمعنادارارتباط  نيز تيابعاد وابسته به معنومار از مراقبت پرستار و يت بين رضايب .)P=٠٥/٠(برقرار بود  يدار يمعن

ران و بـه طبـع آن   يت در مديتوجه به معنو. )P>٠٥/٠(بود معنادار  نيز تيت و کل معنوي، ابعاد وابسته به معنويفيت پرسنل و ابعاد توصيرضا

  .ماران و پرسنل داشته باشديت بيبر رضا يثرؤر ميتواند تأث يط کار ميدر مح يک جو معنويجاد يا
  

  بستري مديران، معنويت محل كار، رضايت پرسنل، بيماران معنويت: ها کليدواژه

                                                           
  ت بهداشتي درمانيقزوين، دانشگاه علوم پزشكي، گروه مديريت خدما :پاسخگو نويسنده ∗

  ٧٧٢٢٣٠٣٨: شماره تماس
Email: Shojaee7@yahoo.com    
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  ٤٥٢

    يفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاه    

  مقدمه

  افـزايش  به رو وقتي هر از بيش بشري هاي ارزش و معنويت به عالقه

و معنويت، جستجوي مداوم براي يافتن معنا و هـدف زنـدگي   . است

زندگي، وسعت عالم، نيروهاي طبيعـي   درک عميق و ژرف ارزش نيز

 بايـد  مـدرن  پست رهبران .]١[است موجود و نظام باورهاي شخصي

 و معنـي  كـه  اسـت  ايـن  بـه  نيازمنـد  انسان كه سندبر تفاهم اين به

 رابطـه  و كـار  در معنويـت . دريابـد  كارش مسير در را زندگي مفهوم

 بـه  راجـع  شخصـي  تـالش  ايـن  بـه  پاسـخ  در كار محل در معنويت

معنويـت در کـار، يـک تجربـه از     . ]٢[اسـت  گسترش به رو معنويت

فراينـد   يـک  ارتباط و اعتماد متقابل در ميان افـرادي اسـت کـه در   

نيت فردي  بيني و حسن که به وسيله خوش ،کنند کاري مشارکت مي

يـک فرهنـگ سـازماني انگيزشـي و      منجر به ايجـاد  شود و ايجاد مي

تعالي سازماني پايدار را به  در نهايت ، وشود افزايش عملکرد کلي مي

 کـه  ييجـا  هـر  در کارکنـان  رسـد،  يم نظر به امروزه .]٣[همراه دارد

 جسـتجو  را کار در يماد يها پاداش از فراتر يزيچ د،کنن يم تيفعال

 يکارکنـان  تجربـه  کننـده  فيتوصـ  کار، در تيمعنو واقع در. کنند يم

 نيهمچنـ . اسـت  هدفـدار  و معنـا  بـا  کننده، ارضاء کارشان که است

 تعهـد  و اعتمـاد  صـداقت،  ت،يخالق شيافزا با کار، در تيمعنو تجربه

 تيـ معنو از يبـاالئ  درجـه ر ديگـ  عبـارت  بـه  .]٤[است همراه کار در

 و يسـازمان  تعهـد  از يا شاخه عنوان به رانيمد تيمعنو و کار طيمح

 ].٥[اسـت  يضـرور  يسـازمان  عملکـرد  شيافـزا  منظور به يور بهره

شـان بـه    هـا بـا توجـه    ران اعتقاد داشتند کـه سـازمان  يازمد ياريبس

ت آنان، ارائه خدمات بهتـر را  يش رضايت پرسنل در جهت افزايمعنو

ت در يـ ز معنويـ آم تيـ موفق يجهت اجـرا ]. ٦[ن خواهند کرديضمت

نـه  يهز يازمند توجه به شـش مسـئله اجـرا   يها ن ط کار سازمانيمح

ت يـ از توان بالقوه کارکنان، نقـش معنو  يبردار ، بهرهيخالص اقتصاد

ط يت در محـ يـ ارائـه مناسـب معنو   يها جامعه، روش يدر کارکردها

 يو گـروه محـور   يفکـر گروهـ   شيرقابت و افـزا  يل برايکار، پتانس

  ]. ٧[هستند

سـازد کـه    يران را قـادر مـ  يط کـار، مـد  يت در محـ ياستفاده از معنو

ند نـه همانگونـه کـه    يتوانند باشند بب يپرسنل خود را همانطور که م

بـوده و   يباعـث بهبـود عملکـرد سـازمان     يدگاه معنويد]. ٨[هستند

ت يـ ل معنويـ قب از يکند که تمرکز بر مسائل يجاد ميرا ا يهائ فرصت

و  يگران، رهبـر يو ارتباط با د يت افراد، رفتار اجتماعيمحل کار، هو

 يهـا  در سـازمان  تيـ معنو ].٩[ميداشته باش و غيره يت معنويريمد

. ت اسـت يـ مـورد اهم  يگـر يد بخـش  هـر  از شيب درمان و بهداشت

 مقابلـه  و ،است همراه ريم و مرگ و رنج و درد و غم با اغلب يماريب

 تيمعنو از عموماً طلبدکه يم ياديز يروين و يانرژ ها تيوضع نيا با

ارائه خدمات  يد به عنوان هسته اصليت بايمعنو. شود يم گرفته بهره

  ]. ١٠[در نظر گرفته شود يدرمان يبهداشت

کـه در   ران بخـش بهداشـت و درمـان   يک اظهار داشت که مـد ااستر

ت يريبخش مداند، پنج اقدام اثر شرفت داشتهيار پيت بسينه معنويزم

 افـراد مشترک، توانمند سـاختن   يک دورنماي جاديا: اند كردهرا اجرا 

آنهـا  . ق کـردن و جـرأت دادن  يو تشـو  ي، الگوسـاز نجام کارهاا يارب

ــ ــايهمچن ــين نت ــيج بس ــرا يار مثبت ــازمان يرا ب ــب   س ــان کس   ش

 اديـ ز تنوع با ايپو طيمح کي مارستان،يب کار طيمح]. ١١[دنينما يم

 نيـ ا ديـ با اثـربخش  تيريمـد  منظـور  بـه . است ياجتماع و يفرهنگ

 بـه بايـد   ماران،يب با کار تيحساس علت به و کرده درک را ها تفاوت

و  يراور ].١٢[داشــت خــاص يتــوجه ياجتمــاع و ياخالقــ مســائل

 ينيتجـارب پرسـتاران بـال    يآور با هـدف جمـع   يا همکاران مطالعه

 يهـا هدر نظرگرفتن جنبـ  خصوصدر يدولت يشاغل در مراکز درمان

انجـام   يت شـغل ير آن بـر رضـا  يشان و تأث حرفه يو معنو يرماديغ

م را بـه  ين مفـاه يـ کـه ا  يپرستاران ،ج نشان داديت نتاينها ، كهندددا

ان کـرده  يـ ب يدر پرسـتار  مؤثر عاملک ي يت شغليعنوان ابعاد رضا

 يک فرصت مناسـب بـرا  يعنوان  هماران را بيبودند، ارائه خدمات به ب

  ]. ١٣[گرفتند يدا در نظر مک شدن به خينزد

 مـاران يب هم و دهندگان ارائه هم توافق به ازين يبهداشت يها ستميس

 يمعنـو  مسـائل  تيرعا. دارد امکان يگريد بدون کي چيه ، كهدارند

 يندمتيرضـا  پرسـنل،  بـر  آن ريتـأث  آن طبـع  بـه  و تيريمـد  توسط

 عـه مطال نيـ ا در تيـ معنو از منظور ].١٤[هد يم شيافزا زين مارانيب

 در تحقيق اين از مفهومي چهارچوب. باالست عالم با ياعتقاد ارتباط

 نتـايج  و كـار  محـل  معنويـت  رهبـري،  معنويـت  بـين  متقابل روابط

م کـه  يبـر آن شـد  در ايـن پـژوهش   . اسـت  شـده  نهـاده  بنا سازماني

ـ  ارتبـاط  يبا هدف بررس اي مطالعه ت يو رضـا  رانيمـد  تيـ معنو نيب

 يپزشـک  علـوم  دانشـگاه  يها مارستانيب در يماران بستريپرسنل و ب

  .ميانجام ده ١٣٨٧-١٣٨٨ در سال نيقزو

  

  كار  مواد و روش

سـه گـروه نمونـه شـرکت داده     ي، لـ يتحلي ـ  فيتوصـ  مطالعه نيادر 

 ياتيــعمل و يانيــم و يعــال ر ردهيمــد ٣٠گــروه اول در کــه  ،شــدند

 دوم گـروه . نمودنـد  ليـ تکم را رانيمـد  تيمعنو ستم، پرسشنامهيس

 يريـ گ نمونـه  روش از اسـتفاده  بـا  کـه  بودند مارستانيب نلپرس١٣٥

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

4.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.4.5.3
http://payeshjournal.ir/article-1-439-fa.html


  

  ٤٥٣

    و همكاران پريسا شجاعي                                                                                                                      ...     بررسي ارتباط بين معنويت مديران و

 مارسـتان يب پرسنل يب که تمامين ترتيانتخاب شدند به ا يا هيسهم

 و يبانيپشـت  ،يادار طبقـه  سـه  به نيقزو يپزشک علوم دانشگاه يها

 ،يفراوانـ  درصـد  بـه  توجـه  بـا  طبقـه  هـر  از و ،شدند ميتقسي درمان

 توسـط  پرسـنل  تيرضا سشنامهپر و انتخاب يتصادف طور به پرسنل

 درصـد  به توجه با يمار بستريب ١٦٥سوم  گروه. ديگرد ليتکم آنان

ي و بـوعل  ثروکـ  ،يرجـائ  قدس، مارستانيب در يبستر مارانيب يفروان

 انتخاب شـدند ) ينيگزيجا بدون( ساده يتصادف طور به مارانيب نايس

 .شـد  ليـ تکم بسـته  مصـاحبه  وهيشـ  با مارانيب تيرضا پرسشنامه و

 يعلـوم پزشـک   يدرمـان  ي ـ آموزشـ  يهـا  مارسـتان يط پژوهش بيمح

ها از لحـاظ محرمانـه مانـدن اطالعـات     نمونه يبه تمام. ن بودنديقزو

هـا   ت از نمونهيو با کسب مجوز از دانشگاه و رضا ه،نان داده شدياطم

  .ل قرار گرفتيه و تحليل و مورد تجزيمربوطه تکم يها پرسشنامه

هاي طيـف   پرسشنامه حاوي سؤاالت با پاسخ ٤ابزار مورد استفاده 

پرسشـنامه اول درخصـوص بررسـي معنويـت و شـامل      . ليكرت بـود 

سـؤال بـراي سـنجش معنويـت      ٣٠بخش عوامل دموگرافيك و نيـز  

 يخاصـ  يرفتـار  ابعـاد  بـه  اشارهت يمعنو يفيابعاد توص. مديران بود

ابعـاد  . اسـت  آن بـه  منحصـر  فقـط  و يضرور تيمعنو يبرا که است

 بـه  منحصـر  فقـط  کـه  دارد يرفتار ابعاد به اشارهت يسته به معنوواب

و فقـط   رديـ گ يمـ  بر در را آن فيتعر وجود نيا با اما ستين تيمعنو

 تيـ معنو ريتأث با ارتباط در است و ممکن نبوده يفيتوص شامل ابعاد

 ٢١٠از يـ از و حـداکثر امت يـ امت ٣٠از يحداقل امتدر اين ابزار . باشند

ت يـ معنو يفيابعاد توصـ امتياز  اگر يزليف بيبق تعرط. باشد ينمره م

 باشـد،  ٧٧ از کمتـر ت يـ ابعاد وابسته به معنوامتياز  اما ،٤٥ از شتريب

 يبشردوسـت  ،يکه شامل درستکار يمعنو يت فرد در رفتارهايمعنو

ابعاد امتياز و بر عکس اگر . شود يظاهر نم است، گرانيد به خدمت و

شتر يا بي ٧٧ تيبعاد وابسته به معنوا و ٤٥کمتر از  تيمعنو يفيتوص

ت يـ معنو وابستها چند تا از ابعاد يک ي يدهد که فرد ينشان مباشد، 

ت يـ ر از معنويـ غ يگريشه آن ابعاد از منابع ديسازد اما ر يرا ظاهر م

ست ياهل عبادت ن يدارد ول يمعنو يکه رفتارها يفرد مانند(است 

ابعاد  ازيامت اگر ).دهد يم اعمال درست را انجام ياعتقادات فلسف و با

 ٧٧ت يـ ابعاد وابسته بـه معنو از يامت و شتريب اي ٤٥ت يمعنو يفيتوص

 هـر  .از دو بعد باشـد  يفرد معنو است ممکن ن فرديا باشد، شتريب اي

 جمـع  اسيـ مق از ديـ با فـرد  بـودن  يمعنـو  يريـ گ انـدازه  يبرا چند

 يفيصـ ابعـاد تو  يبـرا  ٤٥ ازيـ امت حـداقل  امـا  کرد، استفاده تيمعنو

 دادن نشــان يبــرات يـ ابعـاد وابســته بــه معنو  يبــرا ٧٧ وت يـ معنو

 محـل  تيـ معنو يبررسـ  براي دوم پرسشنامه .است يضرور تيمعنو

 )سؤال ٣١(ي بعد فرد شامل اول بخشبوده،  بخش سه شامل و  کار

ر يـ شش ز در بود كهنمره  ٢١٧از يو حداکثر امت ٣١از يحداقل امت با

کـار،   مفهـوم  شـدن،  ياجتمـاع  يبـرا  طيشـرا  :شد يبند طبقه گروه

 ارتبـاط  و يفـرد  يريپـذ  تيمسـئول  ت،يمعنو موانع ،يشخص يزندگ

کـه حـداقل    يسـازمان  بعـد درخصـوص  دوم  بخش .گرانيد با مثبت

 يها ارزش قسمت دو به که بود، ١١٢از يو حداکثر امت ١٦از آن يامت

 بـا  يواحدکار بعد سوم بخشو  .شدم يتقسسازمان  ـفرد   و يسازمان

سوم  پرسشنامه. نمره بود ١١٢از يو حداکثر امت ١٦از آن يداقل امتح

 بخــش مشخصــات دو شــامل پرسشــنامه نيــا. بــود مــاريب تيرضــا

 ميتکـر  رگروه،يز دوازده شامل مارانيب تيرضا يبررس و کيدموگراف

 توسـط  ماريب ميتکر پرستار، توسط ماريب ميتکر پزشک، توسط ماريب

 خـدمات  پرسـنل  توسـط  مـار يب ميتکـر  و رشيپـذ  ،ينگهبان پرسنل،

 و طيمحـ  بهداشـت  بخـش  پرسـنل  توسط ماريب ميتکر ،يکينيپاراکل

 توسـط  مـار يب ميتکـر  داروخانه، پرسنل توسط ماريب ميتکر خدمات،

 از مـار يب تيرضـا  پزشـک،  مراقبت از ماريب تيرضا ص،يترخ پرسنل

 زمـان  پرسـتاران، /پزشـکان  به ماريب اعتقاد و اعتماد پرستار، مراقبت

و  ٥٤آن بـر  از يـ که حداقل امت بود، يدرمان جينتا و اقدامات و تظاران

درخصـوص   چهـارم  پرسشـنامه  .محاسـبه شـد   ٢٧٠از يـ حداکثر امت

 و کيـ موگراف مشخصـات  بخـش  دو شـامل  کارکنـان  سنجي رضايت

 ،يشـغل  تيرضـا  رگـروه يز چهـار  متشكل از کارکنان تيرضا يبررس

 خـدمات  و مکـاران ه عملکـرد  از تيرضا پرداخت، ستميس از تيرضا

 ٨٥از يـ از و حداکثر امتيامت ١٧آن براي از يکه حداقل امت بود يرفاه

ــه ــمعنو پرسشــنامه .شــد درنظــر گرفت ــد تي ــيب توســط رانيم ي زل

 ].١٥[اسـت  گرفتـه  قرار ديئأت مورد آن اعتماد و اعتبار و شده طراحي

 و توسط آشـموس و همکـاران سـاخته    کار محل تيمعنو پرسشنامه

 نيـي تع جهـت  ].١٦[اسـت  گرفتـه  قرار ديئأت مورد آن اداعتم و اعتبار

 تـن  ده به فوق پرسشنامه دو ،ترجمه از بعد يمحتوائ و يصور يروائ

 جـاد يا از بعـد  و ديـ ارائـه گرد  نيقزو يپزشک علوم دانشگاه دياسات از

 داده ستميس رانيمد از تن ٢٠ به ييايپا نييتع جهت الزم اصالحات

 صورت نيا به که باشد يم) α=٧١/٠( آن يدرون يهمبستگ بيضر و

 و مـار يب تيرضـا  پرسشـنامه . باشـد  يم ديئأت مورد آن يائيپا و يروائ

 و يطراحـ  نهيزم نيا در متون يبررس بعد پژوهشگر يمشتر تيرضا

 کارکنـان  از تـن  ٢٠ و مـاران يب از تـن  ٢٠ بـه  آن اعتبار ديئأت از بعد

 در دهمحاسـبه شـ   يدرونـ  يهمبسـتگ  بيضر و شد ارايه مارستانيب

 win/17افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  اطالعات يآور جمع از بعد تينها

SPSS هـا  داده آوري جمع از پس. گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد 
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  ٤٥٤

    يفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاه    

 با. شد کامپيوتري افزار نرم به ها داده کردن وارد به اقدام يکدگذار و

 و يفراوانـ  يفيتوصـ  از آمار با استفاده و پژوهش ويژه اهداف به توجه

 بررسـي  جهـت ( اسـميرنوف  کلمـوگروف   آزمـون  از و يفراوانـ  صددر

 و تجزيـه  بـه  رسـون يپ يآزمون همبسـتگ  از و) متغيرها بودن نرمال

 نظـر  در درصد ٩٥ اطمينان سطح. گرديد اقدام ها داده آماري تحليل

 ين مطالعه، کمبود مطالعات تجربـ يمشکل مورد نظر در ا. شد گرفته

ط کـار و عملکـرد   يت محير، معنويدت مين معنويمربوط به ارتباط ب

به علت حساس بـودن موضـوع    .بودمارستان يخصوصاً در ب يسازمان

اين و  بودهر قابل کنترل يل پرسشنامه با تورش همراه بود که غيتکم

  .دش يپژوهش محسوب م يها تياز محدودامر 
  

  ها يافته

بــراي دو پرسشــنامه معنويــت ) آلفــاي كرونبــاخ(ضــريب همبســتگي 

. درصـد محاســبه شــد  ٧١و معنويــت محـل كــار بـه ميــزان   مـديران  

پرسشنامه رضايت ) آلفاي كرونباخ(همچنين ضريب همبستگي دروني 

  .درصد محاسبه شد ٧٨بيمار و رضايت مشتري پژوهشگر نيز 

 سابقه نيانگيم و ٤٦/٤٠±٦٥/٦ کننده شرکت رانيمد يسن نيانگيم

 مارسـتان يب در کـار  سـابقه  و ٨٥/١١±٠٣/٦ تيريمـد  پسـت  در کار

 و داده ليتشـک  زنـان  را هـا  نمونه تياکثر و بود ٢٥/١٩±٠٠/٧ يفعل

 رصــدد ١/٥٤. بودنــد ســانسيل التيتحصــ يدارا و متأهــل تيــاکثر

 ٢/٧١ و داشــته ســکونت شــهر دراز آنهــا  درصــد ٦٣ و زنبيمــاران 

 نـوع  درصـد  ٩/٧١. داشـتند  پلميـ د ريـ ز التيتحصـ از ايشان  درصد

 و داشـتند  يدرمـان  خـدمات  مـه يب درصـد  ٩/٥١ و ياورژانس يبستر

 مشخصـات . بـود  روز ١٦/٣±٢٤/٠ شـان  يبستر مدت طول نيانگيم

 ٢/٥٨ پرســتار، درصــد ٦/٤٠ کارمنــداننشــان داد كــه  کيـ دموگراف

 التيتحصـ  يدارا درصـد  ٨/٤٨ و متأهـل  درصـد  ٣/٨٥ و زن درصد

ن سـابقه  يانگيـ و م ٩٨/٣١±٩٦/٠ آنـان  سن نيانگيم و بوده سانسيل

 ١/٦٨ ،مـاران يب يت کلـ يرضادرخصوص . بود ٥٣/١٠±٦٣/٠کارشان 

ت يعـدم رضـا   يدرصـد دارا  ١/٣١ت متوسـط و  يرضـا  يدرصد دارا

ت يدرصـد از رضـا   ٣/٧٥ت پرسـنل  ين در مورد رضـا يبودند و همچن

همـانطور کـه    .دار بودنـد ورت باال برخيدرصد از رضا ٨/١٤متوسط و 

 يفياد توصابع ازيامت دهد حداکثر ينشان م ٢و  ١ستوگرام ينمودار ه

ــمعنو ــداقل و ٧٠ت ي ــو م ٤٧ آن ح ــود ٣٣/٥٥±  ٩٥٧/٤نيانگي . ب

 آن حـداقل  و ١١٩ت يـ ابعاد وابسته به معنو ازيامت ن حداکثريهمچن

 ١٣٦ آن حداقل و ١٨٤ تيمعنو جمع ازيامت حداکثرنيز  و است؛ ٨٤

 محـل کـار،   تيـ معنو قسـمت  در. است ٢٠/١٠٢± ١٠٢/٩نيانگيو م

 آن حداکثر ،١٢/١٧٨±٤٥/١٥کار  حلم تيمعنو يفرد بعد نيانگيم

 تيـ معنو يسازمان بعد به مربوط نيانگيمو ، ١٣٩و حداقل آن  ٢١٤

و ،  ٧٢ آن و حــداقل ١٨٥ آن حـداکثر  ،٦٠/١٣٤±٦٧/٢٥محـل کــار 

 ٩٤و حداکثر آن  ٤٤/٦٩±  ٣٨/١١ن مربوط به بعد واحد کار يانگيم

 ٢٧/٣١٤± ٦٤/٣٧آن  يکلــ نيانگيــت ميــدر نها و ٥٢و حــداقل آن 

  .باشد يمآن  ٢٣٥و حداقل  ٣٩٠ حداکثر آن ووده ب

  
  تيستوگرام ابعاد وابسته به معنويه: ۱نمودار 

  

  
  تيمعنو يفيستوگرام ابعاد توصيه: ۲نمودار

  

  
  مقايسه بين ابعاد کلی معنويت و ابعاد کلی معنويت محل کار - ٣نمودار شماره 

Mean=102.2  

Std.Dev=901.2 
N=30 

Mean=55.33  

Std.Dev=4.957 
N=30 
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  ٤٥٥

    و همكاران پريسا شجاعي                                                                                                                      ...     بررسي ارتباط بين معنويت مديران و

  رانيت مديمعنو محل کار و تيمعنون يب يهمبستگ يبررس: ١جدول شماره 

  ابعاد كلي معنويت  ابعاد وابسته به معنويت  ابعاد توصيفي بررسي معنويت  

  Pمقدار   *ضريب  Pمقدار   *ضريب P مقدار  *ضريب    

 ۳۷۷/۰ ۱۶۷/۰ ۷۳۸/۰ ۰۶۴/۰  ۱۵۹/۰  ۲۶۴/۰  وضعيت اجتماعي شدن  بعد فردي

 ۰۹۲/۰ ۳۱۹/۰ ۰۴۱/۰ ۳۸۲/۰  ۹۲۴/۰  ۰۱۹/۰  مفهوم كار  

 ۸۱۰/۰ ۰۴۷/۰ ۵۴۳/۰ ۱۱۸/۰  ۵۶۳/۰  ۱۱۲/۰  شخصي زندگي  

 ۰۲۷/۰ ۴۱۰/۰ ۰۸۶/۰ ۳۲۵/۰  ۰۶۹/۰  ۳۴۳/۰  معنويت موانع  

 ۲۴۱/۰ ۲۲۱/۰ ۳۵۳/۰ ۱۷۶/۰  ۳۴۱/۰  ۱۸۰/۰  شخصي پذيريمسئوليت  

 ۱۲۳/۰ ۲۹۳/۰ ۱۸۲/۰ ۲۵۵/۰  ۳۲۲/۰  ۱۹۰/۰  ديگران با مناسب ارتباط برقراري  

 ۴۹۴/۰ ۱۳۰/۰ ۴۴۳/۰ ۱۴۶/۰  ۸۸۲/۰  ۰۲۸/۰  سازماني ارزشهاي  بعد سازماني

 ۲۳۰/۰ ۲۲۶/۰ ۲۹۲/۰ ۱۹۹/۰  ۴۳۱/۰  ۱۴۹/۰  سازمان و فرد  

 ۰۴۵/۰ ۳۶۸/۰ ۰۵۵/۰ ۳۵۴/۰  ۳۱۷/۰  ۱۸۹/۰  واحد كاري  کاري واحد بعد

 ۰۵۰/۰ ۳۵۸/۰ ۰۷۲/۰ ۳۵۹/۰  ۲۵۷/۰  ۲۳۱/۰    معنويت محل کار ابعاد کلي

  

  

  کار محل معنويت ان ومدير معنويت با بيمار و پرسنل رضايت بين همبستگي: ٢جدول شماره 

ابعاد توصيفي   

  معنويت

ابعاد وابسته به 

  معنويت

  ابعاد كلي 

  معنويت

بعد فردي معنويت 

  محل كار

بعد سازماني 

  معنويت محل كار

بعد واحد كاري 

  معنويت محل كار

ابعاد كلي معنويت 

  محل كار

  Pمقدار   *ضريب  Pمقدار   *ضريب  P مقدار  *ضريب  Pمقدار   *ضريب  Pمقدار   *ضريب  Pمقدار   *ضريب  Pمقدار   *ضريب  

  ۴۳۶/۰  ۱۴۸/٠  رضايت بيمار ميزان
۱۸۶/۰ ۳۲۸/۰ ۲۱۴/۰- ۲۵۶/۰ ۲۱۷/۰- ۲۸۶/۰ ۱۴۲/۰- ۴۵۵/۰ ۱۱۶/۰-  ۵۴۳/۰  ۲۰۹/۰- 305/0 

  پرسنل رضايت ميزان
۶۴/۰  ۰۴/۰  

۶۱/۰ ۰۴۶/۰ ۵۱۲/۰ ۰۳۰/۰ ۰۵۱/۰ ۸۰۶/۰ ۰۹۲/۰ ۶۳۶/۰ ۰۰۲/۰-  ۹۹۳/۰  ۰۸۶/۰ 676/0 

  ضريب همبستگي پيرسون*
  

  بحث و نتيجه گيري

ابعـاد توصـيفي    ازيـ امت حـداکثر  دهـد، يم ها نشانيافته که همانطور

ابعـاد وابسـته بـه     ازيامت حداکثر. است ٤٧ آن حداقل و ٧٠معنويت 

 تيـ معنو جمـع  ازيامت حداکثر و بوده ٨٤ آن حداقل و ١١٩معنويت 

 شـده  ارائـه ي بندازيامت روش با مطابق. است ١٣٦ آن حداقل و ١٨٤

 تيمعنو ستوگراميه نمودار و جدول در که همانطور يزليب لهيوس به

 ازي بـاالئ  سطح از ران جامعه پژوهشيمد همه است، شده داده نشان

و در مقايسه با نظر بيزلي تمام  )درصد١٠٠(بودند  برخوردار تيمعنو

  مديران هم از نظر بعد توصيفي و هـم از نظـر بعـد رفتـاري معنـوي     

 کار طبق محل تيمعنو و ريمد تيدر مورد ارتباط بين معنو .هستند

 کـار بـا   محـل  تيـ معنو ابعاد کلـي  و تيمعنوي کل ابعاد نيب هاافتهي

 بعـد  بين و نداشته وجودي معنادار ارتباط ٣٥٨/٠ي همبستگ بيضر

 بـه  وابسـته  ابعـاد  بـا  کـار  مفهوم قسمت کار در محل تيمعنو فردي

 در و .دارد وجود معنادار ارتباط ٣٨٢/٠ همبستگي ضريب با معنويت

 ضـريب  بـا  معنويـت  کلـي  ابعـاد  کار با محل تيمعنو واحدکاري بعد

و در ) P=٠٤٥/٠( دارد وجـود  داريمعنـي  ارتبـاط ٣٦٨/٠ بستگيمه

کـار   محل تيمعنو نهايت بين ابعاد کلي معنويت مديران و ابعاد کلي

 وجـود دارد  داريها در حد متوسـط ارتبـاط معنـي   در اکثريت نمونه

)٠٥/٠=P( .  رسـد کـه معنويـت مـدير سيسـتم ارتبـاط       به نظـر مـي

در حقيقـت ابـراز رفتارهـاي    . مستقيم با معنويت در محيط کار دارد

هـاي معنـوي در تمـام     رعايـت ارزش  مثل(معنوي مدير در سيستم 

نقاط زندگي و کاريشان و ترجيح دادن رشد معنوي بر رشد مـادي و  

و ثير محـيط کـار بـر معنويـت افـراد،      أت به تبر اعتقاد او نسب) غيره

ثر اسـت و  ؤتوجه او به همه کارکنان و  توجـه بـه وجـدان کـاري مـ     

همانطور که موريسون و همکاران بيان نمودند به منظور ايجاد تغيير 

ها و ايجاد ارزش و مفهوم در محيط کار بايد ابتدا مديران در سازمان

که  كنندمحيطي را ايجاد سازمان از خودشان شروع نمايند و سپس 

بنابراين از آنجائي کـه  ]. ١٧[پرسنل ارزشهايشان را در کار پيدا کنند

مديران در پژوهش حاضر از معنويت باالئي برخوردار هستند انتظـار  

هـاي مـورد پـژوهش از معنويـت     رود محيط کـار در بيمارسـتان  مي

کلـرک در مطالعـه خـود بيـان داشـت کـه اگرچـه        .  برخوردار باشد

مهمتـرين   اماعنويت در محيط کار از چند جزء تشکيل يافته است م

جزء آن معنا و مفهوم در کار است و به اين نتيجه رسـيد کـه انجـام    

کار به نحو احسن از يک چارچوب معنوي و ايجاد معني و مفهوم در 

ي بررسـ  بـه  کـه  خود مطالعه نيز در لسونيو]. ١٨[آيدکار بدست مي

در مراکز مراقبـت در  ي سازمان عملکرد و انريمد تيمعنو نيب ارتباط
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  ٤٥٦

    يفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاه    

ي متوسـط  ارتبـاط  که افتي دست جهينت نيا به است منزل پرداخته

 ارتبـاط . دارد وجـود  کـار  طيمحـ  تيـ معنو وي رهبـر  تيـ معنو نيب

 بعـد  در معنويـت محـل کـار    جمع و تيمعنوي کل ابعاد نيب معنادار

 عموانـ  ،يشخصـ ي کـار، زنـدگ   مفهـوم ي هـا قسـمت  درنيز  وي فرد

 محاسـبه  از پـس  يو. دارد وجـود  گرانيد با مثبت ارتباط و تيمعنو

 وي سـازمان ي ارزشـها [يسازمان بعدي رهايمتغ حذف از پس و دوباره

 نيـ ا که محاسبه نمود ٤٧٦/٠ي فرد بعد دري همبستگ بيضر ،]فرد

ـ  راي معنـادار  اريبسـ  وي قو ارتباط کيامر   وي رهبـر  تيـ معنو نيب

همـانطور کـه    .]١٩[نشـان داد  راي دفـر  بعد در کار طيمح تيمعنو

مشابه با ايـن تحقيقـات   نتايج شود در پژوهش حاضر که مشاهده مي

است بيشترين ارتباط معنويت مديران بـا معنويـت محـل    الذكر  فوق

ست آمده است، که مفهـوم کـار شـامل    دکار در قسمت مفهوم کار ب

ر کـار بـا   لذت بردن افراد از کار ، افزايش روحيه افراد، ارتبـاط بيشـت  

زندگي فرد،  دوست داشتن محيط کـار، ارتبـاط مثبـت بـين کـار و      

هاي معنوي در  افزايش محبوبيت اجتماعي در جامعه و رعايت ارزش

ابعـاد توصـيفي، ابعـاد     نيبـ ي معنـادار  ارتباط ،جينتا طبق. استکار 

وجود دارد ولي ارتباط  پرسنل تيرضا و تيمعنوي کل وابسته و ابعاد

در . ابعـاد معنويـت و رضـايت بيمـار وجـود نداشـت      معناداري بـين  

حقيقت ابعـاد توصـيفي معنويـت در رفتارهـاي معنـوي کـه شـامل        

و همچنـين ابـراز    است گرانيد به خدمت وي بشردوست ،يدرستکار

رفتارهاي معنوي بر ابعاد مختلف رضـايت پرسـنل ماننـد رضـايت از     

ناسـب  شغل، احساس امنيت شغلي، ايجاد محيط فيزيکي و روانـي م 

لويس و همکاران بيان داشتند کـه  . است مؤثرها  جهت انجام فعاليت

مديريت معنوي منجر به افزايش رضايت پرسنل و در نهايت عملکرد 

 اصـلي  عوامـل  افتني يـ بـرا  تـالش  در اسپجوت]. ٢٠[سازماني است

 ارتبـاط  ،يشگاهيآزما علوم متخصصان نيب دري شغل تيرضا شيافزا

 ليـ و با استفاده از تحل هنمودي بررس راي شغل تيرضا و تيمعنو نيب

 معنـادار  ميمسـتق  ارتبـاط  شده؛ي شناسائي رهايمتغ اساس بر يعامل

بدسـت  ي فـرد  و رشـد  يشـغل  تيمراقبـه، رضـا   دعا،ي رهايمتغ نيب

مليسون و ددلي به منظور بررسي ارتباط بين معنويـت و  ]. ٢١[آورد

ادنـد کـه   رضايت متخصصان شاغل در آسايشگاه بيمارستان نشـان د 

مديران اين مراکز يک گروه معنوي بوده و در زندگي شخصـي خـود   

. نماينــدبيشـتر از زنــدگي کاريشــان مســائل معنــوي را رعايــت مــي 

نمودنـد، رضـايت   متخصصاني که خود را فردي معنوي توصـيف مـي  

 بـه ي امطالعـه  در دروالـت ]. ٢٢[كردنـد زيادي را در کار خود تجربه 

 جينتـا  نيـ ا بـه ي شـغل  تيرضـا  و تيعنوم نيب ارتباطي بررس منظور

 مانند کار به مثبت نگرش وي شغل تيرضا با تيمعنو که افتي دست

 کـه  داشـت  انيـ ب و دارد ارتبـاط ي سـازمان  تعهـد  وي شـغل  مشارکت

ي پـ  در سازماني برا راي اديزي ايمزاي معنو کار طيمح کي داشتن

 کـه ( خـالق  اريبسـ  پرسنلداشتن  -١: كه عبارتند ازداشت؛  خواهد

 ني؛ بنـابرا )گـردد يمـ  سـازمان  شـتر يبي اثربخشـ  منجربـه  خـود  نيا

 در راي واضـح  ريمس خود پرسنل به که شوند مطمئن ديبا هاسازمان

و  رســالت دورنمــا، ت،يــمعنو بــري مبتنــ فلســفهي دهــشــکل مــورد

 ارتباطـات  صحت و اعتبار شيافزا -٢. اندداده نشاني اصلي ها ارزش

 مـورد  در ه،يـ تنب از تـرس  بـدون  تـا  ددا خواهـد  اجازه پرسنل به که

 هيـ روح شيافـزا  -٣. نـد ينما صحبت خودي اعتقاد وي معنو مسائل

ـ  اعتمـاد  منجـر  تنها نه کهي اخالق رعايت اصول علت به پرسنل  نيب

 انشانيمشتر و سازمان نيب و مسئوالنشان و پرسنل نيب بلکه پرسنل

 و شـرفت يپ رشـد پرسـنل،   شيمعنويـت باعـث افـزا    -٤. شد خواهد

 تيحساسـ  کـاهش  ،يکار شکستي افراد برا تحمل شيافزا تکامل،

 .]٢٣[گـردد مـي  کيـ دموکراتي رهبـر  بودن رايپذ استرس و در برابر

مارچکي در پژوهش خـود ارتبـاط بـين معنويـت در محـيط کـار و       

اين متغيرها منجر به . رضايت شغلي و تعهد سازماني را بررسي نمود

، سود بيشتر و حفظ پرسنل افزايش پيشرفت پرسنل، عملکرد شغلي

نتايج نشان داد که بسـياري از افـراد اعتقـاد داشـتند کـه      . گردندمي

ها در قرن بيست و يکم در مواجه با رکود اقتصادي براي بقاء سازمان

برداري از منابع معنـوي  و رقابت جهاني، براي مديران و پرسنل بهره

يقات اشاره شود در تحقهمانطور که مشاهده مي]. ٢٤[استضروري 

مديريت معنوي منجر به افزايش  ،هاي اين تحقيقشده همانند يافته

ـ  از نظر ارتباط.  رضايت در پرسنل خواهد شد  و مـار يب تيرضـا  نيب

 نوع ارتباط معنـادار وجـود   نيز هيچ کار محل معنويت ابعاد و پرسنل

هـاي بدسـت آمـده رضـايت     که باتوجه بـه آمـاره   ).<٠٥/٠P( ندارد

هــاي رضـايت از نگهبــاني و خـدمات، محــيط و    قسـمت  بيمـاران در 

در سيسـتم پـائين   ) تشخيصي(خدمات بخش، خدمات پاراکلينيکي 

هـاي مختلـف   که اين امر باعث عدم وجود همبستگي در آيـتم  است

ميليمان و همکاران در مطالعه خود ارتباط بـين  . معنويت شده است

بررسـي   معنويت محيط کار و پنج متغيـر نگـرش شـغلي پرسـنل را    

نمودند و به اين نتيجه دست يافتنـد کـه هـر يـک از ابعـاد فـردي،       

سازماني و واحد کاري معنويت محيط کار ارتبـاط معنـادار بـا دو يـا     

هـاي تحقيقـاتي    دسـتورالعمل لذا بيشتر از پنج متغير شغلي داشتند 

بتـوان بررسـي جـامعي از تـأثير معنويـت در       تا مورد نياز بودزيادي 

 تيـ معنو ر،يمد تيمعنو نيب ارتباط در مورد]. ٢٥[داشتمحيط کار 
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  ٤٥٧

    و همكاران پريسا شجاعي                                                                                                                      ...     بررسي ارتباط بين معنويت مديران و

 ارتبـاط  نـوع  چيهـ  جينتا ماران، طبقيب و پرسنل تيکار و رضا محل

معنويت  ابعاد و تيمعنو ابعاد و ماريب و پرسنل تين رضايبي معنادار

 در تيمعنو ادغام عنوان با خود مقاله در ندايل .ندارد وجود محل کار

 که داشت اظهاري نيبال پرستاران لهيوس بهي درماني بهداشت اقدامات

ي بهداشـت  فيوظـا  در را تيـ معنو ديـ با و تواننديمي نيبال پرستاران

 بــري مثبتــي ايــمزا تيــمعنو رايــز ؛رنــديبگ نظــر در خــودي درمــان

 درمان و بهداشت در تيمعنو ادغام از هدف. داردي سالمتي امدهايپ

 کـه  استي بعمنا باي طيمح جاديا بلکهي معنو معضالت حل فقط نه

 مـاران يب. ]٢٦[دهـد  اتقاء شان رايها خانواده و مارانيب تيمعنو بتواند

 ريـ درگي درمـان ي بهداشـت ي هامراقبت کنندگان ارائه که دارند آرزو

اي بـا هـدف بررسـي    کريـدر و همکـاران در مطالعـه   . باشند تيمعنو

هـاي اورژانـس و درک آنـان از نيازهـاي معنـوي      معنويـت تکنسـين  

رژانس، به اين نتيجه دست يافتند که هـيچ يـک از افـراد    بيماران او

بنـابراين  . پژوهش به نيازهاي معنوي بيماران اورژانس توجه نداشتند

تواند بر رضـايت بيمـاران و پيامـدهاي درمـاني آنـان      اين موضوع مي

هـاي بهداشـتي    اهميـت معنويـت در سيسـتم   ]. ٢٧[تأثيرگذار باشـد 

  . درماني بر هيچ کس پوشيده نيست

هـا و اعتقـادات    وجود يک مدير معنوي و متعاقب آن توجه به ارزش

تواند باعث رضايتمندي پرسـنل و ارائـه خـدمات    معنوي پرسنل مي

تجربـه نشـان داده اسـت کـه     . خالصانه و توجه ويژه به بيمـار گـردد  

معنويــت در بهداشــت و درمــان، آرامــش، تمرکــز و حــس مراقبــت 

ايـد و ادغـام معنويـت در ارائـه     نمدلسوزانه براي بيماران ايجـاد مـي  

خدمات بهداشتي درماني سلسله مراتب سازماني را مسطح، و حـس  

  .دهدمشارکت در جامعه را پرورش مي

  

  سهم نويسندگان

  طراحي مطالعه و تهيه مقاله: پريسا شجاعی

  مشاور آمار: طاهره صادقی

  ها جمع آوری و ورود داده: كريمي طاهره

  ها آوری و ورود داده عهمکاری در جم: پيام مختاری

  

  تشكر و قدرداني

هــا و پرســنل محتــرم مارســتانين دانشــگاه و بيدر انتهــا از مســئول

م و يـ ن كمـال تشـكر و قـدرداني را دار   يقـزو  يدانشگاه علوم پزشـک 

نمودنـد   ياريـ که ما را در اين پژوهش  يماران محترميهمچنين از ب

 يبـرا  يراهـ ن پـژوهش  يـ م کـه ا يدواريام. تشكر و قدرداني مي شود

ــود ک ــفيبهب ــه ب ي ــده ب ــه ش ــدمات ارائ ــد يت خ ــه کن ــاران را ارائ .م
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