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  يفيک مطالعه کي: ينيرويكردي معنوي به رضايت شغلي پرستاران بال

 
  ت مدرسي، دانشگاه تربي پرستارجوي دكتريدانش ∗ :علي راوري

  ت مدرسي دانشگاه ترب دانشكده پزشكي،ار، گروه آموزش پرستاري،يدانش :زهره ونكي

   پزشكي تهرانعلوم دانشگاه  دانشكده پرستاري،،ي پرستارجوي دكتريدانش: ييرزايبه ميط

  ت مدرسيدانشگاه ترب  دانشكده پزشكياستاد، گروه آمارزيستي، :انوشيروان كاظم نژاد

  

  

  فصلنامه پايش

  ٢٣١-٢٤١ صص ١٣٩٠ بهار  دوم شمارهدهمسال 

  ۵/۸/۱۳۸۸ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩ بهمن ٢٠-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

از جملـه   ولـي  ، قرار گرفتهياديمفهوم كليدي در تحقيقات پرستاري مورد توجه ز   رضايت شغلي به عنوان يك       ،هاي اخير  در سال  اگرچه

 كـه يـك مطالعـه كيفـي       در اين پژوهش  . است رضايت شغلي    در  و معنويت  مسايل فرهنگي نقش   به آن توجه شده،   عوامل مهمي كه كمتر     

   .رد شغل پرستاري مورد بررسي و توجه بيشتري قرار گي در سعي شده كه بعد معنويتاست،

  و سـپس شـد آوري   با استفاده از روش مصاحبه عميق، جمـع   هاي غيرمادي و معنوي مؤثر بر رضايت شغلي         اطالعات الزم در مورد جنبه    

مفـاهيم   پـس از تحليـل مـتن مـصاحبه،         .هاي متني شركت كنندگان با استفاده از روش تحليل محتوا كيفي مورد تحليل قرار گرفـت                 داده

   .پاداش معنوي و تناقضات معنوي ، تعهد معنوي، رحمت الهيأ بيمار منشلذت و عالقه معنوي،: د زير استخراج گرديكليدي

 و در شود  مهم و غيرقابل تفكيك شغل پرستاري محسوب مي      كه معنويت به عنوان يك جزء      نتايج اين مطالعه بر اين موضوع، تأكيد دارد       

 را ترغيب نمايد اقدامات و مداخالت خود را هدفمند و با معنا ارايه كنند و قـادر      تواند پرستاران    كه مي  است دروني و ذاتي     ي بعد عين حال، 

 در يا توانـد نقـش قابـل مالحظـه     يمـ  ي معنـو يت شغلي رضا ضمن آن كه.باشند ارتباط صادقانه و مؤثري با بيماران و خداوند برقرار كنند   

  . لذت بخش کند راي داشته، اقدامات پرستاري شغل پرستاريها يتحمل مشکالت و سخت

  

  ، مطالعه كيفيمعنويت، شغل پرستاري، رضايت شغلي :ها واژه كليد

                                                           
  ي، گروه آموزش پرستاريت مدرس، دانشکده علوم پزشکيتهران، تقاطع بزرگراه چمران و جالل آل احمد، دانشگاه ترب: پاسخگو نويسنده ∗
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  ٢٣٢

    ددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جها    

  مقدمه

 رضايت شغلي به عنوان يك مفهوم كليـدي در          ،هاي اخير  در سال 

ـ ا.  قرار گرفته اسـت    ياديتحقيقات پرستاري مورد توجه ز     ن توجـه   ي

 پرستاران،  ي رو يت شغل ير گسترده و قابل مالحظه رضا     يثأ از ت  يناش

رضـايت شـغلي    . ]۱ [ اسـت  يها و حرفه پرسـتار     مارستانياران، ب ميب

 تعاريف متعـددي از آن     ،يك سازه چند وجهي است و نظريه پردازان       

ند يا ناخوشـا  يند  يدگاه خوشا يتوان به د   از آن جمله مي   . اند ه كرده يارا

 ]۳ [ مثبت نسبت به شغل    ي گرايش عاطف  ،]۲ [کارمند نسبت به کار   

اشـاره  ] ۴ [ شده ناشي از تجربيات كاري      احساسات و عواطف درك    و

 رضايت شـغلي    ،دهد كه محققان پرستاري      مرور متون نشان مي    .كرد

تعريـف  ] ۵، ۶ [داشتن نگـرش مثبـت نـسبت بـه شـغل        را به عنوان    

 در خـصوص ابعـاد رضـايت        كنـد    ضمن آن كه مشخص مي     .اند  كرده

 بعــضي از محققــان، .]۷[ اجمــاعي وجــود نــدارد ،شــغلي پرســتاران

هــاي  و تفــاوت) Dispositional variable (اي رهــاي زمينــهمتغي

معرفـي  تري جهت پيشگويي رضـايت       شاخص مهم را  فردي اشخاص   

 دانشمندان در تحقيقات خود به ايـن         از حالي كه بعضي    در .اند  كرده

تـري در     نقش مهم  ،نتيجه رسيدند كه متغيرهاي سازماني و محيطي      

ت انجـام شـده در خـصوص      بيشتر مطالعـا   .]۸ [كنند رضايت ايفا مي  

اي   رضايت شغلي پرستاران روي متغيرهاي سازماني و استقالل حرفه        

 تأكيد كمتري صـورت گرفتـه       ،متمركز شده و در مورد عوامل فردي      

   .]۹[است 

با وجود اين كه تحقيقات زيادي در خصوص تعيين عوامل مرتبط           

كـه  با رضايت شغلي پرستاران انجام گرفته است، نتـايج نـشان داده             

 تمام ابعاد رضايت شغلي را      ،عوامل استخراج شده حاصل از مطالعات     

به عنوان مثـال در تحقيـق انجـام شـده توسـط             . پوشش نداده است  

 درصـد از واريـانس      ۳۸مناجلويچ و همكارانش نـشان داده شـد كـه           

هـاي     ناشي از عوامل سـازماني و توانمنـدي        ،مربوط به رضايت شغلي   

 درصد از واريانس مربوط     ۳۷همچنين   .]۱۰[روانشناختي بوده است    

هاي مـزمن كـار       به رضايت شغلي در پرستاراني كه در بخش بيماري        

عواملي چون سن، ارتبـاط بـا پزشـك و سـوپروايزر، بـار          كردند با     مي

  شـيور و ليـسي     .]۱۱ [كاري و برنامه شيفت كاري مرتبط بوده است       

 تعهد   كار، محل   عواملي از قبيل  ه   رضايت شغلي را ب     از  درصد ۳۷نيز  

 جالب اين   .]۱۲ [اند  دانسته مربوط كاركنان بار كاري و كمبود       كاري،

 واريـانس رضـايت شـغلي بـا          از  درصـد  ۶۷ تا   ۶۲اي حدود    كه دامنه 

 .]۹ [تحقيقات انجام شده در اين زمينه ناشناخته بـاقي مانـده اسـت    

بنابر اين با وجود تحقيقات گسترده در زمينه تعيين عوامل مرتبط با          

رسد در بسياري از مواقع بعـضي از عوامـل           ايت شغلي به نظر مي    رض

 از جملـه عوامـل مهمـي        .]۷ [اند اي از ابهام باقي مانده     اصلي در هاله  

مـسايل   ثيرأتـوان بـه تـ      كه كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت مـي          

 موضوعات  .]۱۳ [فرهنگي روي رضايت يا نارضايتي شغلي اشاره كرد       

ها و هنجارهاي موجود     عه اعتقادات، ارزش  فرهنگي در واقع به مجمو    

گردد كه بر اسـاس آن، افـراد در سـازمان            در يك سازمان اطالق مي    

هاي مهمـي هـستند كـه روي         لفهؤها م   ارزش .]۱۴ [كنند خدمت مي 

هـاي فـردي      ارزش. هـستند ثير گـذار    أفرد، جامعه و حرفـه افـراد تـ        

هـا     انتخاب گري  ها،  ها، هنجارها، اولويت    تواند تعيين كننده نگرش     مي

 در حرفه پرستاري در خصوص احتـرام        .]۱۵[و رفتارهاي افراد باشد     

هـا و اعتقـادات       گذاشتن به اعتقادات مذهبي تأكيـد شـده و نگـرش          

درباره مذهب در متون پرسـتاري بـسيار برجـسته و قابـل مالحظـه               

 با وجود اين كه تحقيقات بسيار اندكي در خصوص نقش           .]۱۶[است  

ات در رضايت شغلي پرستاران انجام شده، مطالعـات   فرهنگ و اعتقاد  

تـوان رضـايت كلـي        مـي  ، با تقويـت فرهنـگ سـازماني       اند  نشان داده 

   .]۱۴[بيماران بستري و پرستاران را ارتقا داد 

 مختلـف و  يرهـا ير متغيثأتوانـد تحـت تـ    يم يت شغليضارگرچه  

بـه  ز گسترده و همه جان    ين تي از رضا  ي اثرات ناش  ،ردي قرار گ  يمتنوع

 كـاهش ميـزان   ،]١٧[تواند روي كيفيـت زنـدگي پرسـتار      ميبوده و 

] ۱۹[ مربوط به كـار  )استرس(  تنش و كاهش ] ۱۸[فرسودگي كاري   

ــذار باشــد  ــأثير گ ــي  .ت ــي رضــايت شــغلي م ــت  از طرف ــد كيفي توان

ــت ــزايش داده   مراقب ــتاري را اف ــاي پرس ــزايش ] ٢٠[ه و موجــب اف

طح سـازماني نيـز     در سـ   .]١٤[رضايتمندي بيمـاران بـستري شـود        

رضايت شغلي روي ابقاي پرستار، كاهش غيبت از كار، ارتقاي سـطح   

ن يـ بنابر ا  .]۲۱[ تأثير مثبت داشته است      ،بهره وري و بهبود عملكرد    

 متناســب بــا يت شــغليهــا و منــابع رضــا طــهيالزم اســت ابعــاد، ح

ط کـار، روابـط     يسـازمان، محـ     افراد، سـاختار   يتيات شخص يخصوص

ق و  يـ  دق ي افراد مورد بررس   يها و باورها    ارزش  و ع اجتما  در يفرهنگ

تحقيقات انجام گرفته در خـصوص رضـايت شـغلي          . رديجامع قرار گ  

هاي موجـود صـورت گرفتـه         اغلب به صورت كمي و بر اساس نظريه       

هـا نـشان داده     پـژوهش ي حاصل از بعض   يها افتهيحال آن كه    . است

ت را جستجو   ي رضا هان پن توان ابعاد  يم  بهتر ،يفيقات ک يبا انجام تحق  

   .]٩ [کرد

 موجـود   يهـا  تيـ نـه و واقع   يتوان از زم   ي م يفيبا انجام پژوهش ک   

نظريـه  د و توجـه   يـ کأد مـورد ت   ي را استخراج کـرد کـه شـا        يميمفاه

 به همين دليل پژوهشگران تـصميم       .]٢٢ [ قرار نگرفته باشد   پردازها
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  ٢٣٣

     و همكارانعلي راوري                                                                                                                              ...    رويكردي معنوي به رضايت شغلي

گرفتند بر اساس يك تحقيق كيفي، بعد معنوي رضـايت شـغلي كـه     

  .كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است را بررسي نمايندتا

  

   كار مواد و روش

اين مطالعه بخـشي از يـك مطالعـه جـامع و وسـيع در خـصوص                 

تبيين رضايت شغلي پرستاران بر اساس توصيفات و تجربيـات زنـده            

شناسايي و تبيين بعد معنوي رضايت       حاضر   هدف مطالعه . استآنها  

 با توجه به اين كـه ايـن بعـد از رضـايت              .شغلي پرستاران بوده است   

هـاي   ثير فرهنگ سازمان، اعتقادات، باورهـا و نگـرش        أ تحت ت  ،شغلي

پرستاران شاغل بوده و تحقيقات اندكي در اين خصوص انجام شـده            

  .گرديداست، انجام پژوهش با رويكرد كيفي انتخاب 

مـرد و    نفـر    ۸ (پرسـتار نفر   ۲۵شركت كنندگان در مطالعه شامل      

همـه  .  بودنـد   سال سابقه كار   ۲۵ با حداقل دو و حداكثر       )زنفر   ن ۱۷

شركت كنندگان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و به عنـوان           

و در  كردند    ميبه صورت مستقيم مراقبت     كاركنان بخش، از بيماران     

آموزشــي و (هــاي دولتــي  و ويــژه بيمارســتانعمــومي هــاي  بخــش

بـا اسـتفاده از     .  وظيفه بودنـد   مشغول انجام شهر تهران     )غيرآموزشي

 مندروش مصاحبه عميق به صورت بـدون سـاختار و نيمـه سـاختار             

 هـدف از انجـام      ،قبل از انجـام مـصاحبه     . اطالعات جمع آوري شدند   

شـد و رضـايت كتبـي        پژوهش به اطالع شركت كنندگان رسانده مي      

همچنـين بـا اجـازه و    . گرديـد  آنها جهت شركت در مطالعه اخذ مـي  

مـدت انجـام    . شـد  كت كنندگان مصاحبه آنها ضـبط مـي       رضايت شر 

آوري  جمـع . انجاميـد   دقيقه به طول مي    ۸۰مصاحبه به طور متوسط     

بـه طـوري كـه در دو    . ها تا زمان اشـباع اطالعـات ادامـه يافـت       داده

مـدت  . مصاحبه آخر هيچ كد جديدي به كدهاي قبلي اضافه نگرديد         

د و در تمـام     انجام مـصاحبه بـه مـدت شـش مـاه بـه طـول انجاميـ                

هاي كاري اعـم از صـبح، عـصر و شـب از شـركت كننـدگان                  شيفت

متن مصاحبه شركت كنندگان بالفاصله بعد از       . عمل آمد ه  مصاحبه ب 

مصاحبه كلمه به كلمه رونوشت گرديد و با استفاده از روش تحليـل             

 تحليـل  مـورد  )Qualitative content analysis (محتواي كيفـي 

  .قرار گرفت

 كـه بـه منظـور تفـسير     ي استتحليلروش  اي كيفيتحليل محتو

ايـن روش از     در. ]۲۳ [رود هاي متني به كار مي     ذهني محتواي داده  

 و بـه  اً، كـدها و طبقـات مـستقيم     مند  نظامطريق فرايند طبقه بندي     

. ]۲۴،  ۲۵ [شـوند  هـاي خـام اسـتخراج مـي        صورت استقرايي از داده   

 عينـي برگرفتـه از      تحليل محتوا چيزي فراتر از اسـتخراج محتـواي        

 و  مفـاهيم كليـدي   تـوان     از ايـن طريـق مـي       و اسـت هاي متني    داده

هـاي شـركت كننـدگان در        الگوهاي پنهان را از درون محتـواي داده       

ــان ســاخت ــي . ]۲۳ [مطالعــه نماي ــوا كيف ــل محت ــد تحلي  ،در فراين

در ايـن   . ]۲۵ [گيـرد  آوري و تحليل اطالعات همزمان انجام مي       جمع

ستاي پاسخ گويي به سؤاالت پژوهش بـه منظـور           محقق در را   ،روش

هاي جديد بـه صـورت رفـت و برگـشت اطالعـات را           آوري داده  جمع

 از  تحليلـي واحـدهاي   همچنـين   . ]۲۳ [كنـد  آوري و تحليل مي    جمع

 بخش قابل تحليل متن     تحليل،واحد  . شوند متن مصاحبه انتخاب مي   

ز كــدهاي اوليــه ا. اســتدر راســتاي رســيدن بــه اهــداف پــژوهش 

 كـه بخـش مهـم و قابـل اسـتناد      )Meaning unit (واحدهاي معنا

ايـن كـدهاي اوليـه    .  استخراج خواهند شـد  هستند تحليلواحدهاي  

توانند در برگيرنده عين محتواي مصاحبه شركت كننده يا انتـزاع       مي

هـا   سپس كدهاي اوليه بر اساس تفاوت     . ]۲۶ [محقق از محتوا باشند   

ها به طبقـات     ها و در نهايت زير طبقه      ه به زير طبق   ]۲۶ [ها و شباهت 

  .]۲۷ [يابند  تقليل ميمفاهيم كليديانتزاعي و به 

 از مـتن مـصاحبه      روش مـذكور   در اين مطالعه نيز بـا اسـتفاده از        

 مشخص شده و كـدهاي اوليـه        تحليلمشارکت کنندگان، واحدهاي    

فات مـشارکت کننـدگان     ي معنا بر گرفته از توصـ      يبر اساس واحدها  

هاي كـدهاي    ا شباهت ي گرديد و سپس بر اساس اختالفات        استخراج

بـر اسـاس تفـسير و       در نهايـت    .  صـورت گرفـت    ياوليه، طبقه بنـد   

مفـاهيم  هـا، طبقـات و       استنباط دقيق محقق و مقايـسه مـداوم داده        

 . استخراج گرديدكليدي

ژانگ به نقل از لينکولن و گابا معيارهاي دقت در تحليل محتـوا را     

اين . کند ييد ذکر مي  أتت  يقابلپذيري، قابليت اعتماد و     اعتبار، انتقال   

معيارها معادل روايي دروني، روايي خارجي، پايايي و عينيت پـذيري           

 ين پـژوهش از راهبردهـا  يـ ا ن اعتبـار در   يـي  تع ي بـرا  .]۲۵[هستند  

هـا    دادهي توسط مشارکت کننـده و بررسـ    ينيباز ب : لي از قب  يمختلف

 مـشارکت   يني بـازب  يبـرا .  شد  استفاده متخصص طرح   همكار توسط

 در طـول مـصاحبه،      يات و يکننده عالوه بر بازگرداندن گفتار و تجرب      

ه يـ  اوليه را به همراه کدهاي پنج مصاحبه اوليپيمحقق متن کامل تا   

د ييـ  تأبه منظوره به عمل آمده بود ي که از آنها مصاحبه اول    يبه افراد 

 يبرا. آنها قرار گرفت  د  ييا اصالح برگرداند که همه موارد، مورد تأ       يو  

ه يـ ز متن کامـل پـنج مـصاحبه اول   ين) Peer check( يهمتراز سنج

متخـصص    همكـار  ه بـه  يـ  و طبقات اول   ياده شده همراه با کدگذار    يپ

ل يـ محقـق در خـصوص تحل      يئـت علمـ   ي ه ي دو تن از اعضا     و طرح

 و  ياده کـردن، کدگـذار    يـ  آنها در جهت پ    يدييمحتوا، ارايه و نظر تأ    
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  ٢٣٤

    ددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جها    

ر يـ د طبقـات و ز    ييـ ن در تأ  يـ عـالوه بـر ا    . افت شـد  يه در يطبقات اول 

 اسـتفاده  ي پرسـتار يان دکتـر  ي دو تن از دانـشجو     ينيطبقات از بازب  

 مـشارکت کننـدگان و همکـاران،        ي ذکر است کـه تمـام      شايان. شد

د ييـ  را مورد تأ   ي و طبقه بند   ي نحوه انجام کد گذار    يدرست صحت و 

 بـا   يد رابطه پربـار   يبات اعتماد، محقق    يش قابل ي افزا يبرا. قرار دادند 

مشارکت کنندگان داشته باشد و بتواند اعتماد آنان را به خود جلـب             

مـشارکت  .  به دست آورديتر شتر و درست يها و تجارب ب     كند تا داده  

م يل بـه سـه    ي ما يچ نوع فشار و زور    يد بدون احساس ه   يکنندگان با 

چ سانـسور   يکردن محقق در احساسات، تجارب و افکار خود بدون ه         

  برگشت به عرصـه    ، مداوم يا  سهيل مقا يبا تحل ]. ۲۸[ باشند   يطالعاتا

 ضمن ارتباط مداوم با مـشارکت کننـدگان و          ،يص زمان کاف  ي تخص و

 ين فضايمأ تالش شد حسن ارتباط و ت     ،قيغرقه بودن در عرصه تحق    

 کـسب  ي بـرا ي و قابل اعتماد بـا مـشارکت کننـدگان ابـزار       يميصم

 محقق  ،ت اعتماد يش قابل يجهت افزا ن  يهمچن. تر باشد   ي غن يها  داده

ــا نوشــتن اند يســع ــرد ب ــ ک ــذار يهــا شهي ــار گ ــا ي خــود و کن  آنه

)Bracketing (  اب نـ ق اجت يـ  در تحق  ي شخص يها  يرياز اعمال سوگ

  .ورزد

  

  ها يافته

اكثر افراد شركت كننده مسايل معنـوي و اعتقـادي را بـه عنـوان               

ز تحليـل   ا. نـد ترين عوامل رضايت شغلي خود ذکـر کرد         يكي از مهم  

 پـنج   ،محتواي كيفي اطالعات حاصل از مصاحبه شـركت كننـدگان         

، تعهـد    رحمت الهي  أ بيمار منش  لذت و عالقه معنوي،   : مفهوم كليدي 

 معنوي و تناقضات معنوي اسـتخراج گرديـد كـه     يها  پاداش معنوي،

  .شود در ذيل به آنها اشاره مي

 لذت و عالقه معنوي

اذعـان داشـته بودنـد بـه        بسياري از شركت كنندگان در مطالعـه        

 ،هـاي پرســتاري  ه خــدمت بـه بيمـاران و انجــام مراقبـت   يـ دليـل ارا 

يكـي از  .  خوشايند و وصف ناپذير را احـساس كـرده بودنـد         ياحساس

پرستاران، حرفه پرستاري را به اين اميد انتخاب كرده بود كه بتوانـد        

او احـساس خـود را چنـين    .  را تجربـه كنـد   » بـودن  يناج«احساس  

 اين احـساس رو     ،من قبل از اين كه بيام پرستاري      « :كند يتوصيف م 

بخاطر اون خدمت و كمكي كه       ،در فيلم فلورانس نايتنگل ديده بودم     

مـن بخـاطر     .كـردن   نگاه مي  يه ناج ي مثل    بهش د،كر به مجروحا مي  

پرسـتار ديگـري    .»پرستاري رو انتخاب كردم  خوشايند،  اين احساس   

ـ  .کنم يض عشق م  ي با مر  الًمن اص « :گويد در اين رابطه مي    خـاطر  ه   ب

کـنم، حتـي بعـضي       يم همه کـار مـ     يستم کار ي تو س  اًهمين من واقع  

بـردم اتـاق     ي بيمارستان م  يها کردم از پله   ي كول م  وضيا من مر  عموق

هـا   م از پلـه   يگـرفت  ي مـ  وعمل، آسانسورشون خراب بود سر برانکـارد      

  .»م بااليبرد يم

اژه رضـايت معنـوي     پرستار ديگري در توصيف رضـايت خـود از و         

ره  ديديم يه مريـضي داره مـي       وقتي مي « :گويد كند و مي   استفاده مي 

 از ايـن    اًخونه و خوبه و خودش احساس خوشحالي داره، ما هم دقيق          

. شـديم   خوشحال مـي   اًديديم مريض خوب شده واقع     وضعيتي كه مي  

  .»كرديم يعني اون رضايت شغلي معنوي رو احساس مي

رفـه پرسـتاري را بـه عنـوان يـك حرفـه             اكثر شركت كنندگان ح   

اند افرادي كه اين حرفـه را انتخـاب    مقدس ذكر كرده و اذعان داشته  

كنند بايد به صورت ذاتي روحيه خـدمت و كمـك بـه همنـوع را            مي

عالوه اين افراد عالقه به پرستاري را ضـامن بقـا در            ه  ب. داشته باشند 

ابطـه بـا عالقـه      در ر . اين حرفه و موفقيت در آن ذكـر كـرده بودنـد           

  :گويد اي مي  پرستار با تجربه،معنوي به اين حرفه

 رو خوب انجـام بـده کـه         يتونه کار پرستار   ي م يبه نظر من کس   «

نا رو وادار   يتونه ا  ي نم يچ عامل ين ه ير از ا  يغ. عالقمند اين حرفه باشه   

ـ يـ انجام م. نحو احسن انجام بدنه  رو ب  يکنه که کار پرستار     يدن ول

  .» رو اجبارخمودگي،و ، ريرو دل خور

 پرستار ديگري عامل ميل و عالقه خود به حرفه پرسـتاري را ايـن            

  :كند گونه بيان مي

دم يـ چـرا؟ چـون د     .شتر شـد  يـ روز به روز شدت عالقه به کارم ب       «

دست قطع شده يه بچه كه جراح ترميمش كرد و ما پرسـتارا دوازده           

ادر بچـه چقـدر     پدر و م  . روز ازش مراقبت كرديم، چطور به کار افتاد       

دن چقـدر  يض زحمـت کـش   ين مر ي که برا ا   يخوشحال هستن، کسان  

 در مـن    ي احـساس خـوب    يليدم خ ينا رو د  ي ا يوقت. خوشحال هستن 

  .»جاد کرديا

كنـد و    شركت كننده ديگري بـه مـشكالت پرسـتاري اشـاره مـي            

احـساس عـدم    . ت هـس  ي در کار پرسـتار    ياديمشکالت ز « :گويد مي

 .زرا، رفتار متـرون، رفتـار پزشـک       ي سوپروا  نسبت به کار، رفتار    يمنيا

ن يـ ن کـه ا   ي روز به روز از عالقه من کم کنه، نه ا          تسيبا ينا م يهمه ا 

ن يـ  بلکه لحظه به لحظه عالقم و احساسم نـسبت بـه ا            ،افتادياتفاق ن 

م در  يتـون  ينو نم يا. تسي ن يوجود اومدن ه  ه ب ين قض يا. شتر شد يکار ب 

  .»ن عالقه رو داشته باشهيياد كه ا بي پرستاريد فرديبا. ميافراد بذار

ـ   أشركت كننده ديگري به ت      ادامـه  رثير اين عشق و عالقه معنوي ب

  :گويد فعاليت پر انرژي در حرفه پرستاري اشاره كرده و چنين مي
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  ٢٣٥

     و همكارانعلي راوري                                                                                                                              ...    رويكردي معنوي به رضايت شغلي

من . ن بزنن ينحال نتونستن منو زم   ي کارا سر من آوردن با ا      يليخ«

ن يه بـه زمـ     ک يمثل توپ . شدم يخوردم بلند م   ين م يهر دفعه که زم   

عـشق و   . ام ينطـور ي ا يمن تـو پرسـتار    . رهيگ يشتر اوج م  يخوره ب يم

بـا وجـود تمـام مـشکالت        . داد ي مـ  ي به من انـرژ    يعالقم به پرستار  

  .»رهيتونه ازم بگ ي نمي کسيعالقمو نسبت به پرستار

  نـسبت   مـادي  هاي  نگرشعالوه بر عشق و عالقه معنوي و فارغ از          

  حرفه پرسـتاري را ايـن  ،ت كنندگانبه حرفه پرستاري، يكي از شرك     

  :گونه توصيف كرده است

اسـت، شـغل اماماسـت،      ي شـغل انب   يبه نظر من اگه بگم پرستار     «

 شـب   يپرسـتار .  بگم کم گفـتم    يهر چ .  بد گفتم؟ نه   ؛هيشغل عاطف 

  .»هيزنده دار

    رحمت الهيأبيمار منش

 به بيمار بـه عنـوان يـك مخلـوق خداونـد نگـاه         ،شركت كنندگان 

 تـالش پرسـتار در       نيـز  . كه نيازمند كمـك پرسـتار اسـت        كردند مي

خصوص برآورده ساختن نيازهاي وي را به عنوان يك عبـادت تلقـي       

يكي از شـركت كننـدگان بيمـار را بـه عنـوان يـك فـرد                 . كردند مي

. داند هاي برگزيده خداوند مي     با قدر و منزلتي معادل انسان       و معصوم

  :گويد او مي

امـام  . نميـ ب يل نم ي کم ي دعا يرو تو ) المعليه الس  (يمن امام عل  «

هاي بيمارستان    هستند که روي تخت    ييمن کسا ) عليه السالم (علي  

چ ي اصـغر رو هـ     ييا مـن علـ    . دارن ن به كمك من نياز    آلخوابيدن و ا  

 تـو بخـش     ۲۲مـار تخـت     ي اصغر مـن ب    يعل. نميب يوقت تو کربال نم   

 کـه رو    رمرديـه ين پ يمـن همـ   ) عليه الـسالم  (اطفاله، حضرت سجاد    

  .»دهيتخت خواب

 يشركت كننده ديگري بيمار را به عنوان مخلوق خداوند کـه دارا           

  :گويد داند و مي ي است ميارزش وکرامت انسان

. ستيتش برام مهم ن   يا مل ي يت مال يض وضع يموقع مراقبت از مر   «

ک انـسانه بـراش کـار       يـ ن کـه مخلـوق خداسـت و         يـ  بخـاطر ا   اًصرف

  . »کنم يم

 به عنوان منبع خير و بركت ذكر شده         د شريف وجون  ي، ا از اين رو  

اش بـه    تواند آرامش و آسايش را براي پرستار و خـانواده          است كه مي  

در اين رابطه يكي از شركت كنندگان تجربه خودش را          . ارمغان آورد 

 تـو   .کـنم  يخـدا رو هـر لحظـه شـکر مـ          « :كنـد  اين چنين ذكر مـي    

ن يـ شه ا يـ ودم هم چرا؟ خ . ميکن ي احساس آرامش م   اًمون واقع يزندگ

 احـساس   ينا رو دارم به خاطر چـ      ي من ا  ياحساس رو دارم بخاطر چ    

 که درد داشـته مراقبـت       يي اون آقا  ين که برا  يبخاطر ا . ت دارم يرضا

من از بركت راحتي و خـوب شـدن ايـن بنـده خـدا،               . رو انجام دادم  

  .»كنم آرامش پيدا مي

  تعهد معنوي

ه ايـ ي فقـط در ار    در اين نـوع از رضـايت انجـام مراقبـت پرسـتار            

خدمات پرستاري طبق شرح وظايف و در چارچوب مقررات خالصـه           

بلكه مراقبت پرستاري معنادار شده و با مفاهيم ارزشـي از           . شود نمي

مـان  أ تو »ايثار در مراقبـت   « و» النهئومراقبت مس «،  »يهمدل«جمله  

  تـوان بـه مـوارد زيـادي اشـاره كـرد كـه               در اين رابطه مي   . گردد مي

 پرسـتاري  ، بـه عنـوان نمونـه   .انـد   آنها را ذکر کرده ،دگانشركت كنن 

  :گويد مي

 بعـد از  ۳ا بخاطر وضعيت مريض من شايد تا سـاعت    عبعضي موق «

بعـد از   ۵/۱پايان شيفت طبق قانون ساعت      (موندم   ظهر تو بخش مي   

 ياومدند ول  يفت عصر هم م   ي ش ي اوقات همکارا  يگاه). باشد ظهر مي 

. کـردم  يفتمو تـرک نمـ  يزمـه شـ  کـردم وجـودم ال     يچون احساس م  

 حاضر بودم نق نـق خونوادمـو        .گفتم به خاطر مريضم بايد وايسم      مي

كردم حـضورم بـر بـالين        به جون بخرم ولي تا زماني كه احساس مي        

  .»موندم مريضم واجبه مي

اي از موارد مراقبت از بيمـاران و كمـك بـه آنهـا بـه حـد                   در پاره 

تـوان بـه     در اين رابطه مـي    . رسد  از بيمار مي   »ايثارگري در مراقبت  «

 بـرا   يون تصادف يه کام يه روز   ي «:اي اشاره كرد   تجربه پرستار با سابقه   

د صبح زود ساعت    يکن يباور نم . ختن پشت در اورژانس   يما آوردن و ر   

مارستان موندم؛ پـسرم    يار بعد از ظهر تو ب     هم تا ساعت چ   يهفت اومد 

بـا ايـن كـه    . ودکر خوارگاه بود و نـه مهـد کـ    يشش ماهه بود، نه ش    

. نحال نرفتم يشير بدم و هيچ منعي نبود با ا       ام    هتونستم برم به بچ    مي

مارسـتان  ير بيمد. رفتم يدم و ميخند يرفتم م  ي م مارستاني از ب  يوقت

، يه؟ گفتم از خوشحال   ي منو گرفت و گفت بگو علت خندت چ        يجلو

  .»ض رو نجات بدمي مراکه تونستم جون چند ت

 از پرستاران خود را     يبعض« :گويد  رابطه مي  پرستار ديگري در اين   

کننـد و   مراقبت  م  يماران به صورت مستق   يدانستند که از ب     يمتعهد م 

هـاي مـديريتي     از قبيل پـست    ها  ساير موقعيت  ن نوع مراقبت را به    يا

  . »ادندد ترجيح مي

ن هم  آلا« :گويد پرستاري با سابقه كار باال، در اين رابطه چنين مي         

 .مارسـتان يرم ب يسـابقه كـار بـا شـدت و عالقـه مـ          سـال    ۲۵بعد از   

ت ينا برام اهم  يا.  داشته باشم  يت بهتر يرم موقع يتونستم پست بگ   يم

اد بـرا  يـ  يخوشـم مـ  .  مهم بـود يليمار برام خيت ب يتنها رضا . نداشت

  .»ضهيت من فقط کار مرياحساس رضا. ض کار کنميمر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

  ٢٣٦

    ددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جها    

راقبـت  ناگفته نماند كه منظور شـركت كننـدگان در مطالعـه از م            

. هاي سنتي و بدون پايه و اساس علمي نبوده است         مراقبت ،پرستاري

انــد كــه مطــابق بــا  آنهـا مراقبتــي را حــايز ارزش و اهميــت دانــسته 

در اين رابطـه يكـي از شـركت         . ه شده باشد  اياستانداردهاي علمي ار  

  :گويد كنندگان مي

ـ    يـ ف و تمج  يـ ما تعر   وقتا شده که از    يليخ«  از نظـر    يد کـردن ول

ن بـوده کـه کـارمون رو        يـ  چون احساس مـا ا     ،مي ما ارضا نشد   يندرو

 اگـه رو اصـولش انجـام داده         ي ول .ميش انجام نداد   و استاندارد  اصول

  . »ميت کرديم احساس رضايبود

بسياري از پرسـتاران شـركت كننـده در مطالعـه كـه داراي ايـن                

 راحتي و آسايش بيمار را بر آسـايش و راحتـي خـود و    ،نگرش بودند 

دانستند و علت اصلي آن اين بود كه اين گونه       ده خود ارجح مي   خانوا

 ،حتي چندين شركت كننده   . كردند مراقبت را نوعي عبادت تلقي مي     

هـا دانـسته و بـه جملـه معـروف            مراقبت از بيمار را مـافوق عبـادت       

  :گويد فيلسوف بزرگ عالمه طباطبايي اشاره كردند كه مي

 از بيماري  پرستارييك شب   من حاضرم هفتاد سال عبادتم را با        «

  . »معامله كنم

به دليل ماهيت كار پرستاري بسياري از شركت كننـدگان حرفـه            

  .پرستاري را نيز به عنوان يك حرفه مقدس ذكر كرده بودند

   معنوييها پاداش

 پرستاري را به عنوان يك حرفه       ،با وجود اين كه شركت كنندگان     

 اً امـا صـرف    ، كرده بودند  مين نيازهاي زندگي روزانه خود ذكر     أجهت ت 

تامين مخارج زندگي و كسب معاش از طريق اين حرفه هدف اصـلي           

توان به نظر يك شركت كننـده در         در اين رابطه مي   . آنها نبوده است  

  :مطالعه اشاره كرد

رج گه، سر ب يه شغل د  ي برم   الً رو انجام ندم و مث     يمن اگه پرستار  «

ق هـم برطـرف     يـ ن طر م از او  ياجات زنـدگ  ياحت. دنيبه من حقوق م   

ض انجام بـدم و خـدمت     ي مر ياگه کار برا  نه که   يبر ا  اعتقادم   .شد يم

  .»رميگ يپاداش محقوقم ريگه به غي ديبه مردم کنم از جا

هـاي معنـوي در كـار        شركت كنندگان زيادي به اهميـت پـاداش       

ثير آنها را در زندگي شخصي خود بـارزتر و          أپرستاري اشاره كرده و ت    

تـوان بـه    در اين رابطـه مـي  . اند هاي مادي ذكر كرده   شتر از پادا   مهم

  :گويد  اشاره كرد كه ميگان شركت كنند يكي ازتجربه

ت ين خاطر انتخاب کردم که فقـط رضـا  ين شغل رو نه به ا  يمن ا «

ن در کـار  يـ تـر از ا   که مهميزيچ. ستين تنها ن يا. خودمو جلب کنم  

ض ي مـر  ياگر برا که   -ارمکه من خودم اعتقاد د    - نهي است ا  يپرستار

ن پـاداش  يـ  مـن ا ؛ شـده ي راض،ضم بهتر شدهين کار رو کردم و مر     يا

  .»رميگ يگه ميه کس دي را از يمعنو

هاي معنوي بـه حـدي       اعتقاد بعضي از شركت كنندگان به پاداش      

ثير گذار بـوده اسـت كـه مـشكالت موجـود در پرسـتاري را قابـل          أت

 اشـاره   ايـن مـورد   توان بـه     در اين رابطه مي   . كرده است  تر مي  تحمل

  :كرد

ـ    يرفتار بعضي از سوپروايزرا و مترونا رنجش برام ا        «  يجاد کـرده ول

. گـه بـوده  يز ديـ ه چيـ زه و هـدف     يـ انگ. شـده  يزه نمـ  يباعث عدم انگ  

 يلـ ينا خ يا. يض رو گرفتن، گرفتن پاداش اخرو     يت مر ياحساس رضا 

  .»برام مهم بوده

يـر بيمـاران را      دعـاي خ   ، شـركت كننـدگان    ،در بسياري از مـوارد    

بـه عنـوان نمونـه پرسـتار        . انـد  عاملي جهت رضايت خود ذكر كـرده      

  :گويد گونه مي ديگري از تجربه خود درباره دعاي بيماران اين

كنم طوري به مريضا سرويس بدم كه بـرام دعـا كـنن،              سعي مي «

كنـه، بـراي مـن خيلـي         چون اعتقـاد دارم دعـايي كـه مـريض مـي           

اگه ما پرستارا سر پائيم از دعـاي خيـر          كنم   ارزشمنده، چون فكر مي   

  .»همين مردم هست

هـاي   با وجود اين كه اكثر شـركت كننـدگان بـه اهميـت پـاداش              

ثير ايـن   أ از كم رنگ شدن تـ      برخي نيز  اما   ،معنوي اشاره كرده بودند   

اعتقــاد در بــين نيروهــاي جــوان اشــاره داشــته و يكــي از شــركت  

  :گويد كنندگان در اين رابطه مي

ن توجـه  ي به ادي جدي مخصوصا پرستارا بعضياي پرستار د در يشا«

 براشون يادير و برکت زيتونه خ يماران مي از بيپرستارکنن كه   ينم

 يکـ ي يکـ يد آدم برگـرده     يـ  است که با   يينا فاکتورها ي ا .داشته باشه 

ـ يو همون نـق نـق مـد        س و اضافه کار   يهمون پول پرک  . نهيبب  ير و ب

اون موقع است که احـساس  . نهيم بباونو ه . نهي مترون رو نب   ياحترام

  .»کنه يت ميرضا

 تناقضات معنوي

با وجود اين كه شركت كنندگان رضايت معنوي را به عنوان يـك             

حال در اين زمينـه       با اين  ،منبع مهم رضايت شغلي ذكر كرده بودند      

 مفهـوم كليـدي   نيز مـشكالتي را مطـرح كردنـد كـه تحـت عنـوان               

 ،شـد ملـه مـواردي كـه مطـرح         از ج .  طبقه بندي شدند   »تعارضات«

  :توان به مصاحبه زير اشاره كرد مي

د بـا  يم بايدونينه که ما نم  يده ا  ي رنج م  يلي که منو خ   يزي چ الًمث«

م ياگـه صـادق باشـ     . ميد صـادق باشـ    يم يا نبا  يضامون صادق باش  يمر

ش خـدا جوابگـو     يم پـ  ياگه صادق نباش  . ادي يبرامون مشکل بوجود م   
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  ٢٣٧

     و همكارانعلي راوري                                                                                                                              ...    رويكردي معنوي به رضايت شغلي

م برامـون   ي داشـته باشـ    اًد قلب ي که با  يتيانجا ما اون رض   يدر ا . ميهست

  .»ادي يبوجود نم

بعضي از شركت كنندگان به نبودن يـك چـارچوب مـدون بـراي              

 وجـود تعارضـات در    و نيـز  مالحظات اخالقي در كارهـاي پرسـتاري      

دستورات كتبي و شفاهي بعضي از پزشكان اشـاره كـرده بودنـد كـه        

  . زند دامن مياين قضيه نيز به تعارضات اين بخش از رضايت 

ثير اين تعارضات بر عملكرد پرستاران اشاره       أيا پرستار ديگري به ت    

  : گويد كرده است و مي

دونن کدوم کارو بکنن و کدوم کـارو   يپرستارا در بعضي مواقع نم   «

 که بـه وجـود      يگن دوگان يا. تسيکدوم کار اشتباهه و کدوم ن     . نکنن

اعتمـاد  . ميشـ  يشکسته م . شه ينجا گرفته م  يهامون ا  هزيآد ما انگ   يم

  .»شه يجور جاها گرفته م نيبنفس ما ا

  

  بحث و نتيجه گيري

 ارزشي و اعتقادي نظامدر اين مطالعه رضايت شغلي ريشه در يك         

 رضايت شغلي معنـوي را بـه عنـوان          ،داشته و اكثر شركت كنندگان    

احساس خوشايند توأم با لذت به واسـطه برطـرف كـردن نيـاز يـك             

در اين نوع رضـايت، پرسـتار احـساس         . اند  جربه كرده مار نيازمند ت  يب

خوب بودن و رفع خستگي كاري خود را در آرامش و رضايت بيمـار              

اي كه توسـط امـامي روي مقايـسه سـه گـروه از         در مطالعه . بيند  مي

پرستاران ايراني شاغل در داخل و خارج كشور ايران انجام گرفته بود      

ـ      ترين جنبه    يكي از مهم   شدنيز مشخص     انهايي كه رضايت شغلي آن

هاي معنوي بوده است       كرده بود، موضوعات اخالقي و ارزش      تأمينرا  

هاي معنوي ريشه در اعتقادات ايـن پرسـتاران داشـته،             ارزش]. ۲۹[

چرا كه از ديـدگاه اسـالم مراقبـت از بيمـار بـر پايـه الهامـات الهـي              

)Divine revelation ( كت و به همين خاطر شـر  ]۳۰[استوار بوده

كنندگان در مطالعه رضايت شغلي خود را در رضايت بيمار و خداوند         

 رضايت بيمار و رضـايت خداونـد    ،در اين نگرش  . اند  كرده  جستجو مي 

 در واقع ارايه    ،از يكديگر منفك نيست، بلكه از ديدگاه اسالم مراقبت        

و بيمـار بـه عنـوان جانـشين خداونـد       ]۳۰[خدمت به خداوند است 

 ديدگاه فلورانس نايتنگـل نيـز يـك پرسـتار خـوب             از. شود  تلقي مي 

]. ۳۱[فردي است كه قادر باشد خداوند را در كار خود احساس كند             

اين تجربه با مفهوم معنويت كه در مطالعات متعددي مـورد بررسـي            

تقريبـاً در تمـام مطالعـاتي       ]. ۳۲-۳۶[قرار گرفته كامالً سازگار است      

دبيـات پرسـتاري انجـام     كه در خصوص بررسي مفهوم معنويـت در ا        

شده است، اين مفهوم با عناصر كليدي چون خـود، ديگـران و خـدا               

)Self, Others and God (  بـر اسـاس ايـن    . در ارتباط بـوده اسـت

تواند مايه خير و بركت باشد، مراقبت از وي نيـز             نگرش كه بيمار مي   

ديگر مراقبت پرستاري از بيمار در انجام       . كند  تعريف ديگري پيدا مي   

. شود  يك سري اقدامات مكانيكي بر اساس شرح وظايف خالصه نمي         

همچنان كه از تجربـه شـركت كننـدگان در ايـن مطالعـه اسـتنتاج                

 آنها مراقبت از بيماران را با مفاهيم ارزشي چـون دلـسوزي             ،شود  مي

 تعهد نسبت به سالمتي بيمـار و ايثـار   ،در مراقبت، مراقبت مسئوالنه 

پرستاري كه مراقبت از بيمار را به عنوان        . اند  در مراقبت عجين كرده   

كند، بعد از اين كه با ايثارگري نجات جان           خدمت و عبادت تلقي مي    

بيماران را بر شير دادن به بچه شـيرخوار خـود تـرجيح داد، پـس از        

ترك بيمارستان با لبخند رضـايت و خـشنودي بيمارسـتان را تـرك             

ـ     . كند  مي ه اتـاق عمـل بـه دليـل     پرستار ديگري براي انتقال بيمـار ب

برد و رفع مشكل بيمـار را         خرابي آسانسور بيمار را با برانکارد باال مي       

دهـد و از ايـن كـار احـساس رضـايت              بر سالمتي خود تـرجيح مـي      

طبيعتاً بـا معـادالت معمـول و مـادي نبايـد از ايـن كارهـا                 . كند  مي

 اما اگـر پرسـتار بـه كـار خـود معتقـد باشـد و        ،رضايتي حاصل شود 

 نـه تنهـا از انجـام        ،وند را حاضر و ناظر اعمال خود احساس كند        خدا

شـود، بلكـه      كارهاي مربوط به بيمار دچار خستگي و فرسودگي نمي        

. كنـد   اين كارها را فرصتي جهت عبادت و رضايت خداوند قلمداد مي          

 ،]۱۸،  ۳۷ [ي شـغل  ي در خصوص فرسـودگ    يقات متعدد يامروزه تحق 

ل يـ و تما] ۱۹ [ي شـغل  )سترسا(  تنش ،]۳۸[ترک خدمت پرستاران    

نظريه پردازها و . انجام گرفته است] ۳۹[ر شغل  ييپرستاران جهت تغ  

 جهـت غلبـه بـر مـشکالت مـذکور           ييز به دنبال راهکارها   يران ن يمد

دهـد    ي انجام شده نشان مـ     يها   پژوهش يها  افتهي بر   يمرور. هستند

 جهـت رفـع مـشکالت فـوق و          يل فرهنگ يها و مسا    که باورها، ارزش  

 قـرار نگرفتـه     ي مورد توجه چنـدان    يبل تحمل کردن شغل پرستار    قا

هـا و توجـه بـه          ارزش هـا   بر اسـاس همـين يافتـه      حال آن که    . است

 ي تحمـل مـشکالت کـار    براي ي عامل مؤثر  ،يت شغل پرستار  يمعنو

 بلکـه از  ،کند ي محسوب شده و پرستار را نه تنها خسته نم       اين حرفه 

اين نوع از مراقبت ريشه     . ردب  ي لذت م  يمراقبت و کار سخت پرستار    

در واقع آنها مراقبت . در اعتقادات آنها نسبت به مراقبت از بيمار دارد    

. داننـد   را نوعي خودسازي و تذهيب نفس و خودشكوفايي معنوي مي         

كه از عناصر كليـدي     ) Transcendence(اين مسئله با عنصر تعالي      

 به آن اشـاره  نيز  در ادبيات پرستاري بوده و مرتبط با مفهوم معنويت   

در اسالم شغل پرستاري نيـز از      ].۴۰-۴۲[زيادي شده، سازگار است     

گردد و نامگذاري روز پرسـتار كـه    جمله مشاغل مقدس محسوب مي    
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  ٢٣٨

    ددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جها    

نـشان دهنـده ايـن    ) س(مصادف شده با روز والدت حـضرت زينـب       

]. ۴۳[است كه نسبت به اين حرفـه يـك ديـد معنـوي وجـود دارد                 

ه نيز به اين بعد معنـوي و مقـدس حرفـه      شركت كنندگان در مطالع   

 يكـي از شـركت      ،بـه عنـوان مثـال     . انـد   قلبـي پيـدا كـرده      خود باور 

كننــدگان شــغل پرســتاري را معــادل شــغل انبيــا دانــسته و حرفــه 

او به شبكاري نگـاه  .  عبادت ذكر كرده استبرايپرستاري را فرصتي   

يفـه  ديگري دارد و به جاي اين كه به شيفت شب به عنوان يـك وظ              

 آن را بـه نـوعي       ،سنگين و يك معضل در حرفه پرستاري نگاه كنـد         

شـركت كننـدگان در مطالعـه وجـود ايـن           . بيند  شب زنده داري مي   

 در ايـن حرفـه    عشق و عالقه را در تحمل مشكالت پرسـتاري و ابقـا       

متأسفانه در روند آموزش دانشجويان پرسـتاري در        . اند  الزامي دانسته 

شـود و دانـشجويان در    اران تأكيد چنداني نميايران بر اين بعد پرست 

 ،شايد به همـين دليـل     . كنند اين زمينه آموزش الزم را دريافت نمي      

شركت كنندگان بر عالقه ذاتـي افـراد نـسبت بـه پرسـتاري تأكيـد                

البته ناگفته نماند كه در ساير كشورها نيـز مـسئله           . اند  زيادي داشته 

، ۴۵[گـاه چنـداني نـدارد       هاي آموزشي جاي     نظامآموزش معنويت در    

افـراد شــركت كننــده منــشأ ايـن عالقــه بــه پرســتاري را   ]. ۳۳، ۴۴

انـد    اند و بر اين مسئله تأكيد داشـته         اي از طرف خداوند دانسته      هديه

دهد و آنهـا را در مقابـل          كه اين عالقه انرژي زيادي به پرستاران مي       

 بـه   در مطالعـات متعـددي    . سازد  مشكالت حرفه پرستاري مقاوم مي    

بـه عنـوان مثـال ارتبـاط     . تأثير اين انرژي معنوي اشاره شـده اسـت    

ــار     ــل كــــــ ــت محــــــ ــين معنويــــــ ــي بــــــ   مثبتــــــ

)Workplace spirituality(      با تعهد بـه سـازمان، رضـايت درونـي

 سالمتي بيشتر جسمي و رواني، ارتقـاي رشـد فـردي            ،]۴۶[كارمند  

همچنـين  . مـشاهده شـد   ] ۴۷[كارمند و احساس بهتر خود ارزشـي        

 بيانگر آن است كه بعد معنوي كـار، نـه تنهـا لـذت،               ،هد موجود شوا

وري  آسودگي، رضايت شغلي و تعهد كاري را افزايش داده، بلكه بهره          

را بيشتر كرده و غيبت از كار و تـرك خـدمت را كـاهش داده اسـت           

 از شركت كنندگان در اين مطالعه به تـأثير ايـن انـرژي              يکي]. ۴۸[

دارد كه انرژي معنوي وي باعـث شـده           اشاره كرده است و اذعان مي     

نه تنها زير بار مشكالت اين حرفه كمـر خـم نكنـد، بلكـه رغبـت و                  

در واقع آنها به دليـل  . عالقه وي را به ادامه مبارزه تقويت كرده است      

هـاي معنـوي از سـوي         اعتقاداتشان بيشتر به دنبال دريافـت پـاداش       

 خيـر بيمـاران در    تأثير مثبـت دعـاي    ،آنها به تجربه  . خداوند هستند 

آنهـا اذعـان    . انـد    باور پيدا كـرده     را زندگي شخصي و خانوادگي خود    

اند با وجود اين كه از حقوق و مزاياي بااليي برخوردار نيـستند،             كرده

اما در زندگي شخصي خود آرامش و آسايش فكري و ذهني را تجربه       

ي اند و موفقيت و سالمت خانواده خود را نـشات گرفتـه از دعـا     كرده

هاي معنوي اعطا شده از سوي خداوند به خود           خير بيماران و پاداش   

  . دانند مي

با وجود اين كه شركت كنندگان متعددي به اين نـوع از رضـايت              

اند، بعضي ديگر به مشكالت موجود در ايـن بعـد             شغلي اشاره داشته  

از جمله عوامل تهديد كننده اين بعد از رضـايت كـه            . اند  اذعان كرده 

 نبود شرح وظـايف شـفاف در        ،اند  ندگان به آن اشاره كرده    شركت كن 

مورد خدمات پرسـتاري، نبـود كـدهاي اخالقـي، نداشـتن اسـتقالل        

اي و عدم حمايت از كادر پرستاري توسـط مـديران پرسـتاري               حرفه

اي از موارد به رغم تمايل        شود در پاره    است كه اين عوامل موجب مي     

مراقبت از بيمـاران بـه خـوبي       نكات اخالقي در     ،و خواست پرستاران  

رعايت نشود و بعضي از شركت كنندگان از اين وضـعيت بـه شـدت               

شركت كننـدگان جهـت رفـع ايـن         . اند  ابراز ناراحتي و شكايت كرده    

 پرستاري درخواست كرده بودند كه در ايـن رابطـه از            نظاممشكل از   

رود كـه پرسـتاران       چون اين احتمال مي   . آنان حمايت بيشتري شود   

وصاً پرستاران جوان نسبت به اين بعد نيز بي تفاوت شده و اين        مخص

سرمايه ذاتي و انگيزه دروني افراد كه ريـشه در تربيـت خـانوادگي و               

 آموزشـي  نظامحال كه .  به مرور زمان از بين برود     ،اعتقادي آنها دارد  

موجود در جهت شكوفايي و بارور نمودن اين بعد از ويژگي درونـي و   

ران تشنه خدمت به بيماران، نـاتوان اسـت، حـداقل           خدادادي پرستا 

 شرايطي را فراهم كرد كه پرستاران مشتاق خدمت بيش از ايـن             دباي

دلسرد و بي انگيزه نشوند و همانطور كه يكـي از شـركت كننـدگان               

 اگر اين رضـايت معنـوي نيـز از پرسـتاران گرفتـه          است، اشاره كرده 

هـا نيـز بـاقي     در حـداقل   ارايـه مراقبـت      بـراي اي    شود، ديگر انگيـزه   

با وجود اين كه در ادبيات و تاريخ حرفه پرستاري بـه بعـد               .ماند  نمي

معنويت اهميت زيادي داده شده، ولي در خصوص بعد معنوي شغل           

در ايـن مطالعـه شـركت       . پرستاري تحقيق زيادي انجام نشده اسـت      

كنندگان يكي از عوامل و منابع رضـايت خـود را بعـد معنويـت كـار         

 ،ري عنوان نموده و به رغم مشكالت و معضالت متعـدد كـاري           پرستا

اي را توجه بـه معنويـت حرفـه           يكي از داليل تحمل مشكالت حرفه     

 پرسـتار بـا بيمـار       ،در اين نوع از مراقبـت     . پرستاري ذكر كرده بودند   

احساس همدلي و نزديكي كرده و در واقع بيمـار را جزيـي از وجـود         

دليـل اسـت كـه در اغلـب مـوارد      شـايد بـه همـين       . پندارد  خود مي 

» مريـضم يـا مريـضمون     «پرستاران شركت كننده در مطالعه از واژه        

ترين عاملي كه خستگي را از تـن پرسـتار            اند و مهم    كرده  استفاده مي 
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شـايد  .  لبخند و شادي بيمار و خانواده وي بوده اسـت         ،كند  خارج مي 

بر و  به همين دليل خدمت به بيمـار را بـه عنـوان خـدمت بـه پيـام                 

خاندان مطهرش ذكر كرده و دعاي خير بيمـار را بـه عنـوان مـرهم                

  . اند دانسته دردهاي زندگي شخصي و خانوادگي خود مي

بنابر اين الزم است كه اين بعد از رضـايت شـغلي بـيش از پـيش                 

تقويت شود؛ چرا كه اگر اجر و زحمت خدمات پرستاري در تـرازوي             

 پرسـتاري   نظـام  موجود در    كميت و ماديت قرار داده شود، مشكالت      

روح و جسم پرستار را فرسوده و ميل به خـدمت را در وي خـاموش                

  .خواهد كرد

  

  سهم نويسندگان

  ل اطالعات و نگارش مقالهيها، تحل آوری داده جمع: علي راوري

هــای مطالعــه،  هيــه و درونمايــبــازنگری کــدهای اول: زهــره ونكــي

  بازنگری مقاله

ه، يها، بازنگری کدهای اول     وری داده آ  کمک به جمع   :طيبه ميرزايي 

  کمک به نگارش مقاله

ــژاد  ــاظم ن ــيروان ك ــصح  : انوش ــه ت ــک ب ــه، کم ــازنگری مقال ح يب

  های اصلی پژوهش هيدرونما

  

  تشكر و قدرداني

ــشگر ــيالزم انپژوه ــدان  م ــرم و  ن ــدگان محت ــشاركت كنن د از م

بزرگواري كه در اين مطالعه بـه صـورت داوطلبانـه شـركت كـرده و                

انـد    گرانبهاي خود را صادقانه در اختيـار محقـق قـرار داده           تجربيات  

   .نمايندتقدير و تشكر 
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