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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article Type 

Analytical Review 

 The purpose of this study was to predict job satisfaction based on Islamic 

lifestyle and spiritual well-being in nurses. The study was descriptive-

correlational and the statistical population included all female nurses in Takht 

Jamshid Hospital of Karaj this year. Sample size was also randomly selected 

using Cochran formula (n = 144). 

Questionnaire was used for data collection and correlation and univariate 

regression tests were used for data analysis at the significant level (P <0.05). 

The results showed that Islamic lifestyle and its components (social, beliefs, 

worship, ethics, financial, family, health, thinking and science, security and 

chronology) and spiritual well-being and its components (relationship with 

God, self, others and nature) can predict job satisfaction. Therefore, it is 

recommended to organize workshops on spiritual well-being and Islamic 

lifestyle in order to increase nurses' job satisfaction. 
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  و همکارانزهرا باقیان پور  51
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 چکیده
بینی رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسالمی و پژوهش حاضر پیشهد  

همبستگی و  –بهزیستی معنوی در پرستاران بوده است. پژوهش از نوع توصی ی
جامعه آماری، شامل کلیه پرستاران زن بیمارستان تخت جمشید شهر کرج در 

 صورت بهکران، حجم نمونه نیز با است اده از فرمول کو سال جاری بوده است.
پرسشنامه بوده و  ن ر( انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده 844تصادفی ساده،)

های همبستگی و رگرسیون تک متغیره، در سطح ها از آزمونبرای تحلیل داده
( است اده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، سبک زندگی P<15/1معناداری )

ها، عبادی، اخالق، مالی، خانواده، های آن )اجتماعی، باوراسالمی و مؤل ه
های آن شناسی( و بهزیستی معنوی و مؤل هسالمت، ت کر و علم، امنیتی و زمان

توانند  )ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت( می
های آموزشی در شود کارگاه بینی کنند. بنابراین، پیشنهاد میرضایت شغلی را پیش

باال بردن رضایت شغلی  منظور بهاسالمی، زمینه بهزیستی معنوی و سبک زندگی 
 برگزار شود.پرستاران، 

 بهزیستی معنوی، پرستاران، سبک زندگی اسالمی، رضایت شغلی.یدی: کلواژگان 
 22/5/8331 تاریخ دریافت:
 7/88/8331 تاریخ پذیرش:

 نویسنده مسئول*
 

 مقدمه
 خدمات سالمت دهنده ارائه هایروهگ بزرگترین از یکی پرستاران

 و بیماران داشته با را تعامل بیشترین که شوندمی محسوب

 بیماران نیز بر توجهیقابل تأثیر آنان، روانی -روحی وضعیت

(8)گذاردمی جا به
 عملکرد کاهش ساعات کار طوالنی، باعث .

 مزمن هایبیماری از وسیعی طیف و (Job Performanceشغلی)
 خستگی به مربوط خطاهای این، بر شود. عالوهران میدر پرستا

 سایر با مقایسه در . پرستاران(2)برساند آسیب بیماران به تواندمی

 بیشتری (Job stressشغلی) بهداشتی، استرس هایمراقبت کارکنان

داشته و  ها آنکه تأثیر بسزایی بر عملکرد شغلی ( 3)کنندمی تجربه
 کاری حجم (4)دهدتأثیر قرار میرا تحت  ها آنکی یت خدمات 

 افسردگی (،Anxietyبروز اضطراب) احتمال پرستاران زیاد
(Depression) افزایش داده ها آن بین در را شغلی استرس نیز و 

همچنین باعث کاهش رضایت  (5)کندمی تهدید را ها آن سالمت و
(6)شودشغلی می

. 
 انسانی بعمدیریت منا در کلیدی عامل یک همواره شغلی رضایت

 ناراضی آن از باطنأ که شغلی در است. اصوأل افراد پرستاری در

-باقی صورت در یا و مانندنمی باقی طوالنی برای مدت هستند

 .دهندنمی ارائه را مناسبی کی یت و بازده شغل، در آن ماندن
 کمتری دهند، غیبتمی انجام بهتر را کارشان راضی، کارکنان

 Organizational) تعهد سازمانی و بیشتر انگیزه دارای و دارند

Commitment) یت شغلی، نوعی احساس رضا.  (7)هستند باالتری
رضایت است و رضایت فرد از شغل خود در سازمان است که با 
کار مناسب، با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، خودکارآمدی 

( با شرایط، تأمین Coping stylesهای مقابله)مثبت، سبک
 Careerزهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی)نیا

progression(3( )1) های موفق و جو سازمانی ارتباط دارد(، تجربه 
مند است و آن همچنین به این معناست که فرد به شغل خود عالقه

 .(81)کندرا ارزشمند تلقی می
یکی از عواملی که تأثیر مستقیم و مثبت بر رضایت شغلی دارد، 

 سازنده ابزارهای از یکی اسالم (88)بک زندگی اسالمی استس

و  عهد پروردگار، و انسان بین باشد.می انسان زندگی سبک
 آدمی و گشایدمی را معنوی درهای آن، پاسداشت که است پیمانی

 به را او تا سازدمی رهنمون اسالمی، و نوین زندگی سبک به را

. سبک زندگی م هوم (82)برساند اخروی و دنیوی زندگی در سعادت
رود و بسیار مهمی است که اغلب برای بیان زندگی مردم بکار می

اجتماعی  هایها، عقاید و فعالیتکننده طیف کاملی از ارزشمنعکس
 .(83)است

کند، بهزیستی بینی مییکی از مواردی که رضایت شغلی را پیش
شامل  ی،نومع یستیبهز(  Ellison. به گ ته الیسون)(84)معنوی است

 یستیاست. بهز یمذهب یک عنصرو  یاجتماع یعنصر روان یک
است،  یمذهب یکه عنصر (Religious Well-beingی)مذهب

 یوجود یستیخدا است. بهز یعنیقدرت برتر یک  با ارتباط یانگرب
چه  که یناحساس فرد از ا یانگراست و ب ی اجتماعیروان یعنصر

و به کجا تعلق دارد،  هدد یانجام م چرا وی است، چه کار یکس
و  یشامل تعال یوجود یستیبهز هم و یمذهب یستی. هم بهزباشد یم

ما را به  ی،مذهب بهزیستی باشند. بعدیحرکت فراتر از خود م
 ی،وجود بهزیستی که بعد یکند در حالیم یتبه خدا هدا یدنرس

دهد. یم مان سوقیطو مح یگراند یسو ما را فراتر از خودمان و به
دو  این کندیعمل م یکپارچه یعنوان نظام که انسان به ییآنجا از

ی حال که از هم جدا هستند با هم تعامل و همپوش ینبعد در ع
 یو هدفمند یترضا ی،ما احساس سالمت معنو یجهو در نت دارند

در بررسی نقش بهزیستی معنوی  (84). جع ری و همکاران(85)یمکنیم
ران به این نتیجه دست یافتند که بینی رضایت شغلی پرستادر پیش

شود. در بینی میرضایت شغلی پرستاران توسط بهزیستی معنوی پیش
بر  (Priano, Hong & Chenپژوهش پریانو، هونگ و چن)

 یمارستانمرتبط با سالمت پرستاران ب یجو نتا یزندگ سبک
پرستاران به علت یکا، به این نتایج دست یافتند که آمر یدانشگاه

 یین، درپا ی یتبا ک ییغذا یمرژ یک خوردن و یناکاف یبدن یتفعال
 .(86)قرار دارند یبد سالمت نتایج معرض

اصلی پژوهش حاضر این خواهد بود که آیا سبک  سؤالرو  ینازا
توانند رضایت شغلی پرستاران زندگی اسالمی و بهزیستی معنوی می

 بینی کنند؟را پیش
 

 ها روشو  ابزار



 58 بینی رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسالمی و بهزیستی معنوی در پرستارانپیش 
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همبستگی بود. جامعه  –ز نوع توصی ی روش تحقیق حاضر، ا
آماری تحقیق حاضر شامل کلیه پرستاران زن بیمارستان تخت 

-31ن ر، در سال  241به تعداد کل  جمشید شهر کرج استان البرز
ن ر از پرستاران زن  844به فرمول کوکران،  با توجهبود.  8337

 تصادفی صورت بهبیمارستان تخت جمشید شهر کرج استان البرز 
ساده )به این دلیل که هر فرد شانس یکسان برای انتخاب شدن 

از داشته باشد( انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. پس 
و ها، برای تجزیه یق پرسشنامهاز طریاز موردنی اطالعات آور جمع
ها است اده ها، ابتدا از آمار توصی ی برای توصیف دادهیل دادهتحل

، است اده، شامل جدول فراوانیهای آماری مورد شد و شاخص
معیار محاسبه شد. سپس آزمون درصد، میانگین و انحرا 

اسمیرنف انجام شد و در -ها، کلموگرا فرض نرمال بودن داده یشپ
افزار آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون تک متغیره با نرم

SPSS21 .است اده شد 
لد و فیاین پرسشنامه توسط بریپرسشنامه رضایت شغلی: 

 83(  ساخته شد. پرسشنامه دارای Brayfield & Rotheروث)
بوده و هد  آن سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان است.  سؤال

تا  (8)این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت از کامالً مخالف 
گذاری در این شیوه نمره ؛ کهشودگذاری می( نمره5کامأل موافق )

شود. نمرات تمام عکوس میم 83-87-82-88-3-7-5-4 سؤاالت
 35تا  83 ینبای شوند، نمره نهایی، نمرهبا هم جمع می سؤاالت

 باشد، 31تا  83خواهد بود. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 
باشد. در صورتی که میزان رضایت شغلی در این جامعه ضعیف می

باشد، میزان رضایت شغلی در سطح  57تا  31نمرات پرسشنامه بین 
 باشد، میزان 57باشد و در صورتی که نمرات، باالی وسطی میمت

 .(81)باشدرضایت شغلی بسیار خوب می
یی و پایایی این پرسشنامه توسط روا خارجی(: -روایی و پایایی )داخلی

، در دانشگاه مینوسوتاآمد.  به دست 71/1فیلد و روث بری
گر ترستون مرتب گردید که بیان پرسشنامه به روش یها سؤال
سال همگی بر این  ن ر بزرگ 77همچنین تعداد  .باشدی آن مییپایا

کننده احساس  منعکس تمطلب توافق داشته که هر یک از جمال
باشند درباره شواهد و ها می رضایت و عدم رضایت شغلی آن

 42مرد و  43سال شامل  بزرگ 38مالک خارجی این مقیاس روی 
های این . همبستگی نمرهدردیزن دانشجو دانشگاه مینوسوتا اجرا گ

مقیاس رضایت شغلی هاپاک به دست  از که ییهاافراد با نمره
 نیز مقیاس این  و ضریب اعتبار 32/1 اند بسیار قوی و برابر آورده

. پایایی این پرسشنامه توسط عظیمی، با گزارش شده است 33/1
به  11/1وش دو نیمه کردن و با ر 16/1روش آل ای کرونباخ 

، بر روی 8376این پرسشنامه توسط کرودی  اعتبار (87)آمد دست
خانم کارمند تهران انجام شد و مقدار آل ای کرونباخ برابر با  51
 .(81)تعیین شد 32/1

 ارانیاین پرسشنامه توسط کاویانیی اسالمی: پرسشنامه سبک زندگ
بوده و هد  آن سنجش  سؤال 75 یدارا. پرسشنامه (83)ساخته شد

های آن )اجتماعی، باورها، عبادی، ی اسالمی و مؤل هسبک زندگ
شناسی( اخالق، مالی، خانواده، سالمت، ت کر و علم، امنیتی و زمان

ای، از خیلی درجه 4 صورت به سؤاالتگذاری در افراد است. نمره
گذاری در این شیوه نمره ؛ کهباشد(، می4( تا خیلی زیاد )8کم )

-35-34-33-32-38-31-23-21-7-6-5-4-3-2-8 سؤاالت

36-37-47-41-43-51-58-56-51-53-62-63-64-65-
شود. مؤل ه معکوس می 66-67-61-63-71-78-72-74-75

-56-55-43-32-23-21-81-86-7اجتماعی شامل سؤاالت 
-3، مؤل ه عبادی 75-72-67-38-5-2، مؤل ه باورها 57-61
-41-47-24-83-88-81-1، مؤل ه اخالق 85-21-22-25-63
-36-34-31-23-87-84-82-6، مؤل ه مالی 43-51-58-71
، 74-45-42-31-35-83-4-8، مؤل ه خانواده 52-54-68-62

، مؤل ه ت کر و علم 61-66-64-63-53-48-3مؤل ه سالمت 
و مؤل ه  73-37-33-26، مؤل ه امنیتی 28-27-41-44-53

مربوط به  نمره است. 78-51-46-33شناسی شامل سؤاالت زمان
 311حداکثر و  75امتیاز ممکن  حداقل کنیم. یما جمع ر سؤال 75

، سبک زندگی اسالمی ضعیف 825تا  75خواهد بود. نمره بین 
، سبک زندگی اسالمی متوسط است و 817تا  825بین  نمره است.
 .(1)، سبک زندگی اسالمی قوی است817باالتر از نمره 

است.  78/1ضریب پایایی کل این آزمون روایی و پایایی داخلی: 
نتایج تحلیل عوامل نیز روایی و ساختار عاملی مناسبی را برای آن 

یری مذهبی، گ جهتآن با آزمون  زمان همنشان داده است. روایی 
های آن است. پایایی این آزمون برای زیرمقیاس آمده دست به 64/1

، 31/1 یعباد، 46/1، باورها، 48/1از شاخص اجتماعی  اند عبارت
 ت کر و، 42/1، سالمت 41/1، خانواده 32/1الی ، م64/1اخالق 

 .(1) 31/1ی شناس زمانو  31/1دفاعی  –، امنیتی58/1علم 
 و دهشیری توسط پرسشنامه اینپرسشنامه بهزیستی معنوی: 

 اینظریه روش از پرسشنامه ساخت برای .(21)شد همکاران ساخته

 نویمع بهزیستی مدل موجود، نظریات بررسی از بعد است اده شد.

 مدل این در سالخوردگی انتخاب شد. طبق مذاهب بین ملی ائتال 

 دیگران و طبیعت خود، خدا، با ارتباط بعد 4از  معنوی بهزیستی

 محتوای شد سعی اولیه سؤاالت است. در طرح شده تشکیل

 از بعد باشد. هماهنگ معنوی بهزیستی بعدی 4نظریه  با سؤاالت

 فرم و شد بررسی سؤاالت محتوایی روایی اولیه، طرح سؤاالت

 با مقدماتی پرسشنامه اجرای از بعد شد. طراحی پرسشنامه اولیه

 از هریک درباره سؤال 81اکتشافی  عاملی تحلیل روش از است اده

 سؤالی 41نهایی  فرم سپس .شد انتخاب معنوی بهزیستی ابعاد

ها شد. همچنین تمام گویه اجرا نهایی نمونة بین در پرسشنامه
باشند. مؤل ه ارتباط با خدا گذاری مثبت یا مستقیم مینمرهدارای 
، مؤل ه 31-35-32-23-23-83-86-83-3-2سؤاالت شامل 

، 41-36-38-27-25-28-84-88-7-4ارتباط با خود شامل 
-34-21-22-81-85-82-1-5-8مؤل ه ارتباط با دیگران شامل 

-26-24-21-87-81-6-3و مؤل ه ارتباط با طبیعت شامل  37
 .(21)است 31-33-33

که  داد نشان اکتشافی عاملی تحلیل نتایج روایی و پایایی داخلی:
 همچنین است، شده تشکیل عامل 4از  پرسشنامه عاملی ساختار

 بهزیستی عاملی 4مدل  که داد نشان تأییدی عاملی تحلیل نتایج

 کرونباخ آل ای ضرایب دارد. برازش دانشجویان میان در معنوی

 خدا، با ارتباط های یاسمق و برای خرده 34/1پرسشنامه  کل

و  38/1، 32/1، 33/1با  برابر ترتیب به دیگران و طبیعت خود،
 و پرسشنامه مقبول درونی همسانی ةدهند نشان ؛ کهبود 15/1

کل پرسشنامه  بازآزمایی پایایی ضرایب بود. آن هایمقیاس خرده
و  18/1، 13/1، 18/1ترتیب  به آن هایمقیاس و خرده 16/1
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کننده ثبات نمرات پرسشنامه بهزیستی معنوی در  یانببود که  11/1
 .(21)طی زمان است

 ها یافته
 ی پژوهش نتایج زیر حاصل شد.ها دادهدر تجزیه و تحلیل 

 برای متغیرهای پژوهش اسمیرنو  -آزمون کلموگرو : 8جدول 
 z Sigآماره  متغیر تحقیق

 316/1 515/1 رضایت شغلی

 382/1 448/1 اسالمیسبک زندگی 

 218/1 643/1 اجتماعی

 888/1 528/1 باورها

 418/1 548/1 عبادی

 328/1 613/1 اخالق

 286/1 445/1 مالی

 285/1 538/1 خانواده

 238/1 342/1 سالمت

 818/1 688/1 ت کر و علم

 418/1 518/1 امنیتی

 218/1 623/1 یشناس زمان

 228/1 481/1 بهزیستی معنوی

 215/1 432/1 اط با خداارتب

 448/1 282/1 ارتباط با خود

 288/1 638/1 ارتباط با دیگران

 218/1 428/1 ارتباط با طبیعت

 
سطح  ،بر اساس نتایج آزمون نرمالیتی دهند،نشان می 8جدول نتایج 
است  15/1داری محاسبه شده برای متغیرهای مدل بیشتر از  معنی

 حمایت شده است. ها که از نرمال بودن توزیع آن
 بر اساس فرضیه کلی پژوهش مبنی بر اینکه رضایت شغلی را 

بینی توان بر اساس سبک زندگی اسالمی و بهزیستی معنوی پیشمی
 آمد. به دستکرد، این نتایج 

 
 برای متغیرهای پژوهش نورسیپ: نتایج آزمون 2جدول 

 متغیرها
رضایت 
 شغلی

سبک زندگی 
 اسالمی

بهزیستی 
 معنوی

   8 یت شغلیرضا

سبک زندگی 
 اسالمی

127/1**
 8  

**433/1 بهزیستی معنوی
 615/1**

 8 

 **p< 18/1  *p< 15/1  
دهد، با توجه به خروجی آزمون ، نشان می2نتایج جدول 

مقدار معناداری این  چون  اوالًشود، که همبستگی مشاهده می
پذیریم که بین همه شده است پس می 18/1آزمون کمتر از مقدار 

متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و مثبت بودن مقدار 
 است. ها آنمثبت بودن رابطه  دهنده نشانآزمون پیرسون، 

 

 برآورد فرضیه اصلی در مورد  زمان هم: نتایج ضرایب رگرسیون 3جدول 
 بینی رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسالمی و بهزیستی معنویپیش

R R2  دوربین خطای معیار همبستگی

 واتسون برآورد چندگانه

138/1 638/1 617/1 713/1 153/2 
، مقدار دوربین واتسون در این برآورد عددی 3با توجه به نتایج جدول 

توان بنابراین متغیرها از هم مستقل هستند و می؛ است 5/2تا  5/8بین 
مشاهده  = R2(638/1)از رگرسیون است اده کرد. با توجه به مقدار 

ی، با هم معنو یستیبهزشود که متغیرهای سبک زندگی اسالمی و می
 بینی کننده متغیر رضایت شغلی هستند.درصد پیش 8/63

 
بینی رضایت شغلی بر : نتایج آزمون تحلیل پراکندگی در مورد پیش4جدول 

 اساس سبک زندگی اسالمی و بهزیستی معنوی

 منبع متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 df یآزاد

ن میانگی
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 

 معناداری

 111/1 342/857 517/88333 2 874/23167 رگرسیون

   145/75 848 832/81634 باقیمانده

    843 316/34568 کل

 
دهند، با توجه به سطح معناداری و مقدار نشان می ،4نتایج جدول 

F.این رگرسیون معنادار است ، 
 

 المی و بهزیستی معنویضرایب در مورد سبک زندگی اس :5جدول 
مقدار 
 معناداری

t 
 الگو ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

Beta خطای استاندارد B  

 عدد ثابت 557/63 213/7  727/1 111/1

111/1 842/85 138/1 116/1 114/1 

سبک 
زندگی 
 اسالمی

123/1 115/8 816/1 145/1 118/1 
بهزیستی 
 معنوی

 
ضریب رگرسیون تأثیر متغیر سبک دهند می، نشان 5نتایج جدول 

به دست آمده است که  ،138/1زندگی اسالمی بر رضایت شغلی، 
معنادار است.  (P<15/1در سطح ) 842/85برابر با  tبا ارزش 

ضریب رگرسیون تأثیر متغیر بهزیستی معنوی بر رضایت شغلی، 
ح در سط 115/8برابر با  tبه دست آمده است که با ارزش  ،816/1

(15/1>P) دهد سبک زندگی اسالمی و نشان می ؛ کهمعنادار است
اما به دلیل ؛ کنندبینی میبهزیستی معنوی، رضایت شغلی را پیش

بیشتر بودن مقدار بتا در سبک زندگی اسالمی، سهم سبک زندگی 
 بینی بیشتر است.اسالمی در این پیش

توان بر یدر فرضیه ویژه اول بیان شده بود که رضایت شغلی را م
های سبک زندگی اسالمی )اجتماعی، باورها، عبادی، اساس مؤل ه

شناسی( اخالق، مالی، خانواده، سالمت، ت کر و علم، امنیتی و زمان
 زیر حاصل شد. به شرحبینی کرد. بر این اساس نتایج پیش

 
های سبک زندگی اسالمی )اجتماعی، : نتایج آزمون پیرسون برای مؤل ه6جدول 

 ا، عبادی، اخالق، مالی، خانواده، سالمت، ت کر و علم، امنیتی و باوره
 شناسی( و رضایت شغلیزمان

 رضایت شغلی متغیرها
**727/1 اجتماعی
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 رضایت شغلی متغیرها
 **738/1 باورها

 **668/1 عبادی

 **621/1 اخالق

 **727/1 مالی

 **745/1 خانواده

 **484/1 سالمت

 **633/1 ت کر و علم

 **618/1 امنیتی

 **643/1 یشناس زمان

 15/1**p<18/1 *p< 
 

، در مورد خروجی آزمون همبستگی 6با توجه به نتایج جدول 
مقدار معناداری این آزمون کمتر از  چون  اوالًشود، که مشاهده می

های سبک پذیریم که بین مؤل هشده است پس می 18/1مقدار 
واده، زندگی اسالمی )اجتماعی، باورها، عبادی، اخالق، مالی، خان

شناسی( و رضایت شغلی رابطه سالمت، ت کر و علم، امنیتی و زمان
معناداری وجود دارد و مثبت بودن مقدار آزمون پیرسون، 

 است. ها آنمثبت بودن رابطه  دهنده نشان
 

برآورد فرضیه ویژه اول در  زمان هم: نتایج ضرایب رگرسیون 7جدول 
ای سبک زندگی اسالمی هبینی رضایت شغلی بر اساس مؤل هپیش مورد

)اجتماعی، باورها، عبادی، اخالق، مالی، خانواده، سالمت، ت کر و علم، 
 شناسی(امنیتی و زمان

R R
همبستگی  2

 چندگانه
خطای معیار 

 برآورد
دوربین 
 واتسون

157/1 734/1 784/1 3888/1 275/2 
 

ددی ، مقدار دوربین واتسون در این برآورد ع 7جدول با توجه به نتایج 
توان بنابراین متغیرها از هم مستقل هستند و می؛ است 5/2تا  5/8بین 

مشاهده  = R2(734/1) از رگرسیون است اده کرد. با توجه به مقدار
های سبک زندگی اسالمی )اجتماعی، باورها، عبادی، شود که مؤل همی

شناسی( اخالق، مالی، خانواده، سالمت، ت کر و علم، امنیتی و زمان
 بینی کننده متغیر رضایت شغلی هستند.درصد پیش 4/73

 
رضایت شغلی بر  بینی: نتایج آزمون تحلیل پراکندگی در مورد پیش1جدول 

های سبک زندگی اسالمی )اجتماعی، باورها، عبادی، اخالق، مالی، اساس مؤل ه
 شناسی(خانواده، سالمت، ت کر و علم، امنیتی و زمان

منبع 
 متغیر

مجموع 
 تمجذورا

درجه 
 یآزاد
df 

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 معناداری

 452/2537 81 583/25374 رگرسیون
735/
36 

111/1 

   174/63 833 716/3816 باقیمانده

    843 316/34568 کل

 

دهند، با توجه به سطح معناداری و مقدار ، نشان می1نتایج جدول 
F.این رگرسیون معنادار است ، 

 
 

های سبک زندگی اسالمی )اجتماعی، باورها، ضرایب در مورد مؤل ه: جدول 3جدول 
 شناسی(عبادی، اخالق، مالی، خانواده، سالمت، ت کر و علم، امنیتی و زمان

مقدار 
 معناداری

t 

ضرایب 
 استاندارد

 ضرایب غیر استاندارد
 الگو

Beta 
خطای 
 B استاندارد

111/1 621/8  723/5 261/3 
عدد 
 ثابت

 اجتماعی 371/1 287/1 226/1 731/8 181/1
 باورها 117/1 878/1 471/1 273/4 111/1
 عبادی 356/1 274/1 854/1 236/8 181/1
 اخالق 215/1 841/1 251/1 135/2 141/1

 مالی 882/1 813/1 884/1 125/8 111/1
 خانواده 862/1 855/1 843/1 144/8 131/1
 سالمت 235/1 175/1 833/1 344/3 111/1

111/1 825/4 424/1 287/1 351/1 
ت کر و 

 علم
 امنیتی 611/1 213/1 215/1 388/2 111/1
 یشناس زمان 137/1 361/1 123/1 263/1 141/1

 
 داریدهند با توجه به مقدار معنی، نشان می3نتایج جدول 

(15/1>P،) های سبک زندگی اسالمی، رضایت شغلی را تمام مؤل ه
مربوط به مؤل ه =Beta (471/1ین مقدار )کنند. بیشتربینی میپیش

سهم  ترینمؤل ه باورها، قوی کهاین بدین معنا است  ؛ وباورها است
 بینی متغیر رضایت شغلی دارد.را در پیش

توان بر در فرضیه ویژه دوم مبنی بر اینکه رضایت شغلی را می
های بهزیستی معنوی )ارتباط با خدا، ارتباط با خود، اساس مؤل ه

به بینی کرد، این نتایج تباط با دیگران و ارتباط با طبیعت( پیشار
 آمد. دست

 
های بهزیستی معنوی )ارتباط با خدا، : نتایج آزمون پیرسون برای مؤل ه81جدول 

 ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت( و رضایت شغلی
 رضایت شغلی متغیرها

**555/1 ارتباط با خدا
 

 **355/1 ط با خودارتبا

 **332/1 ارتباط با دیگران

 **351/1 ارتباط با طبیعت

  **p< 18/1  *p< 15/1  
 

دهند، در مورد خروجی آزمون همبستگی نشان می 81نتایج جدول 
مقدار معناداری این آزمون کمتر از  چون  اوالًشود، که مشاهده می

بهزیستی های مؤل هپذیریم که بین شده است پس می 18/1مقدار 
معنوی )ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با 

و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و مثبت بودن طبیعت( 
 است. ها آنمثبت بودن رابطه  دهنده نشانمقدار آزمون پیرسون، 
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د برآورد فرضیه ویژه دوم در مور زمان هم: نتایج ضرایب رگرسیون 88جدول 
های بهزیستی معنوی )ارتباط با خدا، بینی رضایت شغلی بر اساس مؤل هپیش

 ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت(

R R
2

 
همبستگی 
 چندگانه

خطای معیار 
 برآورد

دوربین 
 واتسون

513/1 341/1 328/1 111/82 555/8 

 
در این  دهند، مقدار دوربین واتسوننشان می 88جدول نتایج  

بنابراین متغیرها از هم مستقل ؛ است 5/2تا  5/8برآورد عددی بین 
 توان از رگرسیون است اده کرد. با توجه به مقدارهستند و می

(341/1)R2 = های بهزیستی معنوی شود که مؤل همشاهده می
)ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با 

 بینی کننده متغیر رضایت شغلی هستند.شدرصد پی 34طبیعت( 
 

بینی رضایت شغلی بر : نتایج آزمون تحلیل پراکندگی در مورد پیش82جدول 
های بهزیستی معنوی )ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با اساس مؤل ه

 دیگران و ارتباط با طبیعت(

منبع 
 متغیر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 یآزاد
df 

میانگین 
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 

 معناداری

 1118/1 322/887 381/2333 4 678/88753 رگرسیون

   148/864 833 634/22118 باقیمانده

    843 316/34568 کل
 
و سطح  Fدهند، با توجه به مقدار نشان می 82نتایج جدول  

 است. معنادار رگرسیون ، این15/1معناداری کمتر از 
 

های بهزیستی معنوی )ارتباط با خدا، ؤل ه: جدول ضرایب در مورد م83جدول 
 ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت(

 الگو

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 
 استاندارد

t 
مقدار 
 یمعنادار

B 
خطای 
 استاندارد

Beta 

 131/1 115/8  711/81 855/2 عدد ثابت

 111/1 838/6 761/1 317/1 331/2 ارتباط با خدا

 148/1 138/8 873/1 865/1 382/1 ارتباط با خود

ارتباط با 
 دیگران

845/1 213/1 153/1 638/1 141/1 

ارتباط با 
 طبیعت

523/1 348/1 872/1 543/8 114/1 

 
 داریدهند با توجه به مقدار معنینشان می، 83جدول نتایج 

(15/1>P،) های بهزیستی معنوی، رضایت شغلی را تمام مؤل ه
مربوط به مؤل ه =Beta (761/1کنند. بیشترین مقدار )نی میبیپیش

مؤل ه ارتباط با  کهاین بدین معنا است  ؛ وارتباط با خدا است
 ترین سهم یگانه را در تبیین متغیر رضایت شغلی دارد.خدا، قوی

 

 گیریبحث و نتیجه
ی اسالمی و سبک زندگنتیجه آزمون فرضیه اصلی نشان داد، 

کنند. نتایج بینی میی را پیششغل یترضابهزیستی معنوی، 
های زیر همخوان و همسو است. های پژوهشبا یافته آمده دست به

ی اسالمی با سبک زندگبررسی رابطه  درزاده و حقیقیان سیف
ی سبک زندگرضایت شغلی، به این نتیجه دست یافتند که بین 

. (28)اسالمی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
 یستیبهزمشخص شد که  همچنین در پژوهش جع ری و همکاران

 .(84)است ها آنبینی کننده رضایت شغلی ی پرستاران، پیشمعنو
 شغل زا بودناسترس به توجه توان گ ت، بادر تبیین یافته فوق می

 فضای در استرس افزایش میزان شاهد اخیر، هایسال در پرستاری

 ایمنی و سالمت موضوع، این یم وهست افراد از قشر این کاری

که البته با انتخاب  دهدمی قرار یرتحت تأثرا  بیماران و پرستاران
سبک زندگی مناسب شاید بتوان فشار ناشی از محیط کار را 
کاهش داد. سبک زندگی اسالمی، با مداخله در بینش فرد، به وی 

ه یت نیز توجرضاکند که هنگام انجام وظایف کاری، به کمک می
در این نوع شیوه زندگی، هد  غایی، نیل به  ازآنجاکهداشته باشد. 

های اسالم، به این هد  رضایت الهی است، فرد با عمل به آموزه
یابد. زمانی که فرد در انجام هر یک بزرگ زندگی خود دست می

ای برای نیل از وظایف زندگی خود، آگاه باشد که عمل او، مقدمه
 بخش لذت، انجام وظایف شغلی برایش به هد  غایی حیات است

که  تواند اخالق کار را در محیط کاری، تقویت کندو می شودمی
شود. یت باعث پیشرفت و باال رفتن رضایت شغلی او مینهادر 

 معنویت یک احساس درونی است که به فرد احساس آرامش 
 که نگرش این با معنوی از بهزیستی برخوردار افراد دهد.می

 عنوان به را زااسترس عوامل کرد، یاری خواهد را آنان خداوند

 این از مثبت طور به بلکه گیرند،نمی نظر در تهدید کننده عامل

با  مقابله در را خود توانایی و کارآمدی و کرده موقعیت است اده
 هایبه سازه روانی مشکالت کاهش با و دهندمی افزایش مشکالت

 یابند. تحقیقاتمی دست شغلی یترضا قبیل از شناختیروان مثبت

 تواندمی معنوی بهزیستی که این فرضیه از حمایت در متعددی

؛ (84)دارد  وجود کند، تقویت را فرد و سازگاری روانی کارکرد
 بنابراین پرستارانی که بهزیستی معنوی باالیی داشته باشند بهتر 

سبت توانند با مشکالت کاری برخورد کنند و رضایت بیشتری نمی
 سازتواند زمینهبه شغل خود داشته باشند، بنابراین بهزیستی معنوی، می

 های پژوهش حاضر است.که مطابق با یافته رضایت شغلی شود
توان بر یت را میرضانتیجه آزمون فرضیه ویژه اول نشان داد، 

ی اسالمی )اجتماعی، باورها، عبادی، سبک زندگهای اساس مؤل ه
شناسی( ده، سالمت، ت کر و علم، امنیتی و زماناخالق، مالی، خانوا

های زیر های پژوهشبا یافته آمده دست بهبینی کرد. نتایج پیش
 همخوان و همسو است.

در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که  زاده و حقیقیانسیف
های اجتماعی، عبادی، ی اسالمی )شاخصسبک زندگهای بین مؤل ه

-، ت کر و علم، امنیتیسالمت روانق، مالی، باور، خانواده، اخال
شناسی(، با رضایت شغلی زنان رابطه مثبت و ردفاعی و زمان

نیا پور و شاکری(. در پژوهش محمد28)معناداری وجود دارد
داری، با  یندی، احساس امنیت، نظم و بهداشت روانمشخص شد، 

ان چنین تو(. در تبیین یافته فوق می22)یت رابطه مثبت دارندرضا
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گ ت، تنش و شرایط دشوار در برخی از مشاغل، از جمله 
پرستاری، اثرات من ی جدی، بر کارآمدی پرستاران و همچنین 

 مواجهة یت پرستاران، به دلیلرضاگذارد. می ها آنرضایت شغلی 

 در کار بیمار، افراد برابر در مسئولیت بیماران، حس با دائمی

 الزم در امکانات عدم مرگ، حال در بیماران دیدن محیط بالینی،

 دیگر و هااز موقعیت برخی بودن بینیپیش قابل غیر کار، فضای

 گیرد که سبک زندگی زا، تحت تأثیر قرار میاسترس عوامل
سبک زندگی اسالمی، نوعی گذار باشد. تواند بر آن تأثیرمی

ی بینهای مذهبی است. اسالم با ارائه جهانزندگی، مبتنی بر آموزه
و  کندمدارانه، یاری میویژه و بنیادی، فرد را برای زندگی دین

که تأثیر م ید و  دهدهای کاملی ارائه میمنظومه تکالیف و برنامه
های مختلف آشکار است. همچنین برای بهتر مؤثر آن بر حوزه

که عمل به آن رضایت و  هایی داردزیستن و عملکرد مؤثر، آموزه
بینی مبتنی بر جهان ؛ وآوردشر به ارمغان میخشنودی را برای نوع ب

کند که همه شئونات زندگی، از جمله: آن، به فرد کمک می
اجتماعی، باورها، عبادی، اخالق، مالی، خانواده، سالمت، ت کر و 

افراد به  ؛ کهشناسی را تحت تأثیر قرار دهدعلم، امنیتی و زمان
در  خصوصاًو  کمک آن، بتوانند از پس مشکالتی که در زندگی

 دهد، برآیند.محیط کار رخ می
معنوی )ارتباط با  های بهزیستیفرضیه ویژه دوم نشان داد، مؤل ه

خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت(، 
های با یافته آمده دست بهکنند. نتایج بینی مییت را پیشرضا

 های زیر همخوان و همسو است.پژوهش
در پژوهش بر نقش  (23)پور و خوشنویسزان، رنجبریساق ل

بینی رضایت شغلی به این نتیجه دست بهزیستی معنوی در پیش
 کندبینی مییافتند که بهزیستی معنوی رضایت شغلی افراد را پیش

در بررسی ارتباط  (24)یارمحمدی، مکارم، حسینی، بخشی و
ادند، بهزیستی بهزیستی معنوی با شادکامی و رضایت شغلی نشان د
 معنوی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد.

خداوند و مورد حمایت بودن از طر  نیروهای  با پیوند احساس
شود، فرد، توان روانی باالتری نیز برای برتر و واالتر، باعث می

شود برقراری رابطه بهتر با دنیای اطرافش داشته باشد و باعث می
و  در محل کار خود داشته خصوصاًها، نانسا گرانطباق بهتری با دی
تری در مورد خود، دیگران و طبیعت پیرامون احساس مطلوب

بینی رضایت شغلی توسط بعد خود داشته باشد. در تبیین پیش
 به توسل در انسان که توان گ ت آنگاهارتباط با خدا، می

 دخو مختلف زندگی هایجنبه ساختن نوا هم در تالش معنویات،
 زندگی، تعهد، از رضایت با همراه آرامش کند،می یکدیگر با

تجربه  را اخالقی و انسانی اصول به پایبندی و پذیریمسئولیت
توانند بر باال رفتن رضایت شغلی می ها آن( که همگی 25)نمایدمی

 های پژوهش حاضر است.که مطابق با یافته یرگذار باشندتأثافراد 
توان شغلی توسط بعد ارتباط با خود، میبینی رضایت تبیین پیش

آفرینش  باهد باور به معنویات و وجودی برتر و آشنایی گ ت، 
اشر  مخلوقات، به افراد دید مثبتی نسبت به خود  عنوان بهانسان 

شود، فرد، بینش بهتری نسبت به خود داشته باعث می ؛ کهدهدمی
ا مشکالت زندگی کند در رویارویی بباشد، این بینش به او کمک می

تواند که می محیط کاری، عاقالنه و سنجیده برخورد کند خصوصاً
پژوهش  هایمطابق با یافته ؛ کهرضایت او را در محیط کار باال ببرد

بینی رضایت شغلی توسط بعد ارتباط با تبیین پیش در حاضر است.
کنند، توان گ ت پرستارانی که با معنویت زندگی میدیگران، می

ری مؤثرتری با دیگران دارند، مراقبت از بیماران را با همکا
دهند، گرایش مثبت در برخورد با دیگران کی یت باالتری انجام می

برند و رضایت دارند، بنابراین از محیط کار خود لذت بیشتری می
های که مطابق با یافته شغلی باالتری نسبت به همکاران خود دارند

توان گ ت بعد ارتباط با طبیعت، می تبیین در پژوهش حاضر است.
احساس  خود درون در افراد تا شودمی باعث معنوی پیوند تجربه
 احساس هاانسان دیگر و متعال خداوند به نسبت کنند، آرامش

 به طبیعت اطرافشان با کامل هماهنگی در و کنند عشق عالقه و

 که باعث باال رفتن رضایت در افراد  زندگی خود ادامه دهند
قسمت  عنوان بهتواند رضایت از محیط کار، شود، همچنین میمی

های پژوهش که مطابق با یافته رشد کند ها آنمهمی از زندگی، در 
 حاضر است.
های  یتمحدودهای فراوانی دارد از جمله  یتمحدودهر پژوهش 

این پژوهش این است که جامعه آماری این پژوهش محدود به 
بود، تخت جمشید شهر کرج استان البرز پرستاران زن بیمارستان 

این پژوهش لذا در تعمیم نتایج به جوامع آماری دیگر احتیاط شود. 
و به بود  یخود گزارش صورت به، مربوطه محدود به اطالعات

ای صورت و شرایط پرستاران، مصاحبه دلیل محدودیت زمانی
 امانج احتیاط با نتایج ت سیر که است شایستهرو  ینازا نگرفت

نتایج  بود ممکن که ناخواسته هایمتغیر همه کنترل. پذیرد
نبود. از جمله عدم  یرپذ امکان دهند قرار تأثیرتحت را پژوهش

پیشنهاد محیطی مربوط به موقعیت اجرای آزمون  کنترل عوامل
های کاری پژوهش مشابهی صورت گیرد و شود در سایر محیطمی

شود متغیرهای پیشنهاد می نتایج آن با این پژوهش مقایسه شود
 های شخصیتی، حمایت اجتماعی و نمرتبط دیگر، مثل ویژگی

های مرتبط دیگر شود پرسشنامهظایر آن بررسی شود. پیشنهاد می
شود در پژوهشی دیگر روابط علت و نیز بررسی شود. پیشنهاد می

شود پژوهشی بر مبنای تأثیر سبک معلولی بررسی شود. پیشنهاد می
اسالمی و بهزیستی معنوی بر رضایت شغلی انجام شود.  زندگی

  جهت تر،گسترده به نتایج دستیابی منظور بهشود پیشنهاد می
تری برای پژوهش انتخاب های گستردهها، نمونهیافته پذیریتعمیم
 شوند.
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