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رخالقیت با رضایت شغلی و سالمت روان در زنان پرستاارتباط
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چکیده
ط بین خالقیت هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتبا.خالقیت کارکنان آن استترین عوامل تأثیرگذار در پیشرفت هر سازمانیکی از مهم:زمینه و هدف

.  با رضایت شغلی و سالمت روان زنان پرستار است
هاي شهر بوشهر سه بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب و از میان از میان بیمارستان . مطالعه حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود:روش بررسی

به صورت تصادفی انتخاب شدند و به ICUو CCUش هاي پرستار زن متاهل و مجرد شاغل در بخ60پرسنل پرستاري این بیمارستان ها 
ضریب همبستگی . تحلیل گردید16نسخه SPSSها با نرم افزار داده. هاي رضایت شغلی، سالمت عمومی و خالقیت عابدي، پاسخ دادندپرسشنامه

. و  مجرد محاسبه شدبراي مقایسه میانگین نمرات زنان پرستاران متأهل tها و آزمون پیرسون براي خرده مقیاس
همچنین بین عالئم افسردگی بـا رضـایت   . منفی معنادار وجود داشتعالئم اضطرابی و بسط خالقیت همبستگیبین بدست آمده مطابق نتایج:یافته ها

کار و نمره کل رضایت شـغلی  از ماهیت کار همبستگی منفی معنادار و بین عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی با رضایت از پرداخت، رضایت از ماهیت 
تفاوت میانگین نمرات زنان پرستار متأهل و زنـان پرسـتار مجـرد در عالئـم جسـمانی و عالئـم       . )p≥05/0(نیز همبستگی منفی معناداري وجود داشت 

.مشاهده نشدتفاوتیمجردمتأهل و بین رضایت شغلی زنان پرستار اما )p≥05/0(اضطرابی سالمت روان و ابتکار و انعطاف خالقیت معنادار بود 
هاي ها و مهارتهاي مربوط به تواناییتدارك دیدن آموزش و تمرینتوان نتیجه گرفت که باحاضر، میپژوهشهايیافتهبهتوجهبا: کلینتیجه گیري

.مت روان افزایش دادخالقانه و نیز راهکارهاي افزایش رضایت شغلی در پرستاران، سطح عملکردي آنان را براي حفاظت و ارتقاء سال
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مقدمه
هر سازمانی براي نیل به اهداف خود احتیاج به منابع 
مختلفی دارد و بدون شک مهم ترین منبع در هر سازمانی 

عوامل.)1(سازمان است نیروي انسانی شاغل در آن 
قرارتأثیرتحتسازماندرراافرادکاراییمتعددي

بهرافردهرسازمانیرفتارکهموارديازیکیدهندمی
خالفیت . استخالقیتدهدمیقرارتأثیرتحتشدت

براي بقاي هر سازمان الزم است و به طور اجمال ادبیات 
دي هاي خالقیت در حوزه ي سازمان بیانگر دسته بن

مختلفی از عوامل موثر بر خالقیت می باشد که از درون و 
بیرون سازمان بر خالقیت و نوآوري افراد تاثیر می گذارد

نوهاياندیشهنیازمندبقا،برايسازمانهاهمۀامروزه. )2(
ونهمچجدیدنظراتوافکار.اندتازهوبدیعنظراتو

ونیستیازنراآوشودمیدمیدهسازمانکالبددرروحی
راخالقیتSternberg. )3(دهدمینجاتفنا

جدیدطریقازچیزهاجدید، دیدنارتباطاتبرقرارکردن
جو سازمان داراي . )4(داند میمسائلجدیدتعریفو

رابطه معنی داري با خالقیت می باشد و فرهنگ و جوهر 
سازمان و موسسه ممکن است به عنوان عاملی در میزان 

ت و نوآوري موجود در آن موسسه یا سازمان خالقی
تحقیقات نشان داده است که . )5،6،7(مشارکت داشته باشد 

جو سازمان می تواند بر روي خالقیت و نوآوري افراد 
موثر باشد، هر چه جو سازمان بازتر باشد خالقیت بیشتر 
و هر چه جو سازمان بسته باشد خالقیت و نوآوري کمتر 

.)8(می شود 
ها در محیط ت عامل مهمی در بقاي سازمانخالقی

یکی از عالوه بر آن خالقیت . )9(پررقابت کنونی است 
اساسی در حل مشکالت و مسائل پیش آمده يمهارت ها

ارزیابی بیماران، مراقبت و . )10(براي پرستاران، می باشد 
راه هاي جدید نگهداري و محافظت از بیماران و صدمه 

هاي یمات صحیح در محیطدیده گان و اتخاذ تصم
11(بیمارستانی نیازمند بکارگیري عنصر خالقیت می باشد 

خالقیت و نو آوري به بقاي سازمان کمک می کند و .)12،
. بر رضایت شغلی کارکنان سازمان ها تأثیر بسزایی دارد

ی کنندهدر تحقیقی نشان داده شد که خالقیت پیش بین
همچنین بین جو .)13(عمده و اصلی رضایت شغلی است 

سازمانی، خالقیت و رضایت شغلی کارکنان رابطه 
.)14(معناداري وجود دارد 

رضایت شغلی حدي از احساسات و نگرش هاي مثبت 
است که افراد نسبت به شغل خود دارند و در صورت کم 
رنگ شدن این رضایت ممکن است فرد شغل خود را 

یار مهم رضایت شغلی یکی از عوامل بس. )15(رها سازد 
بررسی ها در این .در پیشرفت کار یک سازمان می باشد

زمینه نشان می دهد که افزایش رضایت شغلی، خالقیت 
انگیزه هاي کاري داده وو مولد بودن فرد را نیز افزایش

Luke. )15(را بیشتر و غیبت از کار را کاهش می دهد 

رضایت شغلی را حالت عاطفی مثبتی توصیف می کند که 
عدم رضایت .)16(جه درك فرد از شرایط کاري است نتی

تواند زمینه ساز بخشی از شکایات، کارکرد از شغل می
ناچیز، تولید کاالي نامرغوب ، دشواري هاي ناشی از بی 

. )17(انگیزشی و دیگر مشکالت باشد 
Fisher & Hataقلمدادروانیعاملراشغلیرضایت

شرایطوشغلبااطفیعسازگارينوعیراآنوکنندمی
نظرموردانگارند، به این صورت که شغلمیاشتغال

شغلشازفردکند ومی تأمینفردبرايرامطلوبلذت
ورضایتنظرموردشغلچنانچهمقابلدر.استراضی
شغلمذمتبهشروعفردندهد،فردبهرامطلوبلذت

ترضای.آیدمیبرآنتغییردرصددونمایدمیخویش
ورودمیفراترسازمانمرزازکهاستايپدیدهشغلی

نیزسازمانازخارجفردخصوصیزندگیدرآنآثار
یکدرکردنکارواسطهبهکارکناندر.شودمیمشاهده

ازافرادچنانچه. گرددمیایجادمتفاوتیحالتهايشغل
باشودمیموجبوضعیتاینباشند،راضیخودشغل

و گمارندهمتخودوظایفهببیشتريقهعالوانگیزه
موجبباشند،ناراضیخودشغلازکارکنانچنانچه

داشتهوظایفانجامبهکمتريتعهدوعالقهشودمی
رضایت شغلی شرط اساسی حضور و . )18(باشند

همکاري فرد با سازمان است و این به دلیل نقش مهم 
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به رضایت شغلی در افزایش بهره وري، تعهد نسبت 
سازمان، تضمین سالمت فیزیکی و روانی، تسریع در 
یادگیري مهارت هاي جدید شغلی و افزایش روحیه فرد 

.)19(می باشد 
رضایت شغلی در میان پرستاران، چالشی حیاتی براي 

دهدمینشانهابررسی. )20(سازمان هاي سالمت است 
حرفهتركدرموثرعواملازیکیشغلرضایت ازعدم
وانگلستانپرستارانازسومیکاست واريپرست

بهتمایلآمریکاپرستارانپنجمیکازبیشواسکاتلند
.)21(حرفه داشته اند اینترك

نیز نشان می دهد عواملی نظیر سطح Luتحقیقات 
تحصیالت پرستاران، نوبت کاري، شرح وظایف و 
خالقیت و نوآوري ایشان در محیط کار می تواند بر 

عدم توجه به . )21(شغلی پرستاران تاثیر بگذاردرضایت 
مساله رضایت شغلی پرستاران در بلند مدت نظام سازمان 
را مختل کرده و موجب بروز عصیان، کاهش حس 

رضایت . )22(مسئولیت و در نهایت ترك خدمت می شود 
شغلی در میان پرستاران از موارد مهمی است که به بهتر 

.)23(آن ها می انجامد ئه شده توسطاشدن خدمات ار
نادیدهمعموالکهشغلیرضایتهايجنبهازیکی

کارکنان سالمت روانباآنيرابطهشود،میانگاشته
ارضا منابع مالی و تامین اشتغال صرف نظر از .باشدمی

برخی نیازهاي اساسی انسان نظیر احساس خود 
یی ارزشمندي می تواند منبع فشار روانی بوده و تاثیر سو

فشار. )24(بر سالمت روانی و جسمی کارکنان بگذارد 
شود،میواردفردبرنارضایتی از کارنتیجهدرکهروانی

چونهاییبیماريپذیرايومستعدراويتواندمی
.)25(نماید قلبیحمله

می توان گفت یکی از ابعاد اساسی در محیط هاي کاري 
و از آن جهت کهتوجه به سالمت روان کارکنان می باشد

عموم مردم بیشتر وقت مفید خود را در محیط کار 
می تواند شرایط محیط کاري بدون تردیدگذرانند می

.)26(سالمت روانی  کارکنان را تحت تاثیر خود قرار دهد 
سالمت روان اثر مثبت معنی داري بر رفتارهاي اجرایی در 

زمان محیط هاي کاري دارد که این می تواند عملکرد سا
کارکنانروانسالمت. )27(را تحت شعاع خود قرار دهد 

وپزشکاناز جملهبیمارستانهاوبهداشتی درمانیمراکز
است، از این نظر کهبرخوردارخاصیاهمیتازپرستاران
سالمتبرمستقیمتاثیرروان ایشانجسم وسالمت
بهداشتی در مراکزکهپرستارانیوپزشکان.داردبیماران
معرضدرنمایندمیوظیفهانجامبیمارستانهاودرمانی

فیزیکی،خطراتقبیلازمتعدديخطراتوصدمات
جملهاز.باشندمیروانیوایمنیارگونومیکی،شیمیایی،

بهتوانمیروانشناختیمشکالتایجادکننده يموارد
مصدومینمشاهده يزیاد،کارحجموکاريفشارتنش،
غیرهودرگیرينزاع،فجیع،حوادثواتتصادفازناشی
احساسکاهشباعثمسایلاین. )28،29(کرداشاره

کار و کاهش خالقیت ازغیبتافزایشوشغلیرضایت
افرادکاربهاستممکنکهحديتامی شودو نوآوري

. )30(بزندلطمه
شفیع آبادي و خلج در پژوهش خویش نشان دادند که 

المت روان کارکنان رابطه بین رضایت شغلی و س
متعددهايپژوهشهمچنین نتایج . معناداري وجود دارد

مستعدخود،شغلازناراضیافرادکهحاکی از این است
یهابیمارنوعایندامنهکههستندگوناگونامراضبهابتال

نتایج. )31(شودمیکشیدهقلبیهايبیماريتاسردرداز
که پرستاران نشان داد)32(پژوهش لواسانی و همکاران 

باالتر تعهد سازمانی متوسط و، رضایت شغلی کمداراي 
یافته .از متوسط و استرس شغلی باالتر ازمتوسط داشتند

حاکی است که )33(هاي پژوهش اسدزندي و همکاران 
پرستاران، درجاتی از اختالل در سالمت روانی را % 26

ررسی رابطه و همکاران به بChristian.دارا بودند
فرهنگ سازمانی با خالقیت و رضایت شغلی کارکنان یک 

نتایج نشان داد .موسسه ي آموزشی در آمریکا پرداختند
که متغییر فرهنگ سازمانی داراي رابطه ي مثبت و معنادار 

.)9(با متغییرهاي خالقیت و رضایت شغلی است 
با دررابطه را نقش میانجی رضایت شغلی در تحقیقی که 

اداره کل آموزش در سازي و خالقیت و نوآوري نمندتوا
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مشخص شد، انجام و پرورش استان آذربایجان غربی
بین رضایت شغلی با خالقیت و نوآوري ارتباط کهگردید

رضایت شغلی توان پیش بینی و معنی داري وجود دارد
. )34(دارد خالقیت و نوآوري را 

جو سازمان متاثر نتایج تحقیقی نشان داد که رونق و تداوم
از جنسیت، تاهل و جو خانوادگی کارکنان سازمان 

هم که پژوهشی را به منظور Turner.)35(باشدمی
ارزیابی رضایت شغلی مدیران انجام داد به ارتباط معنی 

.)36(دار بین رضایت شغلی و تاهل دست یافت
پژوهش ها نشان داده اند که محیط خانواده، کیفیت 

ی و حمایت ادراك شده از سوي کانون زندگی زناشوی
خانواده می تواند متغیرهاي محیط کار نظیر استرس 
شغلی، فرسودگی شغلی را تحت تاثیر خود قرار داده، 
اثرات آن ها را کاهش و رضایت شغلی و نو آوري را 

نشان داد که پژوهشی همچنین نتایج .)37(تعدیل نماید 
ط کار نیز کشانده تعارض هاي خانوادگی می تواند به محی

وخالقیت کارکنان را کاهش دهد و اثرات نامطلوبی دهش
این اثرات در شرایط . بر تولیدات سازمان بگذارد

نامطلوب سازمان و استرس و فشار کاري باالي کارکنان 
.)38(دو چندان می شود 

ارتقاي محیط کاري به عنوان یکی از مهمترین ابعاد 
این مطرح است و در توسعه و بهسازي منابع انسانی

راستا موسسات اقتصادي، خدماتی، آموزشی و صنعتی 
چند دهه اخیر به جهت باال بردن سطح بهره وري طی 

توجه جسمی و فکري داراي سالمتی جذب نیروهاي 
از این رو مدیریت براي اخذ تصمیمات درست . نموده اند

در زمینه ي پیشگیري و از میان بردن دشواري هایی که 
قیت، رضایت شغلی و سالمت کارکنان مربوط به خال

. است، نیاز به اطالعات حساب شده و صحیح دارد
تحقیقات در این زمینه فواید بسیاري از جمله، افزایش 
رضایت شغلی کلی، بهبود ارتباطات، بهبود نگرش هاي 
کارکنان به سازمان و شغل، تعیین نیازهاي آموزشی، 

اخت نیازهاي کارکنان و استفاده اتحادیه در رابطه با شن

برنامه ریزي تغییرات و ردگیري آن را عاید سازمان ها 
.)33(کند می

با توجه به موارد فوق و نتایج تحقیقات ذکر شده در 
خصوص ارتباط خالقیت، رضایت شغلی و سالمت روان 

تعیین هدف از انجام این پژوهش کارکنان در سازمان ها 
و سالمت روان در ارتباط بین خالقیت، رضایت شغلی

اند از آنجا که تحقیقات نشان دادهضمنا . استزنان پرستار 
که تاهل و کیفیت زندگی زناشویی نیز می تواند بر 

آن نظیر استرس، فشار کاري، هايسازمان و برون داد
مقایسه این ،)33،39(اثرگذار باشد ...  تعارض، خالقیت و 

ت شغلی و میانگین نمرات خالقیت، رضای(متغیر ها 
نیز انجام بین زنان پرستاران متأهل و مجرد ) سالمت روان

.شده است

بررسیروش 
پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی 
است، که در آن همبستگی بین خالقیت، سالمت روان و 

جامعه مورد . رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است
ان هاي شهر بحث در این پژوهش، زنان پرستار بیمارست

از نفر 60،نمونه مطالعه حاضر. بوشهر بوده است
پرستاران بیمارستان هاي تامین اجتماعی، بنت الهدي و 

نظراتاستنادباشد که بهفاطمه الزهرا شهر بوشهر می
Sudman)40(دالور و)حداقلاین تعداد نمونه که)41

نمونه گیري در . شدگرفتهنظردرباشد مینمونهحجم
شیوه . ین پژوهش به صورت تصادفی طبقه اي بوده استا

نمونه گیري به این صورت بود که، از میان بیمارستان 
به تصادف انتخاب فوق هاي شهر بوشهر سه بیمارستان 

نفر از زنان پرستار 60و از میان پرسنل پرستاري، شده 
این بیمارستان ها ICUو CCUشاغل در بخش هاي 
نفر 20هر بیمارستان، (خاب گردید به صورت تصادفی انت

ICU ،10و CCUاز پرسنل پرستاري بخش هاي 
و پرسشنامه هاي ) پرستار مجرد10پرستار متاهل و 

، )Job Description Index)JDIرضایت شغلی
General Health Questionnaireسالمت عمومی
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)GHQ28 ( جهت تکمیل به و خالقیت عابدي همزمان
عدم جهت در بیمارستان بنت الهدي به . شدداده هانمونه

15تمایل برخی از شرکت کنندگان به پاسخ گویی، 
زن پرستار مجرد 7زن پرستار متاهل و 8بهپرسشنامه 

نفر از زنان 55لذا تعداد نمونه در این پژوهش . شدداده 
و CCUشاغل در بخش هاي (پرستاران مجرد و متاهل 

ICU (زن پرستار 27ر شامل بیمارستان هاي شهر بوشه
.باشدزن پرستار مجرد می28متأهل و 

براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه هاي خالقیت 
عابدي، پرسشنامه سالمت عمومی و پرسشنامه شاخص 

60آزمون خالقیت عابدي.توصیف شغلی استفاده شد
سیالی، بسط، انعطاف پذیري و ( سؤال دارد که چهار بعد 

پاسخ به این سؤاالت با توجه به . گیردمیرا در بر) ابتکار
سه گزینه نشان دهنده خالقیت کم، متوسط و باال، نمره 

پایایی پرسشنامه مذکور در تحقیقات . شودگذاري می
در پژوهش زارعی و . پیشین مطلوب گزارش شده است

پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ )42(همکاران 
در پژوهش حاضر . دست آمدبه88/0براي کل آزمون 

آزمون مجدد در - پایایی این پرسشنامه با روش آزمون
مقوله سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیري، به ترتیب 

به دست آمد که این 595/0و 614/0، 444/0، 23/0
باشد هچنین ضریب معنی دار می% 5ضرایب در سطح 

پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با روش آلفاي
به دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب 86/0کرونباخ 

1979در سال GHQ28پرسشنامه.این ابزار می باشد
طراحی و )Goldberg ()1979 ()43وHailerتوسط

تدوین شد و داراي چهار مقیاس است که هر یک، هفت 
:سؤال دارد

احساس افراد نسبت به ): عالئم جسمانی(Aمقیاس 
و احساس خستگی آن ها است و وضع سالمت خود

.گیردنشانه هاي بدنی را در بر می
شامل اضطراب و بی خوابی ): عالئم اضطرابی(Bمقیاس 

.است

توانایی ): عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی(Cمقیاس 
افراد در مقابله با خواسته هاي حرفه اي و مسائل زندگی 

ت هاي و احساسات آنها را درباره موقعیاست روزمره 
.کندمتداول زندگی آشکار می

افسردگی وخیم و گرایش ): عالیم افسردگی(Dمقیاس 
.مشخص به خودکشی را نشان می دهد

دقیقه 8مدت زمان اجراي این آزمون به طور متوسط 
است، که عالئم مرضی و حاالت مثبت تندرستی فرد را 

بررسی ) یک ماه قبل از اجراي آزمون(در یک ماه اخیر 
پایایی و روایی این پرسشنامه در پژوهش . )44(ند کمی

پایایی این . )44(هاي پیشین مطلوب گزارش شده است 
پرسشنامه در این مطالعه نیز با استفاده از روش آلفاي 
کرونباخ و همسانی درونی  محاسبه و مقادیر آن به ترتیب 

به دست آمد که نشان دهنده ي 75/0و 87/0برابر با 
پرسشنامه شاخص .این ابزار می باشدپایایی مطلوب
یکی از دقیق ترین و رایج ترین )JDI(توصیف شغلی

باشد که اولین بار ابزار اندازه گیري رضایت شغلی می
در دانشگاه کرنل Hulainو Smith ،Kendalتوسط 

در ایران براي نخستین بار . آمریکا تدوین شده است
1369توسط ارشدي به راهنمایی شکرکن، در سال

در پرسشنامه . ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت
مذکور پاسخ دهندگان با پاسخ گویی به سؤاالت کوتاه، 
نظر خود را در رابطه با هر یک از جنبه هاي شش گانه 

ماهیت کار، همکاران، سرپرستان، ترفیع ها، (شغلشان 
، با استفاده از )حقوق و شرایط کار در شغل فعلی شان

کی از گزینه هاي کامال مخالف، مخالف، ممتنع، انتخاب ی
پایایی این پرسشنامه . نمایندموافق و کامال موافق بیان می

در مطالعه حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و 
همسانی درونی محاسبه و مقادیر آن به ترتیب برابر با 

مطلوب به دست آمد که نشان دهنده پایایی73/0و 78/0
در جریان اجراي این تحقیق و .نامه می باشداین پرسش

اي تهیه مقاله کلیه قوانین کشوري و اصول اخالق حرفه
از جمله رعایت حقوق قیمرتبط با موضوع تحق
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ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین آزمودنی
. رعایت شده است

هایافته
سط در این پژوهش نمرات بدست آمده از پرسشنامه ها تو

مورد تجزیه و تحلیل 16نسخه SPSSنرم افزار آماري 

قرار گرفت و از شاخص هاي توصیفی و استنباطی براي 
.تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است

بین خرده مقیاس بسط ) 1(بر اساس یافته هاي جدول 
) اضطراب و بی خوابی(bخالقیت و خرده مقیاس
معنا داري همبستگیp≥05/0سالمت روان در سطح 

.وجود دارد

ضریب همبستگی بین خرده مقیاس هاي سالمت عمومی با خرده مقیاس هاي خالقیت:1شمارهجدول
خالقیتابتکارانعطافبسطسیالی

d)14/0-75/0-04/0-22/0-10/0)عالئم افسردگی-
c)03/009/0-20/0006/002/0)عالئم اجتماعی
b)26/0-19/0-11/0-29/0*-19/0)عالئم اضطرابی-
a)13/004/004/0-04/008/0)عالئم جسمانی

-07/0-16/001/005/0-007/0سالمت روان
*معنا دار است 05/0در سطح 

ضریب همبستگی بین ) 2(بر اساس یافته هاي جدول 
) افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی(dخرده مقیاس 

اس رضایت از ماهیت کار سالمت روان با خرده مقی
همبستگی منفی p≥05/0رضایت شغلی، در سطح 

ناتوانی افراد (cو بین خرده مقیاس. معناداري وجود دارد
در مقابله با خواسته هاي حرفه اي و احساساست آن ها 

سالمت روان با ) درباره موقعیت هاي متداول زندگی
خرده مقیاس رضایت از پرداخت رضایت شغلی در سطح 

05/0≤p و با خرده مقیاس رضایت از ماهیت کار رضایت

همبستگی منفی معناداري وجود p≥01/0شغلی در سطح 
.دارد

سالمت روان و نمره کل رضایت cبین خرده مقیاس 
.همبستگی معناداري وجود داردp≥01/0شغلی در سطح 

خرده مقیاس رضایت از ارتقاء رضایت شغلی با خرده 
احساس فرد (aو ) و بی خوابیاضطراب (bمقیاس هاي

هاي نسبت به سالمتی خود، احساس خستگی و نشانه
همبستگی مثبت p≥05/0سالمت روان در سطح ) بدنی

.معنا داري وجود دارد
ضریب همبستگی بین خرده مقیاس هاي سالمت عمومی با خرده مقیاس هاي رضایت شغلی:2شمارهجدول

رضایت شغلیپرداختارتقاءهمکارانسرپرستماهیت کار
d)22/0-12/024/0-16/0-14/0-29/0*)عالئم افسردگی-
c)38/0**-36/0*007/0-22/0-21/0-367/0**)عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی-
b)08/0-29/0042/0*045/001/0-08/0)عالئم اضطرابی
a)04/0-28/017/0*002/0-09/0-21/0)عالئم جسمانی-

17/0-19/025/0-11/0-12/0-28/0سالمت روان
*معنا دار است 05/0در سطح **      معنا دار است 01/0در سطح 

ضریب همبستگی بین ) 3(بر اساس یافته هاي جدول 
رضایت خرده مقیاس هاي خالقیت با خرده مقیاس هاي

.شغلی معنادار نبوده است
) تفاوت میانگین(t، )4(بر اساس یافته هاي جدول 

مشاهده شده در خصوص ابتکار و انعطاف در سطح 

05/0≤p معنا دار بوده و بنابراین بین ابتکار و انعطاف
زنان پرستاران متاهل و زنان پرستار مجرد تفاوت معنی 

به عبارت دیگر میزان ابتکار و انعطاف . داري وجود دارد
تاران مجرد بوده در زنان پرستاران متاهل بیش از زنان پرس

در خصوص رضایت شغلی بین میانگین نمرات . است
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زنان پرستار متاهل و مجرد تفاوت معنی داري مشاهده 
مشاهده شده در ) تفاوت میانگین(tهمچنین . نشد

و خرده ) عالئم اضطرابی(bخصوص خرده مقیاس 
سالمت روان درسطح ) عالئم جسمانی(aمقیاس 

05/0≤pراین بین خرده مقیاس هاي معنادار بوده، بنابb

سالمت روان در ) عالئم جسمانی(aو) عالئم اضطرابی(
میانگین . زنان پرستار متاهل و  مجرد تفاوت وجود دارد

نمرات زنان پرستار مجرد از زنان پرستار متاهل در این 
.خرده مقیاس ها بیشتر است

با خرده مقیاس هاي رضایت شغلیضریب همبستگی بین خرده مقیاس هاي خالقیت :3شمارهجدول
رضایت شغلیپرداختارتقاءهمکارانسرپرستماهیت کار

01/0-08/014/007/0-/06-07/0ابتکار
-04/019/0007/0-09/0-13/0-04/0انعطاف

05/0-04/007/013/0002/0-10/0بسط
-18/0-22/0-001/004/0-04/0-24/0سیالی

-/03/008/008/006-06/0-17/0خالقیت
*معنا دار است 05/0در سطح **      معنا دار است 01/0در سطح 

مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس هاي خالقیت، رضایت شغلی و سالمت روان زنان پرستاران متاهل و مجرد:4شمارهجدول
مجردمتاهل

tP
XSXS

037/0*14/2503/52884/414/2ابتکار
014/0*66/1113/217/1153/361/0انعطاف

66/1235/310/1215/454/058/0بسط
1947/653/1936/533/073/0سیالی

202/178/191/080/042/0پرداخت
54/205/150/213/113/089/0ارتقاء

43/303/160/388/064/052/0همکار
63/385/054/388/038/070/0سرپرست

28/394/040/385/050/061/0ماهبت کار
d)362/403/550/548/114/0)عالئم افسردگی
c)88/608/532/853/599/032/0)عالئم اجتماعی
b)005/0*63/461/396/772/493/2)عالئم اضطرابی
a)008/0*03/579/325/880/474/2)عالئم جسمانی

*معنا دار است 05/0در سطح **      معنا دار است 01/0در سطح 

بحث و نتیجه گیري
همسو با نتایج بدست آمده در زمینه عدم تفاوت معنادار 
بین رضایت شغلی پرستاران زن متاهل و مجرد در 

نیز معتقدند که )39(و همکاران Singhپژوهش حاضر،
متأهل برجنبه هاي زنان شاغل مجرد به اندازه زنان شاغل

بنابراین . یکسان از رضایت از شغلی خود تأکید نمی کنند
. باشدرضایت شغلی زنان متأهل و مجرد قابل مقایسه نمی

اضطراب و (bهايهمچنین زنان مجرد در مقیاس
احساس فرد نسبت به سالمتی خود، (aو ) خوابیبی

نمرات باالتري ) احساس خستگی و نشانه هاي بدنی
به زنان متأهل دریافت کردند که بر اساس پژوهش نسبت

نیز شیوع )33(زندي و همکارانانجام شده توسط اسد
اختالل در سالمت روان در زنان مجرد بیشتر از زنان 

با توجه به این مورد  لزوم توجه ویژه به . متأهل است
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وضعیت بهداشت روان پرستاران زنان مجرد در سازمان 
.وجود دارد

میزان ابتکار و انعطاف در زنان پرستاران متاهل همچنین 
بطور معنی داري بیش از زنان پرستاران مجرد بوده است 

از مؤلفه هاي خالقیت، Gilfordکه با توجه به تعاریف 
سیالی و انعطاف پذیري، دو مؤلفه دیگر را نیز دربر 

بنابراین ابتکار و انعطاف بخشی از مؤلفه هاي . گیردمی
.ی و انعطاف پذیري می باشدسازنده سیال

) اضطراب و بی خوابی(bو عامل ) بسط(بین خالقیت 
، رابطه معنی داري وجود متاهل ومجرددر زنان پرستار 

در این پژوهش این فرضیه تأیید شد و همبستگی . دارد
. بدست آمد05/0معنی داري در سطح آلفاي ) منفی(

مورد نظر محاسبات آماري نشان داده اند که اگر چه عامل
واریانس آن % GHQ ،59در هر یک از زیر مقیاس هاي 

را تشکیل داده است، اما این مقیاس چهارگانه به طور 
معنی داري مستقل از یکدیگر نیستند و همبستگی بین 

. ها نشان دهنده وجود یک عامل عمومی استزیر مقیاس
و نمره کل را bبین زیر مقیاس 9/0ضریب همبستگی 

شی از آن دانست که اضطراب یک پدیده توان نامی
بنیادین است که مخرج مشترك نشانگان اختالل هاي 

همسو با این یافته، تحقیق . )45(دهد روانی را تشکیل می
نیز بیانگر رابطه خالقیت )46(باباپورخیرالدین و همکاران

همچنین در . در تعیین سالمت روان شناختی می باشد
، )47(وسته گر و همکاران پژوهش انجام شده توسط پی

میان خالقیت و بهزیستی ذهنی رابطه معنی داري در 
جهت مثبت یافت شد و مؤلفه هاي سیالی و انعطاف 

واریانس بهزیستی ذهنی را به % 25پذیري در مجموع 
عالوه بر این، نتایج پژوهشی که . خود اختصاص دادند

انجام شد نشان داد، )Kimbrel)48وSilviaتوسط 
ازه ي اضطراب؛ افسردگی و اضطراب اجتماعی اندکی اند

.ی در خالقیت را پیش بینی می کنندگاز پراکند
تحقیقات نشان داده اند که میزان درآمد، سن، سابقه کار، 
سابقه بیماري روانی و رضایت شغل مهم ترین عوامل 

نیز درتحقیقی Suzan.)49(ایجاد اختالل روانی است 

غلی کارکنان باعث اثربخشی و نتیجه گرفت که رضایت ش
.)50(بهره وري سازمان می شود 

نتایج پژوهش حاضر رابطه منفی عامل افسردگی با 
این مسئله بیانگر . رضایت از ماهیت کار را نشان می دهد

است که بی عالقگی به شغل یکی از عوامل مهم در آن 
افزایش اختالالت روانی می باشد گرچه رابطه علت و 

اما مشخص . این مورد چندان مشخص نیستمعلولی در 
شده است که بروز اختالالت روانی از عوارض ناشی از 

ر در محیط و ایجاد ینارضایتی شغلی است و نوآوري، تغی
سایر . )51(انگیزه باعث افزایش عالقه مندي می گردد 

نشان داده اند در صورتی که کارکنان از شغل نیزپژوهش 
کالت جسمانی از قبیل سردرد خود ناراضی باشند، با مش

و اختالالت گوارشی، اضطراب و افسردگی روبرو 
.شوندمی

از آنجایی که خرده مقیاس رضایت از ارتقاء با خرده 
احساس فرد (aو) اضطراب و بی خوابی(bمقیاس هاي

هاي نسبت به سالمتی خود، احساس خستگی و نشانه
ي همبستگی مثبت معنا دارp≥05/0در سطح ) بدنی

داشت، باید در نظر گرفت که گرچه کار در محیطی پر 
چالش، براي افراد فرصت هاي پیشرفت و بکارگیري 
حداکثر توانشان را فراهم می کند و افراد می توانند به 

، اما احتماال ارتقاء شغلی )52(رضایت از شغل دست یابند 
اضطراب، . استرس هایی را براي فرد به همراه دارد

اب و خستگی مزمن در سطوح باالتر اختالل در خو
.شغلی دیده می شود

گرچه رابطه اي میان خالقیت و رضایت شغلی دیده نشد 
اما از رابطه متقابل خالقیت با سالمت روان می توان 
نتیجه گرفت که داشتن رضایت از شرایط زندگی از جمله 

اعمال خالقانه تأثیر پیدایش رضایت شغلی می تواند بر 
تواند افزایش خالقیت در سازمان ها می. باشدمهمی داشته 

به ارتقاي کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، 
جلوگیري از اتالف منابع، افزایش کارایی و بهره وري، 

.ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد
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توجه به نیروي انسانی به عنوان عامل اساسی در بهره 
به نتایج حاصل توجه عنایت با وري سازمان می باشد و 

به تحقیقات در زمینه سالمت روان پرستاران امري 
.ضروري است

از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده است، 
.در نشان دادن روابط علّی میان متغیرها ناتوان می باشد

بهاستممکنهاارتباطبرخینشدنداربه عالوه، معنی
از دیگر محدودیت هاي .باشدونهنمحجمبودنکمدلیل

پژوهش حاضر عدم همسان سازي افراد نمونه بر اساس 
متغییر هایی همچون سن، سابقه کاري و دیگر 

هاي دموگرافیک می باشد که در همبستگی بین شاخص
لذا . متغیرهاي مورد بررسی می تواند تاثیر گذار باشند

فوق در پیشنهاد می گردد که در پژوهش هاي آینده موارد 
همچنین لزوم بررسی مؤلفه هاي هوش . نظر گرفته شود

.معنوي در میان پرستاران بسیار ضروري است
توصیه می شود حاضر،يمطالعههايیافتهبهتوجهبا

شغلی ورضایتایجادمؤثر درعواملاهمیتبهمسؤوالن
حرفه بهدادنبها.نمایندبیشتريتوجهپرستاران
پرستاري، شغلع و خالقیت درتنوایجادپرستاري،

صحیحارتباطوهاي ارتقاء سالمت رواناستفاده از شیوه
فرصتوکندمیپربارترراشغل پرستاريپرستاران،با

همچنین، با توجه .آوردمیفراهمرابهترعملکردبراي
به وضعیت سالمت روانی، رضایت شغلی و خالقیت در 

رسد به نظر میهاي مورد بررسیکارکنان بیمارستا
راهکارهایی مانند ایجاد حمایت و امنیت شغلی، در کنار 

تواند در بهبود و ارتقاء وضعیت تسهیالت و درآمد، می
ارتقاء سالمت روان این کارکنان و اقزایش رضایت شغلی 

.مؤثر واقع شود

تقدیر و تشکر
پژوهشگران بر خود الزم می دانند تا از استانداري و 

هاي حترم بوشهر که با ارائه مجوز و هماهنگیفرمانداري م
الزم، مقدمات اجراي پژوهش را فراهم نمودند و از کلیه 
پرسنل زحمت کش سه بیمارستان فاطمه الزهرا، بنت 
الهدي و تامین اجتماعی خصوصا از پرستارانی که ایشان 

.را در اجراي این تحقیق یاري نموده صمیمانه تشکر کنند
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Abstract
Background & Aim: Creativity of the personnel of organizations is one of the major factors in their
advancement. This study aims to determine the relationship between creatively, job satisfaction and mental
health in female nurses.
Material & Methods: It was a descriptive correlational study.  Among Bushehr’s hospitals, three were selected
by random cluster sampling method and among the nurses working in these hospitals, 60 married and unmarried
female nurses of CCU and ICU were randomly selected and responded to the job satisfaction, general health
questionnaires and creativity questionnaire of Abedi. The data were analyzed by Pearson's correlation
coefficients for subscales and t tests using SPSS-PC (v.16).
Results: There was a significant negative correlation between anxiety and creativity development. Also there
was a significant negative correlation between depressive symptoms and satisfaction with the nature of the work
and there was a significant negative correlation between symptoms of social dysfunction and satisfaction with
pay, satisfaction of the nature of work and job satisfaction total score (p≤0/05). Also the Mean difference
between married and unmarried female nurses in physical signs and symptoms of anxiety of mental health and
initiative and flexibility of creativity was significant (p<0.05) but findings did not show any differences in job
satisfaction in married and unmarried female nurses.
Conclusion: According to the findings, promotion of the nurses’ levels of function for protection and promotion
of their mental health by providing them with training and skills related to creativity and creative strategies and
also strategies to increase their job satisfaction is recommended.
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