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  چکيده

داراي اهمیت است. هدف پـژوهش  آنها   فشارآور بودن شغل سببویی پرستاران به شناسایی عوامل مرتبط با رضایت زناش

. روش پـژوهش  اسـت بینـی رضـایت زناشـویی پرسـتاران      در پـیش  یحاضر آزمودن نقش بهزیستی معنوي و معنا زنـدگ 

 »یدربسـت «گیـري   کـه بـا روش نمونـه    استپرستاران شهرستان تالش  تمامآن  يآمار ۀو جامع »همبستگی - توصیفی«

رضـایت  «و  »بهزیسـتی معنـوي  «، »معنـا در زنـدگی  « يهـا  نامـه  پرسـش از  ،اطالعـات  يآور جمـع  يانتخاب شدند. برا

ـ  « يآمـار  يهـا  آزمـون شده بـا اسـتفاده از    يآور استفاده شد. اطالعات جمع »زناشویی و  »اسـتاندارد  ۀرگرسـیون چندگان

غیرهاي بهزیستی مـذهبی، بهزیسـتی وجـودي و معنـا در     ج نشان داد که متی. نتادیدل گریتحل »مراتبی رگرسیون سلسله«

بینی کنند. همچنـین معلـوم شـد بـا کنتـرل اثـر متغیرهـاي         توانند رضایت زناشویی پرستاران را پیش زندگی به خوبی می

ج یبینی رضایت زناشویی هستند. با توجه بـه نتـا   هر سه متغیر مذکور با توان باالیی قادر به پیش  جنسیت و سن پرستاران،

بهبود رضایت زناشویی پرستاران، بـر نقـش   براي ن سالمت روان و مشاوران خانواده اشود متخصص پیشنهاد می ،پژوهش

  بهزیستی معنوي و معنا در زندگی توجه کنند.

  .بهزیستی معنوي، معنا در زندگی، رضایت زناشویی، پرستاران ها: کلیدواژه
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  مقدمه

شناسی خانواده است و اهمیـت آن از   هاي مربوط به روان مهم در پژوهش ةیک حوز »رضایت زناشویی«

جدایی و طالق تأثیرگـذار اسـت (قـادیر     ۀمسئل ربگیرد که کیفیت زندگی زناشویی  این موضوع ریشه می

ـ   :عبارت است از »رضایت زناشویی«). 2005و همکاران،  پـذیر،   نقـش انعطـاف   ۀتوانایی زوجـین در ارائ

 ). بـه عبـارت  2007هیجانی مالیم بـا یکـدیگر (پارسـونز و همکـاران،     ارتباط مؤثر و مطلوب و واکنش 

کننده در حفظ و اسـتحکام خـانواده اسـت و بـر سـالمت روانـی،        نییتع یرضایت زناشویی عاملدیگر، 

رگـذار اسـت. کـاهش رضـایت زناشـویی یکـی از       یموفقیت در شغل تأثو جسمانی، رضایت از زندگی، 

بـدون   :تـوان گفـت   مـی سـوي دیگـر،   از  .اوران و درمانگران استترین علل مراجعه زوجین به مش مهم

ویـژه   فردي و بـه  مشکالت متعددي در روابط بین ،مندي از زندگی و آرامش در روابط بین زوجینیترضا

ـ  ییزناشو ین شغل و زندگیب ۀرا رابطیز به وجود خواهد آمد؛شغلی  ۀحیط  .ه اسـت یدوسـو  ۀک رابطـ ی

ط کـار تأثیرگـذار اسـت و بعکـس (هولیانـاوار و      یو احساس فرد در محـ رفتار  ةبر نحو ییزناشو یزندگ

زا بـودن   اسـترس سـبب  و شـغل بـه    ییزناشو يمندیتن رضایرابطه ب ،). در حرفۀ پرستاري2013خادي، 

با توجـه بـه حسـاس بـودن شـغل پرسـتاري و در معـرض         ،ز اهمیت است. بنابراینیچنین مشاغلی حا

مندي ایـن افـراد از اهمیـت بسـزایی     یتمین سـالمت روانـی و رضـا   استرس بودن این قشر از جامعه، تـأ 

بهزیسـتی  «توان بـه    ا میهزناشویی مؤثرند که از بین آن يمندیتبرخوردار است. متغیرهاي متعددي بر رضا

  اشاره کرد. »معنا در زندگی«و  »معنوي

زنـدگی و  توان حسی از ارتباط بـا دیگـران، داشـتن معنـا و هـدف در       را می» بهزیستی معنوي«

یک » بهزیستی معنوي«)، 1978( موبرگاعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف کرد. طبق نظر 

سازة چند بعدي است که شامل یک بعد عمودي و یک بعد افقی است. بعد عمودي آن بـه ارتبـاط   

با خدا، و بعد افقی آن به احساس هدفمنـدي در زنـدگی و رضـایت از آن بـدون در نظـر گـرفتن       

ـ    الیسون،ذهب خاص اشاره دارد. از دید م اجتمـاعی و   -یبهزیستی معنوي شامل یـک عنصـر روان

بیانگر ارتباط با یـک قـدرت برتـر، یعنـی خداسـت، و      » بهزیستی مذهبی«یک عنصر مذهبی است. 

بیانگر احساس فرد از این موضوع است که چه کسـی اسـت؛ چـه کـاري را و     » بهزیستی وجودي«

دهد؟ و به کجا تعلق دارد؟ هم بهزیستی مذهبی و هم بهزیستی وجودي شامل تعـالی   چرا انجام می

). تحقیقات متعددي در حمایت از این فرضیه وجود 1983و حرکت فراتر از خود هستند (الیسون، 

  ».تواند کارکرد روانی و سازگاري را تقویت کند بهزیستی معنوي می«دارد که 
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دهد که این دو متغیـر رابطـۀ    هاي انجام شده در زمینۀ نقش معنویت و مذهب نشان می پژوهش

ازگاري زناشویی، رضایت از یکدیگر، هماهنگی با هم، تعهد نسبت به هـم و  داري با س مثبت و معنا

؛ کاسلو و رابینسـون،  1992؛ هانسن، 1997، به نقل از: آماتو و راجرز، 2008شادکامی دارند (آندرا، 

) مشخص شد: بین بهزیستی معنـوي و رضـایت زناشـویی رابطـۀ     2010( فوردژوهش  ). در پ1996

هـاي بهزیسـتی معنـوي،     مقیاس همچنین در این پژوهش، رابطه بین خرده داري هست. مثبت و معنا

هاي انجام شـده   دار بود. پژوهش یعنی بهزیستی مذهبی و وجودي با رضایت زناشویی مثبت و معنا

داري  دهد: بین این دو متغیر رابطۀ معنا در خصوص معنویت و مذهب و رضایت زناشویی نشان می

). در پـژوهش  2004؛ ماسـک،  2005؛ هارمون، 2007نقل از: آلستون،  ، به2001وجود دارد (فورد، 

کنندة رضـایت زناشـویی در افـراد     بینی ) مشخص شد که معنویت پیش2008و همکاران ( کاالمپالی

دهـد بـین ایـن دو متغیـر      تحت مطالعه است. از سوي دیگر، مطالعاتی نیز وجود دارد که نشان مـی 

اي  نه، در پژوهشی مشخص شد: بهزیستی معنوي با قدردانی رابطهداري نیست. براي نمو رابطۀ معنا

). 2011کنندة رضایت زناشـویی باشـد (فنـگ،     بینی تواند پیش مثبت دارد، ولی بهزیستی معنوي نمی

اي در خصـوص نقـش بهزیسـتی معنـوي در رضـایت       بنابراین، پژوهشگران به توافق قابل مالحظه

شواهد مطرح شده مبنی بر رابطۀ بهزیستی معنـوي و رضـایت    اند. با توجه به زناشویی دست نیافته

هـاي صـورت گرفتـه در ایـن حـوزه، در       زناشویی و متناقض بودن این یافته با برخـی از پـژوهش  

  پژوهش حاضر، رابطه بین این دو متغیر بررسی شده است.

زنـدگی اسـت.    داشتن معنـا در  ،شناختی تأثیرگذار در رضایت زناشویی یکی دیگر از متغیرهاي روان

نیروي اولیه و مشوق تمام موجودات انسانی پیـدا کـردن معنـا و هـدف در زنـدگی       :معتقد است فرانکل

). 1969متفاوت بوده و برگرفته از شرایط محیطی افراد اسـت (فرانکـل،   ، است و این هدف بسته به افراد

ایـن مفهـوم از دو    :تـوان گفـت   معنا در زندگی، می ۀهاي انجام شده در زمین با توجه به نظریه و پژوهش

اولین قسمت آن شامل میزان درك افراد از معنـادار بـودن و هدفمنـد بـودن      :بعد مهم تشکیل شده است

جـوي معنـا در   و شان است که به داشتن معنا در زندگی اشـاره دارد. دومـین قسـمت بـه جسـت      زندگی

  زندگی افراد مربوط است.

شناختی رابطـه   داشتن معنا در زندگی با سالمت روان :دهد مطالعات متعددي وجود دارد که نشان می

شناسـی   نشـانه شـناختی و   معنـا در زنـدگی، بهزیسـتی روان    ۀدارد. در پژوهشی که با هدف بررسی رابط

مقیـاس   همبستگی معناداري بین معنا در زندگی و چهار خـرده  :افسردگی صورت گرفت، نتایج نشان داد
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). در ارتبـاط بـا نقـش معنـا در زنـدگی و رضـایت       2012راس و پـارا،  سالمت روانی وجود دارد (کلفتا

ایـن   :دهـد  ها نشـان مـی    نتایج این پژوهش ،با این حال .هاي کمی صورت گرفته است پژوهش ،زناشویی

معنـا در   ،در بین نوجوانان :) نشان داد2010و همکاران ( هو ییهم رابطه دارند. نتایج پژوهش  دو متغیر با

مانند رضایت از خانواده، دوسـتان، سـالمت، مدرسـه و خـود رابطـه      گوناگون یت از ابعاد زندگی با رضا

بینی و بهزیسـتی رابطـه دارد.    داشتن معنا در زندگی با خوش: توان گفت میدیگر،  به عبارت وجود دارد.

ـ   ۀن معنا در زندگی با رضایت از زندگی رابطیب :ز مشخص شدین يگریدر مطالعات د  يردا امثبـت و معن

  ).2010؛ کالنترکوشه و عایشه حسن، 2008و همکاران،  (استگر هست

افراد اجرا شـد،   يرو یستیش بهزیبر افزا ینیب و خوش ینقش معنا در زندگ ۀنیکه در زم یدر پژوهش

و  رابطـه دارد (هـو   یت از زنـدگ یرضـا گوناگون با ابعاد  يدار اطور معن به یمعنا در زندگ :ج نشان دادینتا

و  ین معنـا در زنـدگ  یب :دهد یدر دست است که نشان م يز شواهدین یستیدر بعد بهز ).2010همکاران، 

؛ اسـتگر  2006و همکاران،  (استگر رابطه وجود دارد یت از زندگیرضاهمچون  یستیبهز يها لفهؤر میسا

نقـش   ین موضوع است که معنـادار بـودن زنـدگ   ینشانگر امزبور  یپژوهش يها افتهی). 2007و کاشدن، 

معنـا در   ۀشتر مطالعات انجـام شـده در ارتبـاط بـا رابطـ     ین حال، بیدارد. با ا یت از زندگیدر رضا یهمم

نقـش  ، اما متفاوت از پرستاران صورت گرفته است يآمار يها در جامعه یاز زندگ يمندیتبا رضا یزندگ

  نشده است. یپرستاران بررس ییزناشو يمندیترها در رضاین متغیا

بـراي  و حساس بودن شغل پرستاري و نیاز این قشر از جامعه به آرامـش روانـی   با توجه به اهمیت 

ارائه خدمات بهتر به بیمـاران و همچنـین کـم بـودن منـابع پژوهشـی و       منظور  بهعملکرد مناسب داشتن 

بـین بهزیسـتی معنـوي و     ۀدر این زمینه، پژوهش حاضر رابط یپژوهش يها افتهیاز  یمتناقض بودن برخ

  .است ردهکی را با رضایت زناشویی در پرستاران بررسی معنا در زندگ

  پژوهشروش 

آماري شـامل   ۀاست. جامع »یمقطع«و  »گذشته نگر«، »یهمبستگ - یفیتوص«ق حاضر از نوع یروش تحق

ن یـی تع ياسـت. بـرا   1392هاي شهرسـتان تـالش در سـال     پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستانتمام 

 يبـرا نـه  مونتعداد پانزده  ،ون چندگانهیل رگرسی، در تحلونسیمز استیجنهاد شیبا توجه به پ ،حجم نمونه

قریـب   ،نیبنـابرا  .ن اسـت یب شیر پیمتغ پنجق حاضر شامل یشود. تحق ین در نظر گرفته میب شیر پیهر متغ

 ۀ، کـم بـودن حجـم جامعـ    قیـ تحق یرونیش اعتبار بیل افزایاما پژوهشگران به دال .الزم بود یآزمودن 75
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 ۀ، از جامعـ »ون چندگانـه یرگرسـ «الگوي استفاده از براي اد یزۀ از به حجم نمونیپرستار) و ن 140( يآمار

 110به شرکت در پـژوهش نداشـتند، تعـداد    اي  عالقهکه  ،نفر 30 يپرستاران تالش، به استثنا ينفر 140

 یدهـ  پاسـخ  ةحـو از اجرا، دستورالعمل نپیش حاضر شرکت دادند.  ۀدر مطالع یروش دربست اپرستار را ب

ـ  یالؤسـ  ،تک پرستاران خوانده شد و از آنها خواسته شد تا حد امکـان  تک ياالت براؤبه س پاسـخ   یرا ب

 نداز افراد مورد مطالعه از تحلیل نهایی کنار گذاشته شـد  تن 8ها، تعداد  نقص در پاسخ سبب  نگذارند. به

مطالعـه را مـردان و    تحت%) از نمونۀ 7/14( نت 15از آنها تحلیل شد. تعداد  تن 102پاسخ  ،نهایتدر و 

ـ   3/85( تن 87 بـا میـانگین    52تـا   22سـنی پرسـتاران از    ۀ%) از آنها را زنان پرستار تشـکیل دادنـد. دامن

  ) بود.±61/7ار (ی) و انحراف مع62/30(

ـ  پرسش يدر ابتدا ،پژوهش یمراعات مالحظات اخالقبراي  در خصـوص محرمانـه بـودن     ینامه متن

ـ افـت گرد یدر یو شـفاه  یت کتبیخوانده شد و از آنها رضا نکنندگا شرکت يبرا و شد درجها  پاسخ د. ی

ف یتوصـ  يبـه شـرکت در پـژوهش بودنـد. بـرا     منـد   عالقهاستفاده شد که  ی، تنها از پرستارانوير نیبد

و  ،اسـتفاده شـد   »یدگیکشـ «و  »یکجـ «، »انحـراف اسـتاندارد  «، »نیانگیـ م« يآمـار  يهـا  از روش ،ها داده

روش «و  »رسـون یپ يگشـتاور  یب همبسـتگ یضر«از آزمون  ،پژوهش يها هیفرض یبررس ين برایهمچن

  استفاده شد. »ون چندگانهیل رگرسیتحل

  پژوهشابزار 

) ساخته شده و شـامل  1982( الیسونو  پالوتزیناین آزمون توسط  :(SWBS)مقیاس بهزیستی معنـوي  

مقیـاس بهزیسـتی مـذهبی     ربوط بـه خـرده  مقیاس است. سؤاالت فرد آزمون م سؤال و دو خرده 20

مقیـاس   بخش با خدا، و سؤاالت زوج مربـوط بـه خـرده    است و میزان تجربۀ فرد از رابطۀ رضایت

گـویی بـه سـؤاالت بـه      سنجد. مقیـاس پاسـخ   بهزیستی وجودي است که احساس هدفمندي را می

 پالوتزیننظیم شده است. ت» کامالً مخالفم«تا » کامالً موافقم«اي از  صورت طیف لیکرت شش درجه

) در پژوهشی، ضرایب آلفاي کرونباخ بهزیستی مذهبی و وجودي و کـل مقیـاس   1982( الیسونو 

اند. در پژوهش دیگر، پایـایی ایـن مقیـاس     گزارش کرده93/0و 91/0، 91/0برابر با  -به ترتیب -را

ه مقیـاس بهزیسـتی   روي دانشجویان دختر و پسر از طریق آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس و خـرد 

بـه   -و با روش بازآزمایی 87/0، 82/0، 90/0 -به ترتیب -مقیاس بهزیستی وجودي مذهبی و خرده

  ).1387گزارش شده است (دهشیري و همکاران،  81/0، 78/0، 85/0 -ترتیب

۷۸   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

و همکـاران سـاخته    اسـتگر ) توسط MLQ( »معنا در زندگی« ۀنام پرسش :)MLQ(معنا در زندگی  ۀنام پرسش

هـا بـر روي یـک مقیـاس لیکـرت هفـت        گویهتمام داراي ده گویه است که  نامه ه است. این پرسششد

وجوي معنـا را انـدازه    وجود یا جست ،)7(نمره » درست کامالً«) تا 1(نمره » نادرست کامالً«اي از  درجه

ولی دارنـد. بـر   دهی معم ها نمره دهی آن معکوس است، سایر گویه که نمره ،9 ۀگیرد و به استثناي گوی می

از پایـایی و روایـی    MLQ) 2006اسـتگر و همکـاران   ، به نقل از: 1388هاي (براتی سده،   اساس گزارش

بـاال و   ،مقیاس با استفاده از فرمـول آلفـاي کرونبـاخ    باالیی برخوردار است. همسانی درونی هر دو خرده

ایـن ضـریب    ،وجوي معنـا  و براي جست 81/0ضریب آلفا  ،براي وجود معنا .خوب گزارش شده است

بـرازش خـوب ایـن دو     ةدهنـد  مقیاس هم اندك بوده که نشـان  بوده است. همبستگی بین دو خرده 84/0

ضـریب بازآزمـایی و ضـریب آلفـاي      ،براتی سـده هاست. در پژوهش  مقیاس  مقیاس براي سنجش خرده

و بـراي   87/0و  36/0 - بـه ترتیـب   - آزمون وجود معنـا   نفري براي خرده 95 ،آزمون بر روي یک نمونه

از اعتبـار  مزبـور   ۀنامـ  دهد پرسش دست آمد که نشان می به 91/0و  37/0جوي معنا و آزمون جست خرده

  ).1388سده،  براتیر.ك: ( مناسبی برخوردار است

سؤالی انریچ فرم  47نامۀ  در پژوهش حاضر، از پرسش ):ENRICHنامۀ رضایت زناشویی انریچ ( پرسش

و  جلوخوانیا) به نقل از 1982و همکاران ( اولسوننامه توسط  ه است. این پرسشکوتاه استفاده شد

زا یـا شناسـایی    هـاي بـالقوه مشـکل    ) ساخته شده است و به منظـور ارزیـابی زمینـه   1392( خادمی

نامـه بـه صـورت طیـف      رود. این پرسـش  هاي قدرت و پربارسازي روابط زناشویی به کار می زمینه

 12) اسـت و از  1(نمـره  » کـامالً مخـالفم  «) تـا  5(نمـره  » کـامالً مـوافقم  « اي از لیکرت پنج درجـه 

شـود. در   گـذاري مـی   آزمون تشکیل شده که برخی از سؤاالت آن به صورت معکـوس نمـره   خرده

گزارش شـده اسـت. در پـژوهش     95/0نامه  ) آلفاي کرونباخ این پرسش1373( سلیمانیانپژوهش 

نامـه از   دهد این پرسـش  دست آمد که نشان می به 90/0کور نامه مذ حاضر نیز ضریب آلفاي پرسش

  پایایی خوبی برخوردار است.

  پژوهشهاي  يافته

و  يبنـد  به صـورت جـدول خالصـه، دسـته     یبررستحت  ۀدست آمده از نمون به يها داده ،1در جدول 

توزیـع   ،گذارد هاي کجی و کشیدگی در اختیار ما می اساس اطالعاتی که شاخص ف شده است. بریتوص

  ، در حد متعادل است.مطالعهدر دست متغیرهاي تمام نمرات 



  ۷۹ پرستاران: نقش بهزيستي معنوي و معنا در زندگي ييت زناشويرضا يمعنو يها کننده ينيب شيپ

  )n= 102مطالعه (در دست  ۀدر نمونهاي رضایت زناشویی، بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي و معنا در زندگی  مؤلفه توصیفی يها . شاخص1 جدول

  یچولگ  یکج  انحراف استاندارد  نیانگیم  حداکثر  حداقل  متغیر

  - 44/0  23/0  81/14  72/140  178  109  رضایت زناشویی

  25/0  43/0  79/4  08/32  48  20  بهزیستی مذهبی

  43/0  - 29/0  93/3  26/34  44  23  بهزیستی وجودي

  - 47/0  - 23/0  24/14  57/137  173  108  معنا در زندگی

و رضـایت زناشـویی    ،بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي، معنا در زنـدگی  ةریآزمون روابط دو متغ يبرا

  :آورده شده است 2در جدول  ها لیتحلن یج ایرسون استفاده شد. نتایپ یب همبستگیضرااز 

  )n= 102و رضایت زناشویی ( ،ن بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي، معنا در زندگییره بیمتغو د یب همبستگی. ضرا2جدول 

 1 2 3 4  

    -  بهزیتی مذهبی .1

    -  76/0** بهزیستی وجودي .2

   -  61/0** 57/0**  ندگیمعنا در ز .3

 -  92/0** 89/0** 72/0** رضایت زناشویی. 4

**01/0 < P   

همبسـتگی مثبـت و    ،مطالعـه  تحـت زوج متغیرهـاي  تمـام  که بین  دهد یمنشان  2ل اطالعات جدو

قابل توجه این است که همبستگی رضایت زناشویی با بهزیستی مذهبی، بهزیسـتی   ۀ. نکتهستداري  امعن

  ا در زندگی مثبت و قابل مالحظه است.و معن ،وجودي

ت زناشویی توسط متغیرهاي بهزیستی مذهبی، بهزیسـتی  یرضاة ن شدییانس تبین مقدار وارییتع يبرا

(جـدول  د ) استفاده شـ همزمانوش ورود (ر »استاندارد ۀون چندگانیرگرس«معنا در زندگی از و وجودي، 

رهـاي وارد  یت زناشویی توسط متغیانس کل رضایاردرصد و 89دست آمده نشان داد که  به R2). مقدار 3

ـ الگـوي   يدار ااز معنـ  یز حـاک ینالگو ن یهم يرو ANOVAل ین شده است. تحلیی، تبالگوشده در   یکل

ـ  شیپـ  يرهـا یک از متغیـ ر اطالع از سهم ه ي). براF)3 و 98 )=65/561و  P >01/0بود: ( ن یـی ن در تبیب

رهـا  یمتغ تمـام  ۀگانیج نشان داد که سهم یشد. نتا یبررس Betaب یت زناشویی، ضرایر رضایانس متغیوار

  دار است. امعن ياز نظر آمار

 ت زناشویی بر روي متغیرهاي تحقیقیرضا ۀون چندگانیل رگرسی. تحل3جدول 

 Beta  t* F R R2  

  بهزیستی مذهبی

  بهزیستی وجودي

 معنا در زندگی

53/0  

76/0  

88/0 

38,14  

32/75  

61/93 

04/561  94/0  89/0  

  دار بودند معنی >P 01/0در سطح  t*کلیه مقادیر 

۸۰   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

براي بررسی این موضوع که آیا با کنترل اثر متغیرهاي دیگري مثل جنسـیت و سـن، بـاز هـم اثـر سـه       

دار اسـت یـا نـه،     متغیر بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي و معنا در زندگی بر میزان رضایت زناشویی معنا

  ارائه شده است. 4استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول » مراتبی رگرسیون چندگانۀ سلسله«از تحلیل 

  ت زناشویییرات رضاییتغ ینیب شیپ يبرا یون سلسله مراتبیل رگرسیتحل ۀ. خالص4جدول 

 Beta R2 R2 ∆  P  نیب شیپ

 1مرحله 

  تیجنس

 سن

  2مرحله 

  تیجنس

  سن

  بهزیستی مذهبی

  بهزیستی وجودي

  معنا در زندگی

  

14/0 - 

31/0  

  

005/0 -  

08/0  

51/0  

74/0  

88/0 

12/0 

  

  

89/0  

12/0 

  

  

77/0 

01/0< 

05/0> 

01/0< 

01/0<  

05/0> 

05/0> 

01/0< 

01/0< 

01/0< 

جنسیت و سن) وارد الگو شدند، الگوي (: پس از اینکه متغیرهاي بلوك اول دهد یمنشان  4ل جدو

ـ        R2= 12/0درصد ( 6کلی  س از اینکـه  ) واریـانس متغیـر رضـایت زناشـویی را تبیـین کـرد. امـا پ

بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي و معنا در زندگی) نیز وارد الگـو شـدند،   (متغیرهاي بلوك دوم 

 ∆ R2درصد واریانس رضایت از زندگی زناشویی را تبیـین کـرد. همچنـین مقـدار      89الگوي کلی 

س از حـذف متغیرهـاي بلـوك اول)    (پـ درصد واریانس کل  77که  دهد یمبراي الگوي دوم نشان 

. شـود  یمبهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي، و معنا در زندگی) تبیین (توسط سه متغیر بلوك دوم 

که سهم سه متغیر مذکور در تبیین واریانس متغیـر   دهد یمتغییر براي سطر دوم الگو نشان  Fمقدار 

یک از  ). براي اطالع از این موضوع که هر)3Fو  96(= 444,13و  P > 01/0دار است ( معنا ،هوابست

هر یک از متغیرها بررسـی   Sig، مقادیر بتا و کنند یممتغیرها تا چه اندازه در معادلۀ نهایی مشارکت 

دار آماري دارند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: معنـا در   شد و معلوم گردید هر سه متغیر سهم معنا

  ).Beta= -51/0( ی)، و بهزیستی مذهبBeta= -74/0)، بهزیستی وجودي (Beta= -88/0زندگی (

  گيري بحث و نتيجه

شـناختی   زا بودن چنین مشاغلی، بررسی نقش متغیرهاي روان با توجه به اهمیت شغل پرستاري و استرس

پرستاران از اهمیت فراوانـی برخـوردار اسـت.     ییزناشو يمندیتزا و بهبود رضا در کاهش عوامل استرس



  ۸۱ پرستاران: نقش بهزيستي معنوي و معنا در زندگي ييت زناشويرضا يمعنو يها کننده ينيب شيپ

معنـا  «و  »بهزیستی معنـوي «شناختی، نقش  روان ناگونگو، پژوهش حاضر از میان متغیرهاي زمینهدر این 

ج پـژوهش نشـان داد کـه بهزیسـتی     یرده است. نتـا کرا با رضایت زناشویی پرستاران بررسی  »در زندگی

 :تـوان گفـت   می ،ل رگرسیونیمعنوي با رضایت زناشویی در پرستاران رابطه دارد و با توجه به نتایج تحل

ـ کند. ا ینیب شیرضایت زناشویی پرستاران را پ ،دار امعناي  هگون بهزیستی معنوي قادر است به افتـه بـا   ین ی

. عوامل متعـددي رضـایت   است) همسو 2008و همکاران ( یکاالمپال) و 2010( فوردهاي  نتایج پژوهش

تـوان بـه بهزیسـتی     مـی  ،دهند که از آن میـان  ویژه رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار می از زندگی و به

نگـر و یکـی از متغیرهـاي اصـلی      شناسی مثبت هاي مهم روان ره کرد. بهزیستی معنوي از سازهمعنوي اشا

در بحث رضایت از زندگی اسـت و نتـایج پـژوهش حاضـر ایـن موضـوع را بـه خـوبی نشـان داد. در          

 ةبهزیسـتی معنـوي در حـوز    ، همچـون بـر نقـش معنویـت و متغیرهـاي مـرتبط بـا آن       ،هاي اخیـر  دهه

تأکید شده است. افراد برخودار از بهزیستی معنوي با این نگرش کـه خداونـد آنـان را    شناسی مثبت  روان

 ،طـور مثبـت   گیرند، بلکه به عنوان عامل تهدید کننده در نظر نمی زا را به عوامل استرس ،یاري خواهد کرد

دهنـد و   ش مـی اعتماد به نفس و توانایی خود را در مقابله با مشکالت افزای، از این موقعیت استفاده کرده

یابنـد. از   از قبیل رضایت از زندگی دست مـی  ،شناختی هاي مثبت روان با کاهش مشکالت روانی به سازه

هـاي مهـم    لفـه ؤو بر این بـاور اسـت کـه یکـی از م     ودهمهم انسان ب يها یژگیت از ویمعنو ،فرانکلدید 

ـ  محمـدپور ر.ك: گیـرد (  یعنی عشق از بعد معنوي انسان سرچشمه مـی  ،انسانی ). بنـابراین،  1385، يزدی

ی اجتمـاعی  معنـوان یـک حـا    ویژه همسران خود بـه  ین حس معنوي به اطرافیان و بهاافراد برخوردار از 

منجـر بـه    ،خـود  ۀدارند و این فرایند به نوب در مسیر معنایابی قدم برمی ،کنند که در کنار آنان قوي نگاه می

  شود. رضایت زناشویی در این افراد می

گر پژوهش وجود رابطه بین معنا در زندگی با رضـایت زناشـویی در پرسـتاران بـود و     یافتۀ دی

دار رضـایت   اي معنـا  گونـه   نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: متغیر معنـا در زنـدگی قـادر اسـت بـه     

هاي زیادي رابطۀ بین معنـا در زنـدگی بـا رضـایت از      بینی کند. پژوهش زناشویی پرستاران را پیش

هـاي   رسی کرده است، اما در زمینۀ رابطۀ معنا در زندگی با رضایت زناشویی، پـژوهش زندگی را بر

) دسـت یافتنـد   2010( عایشه حسـن و  کالنتر کوشهکمی صورت گرفته و محققان تنها به پژوهش 

معنـا  «هاي انجام شده در زمینـۀ   که همسو با نتایج پژوهش حاضر بود. با توجه به نظریه و پژوهش

هاسـت و وقتـی افـراد     وجوي معنا یکی از نیازهاي اساسی انسان توان گفت: جست ، می»در زندگی

یابنـد کـه    بتوانند این نیاز را برآورده کنند به تعادل روانی و در پی آن، رضایت بیشتري دسـت مـی  

۸۲   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

هاي معنایـابی، درك و دریـافتن    یکی از راه فرانکل،پژوهش حاضر مؤید این موضوع است. از دید 

هاي معنا بخشیدن به زندگی را  ریق عشق ورزیدن است. به عبارت دیگر، یکی از راهفرد دیگر از ط

شود انسان از خود فراتر رود. انسـان   داند که موجب می درك و دریافتن فرد دیگري از راه عشق می

منـد دسـتیابی    بر اساس ویژگی تعالی خویشتن، موجودي است از خود فراتر رونده که اساساً عالقه

هاي تحقق بخشیدن به چنین هدفی ارتباط صمیمانه بـا افـراد    ي خویش است. یکی از راهبه فراسو

توان گفت: یکی از اهداف اصلی معنایابی، داشتن تجارب ارزشمند، یعنی عشـق   است. بنابراین، می

در زندگی است. افراد برخوردار از چنین حسی به معناي واقعـی، بـه یکـدیگر عالقـه دارنـد و بـا       

کنند که این موضوع موجب رضایت بیشتر آنان در ابعاد  بیشتري در زندگی عمل می رضایت خاطر

  شود. ویژه رضایت از زندگی زناشویی می گوناگون زندگی و به

در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد: بین بهزیستی معنـوي و معنـا در زنـدگی بـا رضـایت      

ـ  بینـی رضـایت    داري قـادر بـه پـیش    طـور معنـا   هزناشویی پرستاران رابطه وجود دارد و هر دو متغیر ب

هـاي ایـن پـژوهش، اجـراي پـژوهش در جامعـۀ آمـاري         زناشویی در پرستاران هستند. از محدودیت

سازد. همچنـین روش تحقیـق    پرستاران بود که امکان تعمیم نتایج به سایر افراد را با مشکل مواجه می

دست آمده از آن را به صورت علت و معلـولی   توان روابط به بود و نمی» همبستگی - توصیفی«حاضر 

هـاي آمـاري صـورت     شود این پژوهش در سایر جامعـه  منظور تعمیم نتایج، پیشنهاد می تفسیر کرد. به

شـود: در   گیرد. همچنین بـا توجـه بـه معنـادار بـودن رابطـۀ بـین متغیرهـاي پـژوهش، پیشـنهاد مـی           

  اي بر رضایت زناشویی بررسی شود. لههاي بعدي، نقش متغیرهاي معنوي به صورت مداخ پژوهش
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