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Abstract 

stress and job satisfaction of nurses are 

important subjects. Spiritual resources and 

capacities help people to have more 
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اتییی مماگزیقممارالیبنشممترییدهشممت ی تسممتیگتری

یال یمونلییب یمنمل بتشنا 
ل
هنیمتمملیمام یهخنره

اتییمشت خیی اگزیهفرهدیمورفزیاأثنرگذهریبری نب 

 شاهیهس. 

ید اشیحتضر یرهبب یال یمونلییبتیهستر ی

شمممغ زی یرضمممتک.یشمممغ زییرسمممتترهنیرهیبررسمممزی

  نا مز

اتییدریهکمم ییممد اش ییرسممتترهنیبن ترسممتتن

ایمم.ییلشممشیده شمم تهیم مملاییرشممیزییهامماهنی ی

 ی تمو یبن ترستتنیاأمن یه ت تمزیشر .ی رد ا

 یریمیتسب یشای  یی۵۲۳شاهیدریایقنقیهستیتده

 یریهیییرستترهنیی۱۰۳گنرییبریهست یفرمللی  ل  

هییا ممتدفزیه تشممتتیگنرییطبقمم بمم یر  ی  ل مم 

 شا ا 

هبرهرامممتییهکممم ییمممد اشیمبمممترالیهسممم.یهی ی

 تم ی تم یاممل یمونمملیی ننممن ییرسممشیرسممش

رضمممتک.یشمممغ زیسمممنن،ی یمقنمممت یهسمممتر ی

  یه ارسلن یگرییاتف.یرستتری

 ی SPSS-16 هفممرهراممتیبممتیهسممتیتدهیهیی رادهده

اتییآممترییای نملی هرکمت س یا بسمت زیآیملن

 ینرسلنیای نلیشا 

بممتییاممتکش مقنت بممن یاممل یمونمملیی یخممرده

اتکشیرهبب یمنیمزیمقنت هستر یشغ زی یخرده

  لدیدهش. ی بزیهک یرهبب یمونمتدهری بملد یفقم ی

 یبمتیبن مترهنی یمقنمت یمشمیوالیممراببن یخرده

مقنمت یاییمری  ملدییاتییآ متنی یخردهخت لهده

 هرابتبیمنیزی یمونتدهریمشتااهیشا 

strength in coping with life's problems and 

incompatibilities. Recently, spiritual intelligence 

has been introduced as a important, 

influential factor on various aspects of 

people’s life. 

The aim of this study was to investigate the 

relationships of spiritual intelligence with 

job stress and job satisfaction of nurses. 

Nurses of hospitals that covered by 

Zahendan University of Medical Sciences 

and the Social Service’s hospital 

participated in this study. The study 

population was 523 people, of whom 103 

were selected, based on a sampling 

formulation and though randomized cluster 

sampling method. The study tolls were King’s 

Spiritual Intelligence Self-Report Inventory, 

Sink’s job satisfaction and Tufts and Gary 

Anderson’s Nursing Stress Scale. 

Data were analyzed with the software 

SPSS version 16, and ANOVA test and 

Pearson correlation coefficient. 

The results showed that spiritual 

intelligence and its sub-scales have negative 

but non-significant relationships with job 

stress and its sub-scales. The only 

significant relationship was a negative 

correlation of “patient-related problems and 
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ا چنممممممن  یبممممممن یاممممممل یمونمممممملیی ی

اتکشیبتیرضتک.یشغ زیرهبب یمثبم.یمقنت خرده

 مونتدهریمشتااهی شا 

اممتییاممل یمقنت  رسممایخممردهبمم ی ظممریمز

اتییال یمقنت مونلییمراب یبتیشغل یبتیخرده

مممراب یبممتیسمموم.یر ه ممزی یبارکسممتزیمونمملیی

هسم. یا چنمن  یبم ی ظمرییشنتختزیمتیمت الر هن

رسممایاممل یمونمملییبممتیهکنیمم یدریمتغنراممتییمز

سوم.یر هنیب یطملریمسمتقن ی قمشیدهردیم یم ی

هس.یدریمسترلیمربلبیب یشغلی قمشیمسمتقن زی

 اهشممت یبتشمما یهکمم یهحت ممتلیامم ی  مملدیدهردی مم ی

هکمم یدسمم.ی تم ی ننممنیبممرهییمسممتر زیهیییرسممش

یمنتس ی بتشا 

اممل یمونمملی یرضممتک.یشممغ ز ییها:کلیددژوا ه

یهستر یشغ ز ییرستتر 

their families” with “Critical Existential 

Thinking”. Also spiritual intelligence and 

its subscales were not significantly related 

to job satisfaction. 

Spiritual intelligence’s subscales that are 

related to job satisfaction seem to be 

different from those that are related to 

mental health and psychological well-being. 

Even though spiritual intelligence may directly 

affect mental health it may not have any 

direct effects on job related issues. It is also 

possible that King’s questionnaire is not apt 

for this kind of issues. 

Keywords: spiritual intelligence, occupa-

tional satisfaction, job stress, nurse. 

 بیان مسئله

 کااهش تدانایی و محیط با افراد سازگار  برمؤثر  راتعداد در خدر تدتهی  فرد ، عدامل بین از
 باهرا  معناد  رفتارهاا  و باورهاا ،نامتخصص از بسیار  ،انمی این دراند  کرده بیان استرس
 یااراً اخاند  دانسااته زناادگی ها سااختی و هااانامالی اات بااا مبااارزه هااا راهاز  ییکاا عناادان

 روان ساالمت بار یرگااارتأث مهم عامل عندان به را 1معند  هدش نام به  اسازه شناسانروان
 معناد  هادش  (1389 )سوهرابی،اسات  رانگیختاهب را تهانی عالقه و تدته کهاند کرده معرفی
 مدتا  نهااآ کاربسات کاه اسات معناد  مناابع و هایتظرف و هاییتدانا از  امج دعه بیانگر

 معناد  هادش اینکه به تدته با  شددیم افراد روان سالمت نتیجه در و پایر انطباق افزایش
  (1389معلمی، ) است اندک زمینه این در تجربی تحقیقات ،تدیداست  ا سازه

                                                      
1. spiritual intelligence (SQ) 
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 کناد؛ حال را ماا ارزشای و معنایی مشکالت که هدشی یعنی معند  هدش گدییممی وقتی
 الف؛ 2000 1)امونز،دهد یم معنا قدرت ندتر و تریعوس یسطح در را زندگی ان و اع ال که هدشی

  (1999امونز، 
کنایم  اساتفاده روزاناه مشاکالت حال در معند  اطالعات از شددیم باعث معند  هدش
 معناد  هدش 3،واگان دیدگاه از  شددیم بیشتر فرد سازگار  باعث نتیجه در و (2000 2)زوهر،

از  ییکاا در  اساات کااار محاایط و بیروناای زناادگی بااا معنااد  و دروناای زناادگی کنناادهیکپارچااه
 داده نشان اتت اعی و بیرونی مسالل و مشکالت و معند  هدش بین منفی رابطهها، پژوهش

 رضاایت ماردم آن ک ک به باشد که سازوکار  معند  هدش است م کن  (1389معلمی، ) شد
 هادش ،واگاان دیادگاه از  دناکاهمای را آن از ناشای استرس وبخشند می بهبدد را خدد شیلی

 بشار کال ساالمتی رشاد و شاناختیروان بهزیستی در که ییهاانتخاب شناسایی برا  معند 
 بی اار  یاا ساالمتی مثال وقاایعی از را ماا ادراک تدانادیم ه چناین،  است زمال  دارند نقش
 ساخت تجاارب در بلکه دارد یرتأث سالمت در تنهانه هدش معند  بخشد  سامان ود دهشکل
  (2002 واگان،)است  ثرؤم نیز فرد بهزیستی در و ددشمی واقع مفید ،فقدان و غم مثل ،زندگی

 شادد گرفتاه نظر در تهان از عاقالنه یادراک عندان به تداندیم معند  هدش ،امدنز دید از
 باا معناد  هادشعالوه،   باهگرفات نظار در شناخت ندعیآن را  تدانیم  نیز (ب 2000امونز، )

 نشان داده مثبت رابطه فعالیت و انرژ  زندگی،از  رضایت اتت اعی، حساسیت خلقی، صفات
 دو در را افساردگی  هانشانه کاهش معند  هدش ،دیگر  امطالعه در  (2008 4کینگ،)است 

   (5200 5روسن، و ماسکارو) کردیم بینیپیش آینده ماه
 صادرت پرستاران بارهدر  یمطالعاتاما  است پیشرفت حال در زمینه این در تحقیقات هرچند

                                                      
1. Emmons, R. 

2. Zohar, D. 

3. Vaughan, F.  

4. King, D. B. 

5. Mascaro, N.; Rosen, D. H. 
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 بهداشات و ساالمت  ارتقاا تهت در  معند  هدش یتاه  به تدته با ،ینابنابر  .است نگرفته
 استرِس  و فشارکاهش  برا  ییهاروش یافتن لزوم و ستارانپر  یشیل استرس ییسد از و یروان

 اساترس باا  معناد  هادش رابطاه باارهدر  پژوهش رسدیم  ضرور  نظر به ،تامعه از قشر ینا
 .شدد انجام آنها شیلی رضایت و یشیل

 اسات شاده انجاام معند  هدش ها یاسمقخرده رو  بر مختلفی مطالعات زمینه این در
 شاناختی،روان ها یآشافتگ کااهش شایلی، رضاایت روان، ساالمت بر را آن مثبت یرتأث که

 و دیگاران باا مثبات ارتباا  شخصی، رشد زندگی، در هدف و یکپارچگی حس پایر ،انعطاف
 شاناختیروان سالمت در معند  هدش یرتأث ،مطالعات رخیب  دهدمی نشان زندگی از رضایت

  (2004 2پیدمانت، ؛2000 1،فرای ؛5200روسن،  و )ماسکارواست را نشان داده 
 و کنناادهک ااک نیااز خاااص هااا مدقعیت در تداناادیم معنااد  هاادش آیااا بااا ایاان وصااف،

 نآ باا هااانساان کاه مساللی ت له از  خیر یا باشد شناختیروان مشکالتاز  کنندهگیر پیش
 که دطلبیم را هاییییتدانا و خاص شرایط مشاغل از بعضی  است شیل مسئله دارند کار و سر
 انجاام  تر مطلادب نحاد باه کاار هام واست  راضی خدد شیل از فرد هم دارابددن، صدرت در
  بگااارد یرتاأث فارد زنادگی از مختلفای هاا بخاش بار تداندیم کار محل در استرس  دشدیم

 ساالمت بار یرتاأث دلیال به که است حاضر قرن در زندگی ها یدهپد از یکی استرسعالوه، به
 نظار باه  اسات شاده تبادیل ساازمانی رفتاار مدیریت مباحث از یکی به افراد تس انی و روانی

 باه بی اار از مراقبات و پرساتار   اسات تداماع زا استرس مشاغلدر زمره  پرستار  رسدیم
 در پرساتار ع لکارد و کیفیت کاهش و سازمانی اهداف تهدید لاا  ستا زااسترس خدد خدد 

 و آبادی)شواه اسات ،های ارساتانب ویاژهباه ،درماانی هاا یطمحا در استرس ثارآ از بی ارستان

  (1388 همکاران،
 ترمطلادب سازگار  و روان سالمت متییرها  از بسیار  با معند  هدش ارتبا  به تدته با

                                                      
1. Fry, P. S. 

2. Piedmont, R. L. 
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 شایلی رضاایت و اساترس میازان بار یرتاأث تداناایی متییار ایان رسادیم نظر به (1389 )معلمی،
 و اساترس باا معناد  هادش رابطه بررسی مطالعه این هدف رونای از  باشد داشته را پرستاران

 است  پرستاران شیلی رضایت
 یدشاد  زااساترس یدادها رو با مداتهه قبیل از عداملی طرح این کنندهمخدوش عدامل

 ها ی ار ب به ابتال مانند ،مزمن  هااسترس معرض دربددن  و گاشته سال یک یط یزندگ
 دانشاگاه پدشاش تحات هاا بی ارساتان از یکی در پرستار دنبدشاغل  است ،مزمن یتس 
 از رسا ی یاا پی اانی قارارداد ، صدرت به اتت اعی ینتأم بی ارستان و زاهدان پزشکی علدم

 یاا غلاط ت اام درست، ت امها نامهپرسش که صدرتی در ،ه چنین  بدد مطالعه به ورود شرایط
  دشحاف  بررسی ازبدد  شده تک یل ناقص

 یقتحق روش

 در شایلی رضاایت و یشایل استرس میزان با معند  هدش رابطه یبررس دنبال به یبتحق ینا
 یفیتدصا یقااتتحق زمره در الزم  هاآوردن دادهدستهب یچگدنگ اساس بر و است پرستاران

 دارد  قرار یه بستگ یبتحق ند  از و یشی(زمایرآغ)

 یآمار  جامعه

 دانشاگاه پدشاش تحات هاا ی ارساتانب ختلافم  هابخش پرستاران کلیه ،در این پژوهش
 ءتاز ۱۳۹۴ ساال در زاهادان شهرساتان اتت ااعی ینتاأم بی ارستان و زاهدان پزشکی علدم

 تامعه مد نظر بددند 

 یریگنمونه روش و نمونه حجم

 ۴ باه هاابی ارستان  هابخش ،اول مرحله در  است بدده یتصادف  اطبقه یر گن دنه روش
 هار پرساتاران عاداد  تشادند بناد دساته اورژاناس ویژه و  هامراقبت داخلی، تراحی، طبقه

 درصاد( ۳۷.۳) نفر ۱۹۵ مارآ اساس بر  شد محاسبه نفر ۵۲۳ کل تعداد  شد مارگیر آ بخش
 ۱۹) نفر ۹۸ ویژه،  هامراقبت  هابخش در درصد( ۲۹.۵نفر ) ۱۵۵ داخلی،  هابخش در
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 ایان  کردنادیم فعالیت اورژانس با مرتبط  هابخش در درصد( ۱۴نفر ) ۷۵ و ی( تراحدرصد
 مختلاف  هاابخش ،ینبنابرا .اندشده انتخاب متفاوت کار  محیط و شرایط دلیل به طبقات

 بررسی شد ن دنه  طبقات عندان به
 ۹۵ اط یناان ساطح در ن دناه حجام (1390 همکواران، و )راوری شدهانجام مطالعه استناد به

 :است دهش محاسبه لیل شرح به درصد
 

 

 

  

  

 باه بخاش هار پرستاران تعداد اساس این بر است  دهشبرآورد  نفر ۱۰۳ ن دنه حجم حداقل
 است: زیر شرح

 نفر ۱۴ اورژانس نفر، ۳۱ ویژه  هامراقبت نفر، ۱۹ یتراح بخش نفر، ۳۹ داخلی بخش

 هاداده یآور جمع ابزار و روش

 های ارستانب مختلف  هابخش به محقبکه  درتص ینا به شد، انجام مرحله یک در اطالعات  گردآور 
 .کردند یلتک  راها نامهها پرسشآن بخش پرستاران الزم،ن دنه  تعداد به تدته با وکرد  رتد 

 سنجش ابزار

 یمعنو  هوش نامهپرسش

  ایاان تطراحاای کاارده اساا (2008) ینااگرا ک  معنااد  هاادش یدهااخااددگزارش نامااهپرسااش
  معناا یادتدل ی،متعاال یگااهآ   ،تفکار وتادد یاسمقیرز  ۴ رد ودارد  عبارت ۲۴نامه پرسش
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 1یکارتل یااسمق اسااس بار و سانجدیم را  معناد  هادش ،یار هدش حالت بسط و یشخص
 وتادد بااال یاا معناد  هدش دهندهنشان باال ن رات ،نامهپرسش ینادر   شددیم  گاار ن ره

 از نفاار  ۶۱۹ ن دنااه یااک در اکتشااافی عاااملی تحلیاال از اسااتفاده بااا  اساات ظرفیتاای چنااین
 طریااب از یاااییپا و ۰ ۹۵ کرونباااخ آلفااا  ۲۰۰۷ سااال در کانااادا ترناات دانشااگاه دانشااجدیان

 :است زیر قرار به هایاسمقخرده کرونباخ آلفا  ،ینآمد  ه چن دست به ۰ ۸۴ تنصیف
 آماد دست به ۰ ۹۴ چهارم عامل و ۰ ۸۸ سدمعامل  ،۰ ۸۷ دومعامل  ،۰ ۸۸ اول عامل

 کرونبااخ آلفاا  ییاد أت عااملی تحلیل روش از استفاده با ،دیگر ا مطالعه در  )2008ینگ، ک)
 (1389 )معلمی، در پژوهشی دیگار  ))همانآمد  دست به ۰ ۹۲ نیز استانداردشده آلفا  و ۰ ۹۲

 طریاب از معناد  هادش نامهپرسش اعتبار ضری و  ۰ ۸۹ نامهپرسش کرونباخ آلفا  ضری 
  شد محاسبه ۰ ۶۷ هفته ۲ متدسط زمانی فاصله به نفر  ۷۰ ن دنه یک در بازآزمایی

 .شد محاسبه نامهپرسش این برا  ۰ ۸۹ کرونباخ لفا آ حاضر نیز مطالعه در
 پرستاران یشغل استرس نامهپرسش

2 پرستار  استرس یاسشده مقیدنظر سخه تجدن
 (ENSS) (1981) 4اندرسدن و 3تافت  ر گ را 

 در را اساترس یاصل منابع و یفراوانکردند  این مقیاس،  یهته ساالنبزرگ  براعبارت،  ۵۷با 
 ماردن، و مارگ :شاامل ،دارد یااسمقیرز  ۹ و کنادیم یار گانادازه ی اارب از بتمراق یتمدقع

 حجام سرپرساتاران، باا رابطه درمشکالت  ی،کاف یجانیه یآمادگ فقدان ،پزشکان با تعارض
 یدرونا یه ساان  یضتبع و نهاآ  هاخانداده و نی اراب ،هادرمان بارهدر  نداشتنیناناط  ،کار

 یابطر  از یافتراقا اعتباار و بادده دارامعنا یرسادنپ یه بساتگ یابطر  ها ازیاسمقیرز  یت ام
 ینامااه مشااکالت تساا پرسااش و یزناادگ یکلاا اسااترس آزماادن بااا آن یه بسااتگ محاساابه
  است بدده داراکه معن شده یابیارز  یاختصاص

 .دشمحاسبه  نامهپرسش این را ب ۰ ۹۳ باخکرون آلفا  ،حاضر مطالعه در
                                                      
1. Likert scale 

2. Edited Nursing Stress Scale 

3. Tuft, Gary  

4. Anderson, T. G. 
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 شغلی رضایت نامهپرسش

 بسیار ازمؤلفه  هر  پرسش است ۲۰ شامل و کرد طراحی 2سینکرا  1شیلی رضایت نامهپرسش
 بسایار ؛۳ طبیعای ؛۲ ناراضای ؛۱ ناراضای بسایار :شاددیم بناد درته ناراضی بسیار تا راضی
 مطالعه در ،ه چنین  است شده گزارش ۰ ۹۶امه نپرسش این استانداردشده لفا آ  ۴ راضی
   (2011همکاران،  و کردتمینی)است  شده محاسبه ۰ ۸۹  دیگر 

  دش محاسبه ۰ ۸۶ نامهپرسش این برا  کرونباخ لفا آ ،مطالعه این در

 یآمار  یلتحل و یهتجز  روش
 فراوانی، زیعتد تداول )تعیین یفیتدص مارآ از پژوهش ها یهفرض به تدته با ،پژوهش ینا در

 یاساتنباط آماار از یرهاامتی رابطه یبررس در متییرها( پراکندگی و مرکز  ها شاخص تعیین
 شد استفاده  ی پیرسدنه بستگ

 نتایج

 کنندگان لکر شده است شناختی شرکتمشخصات ت عیت ۱در تدول ش اره 

 کنندگانشناختی شرکتمشخصات جمعیت ؛۱ جدول شماره

N (%)  N (%)   

 جنسیت  بیمارستان یهابخش 

 زن 75( 4/71د داخلی 39( 36د

 مرد 22( 0/21د جراحی 19( 19د

 وضعیت تأهل  ویژه یهامراقبت 31( 30د

 متأهل 80( 2/76د اورژانس 14( 14د

 مجرد 23( 9/21د  

ه چناین  ،۷ ۴۵سال با انحراف معیاار  ۳۳ ۶۸کنندگان در تحقیب میانگین سنی شرکت
 سال محاسبه شد  ۹ ۹۶ار  میانگین سابقه ک

                                                      
1. Job Satisfaction Questionnaire 

2. Sink  
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 آن هاییاسمقکنندگان در هوش معنوی و خردهت شرکتامیانگین نمر  ؛۲جدول شماره 

 یاری(حالت هوش و بسط یشخص یمعنا ید، تولیمتعال ی، آگاهیتفکر وجود)

کل نمره 
 هوش معنوی

بسط حالت 
 هوشیاری

 تفکر وجودی آگاهی متعالی تولید معنای شخصی
 

 میانگین 50/15 84/14 68/11 72/2 60/42

 معیار انحراف 73/6 25/5 11/4 27/4 46/1

 حداقل 10 8 5 0 32

 حداکثر 27 24 18 8 57

مقیاس تفکر وتدد  د بیشترین میانگین مربد  به خردهبا تدته به ن رات باال مشخص ش
  استو ک ترین مربد  به بسط حالت هشیار  

 های آن، با هوش معنویمقیاسشغلی و خرده؛ ضرایب همبستگی بین استرس ۳جدول شماره 

 های آنمقیاسو خرده

 متعالی آگاهی تفکر وجودی 
تولید معنای 

 شخصی

بسط حالت 

 هوشیاری

کل نمره 

 هوش معنوی

 مرگ

 -0.11 0.00 -0.08 - 0.07 - 0.14 اری  همبستگی

 0.30 0.93 0.49 0.48 0.18 سطح معناداری

 با تعارض

 پزشک

 -0.13 -0.08 -0.11 -0.09 -0.12 اری  همبستگی

 0.21 0.44 0.30 0.37 0.25 سطح معناداری

فقدان آمادگی 

 هیجانی

 -0.13 -0.13 *-0.17 -0.10 -0.12 اری  همبستگی

 0.22 0.17 .008 .034 0.24 سطح معناداری

مشکالت با 

 همکاران

 -0.11 -0.14 *-0.18 -0.05- -0.15 اری  همبستگی

 0.33 0.14 0.05 0.59 0.15 سطح معناداری
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 متعالی آگاهی تفکر وجودی 
تولید معنای 

 شخصی

بسط حالت 

 هوشیاری

کل نمره 

 هوش معنوی

 مشکالت با

 سرپرستار

 -0.10 -0.01 -0.08 -0.07 0.11 اری  همبستگی

 0.35 0.88 0.40 0.47 0.26 سطح معناداری

 حجم کار

 -0.12 -0.11 -0.09 -0.09 -0.14 اری  همبستگی

 0.26 0.27 0.38 0.37 0.18 سطح معناداری

نداشتن اطمینان

 به درمان

 -0.06 -0.03 *-0.03 0.00 -0.17 اری  همبستگی

 0.59 0.54 0.05 0.98 0.13 سطح معناداری

بیماران و 

 خانواده آنها

 -0.11 -0.13 *-0.18 -0.07 *-0.19 اری  همبستگی

 0.31 0.20 0.05 0.48 0.05 سطح معناداری

 تبعیض

 -0.14 -0.12 -0.05 -0.19 -0.06 اری  همبستگی

 0.19 0.21 0.57 0.07 0.58 سطح معناداری

نمره کل 

 استرس

 -0.04 0.15 -0.04 0.04 -0.13 اری  همبستگی

 0.37 0.10 0.35 0.36 0.14 سطح معناداری

 بااآناان   هاامشکالت مرتبط با بی ااران و خاندادهها  یاسمقخرده ه بستگی بارهفرضیه اول در 
باا  هاایشیاسمقردهشد  نتایج نشان داد باین هادش معناد  و خا ییدمقیاس تفکر وتدد  تأخرده

باین  فقاطولی این رابطه معنادار نبادد   ،رابطه منفی وتدد دارد هایشیاسمقاسترس شیلی و خرده
مقیاااس تفکاار وتاادد  آنااان و خاارده  هااامقیاااس مشااکالت ماارتبط بااا بی اااران و خاندادهخاارده

 باا شخصای معناا  تدلیاد مقیااسخرده باین ه چناین،منفی و معنادار مشاهده شاد   ه بستگی
 درماان، باه نداشاتنناط ینا ه کااران، باا مشاکالت هیجاانی، آمادگی فقدان ها یاسمقخرده

  شد مشاهده معنادار و منفی ه بستگی آنها خانداده و بی اران
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 های آنمقیاس؛ ضرایب همبستگی بین رضایت شغلی با هوش معنوی و خرده۴جدول شماره 

 آگاهی متعالی تفکر وجودی شغلی رضایت
 ید معنایتول

 شخصی

 بسط حالت

 هوشیاری

 کل نمره

 هوش معنوی

 - 0.08 0.07 - 0.06 - 0.16 - 0.01 همبستگی  ضریب

 0.30 0.23 0.27 0.06 0.45 معناداری سطح

 معناادار رابطاه شایلی رضایت با هایشیاسمقخرده و معند  هدش بین، یجبر اساس نتا

 .نشد مشاهده
 شیلی پرستاران ه بستگی معنادار وتدد دارد بین ن ره هدش معند  و ن ره رضایت 

باا  هاایشیاسمقفرضیه دوم رد شد  نتایج نشان داد باین هادش معناد  و خارده ،با تدته به نتایج
 ،مثبات مشااهده شادبسیار پاایین و ها رابطه  رضایت شیلی رابطه مثبت معنادار مشاهده نشد

 ولی معنادار نبدد 

 گیریبحث و نتیجه

هاا  مقیاسها  هدش معند  با برخای خردهمقیاسدهد بین برخی خردهنتایج نشان می
 استرس پرستاران رابطه وتدد دارد  

 تهاان مرگ و ،ها درباره وتدد، واقعیترسیدن به تداب پرسش تدانایی تفکر انتقاد  برا 
مثال  ،خاصی وتدد دارد کاه تداناایی تفکار وتادد  اه یات حیااتی دارد ها یتمدقع است 
وتادد  باه وسایله  رنجادرشخصایت روانیا بحران وتادد    جدر  وتددگرایی و خهرنروان

هاا در انتخاب نکاردناحسااس و گزینشمعناابددن زنادگی، عاطفاه بایخصدصیاتی مثل بای
از فقادان معناا در  ا یجاهنت «رنجادر  وتادد روان» 1،  از دیدگاه فرانکالدشدیمشخص م

معناایی در زنادگی اشااره تنها باه باینه  این اصطالح تاسیا ناکامی در رسیدن به معنا  زندگی
  اساتها  وتدد  پرسششناختی در رسیدن به حالت شدید ناراحتی روان ناشی ازدارد بلکه 

                                                      
1. Frankel, V.  



 چهارمشماره  /۹۵ / پاییز دوم/ سال     146

 

زنادگی مثال نااتدانی و   هادیگر  از بحران  هادرون بافت ،ه چنین ،وتدد   هابحران
مهااترت،  مداد، تیییارات فرهنگای وصدمه فیزیکی، بی ار ، فرامدشی، اختالالت مرتبط با 

حل بحران وتدد  واقعاًا منجار باه اند گفته  سالی و فقدان شیل دیده شده استبحران میان
ر د  نیاز بار اساتفاده از تفکار وتادد    بسایار شددین سرطانی مابهبدد خدد به خدد  بی ار 

  (2008)کینگ،  اندکید کردهأ شناختی و فیزیکی تدرمان روان
 مقیاس تدلید معنا  شخصییک مطالعه، خرده در ه با نتایج قبل ه اهنگی دارد این نتیج

سپس مشکالت تس انی رابطه منفی به دسات  با افسردگی، مشکالت اتت اعی، اضطراب و
در   ه خادانی وتادد دارد (2005)با نتایج ماساکارو و روسان  نیز  (1389)معلمی و همکاران، آورد 

رنجدرخدیی مشااهده شاد  ین معنایابی شخصی با افسردگی و روانارتبا  منفی ب ،تحقیب آنها
که بر رو  بی اران سرطانی انجام شد ه خادانی دارد   (2005) 1با مطالعات برتبارت ،ه چنین

حس مداوم از معنا در بی اران سارطانی در  ندعیبرتبارت به این نتیجه دست یافت که داشتن 
شناختی نقش دارد  مطالعات دیگر نیز ارتبا  روان ها یآشفتگبهبدد کیفیت زندگی و کاهش 

  (2000فرای، )اند کردهشناختی را بیان معنادار بین معنا  شخصی و سالمت تس انی و روان
  کنادیم  ع ال امقابلاه یباه عنادان روشا مؤلفاهه با استرس ایان هدر هنگام مدات شاید

زا بیارون را از مدقعیت اساترسیا هدف شخصی  دهد معنایمصدرت که به شخص اتازه بدین
  (2008)کینگ، یابد یمثیرات منفی آن کاهش أکند و تیممنبع استرس تیییر  ،بنابراین  بکشد

بین ن ره هدش معند  و ن ره رضایت شایلی    بر اساس این فرضیه،فرضیه دوم نیز رد شد
با رضایت  هایشسیامقبین هدش معند  و خرده زیرا پرستاران ه بستگی معنادار وتدد دارد 

مثبات مشااهده شاد ولای و  کامبسایار   هارابطاه  شیلی رابطه مثبت معنادار مشااهده نشاد
 معنادار نبدد 

که در مطالعات مختلف ارتبا  هدش معند  با متییرهاا  مارتبط باا بهبادد ساالمت با این
روان مشخص شده است ولی در این تحقیب ارتبا  معناادار  باین هادش معناد  و رضاایت 
                                                      
1. Breitbart, W.  
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از  ،بیرونای مختلفیلی مشاهده نشد  م کن است با تدته به اینکه رضایت شیلی به عدامل ش
هادش  یراز تاأث ،محیط پر از تیییار و دگرگادنی وابساته اساتو ، سرپرستار مداتههت له نحده 

 معند  در این حیطه م انعت به ع ل آمده باشد 
رضاایت شایلی پرساتاران  اساترس شایلی و ارتبا  معنادار  باهدش معند   ،به طدر کلی

رسد مفهدم هدش معند  با تدته به گستردگی نظریات مرتبط باا آن در به نظر مینشان نداد  
ها  ناماهکاه باا تدتاه باه نظریاات مختلاف پرساش هر حیطه متییرها  خاص خدد را دارد؛

از آن  گرفتاهئتها هر کدام با تدته باه نظریاه نشانامه  این پرسششده استمتفاوتی نیز تهیه 
 سنجد ها  مختلفی از روان انسان را میتنبه

ها  هادش معناد  نامه خددگزارشی هادش معناد  کیناگ بیشاتر مؤلفاهاحت ااًل پرسش
هادش معناد   ،ر مطالعااتیماثاًل دسانجد  میرا ها  فارد  و ساالمت روان مرتبط با زمینه

اران و دانشاجدیان رابطاه ها  ساالمت روان در پرساتبا مؤلفاهنامه شده با این پرسشسنجیده
از   (1395؛ سوتوده و همکواران، 1389؛ معلموی، 1391، حمید و همکواران)مثبت معنادار داشته است 

هادش معناد  و میاان رتباا  فقادان انامه ا  دیگر با استفاده از این پرسشطرفی در مطالعه
  با تدته (1393ران، )امامی و همکاخددشکدفایی و رضایت از زندگی در سال ندان نشان داده شد 

ایان مطالعاات سان و تارین تفااوت ارتبا  مشاهده شده مهامفقدان به اینکه در مطالعه اخیر 
که با تدته به سان است این احت ال مطرح  ،کنندگان بدده است  بنابراینسبک زندگی شرکت

 دیگار، ها  هادش معناد  م کان اسات متفااوت باشاد  باه عباارتزندگی مؤلفاه وضعیتو 
 زندگی متفاوت باشد  وضعیتها  مرتبط با هدش معند  م کن است با تیییر سن و مؤلفه

و  1ناماه آمارامبا استفاده از پرسش (1393)ن اه کار  پیربلدطی وقاس ی مطالعه  ،ه چنین
 کارکناان در روان ساالمت باا شیلی رضایت و معند  هدش رابطه بررسی»با مدضد  و  2درایر

هدش معند  باا ساالمت روان را نشاان میان ارتبا   ، فقدان«شهرکرد پزشکی علدم دانشگاه

                                                      
1. Amram, Y. 
2. Drayer, D. C. 
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دهد  که این مطالعه رابطه مثبت هدش معند  و رضایت شیلی را نشان می در حالی ،دهدمی
پیربلدطی قاس ی با مطالعه حاضر و مطالعه  (1391)با تدته به اینکه مطالعه ح ید و ه کاران 

نامه آمارام و رسد پرسشاند به نظر مییف داشتهکنندگانی از یک طشرکت (1393)و ه کاران 
ش معند  را برا  این سنخ از تر  از هدها  دقیبها  کار  مؤلفهمحیط در خصدصدرایر 

 سنجد کنندگان میشرکت
هاادش معنااد  دارا  باار اساااس آن کااه  ،نامااه سااهرابی و ه کااارانپرسااش ،ه چنااین

 است،لفه دیگر ؤ م ، آرامش درونی و چندها  شکیبایی، بخشش، معنا و هدف در زندگیمؤلفه
ولای  ،نشان داده است که نتایج رابطه مثبت و معنادار این دو را شدبا صالحیت بالینی بررسی 

)کریمی موونقی و ارتباطی مشاهده نشد شیلی  در این مطالعه نیز بین هدش معند  و متییرها 

  (1390همکاران، 
 ،دشاانجاام  ناماه هادش معناد  ناصار رساشکاه باا اساتفاد از پ  ،ا  دیگار در مطالعه

گاهی متعالی، تجربیاات معناد  و شاکیبایی باا شاادکامی مقیاسگردید خردهمشخص  ها  آ
جاا ساه مؤلفاه اول باا نشاان ناداد  در این ا مقیااس بخشاش رابطاهردهرابطه داشته ولای خا

گ است که باا نامه آمرام و درایر ه اهننامه کینگ مشترک است و مؤلفه آخر با پرسشپرسش
فرد  بیشتر کاارآیی دارد ها  بینعیترسد مؤلفه بخشش در مدقتدته به مطالعات به نظر می

  (1390)باقری و همکاران، فرد  درون ها تا مؤلفه
ر مساتقیم نقاش که در متییرها  ساالمت روان باه طادهدش معند  با این رسدیبه نظر م

در ایان   گر یدارد و م کن است متییرها  ددارد در مسالل مربد  به شیل نقش مستقی ی ن
 زمینه دخیل باشند 

 یهدش معند  و تعهد ساازمان نیدر خصدص ارتبا  ب (1390) در مطالعه پرنده و ه کاران
ولی با مطالعات  است،را نشان نداد که به ندعی ه سد با مطالعه حاضر   دار اارتبا  معن جینتا

ه سد نیست  ،دهشی مانند صالحیت بالینی بررسی دیگر  که در تامعه پرستار  با متییرهای
  (1390کریمی مونقی و همکاران، )
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مقیااس هادش معناد  در خصادص خارده ۴م کان اسات ایان  ،طدر که گفته شاده ان
مقیااس در خارده ۴کاه ایان  در حاالی ،نهاا کاارایی نداشاته باشادآپرستاران و مدقعیت خاص 

 حمیود و همکواران،) داردبهزیستی ارتبا  مثبت   هامانند دانشجدیان با مؤلفه ،دیگر  هاگروه

دیگر هادش معناد  سانجیده   هاخصدص پرستاران باید تنبه ولی در  (1389معلمی،  ؛1391
  استشدد که شامل بخشش، شکیبایی و غیره 

 هاتیمحدودو  هاپیشنهاد

  بیشاتر  هایبررستحقیقات مرتبط با هدش معند  نیاز به  رسدیمگیر  به نظر با تدته به نتیجه
  دخیال در هامؤلفاهتاا بتادان باه  دشادیم   دیگار پیشانهادهاناماهپرساشدارد  تکرار تحقیب با 

  ایان تحقیاب پراکنادگی کام ن ارات هاتیمحادودت عیت پرستاران دست یافات  ه چناین، از 
 قرار داده باشد  ریتأثهدش معند  در بین پرستاران است که م کن است نتایج را تحت 

 ییهااتیباا محادو زیان بیاتحق نی، ابیبرا  انجام مطالعه دق فراوان  هارغم تالشلیع
مربد  به ابزار   هاتیبددن مفهدم هدش معند  و محدودها مبهمنآ نیتر ه راه بدده که مهم

 یبا اینکه از پایاایی و روایا ؛است یدهابزار خددگزارشندعی  شدهسنجش است  ابزار استفاده
افراد در درک معناا   ین م کن است برخآاست ولی به دلیل ماهیت انتزاعی  خدبی برخدردار

سن، ه چنین م کن است متییرها  دیگر  از ت له  دچار ابهام شدند  هاپرسشهر کدام از 
د گااار باشار یها  شخصیت در ارتبا  این متییرها تأثمقابله، ویژگی  هاسبک سبک زندگی،

 تی دارد آ  هایاز به بررسنیشده و که در این تحقیب وارد ن
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