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stress and job satisfaction of nurses are
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important subjects. Spiritual resources and
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capacities help people to have more
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تسممتیگتریاتییی مماگزیقممارالیبنشممترییدهشممت ی
ل
بتشنا هخنرهیال یمونلییب یمنملهنیمتمملیمام ی incompatibilities. Recently, spiritual intelligence
strength in coping with life's problems and

اأثنرگذهریبری نب اتییمشت خیی اگزیهفرهدیمورفزی

has been introduced as a important,

شاهیهس.

influential factor on various aspects of
people’s life.

ید اشیحتضر یرهبب یال یمونلییبتیهستر ی
شمممغ زی یرضمممتک.یشمممغ زییرسمممتترهنیرهیبررسمممزی

The aim of this study was to investigate the
relationships of spiritual intelligence with

مز نا
دریهکمم ییممد اش ییرسممتترهنیبن ترسممتتناتیی
ایمم.ییلشممشیده شم تهیم مملاییرشممیزییهامماهنی ی

job stress and job satisfaction of nurses.
Nurses of hospitals that covered by
Zahendan University of Medical Sciences

بن ترستتنیاأمن یه ت تمزیشر .ی رد ا ی تمو ی

hospital

هستیتدهشاهیدریایقنقی۵۲۳ی یریمیتسب یشای ی

participated in this study. The study

بریهست یفرمللی ل گنریی۱۰۳ی یریهیییرستترهنی

population was 523 people, of whom 103

ی ل م گنرییطبقم هییا ممتدفزیه تشممتتی

were selected, based on a sampling

بم یر
شا ا

Service’s

Social

the

and

formulation and though randomized cluster

هبرهرامممتییهکممم ییمممد اشیمبمممترالیهسممم.یهی ی

sampling method. The study tolls were King’s

یرسممش تم یاممل یمونمملیی ننممن ییرسممش تم ی

Spiritual Intelligence Self-Report Inventory,

رضمممتک.یشمممغ زیسمممنن،ی یمقنمممت یهسمممتر ی

Sink’s job satisfaction and Tufts and Gary
Anderson’s Nursing Stress Scale.

یرستتریگرییاتف.ی یه ارسلن
دهدهاممتیبممتیهسممتیتدهیهیی راهفممرهر  SPSS-16ی
آیملناتییآممترییای نملی هرکمت س یا بسمت زی

Data were analyzed with the software
SPSS version 16, and ANOVA test and
Pearson correlation coefficient.

ینرسلنیای نلیشا
بممن یاممل یمونمملیی یخممردهمقنت اممتکش یبممتی
هستر یشغ زی یخردهمقنت اتکشیرهبب یمنیمزی
لدیدهش .ی بزیهک یرهبب یمونمتدهری بملد یفقم ی
بن یخردهمقنمت یمشمیوالیممراب یبمتیبن مترهنی ی
خت لهدهاتییآ متنی یخردهمقنمت یاییمری ملدیی
هرابتبیمنیزی یمونتدهریمشتااهیشا

spiritual

that

showed

results

The

intelligence and its sub-scales have negative
but non-significant relationships with job
only

The

sub-scales.

its

and

stress

significant relationship was a negative
correlation of “patient-related problems and
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ا چنممممممن یبممممممن یاممممممل یمونمممممملیی ی

their families” with “Critical Existential

خردهمقنت اتکشیبتیرضتک.یشغ زیرهبب یمثبم.ی

Thinking”. Also spiritual intelligence and

مونتدهریمشتااهی شا

its subscales were not significantly related

ب م ی ظممریمزرسممایخممرده مقنت اممتییاممل ی

to job satisfaction.

مونلییمراب یبتیشغل یبتیخردهمقنت اتییال ی

Spiritual intelligence’s subscales that are

مونمملییمممراب یبممتیسمموم.یر ه ممزی یبارکسممتزی

related to job satisfaction seem to be

ر هنشنتختزیمتیمت الیهسم .یا چنمن یبم ی ظمری

different from those that are related to

مزرسممایاممل یمونمملییبممتیهکنی م یدریمتغنراممتیی

mental health and psychological well-being.

سوم.یر هنیب یطملریمسمتقن ی قمشیدهردیم یم ی

Even though spiritual intelligence may directly

هس.یدریمسترلیمربلبیب یشغلی قمشیمسمتقن زی

affect mental health it may not have any

اهشممت یبتشمما یهکم یهحت ممتلیام ی مملدیدهردی م ی

direct effects on job related issues. It is also

یرسممش تم ی ننممنیبممرهییمسممتر زیهییهک م یدسمم.ی

possible that King’s questionnaire is not apt

منتس ی بتشا ی
کلیددژوا هها:یاممل یمونمملی یرضممتک.یشممغ ز ی
هستر یشغ ز ییرستتر ی

for this kind of issues.
Keywords: spiritual intelligence, occupational satisfaction, job stress, nurse.

بیان مسئله

از بین عدامل فرد  ،تعداد در خدر تدتهی را مؤثر بر سازگار افراد با محیط و تدانایی کااهش
استرس بیان کردهاند در این میان ،بسیار از متخصصان ،باورهاا و رفتارهاا معناد را باه
ً
عناادان یکاای از راههااا مبااارزه بااا نامالی ااتهااا و سااختیها زناادگی دانسااتهاند اخیاارا
روانشناسان سازها به نام هدش معند  1را به عندان عامل مهم تأثیرگااار بار ساالمت روان
معرفی کردهاند که تدته و عالقه تهانی را برانگیختاه اسات (سوهرابی )1389 ،هادش معناد
بیانگر مج دعها از تداناییها و ظرفیتها و مناابع معناد اسات کاه کاربسات آنهاا مدتا
افزایش انطباقپایر و در نتیجه سالمت روان افراد میشدد با تدته به اینکه هادش معناد
سازها است تدید ،تحقیقات تجربی در این زمینه اندک است (معلمی)1389 ،
)1. spiritual intelligence (SQ
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وقتی میگدییم هدش معند یعنی هدشی که مشکالت معنایی و ارزشای ماا را حال کناد؛
هدشی که اع ال و زندگی ان را در سطحی وسیعتر و قدرت

ندتر معنا میدهد (امونز 2000 1،الف؛

امونز)1999 ،

هدش معند باعث میشدد از اطالعات معند در حال مشاکالت روزاناه اساتفاده کنایم
(زوهر )2000 2،و در نتیجه باعث سازگار بیشتر فرد میشدد از دیدگاه واگان 3،هدش معناد
یکپارچااهکننااده زناادگی دروناای و معنااد بااا زناادگی بیروناای و محاایط کااار اساات در یک ای از
پژوهشها ،رابطه منفی بین هدش معند و مشکالت و مسالل بیرونی و اتت اعی نشان داده
شد (معلمی)1389 ،

م کن است هدش معند سازوکار باشد که به ک ک آن ماردم رضاایت

شیلی خدد را بهبدد میبخشند و استرس ناشای از آن را مایکاهناد از دیادگاه واگاان ،هادش
معند برا شناسایی انتخابهایی که در بهزیستی روانشاناختی و رشاد ساالمتی کال بشار
نقش دارند الزم است ه چناین ،میتداناد ادراک ماا را از وقاایعی مثال ساالمتی یاا بی اار
شکلدهد و سامان بخشد هدش معند نهتنها در سالمت تأثیر دارد بلکه در تجاارب ساخت
زندگی ،مثل غم و فقدان ،مفید واقع میشدد و در بهزیستی فرد نیز مؤثر است (واگان)2002 ،

از دید امدنز ،هدش معند میتداند به عندان ادراکی عاقالنه از تهان در نظر گرفتاه شادد
(امونز 2000 ،ب)

نیز میتدان آن را ندعی شناخت در نظار گرفات باهعالوه ،هادش معناد باا

صفات خلقی ،حساسیت اتت اعی ،رضایت از زندگی ،انرژ و فعالیت رابطه مثبت نشان داده
است (کینگ)2008 4،

در مطالعها دیگر ،هدش معند کاهش نشانهها افساردگی را در دو

ماه آینده پیشبینی میکرد (ماسکارو و روسن)2005 5،

هرچند تحقیقات در این زمینه در حال پیشرفت است اما مطالعاتی در باره پرستاران صادرت
1. Emmons, R.
2. Zohar, D.
3. Vaughan, F.
4. King, D. B.
5. Mascaro, N.; Rosen, D. H.
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نگرفته است .بنابراین ،با تدته به اه یت هدش معند در تهت ارتقاا ساالمت و بهداشات
استرس
روانی و از سدیی استرس شیلی پرستاران و لزوم یافتن روشهایی برا کاهش فشار و
ِ
این قشر از تامعه ،به نظر ضرور میرسد پژوهش در بااره رابطاه هادش معناد باا اساترس
شیلی و رضایت شیلی آنها انجام شدد.

در این زمینه مطالعات مختلفی بر رو خردهمقیاسها هدش معند انجاام شاده اسات
که تأثیر مثبت آن را بر ساالمت روان ،رضاایت شایلی ،کااهش آشافتگیها روانشاناختی،
انعطافپایر  ،حس یکپارچگی و هدف در زندگی ،رشد شخصی ،ارتباا مثبات باا دیگاران و
رضایت از زندگی نشان میدهد برخی مطالعات ،تأثیر هدش معند در سالمت روانشاناختی
را نشان داده است (ماسکارو و روسن2005 ،؛ فرای2000 1،؛ پیدمانت)2004 2،

بااا ایاان وصااف ،آیااا هاادش معنااد میتدانااد در مدقعیتهااا خاااص نیااز ک ااککننااده و
پیشگیر کننده از مشکالت روانشناختی باشد یا خیر از ت له مساللی کاه انساانهاا باا آن
سر و کار دارند مسئله شیل است بعضی از مشاغل شرایط خاص و تداناییهایی را میطلبد که
در صدرت دارابددن ،هم فرد از شیل خدد راضی است و هام کاار باه نحاد مطلادبتر انجاام
میشدد استرس در محل کار میتداند بار بخاشهاا مختلفای از زنادگی فارد تاأثیر بگااارد
بهعالوه ،استرس یکی از پدیدهها زندگی در قرن حاضر است که به دلیال تاأثیر بار ساالمت
روانی و تس انی افراد به یکی از مباحث مدیریت رفتاار ساازمانی تبادیل شاده اسات باه نظار
میرسد پرستار در زمره مشاغل استرسزا تداماع اسات پرساتار و مراقبات از بی اار باه
خدد خدد استرسزا است لاا تهدید اهداف سازمانی و کاهش کیفیت و ع لکارد پرساتار در
بی ارستان از آثار استرس در محایطهاا درماانی ،باهویاژه بی

ارساتانها ،اسات (شواهآبادی و

همکاران)1388 ،

با تدته به ارتبا هدش معند با بسیار از متییرها سالمت روان و سازگار مطلادبتر
1. Fry, P. S.
2. Piedmont, R. L.
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(معلمی )1389 ،به نظر میرساد ایان متییار تداناایی تاأثیر بار میازان اساترس و رضاایت شایلی
پرستاران را داشته باشد از اینرو هدف این مطالعه بررسی رابطه هادش معناد باا اساترس و
رضایت شیلی پرستاران است
عدامل مخدوشکننده این طرح عداملی از قبیل مداتهه با رویدادها اساترسزا شادید
زندگی طی یک سال گاشته و بددن در معرض استرسها مزمن ،مانند ابتال به بی ار ها
تس ی مزمن ،است شاغلبددن پرستار در یکی از بی ارساتانهاا تحات پدشاش دانشاگاه
علدم پزشکی زاهدان و بی ارستان تأمین اتت اعی به صدرت قارارداد  ،پی اانی یاا رسا ی از
شرایط ورود به مطالعه بدد ه چنین ،در صدرتی که پرسشنامهها ت ام درست ،ت اام غلاط یاا
ناقص تک یل شده بدد از بررسی حاف شد
روش تحقیق

این تحقیب به دنبال بررسی رابطه هدش معند با میزان استرس شایلی و رضاایت شایلی در
پرستاران است و بر اساس چگدنگی بهدستآوردن دادهها الزم در زمره تحقیقاات تدصایفی
(غیرآزمایشی) و از ند تحقیب ه بستگی قرار دارد
جامعه آماری

در این پژوهش ،کلیه پرستاران بخشها مختلاف بی ارساتانهاا تحات پدشاش دانشاگاه
علدم پزشکی زاهدان و بی ارستان تاأمین اتت ااعی شهرساتان زاهادان در ساال  ۱۳۹۴تازء
تامعه مد نظر بددند
حجم نمونه و روش نمونهگیری

روش ن دنهگیر طبقها تصادفی بدده است در مرحله اول ،بخشها بی ارستانهاا باه ۴
طبقه داخلی ،تراحی ،مراقبتها ویژه و اورژاناس دساتهبناد شادند تعاداد پرساتاران هار
بخش آمارگیر شد تعداد کل  ۵۲۳نفر محاسبه شد بر اساس آمار  ۱۹۵نفر ( ۳۷.۳درصاد)
در بخشها داخلی ۱۵۵ ،نفر ( ۲۹.۵درصد) در بخشها مراقبتها ویژه ۹۸ ،نفر (۱۹
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درصد) تراحی و  ۷۵نفر ( ۱۴درصد) در بخشها مرتبط با اورژانس فعالیت میکردناد ایان
طبقات به دلیل شرایط و محیط کار متفاوت انتخاب شدهاند .بنابراین ،بخشهاا مختلاف
به عندان طبقات ن دنه بررسی شد
به استناد مطالعه انجامشده (راوری و همکواران )1390 ،حجام ن دناه در ساطح اط یناان ۹۵
درصد به شرح لیل محاسبه شده است:

حداقل حجم ن دنه  ۱۰۳نفر برآورد شده است بر این اساس تعداد پرستاران هار بخاش باه
شرح زیر است:
بخش داخلی  ۳۹نفر ،بخش تراحی  ۱۹نفر ،مراقبتها ویژه  ۳۱نفر ،اورژانس  ۱۴نفر
روش و ابزار جمعآوری دادهها

گردآور اطالعات در یک مرحله انجام شد ،به این صدرت که محقب به بخشها مختلف بی ارستانها
رتد کرد و با تدته به تعداد ن دنه الزم ،پرستاران آن بخشها پرسشنامهها را تک

یل کردند.

ابزار سنجش
پرسشنامه هوش معنوی

پرسااشنامااه خااددگزارشده ای هاادش معنااد را کینااگ ( )2008طراحاای کاارده اس ات ایاان
پرسشنامه  ۲۴عبارت دارد و در  ۴زیرمقیاس تفکار وتادد  ،آ گااهی متعاالی ،تدلیاد معناا
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شخصی و بسط حالت هدشیار  ،هادش معناد را میسانجد و بار اسااس مقیااس لیکارت

1

ن رهگاار میشدد در این پرسشنامه ،ن رات باال نشاندهنده هدش معناد بااال یاا وتادد
چنااین ظرفیتاای اساات بااا اسااتفاده از تحلیاال عاااملی اکتشااافی در یااک ن دنااه  ۶۱۹نفاار از
دانشااجدیان دانشااگاه ترناات کانااادا در سااال  ۲۰۰۷آلفااا کرونباااخ  ۰ ۹۵و پایااایی از طریااب
تنصیف  ۰ ۸۴به دست آمد ه چنین ،آلفا

کرونباخ خردهمقیاسها به قرار زیر است:

عامل اول  ،۰ ۸۸عامل دوم  ،۰ ۸۷عامل سدم  ۰ ۸۸و عامل چهارم  ۰ ۹۴به دست آماد
(کینگ (2008 ،در مطالعها دیگر ،با استفاده از روش تحلیل عااملی تأییاد آلفاا کرونبااخ
 ۰ ۹۲و آلفا استانداردشده نیز  ۰ ۹۲به دست آمد (همان( در پژوهشی دیگار (معلمی)1389 ،
ضری آلفا کرونباخ پرسشنامه  ۰ ۸۹و ضری اعتبار پرسشنامه هادش معناد از طریاب
بازآزمایی در یک ن دنه  ۷۰نفر به فاصله زمانی متدسط  ۲هفته  ۰ ۶۷محاسبه شد
در مطالعه حاضر نیز آلفا کرونباخ  ۰ ۸۹برا

این پرسشنامه محاسبه شد.

پرسشنامه استرس شغلی پرستاران
تافت 3و اندرسدن)1981( 4

نسخه تجدیدنظرشده مقیاس استرس پرستار  )ENSS( 2را گر
با  ۵۷عبارت ،برا بزرگساالن تهیه کردند این مقیاس ،فراوانی و منابع اصلی اساترس را در
مدقعیت مراقبت از بی اار انادازهگیار میکناد و  ۹ز یرمقیااس دارد ،شاامل :مارگ و ماردن،
تعارض با پزشکان ،فقدان آمادگی هیجانی کافی ،مشکالت در رابطه باا سرپرساتاران ،حجام
کار ،اط یناننداشتن در باره درمانها ،بی اران و خاندادهها آنها و تبعیض ه ساانی درونای
ت امی زیرمقیاسها از طر یاب ه بساتگی پیرسادن معناادار بادده و اعتباار افتراقای از طریاب
محاساابه ه بسااتگی آن بااا آزماادن اسااترس کل ای زناادگی و پرسااشنامااه مشااکالت تس ا ی
اختصاصی ارز یابی شده که معنادار بدده است
در مطالعه حاضر ،آلفا کرونباخ  ۰ ۹۳برا

این پرسشنامه محاسبه شد.
1. Likert scale
2. Edited Nursing Stress Scale
3. Tuft, Gary
4. Anderson, T. G.
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پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شیلی 1را سینک 2طراحی کرد و شامل  ۲۰پرسش است هر مؤلفه از بسیار
راضی تا بسیار ناراضی درتهبناد میشادد :بسایار ناراضای ۱؛ ناراضای ۲؛ طبیعای ۳؛ بسایار
راضی  ۴آلفا استانداردشده این پرسشنامه  ۰ ۹۶گزارش شده است ه چنین ،در مطالعه
دیگر  ۰ ۸۹محاسبه شده است (کردتمینی و همکاران)2011 ،
در این مطالعه ،آلفا کرونباخ برا این پرسشنامه  ۰ ۸۶محاسبه شد
روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش ،با تدته به فرضیهها پژوهش از آمار تدصیفی (تعیین تداول تدزیع فراوانی،
تعیین شاخصها مرکز و پراکندگی متییرها) در بررسی رابطه متییرهاا از آماار اساتنباطی
ه بستگی پیرسدن استفاده شد
نتایج

در تدول ش اره  ۱مشخصات ت عیتشناختی شرکتکنندگان لکر شده است
جدول شماره ۱؛ مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان
)N (%

)N (%

جنسیت

بخشهای بیمارستان

زن

د75 )71/4

داخلی

د39 )36

مرد

د22 )21/0

جراحی

د19 )19

مراقبتهای ویژه

د31 )30

اورژانس

د14 )14

وضعیت تأهل
متأهل

د80 )76/2

مجرد

د23 )21/9

میانگین سنی شرکتکنندگان در تحقیب  ۳۳ ۶۸سال با انحراف معیاار  ،۷ ۴۵ه چناین
میانگین سابقه کار  ۹ ۹۶سال محاسبه شد
1. Job Satisfaction Questionnaire
2. Sink
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جدول شماره ۲؛ میانگین نمرات شرکتکنندگان در هوش معنوی و خردهمقیاسهای آن
(تفکر وجودی ،آگاهی متعالی ،تولید معنای شخصی و بسط حالت هوشیاری)
بسط حالت
هوشیاری

کل نمره
هوش معنوی

میانگین

15/50

14/84

11/68

2/72

42/60

انحراف معیار

6/73

5/25

4/11

4/27

1/46

حداقل

10

8

5

0

32

حداکثر

27

24

18

8

57

تفکر وجودی آگاهی متعالی تولید معنای شخصی

با تدته به ن رات باال مشخص شد بیشترین میانگین مربد به خردهمقیاس تفکر وتدد
و ک ترین مربد به بسط حالت هشیار است
جدول شماره ۳؛ ضرایب همبستگی بین استرس شغلی و خردهمقیاسهای آن ،با هوش معنوی
و خردهمقیاسهای آن

اری همبستگی

تفکر وجودی

آگاهی متعالی

- 0.14

- 0.07

تولید معنای

بسط حالت

کل نمره

شخصی

هوشیاری

هوش معنوی

-0.08

0.00

-0.11

مرگ

سطح معناداری

0.18

0.48

0.49

0.93

0.30

تعارض با

اری همبستگی

-0.12

-0.09

-0.11

-0.08

-0.13

پزشک

سطح معناداری

0.25

0.37

0.30

0.44

0.21

فقدان آمادگی

اری همبستگی

-0.12

-0.10

*-0.17

-0.13

-0.13

هیجانی

سطح معناداری

0.24

.034

.008

0.17

0.22

مشکالت با

اری همبستگی

-0.15

-0.05-

*-0.18

-0.14

-0.11

همکاران

سطح معناداری

0.15

0.59

0.05

0.14

0.33
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تولید معنای

بسط حالت

کل نمره

شخصی

هوشیاری

هوش معنوی

-0.01

-0.10
0.35
-0.12

تفکر وجودی

آگاهی متعالی

مشکالت با

اری همبستگی

0.11

-0.07

-0.08

سرپرستار

سطح معناداری

0.26

0.47

0.40

0.88

اری همبستگی

-0.14

-0.09

-0.09

-0.11

حجم کار

سطح معناداری

0.18

0.37

0.38

0.27

0.26

اطمیناننداشتن

اری همبستگی

-0.17

0.00

*-0.03

-0.03

-0.06

به درمان

سطح معناداری

0.13

0.98

0.05

0.54

0.59

بیماران و

اری همبستگی

*-0.19

-0.07

*-0.18

-0.13

-0.11

خانواده آنها

سطح معناداری

0.05

0.48

0.05

0.20

0.31

اری همبستگی

-0.06

-0.19

-0.05

-0.12

-0.14

تبعیض

سطح معناداری

0.58

0.07

0.57

0.21

0.19

نمره کل

اری همبستگی

-0.13

0.04

-0.04

0.15

-0.04

استرس

سطح معناداری

0.14

0.36

0.35

0.10

0.37

فرضیه اول درباره ه بستگی خردهمقیاسها مشکالت مرتبط با بی ااران و خاندادههاا آناان باا
خردهمقیاس تفکر وتدد تأیید شد نتایج نشان داد باین هادش معناد و خاردهمقیاسهاایش باا
استرس شیلی و خردهمقیاسهایش رابطه منفی وتدد دارد ،ولی این رابطه معنادار نبادد فقاط باین
خااردهمقیاااس مشااکالت ماارتبط بااا بی اااران و خاندادههااا آنااان و خااردهمقیاااس تفکاار وتاادد
ه بستگی منفی و معنادار مشاهده شاد ه چناین ،باین خردهمقیااس تدلیاد معناا شخصای باا
خردهمقیاسها فقدان آمادگی هیجاانی ،مشاکالت باا ه کااران ،اط یناننداشاتن باه درماان،
بی اران و خانداده آنها ه بستگی منفی و معنادار مشاهده شد
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جدول شماره ۴؛ ضرایب همبستگی بین رضایت شغلی با هوش معنوی و خردهمقیاسهای آن
تولید معنای

بسط حالت

کل نمره

شخصی

هوشیاری

هوش معنوی

0.07

- 0.08

0.23

0.30

رضایت شغلی

تفکر وجودی

آگاهی متعالی

ضریب همبستگی

- 0.01

- 0.16

- 0.06

سطح معناداری

0.45

0.06

0.27

بر اساس نتایج ،بین هدش معند و خردهمقیاسهایش با رضایت شایلی رابطاه معناادار
مشاهده نشد.

بین ن ره هدش معند و ن ره رضایت شیلی پرستاران ه بستگی معنادار وتدد دارد
با تدته به نتایج ،فرضیه دوم رد شد نتایج نشان داد باین هادش معناد و خاردهمقیاسهاایش باا
رضایت شیلی رابطه مثبت معنادار مشاهده نشد رابطهها بسیار پاایین و مثبات مشااهده شاد،
ولی معنادار نبدد
بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان میدهد بین برخی خردهمقیاسها هدش معند با برخای خردهمقیاسهاا
استرس پرستاران رابطه وتدد دارد
تدانایی تفکر انتقاد برا رسیدن به تداب پرسشها درباره وتدد ،واقعیت ،مرگ و تهاان
است مدقعیتها خاصی وتدد دارد کاه تداناایی تفکار وتادد اه یات حیااتی دارد ،مثال
روانرنجدر وتددگرایی و خه یا بحران وتادد

شخصایت روانرنجادر وتادد باه وسایله

خصدصیاتی مثل بایمعناابددن زنادگی ،عاطفاه بایاحسااس و گزینشنکاردن در انتخابهاا
مشخص میشدد از دیدگاه فرانکال« 1،روانرنجادر وتادد » نتیجاها از فقادان معناا در
زندگی یا ناکامی در رسیدن به معنا است این اصطالح نهتنها باه بایمعناایی در زنادگی اشااره
دارد بلکه ناشی از حالت شدید ناراحتی روانشناختی در رسیدن به پرسشها وتدد اسات
1. Frankel, V.
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بحرانها وتدد  ،ه چنین ،درون بافتها دیگر از بحرانها زنادگی مثال نااتدانی و
صدمه فیزیکی ،بی ار  ،فرامدشی ،اختالالت مرتبط با مداد ،تیییارات فرهنگای و مهااترت،
ً
بحران میانسالی و فقدان شیل دیده شده است گفتهاند حل بحران وتدد واقعاا منجار باه
بهبدد خدد به خدد بی اران سرطانی میشدد بسایار نیاز بار اساتفاده از تفکار وتادد در
درمان روانشناختی و فیزیکی تأ کید کردهاند (کینگ)2008 ،

این نتیجه با نتایج قبل ه اهنگی دارد در یک مطالعه ،خردهمقیاس تدلید معنا شخصی
با افسردگی ،مشکالت اتت اعی ،اضطراب و سپس مشکالت تس انی رابطه منفی به دسات
آورد (معلمی و همکاران)1389 ،

نیز با نتایج ماساکارو و روسان ( )2005ه خادانی وتادد دارد در

تحقیب آنها ،ارتبا منفی بین معنایابی شخصی با افسردگی و روانرنجدرخدیی مشااهده شاد
ه چنین ،با مطالعات برتبارت )2005( 1که بر رو بی اران سرطانی انجام شد ه خادانی دارد
برتبارت به این نتیجه دست یافت که داشتن ندعی حس مداوم از معنا در بی اران سارطانی در
بهبدد کیفیت زندگی و کاهش آشفتگیها روانشناختی نقش دارد مطالعات دیگر نیز ارتبا
معنادار بین معنا شخصی و سالمت تس

انی و روانشناختی را بیان کردهاند (فرای)2000 ،

شاید در هنگام مداتهه با استرس ایان مؤلفاه باه عنادان روشای مقابلاها ع ال میکناد
بدینصدرت که به شخص اتازه میدهد معنا یا هدف شخصی را از مدقعیت اساترسزا بیارون
بکشد

بنابراین ،منبع استرس تیییر میکند و تأثیرات منفی آن کاهش مییابد (کینگ)2008 ،

فرضیه دوم نیز رد شد بر اساس این فرضیه ،بین ن ره هدش معند و ن ره رضایت شایلی
پرستاران ه بستگی معنادار وتدد دارد زیرا بین هدش معند و خردهمقیاسهایش با رضایت
شیلی رابطه مثبت معنادار مشااهده نشاد رابطاهها بسایار کام و مثبات مشااهده شاد ولای
معنادار نبدد
با اینکه در مطالعات مختلف ارتبا هدش معند با متییرهاا مارتبط باا بهبادد ساالمت
روان مشخص شده است ولی در این تحقیب ارتبا معناادار باین هادش معناد و رضاایت
1. Breitbart, W.
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شیلی مشاهده نشد م کن است با تدته به اینکه رضایت شیلی به عدامل مختلف بیرونای ،از
ت له نحده مداتهه سرپرستار ،و محیط پر از تیییار و دگرگادنی وابساته اسات ،از تاأثیر هادش
معند در این حیطه م انعت به ع ل آمده باشد
به طدر کلی ،هدش معند ارتبا معنادار با اساترس شایلی و رضاایت شایلی پرساتاران
نشان نداد به نظر میرسد مفهدم هدش معند با تدته به گستردگی نظریات مرتبط باا آن در
هر حیطه متییرها خاص خدد را دارد؛ کاه باا تدتاه باه نظریاات مختلاف پرساشناماهها
متفاوتی نیز تهیه شده است این پرسشنامهها هر کدام با تدته باه نظریاه نشائتگرفتاه از آن
تنبهها مختلفی از روان انسان را میسنجد
ً
احت اال پرسشنامه خددگزارشی هادش معناد کیناگ بیشاتر مؤلفاهها هادش معناد
ً
مرتبط با زمینهها فارد و ساالمت روان را میسانجد ماثال در مطالعااتی ،هادش معناد
سنجیدهشده با این پرسشنامه با مؤلفاهها ساالمت روان در پرساتاران و دانشاجدیان رابطاه
مثبت معنادار داشته است (حمید و همکواران1391 ،؛ معلموی1389 ،؛ سوتوده و همکواران)1395 ،

از

طرفی در مطالعها دیگر با استفاده از این پرسشنامه فقادان ارتباا میاان هادش معناد و
خددشکدفایی و رضایت از زندگی در سال

ندان نشان داده شد (امامی و همکاران)1393 ،

با تدته

به اینکه در مطالعه اخیر فقدان ارتبا مشاهده شده مهامتارین تفااوت ایان مطالعاات سان و
سبک زندگی شرکتکنندگان بدده است بنابراین ،این احت ال مطرح است که با تدته به سان
و وضعیت زندگی مؤلفاهها هادش معناد م کان اسات متفااوت باشاد باه عباارت دیگار،
مؤلفهها مرتبط با هدش معند م کن است با تیییر سن و وضعیت زندگی متفاوت باشد
ه چنین ،مطالعه قاس ی پیربلدطی و ه کاران ( )1393با استفاده از پرسشناماه آمارام 1و
درایر 2و با مدضد «بررسی رابطه هدش معند و رضایت شیلی باا ساالمت روان در کارکناان
دانشگاه علدم پزشکی شهرکرد» ،فقدان ارتبا میان هدش معند باا ساالمت روان را نشاان
1. Amram, Y.
2. Drayer, D. C.
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میدهد ،در حالی که این مطالعه رابطه مثبت هدش معند و رضایت شیلی را نشان میدهد
با تدته به اینکه مطالعه ح ید و ه کاران ( )1391با مطالعه حاضر و مطالعه قاس ی پیربلدطی
و ه کاران ( )1393شرکتکنندگانی از یک طیف داشتهاند به نظر میرسد پرسشنامه آمارام و
درایر در خصدص محیطها کار مؤلفهها دقیبتر از هدش معند را برا این سنخ از
شرکتکنندگان میسنجد
ه چنااین ،پرسااشنامااه سااهرابی و ه کاااران ،کااه باار اساااس آن هاادش معنااد دارا
مؤلفهها شکیبایی ،بخشش ،معنا و هدف در زندگی ،آرامش درونی و چند مؤلفه دیگر است،
با صالحیت بالینی بررسی شد که نتایج رابطه مثبت و معنادار این دو را نشان داده است ،ولای
در این مطالعه نیز بین هدش معند و متییرها

شیلی ارتباطی مشاهده نشد (کریمی موونقی و

همکاران)1390 ،

در مطالعها دیگار  ،کاه باا اساتفاد از پرساشناماه هادش معناد ناصار انجاام شاد،
مشخص گردید خردهمقیاسها آگاهی متعالی ،تجربیاات معناد و شاکیبایی باا شاادکامی
رابطه داشته ولای خاردهمقیااس بخشاش رابطاها نشاان ناداد در اینجاا ساه مؤلفاه اول باا
پرسشنامه کینگ مشترک است و مؤلفه آخر با پرسشنامه آمرام و درایر ه اهنگ است که باا
تدته به مطالعات به نظر میرسد مؤلفه بخشش در مدقعیتها بینفرد بیشتر کاارآیی دارد
تا مؤلفهها درونفرد

(باقری و همکاران)1390 ،

به نظر میرسد هدش معند با اینکه در متییرها ساالمت روان باه طادر مساتقیم نقاش
دارد در مسالل مربد به شیل نقش مستقی ی ندارد و م کن است متییرها دیگر در ایان
زمینه دخیل باشند
در مطالعه پرنده و ه کاران ( )1390در خصدص ارتبا بین هدش معند و تعهد ساازمانی
نتایج ارتبا معنادار را نشان نداد که به ندعی ه سد با مطالعه حاضر است ،ولی با مطالعات
دیگر که در تامعه پرستار با متییرهایی مانند صالحیت بالینی بررسی شده ،ه سد نیست
(کریمی مونقی و همکاران)1390 ،
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ه انطدر که گفته شاد ،م کان اسات ایان  ۴خاردهمقیااس هادش معناد در خصادص
پرستاران و مدقعیت خاص آنهاا کاارایی نداشاته باشاد ،در حاالی کاه ایان  ۴خاردهمقیااس در
گروهها دیگر ،مانند دانشجدیان با مؤلفهها بهزیستی ارتبا مثبت دارد (حمیود و همکواران،
1391؛ معلمی )1389 ،ولی در خصدص پرستاران باید تنبهها دیگر هادش معناد سانجیده
شدد که شامل بخشش ،شکیبایی و غیره است
پیشنهادها و محدودیتها

با تدته به نتیجهگیر به نظر میرسد تحقیقات مرتبط با هدش معند نیاز به بررسیها بیشاتر
دارد تکرار تحقیب با پرساشناماهها دیگار پیشانهاد میشادد تاا بتادان باه مؤلفاهها دخیال در
ت عیت پرستاران دست یافات ه چناین ،از محادودیتها ایان تحقیاب پراکنادگی کام ن ارات
هدش معند در بین پرستاران است که م کن است نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد
علیرغم تالشها فراوان برا انجام مطالعه دقیب ،این تحقیاب نیاز باا محادویتهاایی
ه راه بدده که مهمترین آنها مبهمبددن مفهدم هدش معند و محدودیتها مربد به ابزار
سنجش است ابزار استفادهشده ندعی ابزار خددگزارشدهی است؛ با اینکه از پایاایی و روایای
خدبی برخدردار است ولی به دلیل ماهیت انتزاعی آن م کن است برخی افراد در درک معناا
هر کدام از پرسشها دچار ابهام شدند ه چنین م کن است متییرها دیگر از ت له سن،
سبک زندگی ،سبکها مقابله ،ویژگیها شخصیت در ارتبا این متییرها تأثیرگااار باشاد
که در این تحقیب وارد نشده و نیاز به بررسیها آتی دارد
منابع
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