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  چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بـین کارآمـدي خـانواده بـا بهزیسـتی معنـوي       

همبسـتگی   -دانشجویان و طالب متأهل صورت گرفت. این پژوهش از نـوع توصـیفی  

جامعه آماري، دانشجویان و طالب متأهل کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد    . باشدمی

نفـر از آنـان بـه صـورت      391هاي علمیه شهر قـم بـود کـه تعـداد     ها و حوزهدانشگاه

گیـري در دسـترس انتخـاب شـد. بـراي انجـام ایـن پـژوهش از دو پرسشـنامه          نمونه

اي  ماده 40» (يمعنوی بهزیست«اي صفورایی پاریزي)، و ماده 79» (کارآمدي خانواده«

هـاي پراکنـدگی،   هاي مرکزي، شـاخص ها توسط شاخصدهشیري) استفاده شد. داده

مـورد تجزیـه و    SPSSضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، و بـا کمـک نـرم افـزار    

» بهزیسـتی معنـوي  «بـا  » کارآمدي خانواده«بین  که تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد

ــا  ــت معن ــتگی مثب ــیش r=611/0دار (همبس ــود دارد. پ ــانواده   ) وج ــدي خ ــی کارآم بین

هـاي رابطـه    هاي بهزستی معنوي فقط در مورد زیرمقیاس ها بر اساس مؤلفه آزمودنی

). ایـن  =0001/0p≤ ،057/83F( با خود، رابطه با خدا و رابطه با دیگران معنادار اسـت 

کننـد      ینـی مـی  ب هـا را پـیش   %) از کارآمدي خانواده آزمودنی6/39متغیرها در مجموع (

)6/39=R2.( 
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  مقدمه

نخستین گروه طبیعی و شـالوده اصـلی جامعـه اسـت. خـانواده یـک سیسـتم         ،خانواده

هاي زوجین، والدین و . گروهباشد میهم وابسته   اجتماعی چند سطحی با روابط بسیار به

هاي متقابل قرار دارند و یک خانواده اي از وابستگیو فرزندان با هم در شبکه ،فرزندان

ها و شـکوفا  توجهی از استعداد بخش قابل). 430، ص2011دهند (بندورا، را تشکیل می

حیات اجتماعی، پیوندهاي  ۀها و تعالی انسان درنتیجپذیريلیتئوها، مسشدن توانمندي

به طوري که هرگونه محرومیـت   ؛رسدخانوادگی و تجارب زندگی جمعی به ظهور می

از روابط مطلوب و منطقی با دیگران و دور ماندن از زنـدگی پویـاي اجتمـاعی، زمینـه     

 .)1383افروز، کند (بروز ناهنجاري را در فرد فراهم می

بـه  نیز اند و هر تعریف انواده مطرح کردههاي متعددي براي خنظران تعریفصاحب

هاي اساسی توان خانواده را با نظر به ویژگیبعدي از ابعاد خانواده نظر داشته است. می

هاي اجتماعی است که براسـاس  ترین سازمان خانواده از عمومی«آن چنین تعریف کرد: 

اسـناد یافتـه    گیرد، در آن مناسـبات خـونی یـا   ازدواج بین یک مرد و یک زن شکل می

خـورد، معمـوالً داراي نـوعی اشـتراك مکـانی اسـت و       (پذیرش فرزند) به چشـم مـی  

 . )13، ص1385 فر، ساالري( »کارکردهاي گوناگونی را برعهده دارد

اي مناسـب بـراي تـأمین    ترین نظام در جوامع بشري، منظومـه خانواده به عنوان مهم

هـاي  سالم، کارآمد، معتقـد بـه ارزش   نیازهاي اعضا و بستر مناسبی براي پرورش نسلی

هاي اخیر، نظـام  ساز تأمین نیازهاي اساسی بشر است. در سالو زمینه ،دینی و اجتماعی

بـا مشـکالت و    خانواده به علت تحوالت فرهنگی، اجتماعی، صنعتی، علمی و ارزشـی 

آداب و هـا،   خلـق هـا،  رو شده است. تزلزل بسـیاري از سـنت   هبهاي متعددي روچالش

به صورت جدي، کارآمـدي   ؛اورهایی که عامل تقویت، استحکام و تعادل خانواده بودهب

 ).225، ص1382خانواده را تهدید کرده است (عامري و همکاران، 

اي عناصر اصـلی جامعـه را دربـردارد و انعکـاس فراینـدهاي      آینه  همچون ،خانواده

توان در عین حال، تأثیر شدیدي بر جامعه دارد و می ؛بهنجار و نابهنجار اجتماعی است

 پذیر اسـت گفت که تحقق جامعه سالم و کارآمد در پرتو خانواده سالم و کارآمد امکان

اي اسـت کـه بـا پایبنـدي     خانواده کارآمد، خـانواده « ).2، ص1388پاریزي، صفورایی (

ینه کشف و پـرورش  اعضاي آن به اعتقادات دینی و رعایت حقوق و اخالق اسالمی زم
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 همـان، ( »هاي آنان را در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاري فراهم کندها و تواناییقابلیت

  .)10ص

، شاخص مناسبی براي سنجش کارآیی افـراد  خود کارآیی خانواده در تحقق وظایف

دچـار اخـتالل عملکـرد، رو بـه      يهـا اي که در آن خانواده. سالمت جامعهاستجامعه 

زیرا اختالل در کارآیی خانواده مشکالتی را در  ؛ند، در معرض تهدید استافزایش هست

کند و در صورت تشدید مشکالت، خانواده را به سـمت فروپاشـی   منظومه آن ایجاد می

حکایـت از   هـاي اخیـر،  ع مختلف طـی دهـه  دهد. افزایش نرخ طالق در جوامسوق می

در گزارش سازمان ثبـت احـوال کـل     ).1378نژاد، ها دارد (نوابیکارآیی مختل خانواده

، 6/52، روسـیه  2/53در فرانسـه    ) آمده است: نسبت آمار ازدواج و طالق1391کشور (

 3/20، ترکیـه و اردن  2/21، چـین  8/35، ژاپـن  2/41، اسـترالیا  3/46، کانادا 8/48آلمان 

ل ؛ سـا 3/8، 1385؛ سـال  8/9، 1383ازدواج و طالق در سال  در ایران نیز نسبتاست. 

ــال  0/8، 1387 ــال 5/6، 1389؛ س ــال   5/5، 1391؛ س ــاه اول س ــه م  4/5 ،1392و در ن

  باشد.  می

سـت.  رابطه و تأثیر خانواده و اعضـاي آن دوسـویه و داراي ماهیـت شـفادهندگی ا    

ترین و تأثیرگذارترین اعضاي خـانواده هسـتند کـه سـالمت آنهـا زیربنـاي       والدین مهم

و اختالفـات زناشـویی    روابـط ناسـالم زوجـین   د. باشـ سالمت و کارآمدي خانواده می

تواند کیفیت عملکرد خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی را تقلیل دهد نشده، می حل

وجود تعارض در خانواده، شـکاف دینـی و فرهنگـی پـدر و      ).432، ص2011(بندورا، 

نزدیکـی   ،از سوي دیگـر  ؛گردد فرزندانتواند باعث استرس تجربه شده توسط مادر می

پدر و مادر و عدم وجود درگیري میان آنان باعث کاهش خطر ابتال به مشکالت روانی 

  ).200، ص2011شود (کریستا، براي نوجوانان نسل دوم و سوم می

عوامل مؤثر بر کارآمدي خانواده به قدري فراوان است که بـراي مقابلـه بـا عوامـل     

هاي تقویت یـا  واده، شناسایی زمینهزا و محافظت از هویت ملی و دینی نظام خانآسیب

هاي کارآمدي خانواده در سطح ملی و تضعیف کارآمدي آن، معرفی و آموزش شاخص

اي از مسائل روانی، اجتماعی، این عوامل در گسترهالمللی ضرورت پیدا کرده است.  بین

تواننـد بـه نـوعی    گیرند و هر کدام مـی معنوي جاي میو  جسمانی ،فرهنگی، اقتصادي

) کـه همـه آن عوامـل    1370 ارآمدي خانواده را تقویت یا تضعیف کنند (سـاروخانی، ک
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  شوند.تحت عنوان سالمت و بهزیستی جمع می

از دیرباز مورد توجه مطالعات  ،اینکه بهزیستی چیست و به چه عواملی بستگی دارد

ا آن و هاي مرتبط بـ چرا که نوع تعریف ما از بهزیستی بر تمام حوزه ؛انسانی بوده است

گـذارد (دسـی و ریـان،      هاي فرزندپروري نیز اثر مـی حتی تعامالت درون خانه و روش

رضـایت فـرد از زنـدگی، شـرایط      عبـارت اسـت از   ،بهزیسـتی ). 186، صالف م2008

کنـد  زندگی می اساس آنهاهایی که فرد برفرهنگی و فکري، اهداف، انتظارات و دغدغه

 انسجام همـه  معناي به بهزیستی). 2008سان،  سوكبه نقل از  ؛1999(دینر و همکاران، 

بهزیسـتی   .)1980، ص2003(گومز و فیشر،  است معنوي بعد جمله از فردوجود  ابعاد

  شناختی و بهزیستی معنوي از انواع بهزیستی هستند. ی، روانذهنی، هیجانی، اجتماع

 ايجامعه به رسیدن براي اولین گام ،آن تعریفو  مفهوم بهزیستی معنويتبیین دقیق 

 و نیز ،رود می شمار موضوع به این چالش ترینمهم ،در عین حالو  است سالم افراد با

در آنهـا   نـاتوانی  ،حاضـر  زمان تابهزیستی معنوي  به مربوط مطالعات ایرادهاي از یکی

 دیـن و  معنویـت  تنیـده  درهمو  ماهیت پیچیده .است بوده معنویت مختلف ابعاد تجزیه

 کارسـون، اسـت (  شـده  سردرگمی درنتیجهو  دو این تساوي ةدربار سوءبرداشت باعث

  .)22، ص1391، و همکاران عباسی؛ به نقل از 1993 هالستید،و  امبلن ؛1989

 این ، اما)705، ص2003 فري،جود ندارد (و معنویت تعریف در اجماعی هیچ گرچه

 اسـت  معنویـت  مفهـوم  یـک خـرده   معنـوي  بهزیسـتی  کـه  دارد جـود و عمومی اجماع

، سـالمتی براسـاس ابعـاد خـاص     ي پیشـین ها در طول دهه .)22، ص1999 مراویجال،(

پیشـنهاد گنجانـدن بعـد بهزیسـتی      وسالمت جسمی، روانی و اجتمـاعی تحلیـل شـده    

نظران داده شد که به مرور زمان مورد  در مفهوم سالمت، از سوي برخی صاحب 1معنوي

ـ   هـاي  توجه سـردمداران امـر سـالمت جامعـه در دولـت       ه اسـت گونـاگون قـرار گرفت

 ).  25، ص1387امیدواري، (

وجود داشته هاي پیامبران الهی و فیلسوفان بزرگ  موضوع بهزیستی معنوي در آموزه

آن را  ،که سازمان بهداشت جهانی در مقدمه پروژه سال یاد شده 2000اما تا سال  ،است

طی برنامه وسیع بهداشتی براي کشورها در حال توسعه در نظر گرفت و سـالمت روان  

                                                   
1. Spiritual Health 
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کمتـر   ،دمورد بررسی قرار دا 1زیستی، روانی، اجتماعی و معنوي را از چهار بعد اساسیِ

اخیر مـورد   هاياین زمینه تنها در سال  وهش در. پژبودمورد بحث و تحقیق قرار گرفته 

  ار گرفته است.محققان قرجدي توجه 

از آن جهت است کـه بـه عنـوان جـزء مهمـی از کیفیـت        2اهمیت بهزیستی معنوي

). بهزیستی معنوي 80، ص2011زندگی و مرتبط با سالمت است (جانسون و همکاران، 

تـرین بعـد   همچون سالمت جسمی، روانی و اجتماعی مهم ؛در کنار ابعاد دیگر سالمتی

تواننـد عملکـرد مـورد    نمـی  ابعاد دیگر سـالمت  بهزیستی معنوي،سالمتی است. بدون 

یر نیسـت  پـذ انتظار را داشته باشند و رسیدن بـه سـطح بـاالي کیفیـت زنـدگی امکـان      

). طرفداران نقش معنویت در بهبـود سـالمت   159، ص1390(عصاررودي و همکاران، 

هاي متعددي براي برقراري ارتبـاط بـین دو مفهـوم    فردي، تالش روانی و سازگاري بین

انـد. بهزیسـتی معنـوي را    سالمتی و معنویت، تحت عنوان بهزیستی معنـوي انجـام داده  

دار، اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی  اتوان ارتباط با دیگران، زندگی هدفمند، معن می

 دیگـري،  ).69، ص1388به نقـل از دهشـیري،    ؛2003تعریف کرد (هاوکز و همکاران، 

گـرش و  ك فرد از معنویت و حس خوب بودن کـه از ن درجه دررا به  بهزیستی معنوي

در تعریف دیگـري  ). 2013، گیرد، تعریف کرده است (سوربیعزم معنوي سرچشمه می

عبارت است از برخورداري از حس پذیرش، احساسـات   ؛بهزیستی معنوي«آمده است: 

و مثبت، اخالق و حس ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت حاکم و برتر قدسی، دیگـران  

یند پویا و هماهنگ شناختی، عـاطفی، کنشـی و پیامـدي شخصـی     اخود که طی یک فر

 ).22، ص1391 ،و همکارانعباسی ( »آیدحاصل می

بـه بـاطن    توجه و اهتمام«است از: بهزیستی معنوي از منظر قرآن و روایات عبارت 

آراسـتن آن  هاي نظري و عملی دین، پیراستن نفس از تعلق به مادیات و تعالیم و آموزه

به روحانیت احکام دین مبین اسالم، در پرتو توجه و تدبر خالصانه و زینت دادن آن به 

نورانیت جاري و ساري در نظام آفرینش و از رهگذر طهـارت و خلـوص عارفانـه؛ از    

ساحت حقیقی و زیربناي اصلی معنویت را باید در باطن خود انسـان جسـتجو    ،رو این

. بهزیستی معنوي به عنوان یک بعد فراموش شـده از  )62ص ،1390زاده، جعفري( »کرد

                                                   
1. BiopsychosociosprituaI 

2. Spiritual Wekk – being 



  1393 پاییز و زمستان/ 15/ ش8شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  92

  

 1دینـی فطرت بشر با پذیرش هر دینی و یا حتی بی« ؛سالمت، ریشه در فطرت بشر دارد

  ).191، ص1388مکارم شیرازي، » (دارد رایش به کمک از یک قدرت باالترگ

  ضرورت

افراد توجه کـرد.   به ماهیت معنویت در 2شناس به نام موبرگیک جامعه ،1960از سال 

در کنفرانسی در مورد پیري دعوت شد و در  ،به کمیته فنی بهزیستی 1971وي در سال 

هایی براي مطالعه بهزیستی معنوي آغاز به کار کردند. مـوبرگ اظهـار   آن کنفرانس گروه

 ؛رسـد داشت که پژوهش در مورد بهزیستی معنوي امري مهم و ضـروري بـه نظـر مـی    

شـناختی نیـز مـورد     باید روابط بین بهزیستی معنوي با سـایر متغیرهـاي روان   ،همچنین

را بر آن داشـت کـه در تعریـف     3مطالعه قرار گیرد. این مسائل سازمان جهانی بهداشت

ابعاد وجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتمـاعی و معنـوي اشـاره کنـد و بعـد      

وسـت، ترجمـه   تکامل انسان مطـرح سـازد (  یعنی بعد معنوي را نیز در رشد و  ؛چهارم

  . )26، ص1390زاده، به نقل از جعفري ؛1383شهیدي و سلطانعلی، 

که شود د، موجب میدارفرهنگ دینی نیز به واسطه تأثیر عمیقی که بر افراد با ایمان 

ایمان و باورهاي دینی  تر شود. ها و عالیق آنها به هم نزدیکها، انتظارات، ارزشنگرش

طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر همـه ابعـاد        عنوان یک نگرش اصلی و محوري، بـه به 

مانند هدف زنـدگی، ابعـاد اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي زنـدگی و        ؛شخصیت فرد

ماننـد   ؛تـري هـاي جزئـی  هاي فرد نسبت به شغل، ازدواج، تحصیل و حتی جنبهدیدگاه

، همکارانآذربایجانی و است ( تفریحات، عالیق و ترجیحات رفتاري در زندگی اثرگذار

1382(.  

کودك  ـبسیاري از تحقیقات کارآمدي خانواده در مراحل اولیه بر روابط پدر و مادر

ضـرورت دارد   ،رو از این )؛439، ص2011و روابط زوجین متمرکز شده است (بندورا، 

مسائل فردي دخیل در کارآمدي خانواده همچون بهزیستی معنوي نیز مورد بررسـی  که 

، اهمیت وجود بهزیستی معنوي در دانشجویان و طالب، تأثیر آن بر همچنین ؛قرار گیرد

هاي مرتبط با عوامل فردي کارآمدي خانواده و فقدان کارآمدي خانواده، کمبود پژوهش
                                                   

  .)65عنکبوت، (  لَه مخْلصینَرکبوا فی الْفُلْک دعوا اللَّه  فَإِذَا. 1

2. Moberg 

3. WHO 
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هـاي  با موضوع ارتباط بین کارآمدي خانواده و بهزیستی معنـوي، از ضـرورت   پژوهش

  پرداختن به این موضوع است.

  پژوهش یهفرض

بین کارآمدي خانواده با بهزیسـتی معنـوي دانشـجویان و طـالب متأهـل کارشناسـی و       

  داري وجود دارد. امعنمثبت کارشناسی ارشد دانشگاه و حوزه علمیه قم رابطه 

  روش

عبـارت   ؛جامعه آماري این پـژوهش  .استهمبستگی  ـ  توصیفیاز نوع حاضر پژوهش 

در مقطع  1392-93که در سال تحصیلی  متأهل رد و زناست از دانشجویان و طالب م

علمیه شهر  هايحوزه و سطح دو یا سطح سهها  کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشگاه

نفـر از آنـان    391گیـري در دسـترس    مشغول به تحصیل بودند کـه بـا روش نمونـه    قم

   انتخاب شدند.

  ابزارهاي پژوهش

و  1صـفورایی پـاریزي   کارآمدي خانوادهپرسشنامه  از دو اطالعات آوريبراي جمع

سؤالی سنجش کارآمـدي خـانواده    79پرسشنامه  .استفاده شد دهشیري بهزیستی معنوي

) تهیه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه داراي سـه  1388توسط صفورایی پاریزي (

گانـه داراي  هـاي سـه  شاخص بینشی، اخالقی و حقوقی است که هر کـدام از شـاخص  

هـا عبارتنـد از:   دهنـد. ایـن مؤلفـه   هایی هستند که مجموعاً ده مؤلفه را تشکیل میمؤلفه

 ؛هـا و مرزهـا  ) نقـش 3 ؛منـدي بینـی و رضـایت  ) خوش2 ؛ازدواج و رضایت جنسی )1

) تعهـد و  7 ؛بینی و اعتمـاد متقابـل   ) واقع6 ؛) فرزند و فرزندپروري5 ؛مدیریت مالی )4

) صـمیمیت، همـدلی و   10گیـري مـذهبی و    جهت) 9 ؛) کنترل رفتار8 ؛پذیريمسئولیت

  فکري. هم

 »بسـیار زیـاد  «تا  »بسیار کم«اي از شیوه پاسخگویی به سؤاالت، لیکرت چهار درجه

سانی درونی براسـاس آلفـاي   ضریب هم)، 1388( صفورایی پاریزياست. طبق گزارش 

                                                   
1. S.FEQI (Safurayi, Family Efficiency Questioner based on Islamic View). 
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%) 892%)، شاخص اخالقی (859%)، شاخص بینشی (891کرونباخ براي کل پرسشنامه (

سـازي   اعتبار پرسشنامه از طریق دونیمـه  ،همچنین ؛باشد%) می767و شاخص حقوقی (

%) 833سازي گاتمن ( %) و براساس ضریب دونیمه834براساس ضریب اسپیرمن براون (

  ). 154، ص1388، صفورایی پاریزيبه دست آمده است (

ي انجمـن  ) براساس مدل پیشنهاد1388پرسشنامه بهزیستی معنوي توسط دهشیري (

شامل  ؛هاي تهران ساخته شده است) در بین دانشجویان دانشگاه1975ملی بین مذاهب (

اسـت.   »کـامالً مخـالفم  «تا  »کامالً موافقم«از اي درجه پنجسؤال با مقیاس لیکرت  چهل

) ارتباط 2 ؛) ارتباط با خدا1مقیاس به این ترتیب است:  خرده چهاراین پرسشنامه داراي 

) ارتبـاط بـا دیگـران. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ کـل        4) ارتباط بـا طبیعـت و   3 ؛با خود

%)، 89%)، (93هـا بـه ترتیـب برابـر بـا (     مقیـاس  %) و ضرایب آلفاي خرده94پرسشنامه (

%) بود. همبستگی مثبت و معنادار نمـرات پرسشـنامه بـا نمـرات مقیـاس      80%) و (81(

راي ي معبـد نشـانگر روایـی همگـ    ون دینداربهزیستی معنوي، رضایت از زندگی و آزم

همبستگی منفی و معنادار نمرات پرسشنامه با نمـرات اخـتالل    ،همچنین ؛پرسشنامه بود

روانی نشانگر روایی واگراي پرسشنامه بود. نتایج تحلیل اکتشافی و تأییدي نیز نشـانگر  

  .)73، ص1388، و همکاران دهشیريروایی سازه پرسشنامه بود (

هـاي پراکنـدگی، ضـریب همبسـتگی     هاي مرکـزي، شـاخص  شاخصها توسط داده

بینـی کارآمـدي خـانواده توسـط ابعـاد و      پـیش  بـراي پیرسون، رگرسیون گـام بـه گـام    

) مـورد تجزیـه و   20(نسخه  SPSS افزار و با کمک نرم هاي بهزیستی معنويزیرمقیاس

  .تحلیل قرار گرفت

  هایافته

 نفر 49اند. % را زنان تشکیل داده48% پاسخگویان را مردان و 52 ؛براساس نتایج تحقیق

%) در مقطـع  3/34نفر ( 132ارشد دانشگاهی،  کارشناسیگویان در مقطع  پاسخ%) 7/12(

%) 2/38نفر ( 147%) در مقطع سطح سه حوزوي و 8/14نفر ( 57کارشناسی دانشگاهی، 

نفر  60. به لحاظ سن، )1دول(جاند  در مقطع سطح دو حوزوي مشغول به تحصیل بوده

 34تا  25%) بین 4/59نفر ( 232اند، سال سن داشته 25%) از پاسخگویان کمتر از 3/15(

 .و بـاالتر بودنـد   40%) بـین  5/9نفـر (  37سـال،   39تـا   35%) بـین  9/15نفر ( 62سال، 
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 .)1(جـدول   اسـت  79/5سـال بـا انحـراف معیـار      52/30هـا   میانگین سـنی آزمـودنی  

  آمده است. 3و  2توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه در جدول  هاي شاخص

) r=611/0براساس نتایج پـژوهش، بـین کارآمـدي خـانواده بـا بهزیسـتی معنـوي (       

بهزیسـتی  هاي آن نیـز بـا   ). همه شاخص4دار وجود دارد (جدول همبستگی مثبت معنا

همبستگی شاخص بینشی کارآمدي خانواده بـا  معنوي همبستگی مثبت و معنادار دارند. 

و  )r=479/0(است و این همبستگی در شـاخص حقـوقی   ) r=670/0(بهزیستی معنوي 

بین کارآمدي خانواده بـا هـر چهـار     ،همچنین ؛باشدمی) r=541/0(شاخص اخالقی در 

همبسـتگی  زیرمقیاس بهزیستی معنـوي همبسـتگی مثبـت معنـادار وجـود دارد. میـزان       

، رابطـه بـا   )r=554/0( ، رابطـه بـا خـود   )r=514/0(خانواده با رابطه بـا خـدا   کارآمدي 

بنابراین، فرضـیه پـژوهش    ؛باشدمی) r=415/0)، و رابطه با طبیعت (r=515/0(دیگران 

هاي کارآمدي خانواده دانشجویان و طالب، بیشترین میانگین به بین شاخصاثبات شد. 

ن متعلق به شاخص حقـوقی اسـت. در بـین    شاخص بینشی تعلق دارد و کمترین میانگی

هاي بهزیستی معنوي دانشجویان و طالب، بیشترین میانگین به رابطه با خـدا  زیرمقیاس

  تعلق دارد و کمترین میانگین متعلق به رابطه با خود است.

هـاي بهزیسـتی    بینی کارآمدي خانواده براسـاس مؤلفـه      جهت بررسی معناداري پیش

ارائـه   6و  5یون گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جـدول  معنوي از تحلیل رگرس

بینـی کارآمـدي خـانواده     دهـد؛ پـیش   نشـان مـی   کـه نتـایج جـدول    همچنان ؛ده استش

هـاي رابطـه بـا     زیرمقیاس ستی معنوي فقط در موردیهاي بهز ها براساس مؤلفه آزمودنی

). ایـن  =0001/0p≤ ،057/83F( معنـادار اسـت  خود، رابطه با خدا و رابطه بـا دیگـران   

کننـد      بینـی مـی   هـا را پـیش   %) از کارآمدي خـانواده آزمـودنی  6/39متغیرها در مجموع (

)6/39=R2 رابطه با خود، رابطه با خدا و رابطه بـا دیگـران بـه     سه متغیرِ). ضریب تأثیر

هـا از   با توجه به ایـن یافتـه   ،بنابراین ؛) استB=435/0و  469/0B= ،488/0=B(ترتیب 

رابطه با خـود، رابطـه بـا خـدا و      هاي زیرمقیاس ،بین چهار زیرمقیاس بهزیستی معنوي

کند. ضریب رگرسیون هر  بینی می ها را پیش ، کارآمدي خانواده آزمودنیرابطه با دیگران

ـ   می ،ترتیب ندیب ؛سه زیرمقیاس مثبت است ن توان گفت با افزایش مقدار هر یـک از ای

ـ   سه زیرمقیاس، کارآمدي خانواده طالب و دانشجوبان افزایش مـی  بـا   ،عکسریابـد و ب

یابـد. بیشـترین سـهم در     ها، کارآمدي خـانواده کـاهش مـی    این زیرمقیاسمقدار کاهش 
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و پس از آن رابطه با خدا و درنهایت رابطه  ،بینی کارآمدي خانواده را رابطه با خود پیش

  .دارد با دیگران
  ها شناختی آزمودنی العات جمعیتاط :1جدول 
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  )N=391هاي آن (میانگین و انحراف معیار مربوط به نمرات کارآمدي خانواده و شاخص: 2جدول 
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  )N=391هاي آن (لفهؤمیانگین و انحراف معیار مربوط به نمرات بهزیستی معنوي و م :3جدول 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  هاي آنهاماتریس همبستگی بهزیستی معنوي و کارآمدي خانواده و مؤلفه :4جدول 
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  هاي بهزیستی معنوي نتایج رگرسیون گام به گام نمره کارآمدي خانواده براساس مؤلفه :5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

  هاي بهزیستی معنوي ضرایب رگرسیون گام به گام میزان کارآمدي خانواده بر اساس مؤلفه :6جدول 

 

  

  

  

  

  گیريبحث و نتیجه

معنـوي در بـین   کارآمـدي خـانواده و بهزیسـتی    تعیـین رابطـه    ،هدف پژوهش حاضـر 

ها؛ بین کارآمدي خـانواده و بهزیسـتی   دانشجویان و طالب متأهل بود که براساس یافته

ها و ابعـاد  مؤلفه ،دار وجود دارد و بهزیستی معنويمعنوي همبستگی و رابطه مثبت معنا

  بینی کند.تواند کارآمدي خانواده را پیشآن می

مثبت و مفید بـا خـدا، خـود، دیگـران و      توان گفت که ارتباطن این یافته میدر تبیی

هـاي کارآمـدي خـانواده را در پـی دارد. معنویـت و      ها و شاخص طبیعت، بهبود مؤلفه

شـود افـراد بـراي    کند که باعـث مـی   بهزیستی معنوي یک سامانه باور منسجم ایجاد می

باعـث   وزندگی معنا پیدا کننـد، بـه آینـده امیـدوار باشـند و احسـاس حمایـت کننـد         

هـاي کارآمـدي   شود کـه همگـی از مؤلفـه   پذیري میلیتئوبینی، رضامندي و مس خوش

  خانواده هستند.

تکامل معنوي یکی از کارکردهاي خانواده است. تکامل زوجین و رسیدن به سعادت 

اینکه در منابع دینی تصـریح   ترین اهداف ازدواج از دیدگاه اسالم است.  اخروي از مهم

کـه  بدین جهـت اسـت   کند؛ نیمی از دین خود را کامل میشده است که فرد با ازدواج 
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تـرین  ویژه رشد شخصیت و کمال معنوي افراد است و کمال مهم به ؛ازدواج عامل رشد

تشکیل خانواده است. در تشکیل خانواده  خصوص ترین هدف زندگی انسان و بهو عالی

 ).276، ص1390شود (مطهري، چیز دیگري جایگزین آن نمی رشدي است که هیچ

پژوهشگر به هیچ تحقیقی که رابطه متغیرهـاي مـذکور را مـورد بررسـی قـرار داده      

جانسـون و همکـاران   هاي تحقیقـات  اما نتایج این پژوهش با یافته ؛باشد، دست نیافت

)، 1392دخـت و همکـاران (   ن)، حسـی 2007)، آمـرام ( 2008کـیم (   سان )، سوك2011(

   خوانی دارد.هم )1389( پور) و نقی1390عصاررودي و همکاران (

ه به عنوان جزئی از سالمت وابسـت را بهزیستی معنوي  ،)2011جانسون و همکاران (

به این نتیجه دست یافتند که بـین بهزیسـتی معنـوي،     به کیفیت زندگی بررسی کردند و

مطالعـه  شناختی رابطه مثبـت وجـود دارد.   هاي بهزیستی روانکیفیت زندگی و شاخص

) نشان داد که معنویت در خانواده با تقویت روابـط خـانوادگی و   2008سان کیم ( سوك

) دریافت که 1996نویسد: نظرسنجی گالوپ (بهزیستی خانواده ارتباط مثبت دارد. او می

دهندگان گزارش دادند که روابط خانوادگی آنها با دیـن و   از پاسخ درصد 75نزدیک به 

گویند که مذهب در خانواده آنها می دهشتاد درصمعنویت تقویت شده است و بیش از 

  مهم است.

) رابطه هوش معنوي و بهزیستی معنوي بـا کیفیـت   1392دخت و همکاران (حسین

ایـن  . نتـایج  نـد ا زندگی و رضایت زناشویی در گروهی از زنان و مردان را بررسی کرده

د که بین هوش معنوي و بهزیستی معنوي با کیفیت زندگی و رضـایت  دانشان پژوهش 

) گـزارش  1390عصـاررودي و همکـاران (  زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

سالمت معنوي با رضایت از زندگی ارتباط مثبت معناداري دارد. رضـایت از   که کردند

ه سالمت معنوي بـاالتر، بیشـتر   زندگی در افراد متأهل نسبت به مجرد و در افراد با نمر

) رابطه بهزیستی معنوي، عملکرد خانواده و کیفیت زندگی در زنـان  1389پور ( بود. نقی

مبتال به سرطان سینه در سه گروه جراحی حفظ سینه و جراحـی ماسـتکتومی بـا زنـان     

هم در مباحـث   ،بین بهزیستی معنوي و کارآمدي خانواده ،بنابراین ؛سالم را بررسی کرد

دار نظري و هم در نتایج این پژوهش و تحقیقات گذشته، رابطه و همبستگی مثبت معنـا 

معنویت و بهزیستی معنوي در دانشجویان و طالب رو، الزم است که  از این. وجود دارد

کننده کارآمدي خانواده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تـا شـاهد    بینیبه عنوان پیش

  اجتماعی بیشتر آنان باشیم. کارآمدي فردي، خانوادگی و
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