
Journal of Health

Vol. 8, No. 2, Spring Supp. 2017, Pages 191-203

The Role of Psychological Hardiness, Patience and Islamic
Optimism in Predicting Marital Satisfaction of Nurses (Based on

Islamic Attitude)

Basharpour S1, Porzoor P*2, Moazedi K3

1. Associate Professor of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of
Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2. Ph.D Student of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh
Ardabili, Ardabil, Iran
33. Instructor in Department of Theology, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
*Corresponding author. Tel: +989144505141, Fax: +984533510132, E-mail: p.porzoor@gmail.com

Received: Nov 11, 2015 Accepted: Apr 14, 2016

ABSTRACT

Background & objectives: Stress and difficult conditions in some occupations (e.g.nursing)
severely impaire marital and family relations. The present study aims to investigate the role
of psychological hardiness, Islamic optimism and patience in predicting marital satisfaction
of female nurses.
Methods: This research was a descriptive cross-sectional study. The research population

included all married female nurses working in Ardabil governmental hospitals where 144
female nurses were selected by multistage cluster sampling method in 2014. Standard
questionnaires were used for data collection. Data were analyzed by descriptive statistics
(mean and standard deviation) and inferential statistics consisting of pearson correlation
coefficient and multiple regressions using SPSS v.16.
Results: The results showed that psychological hardiness (r=0.49), Islamic optimism (r=0.43)
and patience (r=041) have significant positive relationships with marital satisfaction. Multiple
regression analysis showed that 34.6% of nurses' marital satisfaction is explained by
psychological hardiness, optimism and patience (p<0.001).
Conclusion: Based on the findings, conflicts in married nurses' life can be controlled by
training and strengthening psychological hardiness, optimism and patience, and avoiding
interference of occupational stress on family and marital relationships by adopting these
psychological approaches.
Keywords: Psychological Hardiness; Islamic Optimism; Patience; Marital Satisfaction,
Nurses.
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قدمهم
سـالمت درکننـده تعییننقشفردهرشغلوحرفه

ــی ــتاري. داردويروان ــاغلیازپرس ــتمش ــهاس ک
روبـه کـار محیطزايتنشومتعددعواملباهمواره

بـا کـه اسـت ايگونـه بـه شغلاینماهیت. استرو
ایـن ازکـدام هرواستارتباطدرهانقشازترکیبی
پرسـتار بـراي رازیـادي مسؤولیتونقشهافعالیت
شـبانه مـدت تمامدرپرستاران). 1(شودمیموجب

ــهکــاريمختلــفيهــاشــیفتدرروز ازمراقبــتب

ــاران ــتغالبیم ــداش ــاعاتودارن ــوالنیس ــارط وک
درمختلفـی مشکالتبروزباعثخوابازمحرومیت

توجـه باپرستاريشغلواقعدر). 2،3(شودیمهاآن
بـراي راخاصـی مشـکالت ومسـائل خـود، ماهیتبه

ــهخــودشــاغلین ــالب ــهداشــتهدنب ــیک ــلازیک قاب
باشـد مـی زناشـویی رضایتوضعیتآنها،ترینتوجه

تــــرین  یکــــی از مهم). رضــــایت زناشــــویی، 4(
.)5(عملکرد سالم نهاد خانواده اسـت يهاکنندهتعیین

رضامندي زناشویی وضعیتی است که عبارتی دیگر، به 

چکیده
کند. تنش و شرایط دشوار در برخی از مشاغل از جمله پرستاري، روابط خانوادگی و زناشویی را به شدت مختل میزمینه و هدف: 

ـ بینـی اسـالمی در پـیش   بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرسختی روان شـناختی، صـبر و خـوش    ی رضـامندي  بین
زناشویی پرستاران زن انجام گرفت.

تـی  هاي دولجامعه آماري این پژوهش کلیه پرستاران زن متأهل بیمارستانمقطعی بود.-اي توصیفیاین پژوهش مطالعهروش کار: 
اي انتخاب شدند. گیري خوشه اي چندمرحله پرستار زن، به روش نمونه144که از این میان تعداد بودند1393شهر اردبیل در سال 

ها از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخص هاي آمار توصیفیآوري دادهبراي جمع
تجزیه و تحلیل SPSS-17میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بر روي (

شد.
) بـا  =41/0r() و صـبر =43/0r()، خـوش بینـی اسـالمی   =49/0r(نتایج این پژوهش نشان داد کـه سرسـختی روان شـناختی   ها: یافته

درصد رضامندي زناشـویی  6/34تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که رضامندي زناشویی رابطه مثبت معناداري دارند. نتایج
).>001/0p(ش بینی اسالمی و صبر تبیین می شودپرستاران براساس سرسختی روان شناختی، خو

هاي پژوهش حاضر، می توان از طریق آموزش و تقویت سرسختی روان شناختی، خوش بینی و صبر، از با توجه به یافتهگیري: نتیجه
وسط آنها، از دخالت تعارضات موجود در زندگی زناشویی پرستاران متأهل جلوگیري نموده و با اتخاذ این رویکردهاي روانشناختی ت

و زناشویی پرهیز نمایند. هاي شغلی به روابط خانوادگیدادن تنش
سرسختی روان شناختی، خوش بینی اسالمی، صبر، رضامندي زناشویی اسالمی، پرستارانواژه هاي کلیدي: 
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بودن در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم
ـ  ایـن درحـالی  .)6(داحساس شادمانی و رضایت دارن

ازمشاغلازبرخیدردشوارشرایطوتنشست کها
کارآمـدي بـر جـدي منفـی اثـرات پرسـتاري، جمله

وخانوادگیطروابوگذاردمیفردروانیوجسمانی
شـواهد ). 7(کنـد میمختلشدتبهراوياجتماعی

محـیط يهااسترسکهاستاینگویايهمپژوهشی
عمـر طـول وبقـا رضـایتمندي، بـراي تهدیديکاري

).7،8(شودمیمحسوبزناشوییروابط
کارشناسان امـور خـانواده عوامـل مختلفـی را بـراي      

نــدگی ســازي رابطــه زناشــویی و رضــایت از زپربــار
آمـار روزافـزون طـالق،   .کننـد زناشویی مطرح مـی 

نشـانگر  نیـز خشونت خانوادگی و اختالفات خانوادگی
رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی آن است که

ینشان دادند که عـوامل ا هبرخی پژوهش). 9(نیست
رابطـۀ هاي هیجـانی، واکنشهمچون میزان همکاري،

رابطۀ فـردي  وستان،خانوادگی با خویشان همسر و د
وضـعیت اقتصـادي و مـدیریت    با خویشاوندان خـود، 

ــالی، ــات  امــور م رابطــۀ جنســی،چگونگی گــذران اوق
آداب و فراغت و باورهاي مذهبی و عمـل بـه آنهـا،   

تفاهم فکري و شناختی،ارضاي عاطفی،سنن اجتماعی،
از جمله عوامـل مـؤثر بـر    میزان تحصیالت و زیبایی،

). 10(دشوشویی محسوب میرضایت از زندگی زنا
ییزناشــويمــرتبط بــا رضــامنديرهــایاز متغیکــی

سرسـختی را  ا کوباسـ اسـت. یروان شناختیسرسخت
دانـد کـه در مواجهـه بـا     یک ویژگـی شخصـیتی مـی   

حوادث فشارزاي زندگی به عنوان یک منبع مقاومـت  
ــی   ــل م ــافظ عم ــپر مح ــدو س ــختی .)11(کن سرس

شـیوة  شخصـیتی، روانشناختی به عنوان یـک ویژگـی  
رویارویی با مسایل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار

بینانه دهد و باعث تقویت و پرورش دیدي خوشمی
).12(دشومیي روانیهابه استرس

نشـان داد  و همکاران 1کسونیارمطالعهبه طوري که 
ـ فیک،یروان شناختیکه سرسخت افـراد را  یزنـدگ تی

1 Eriksson

ـ مـی قـرار ریتحت تأث ـ در تحق2ناکـانو ).13(ددهن قی
از بـروز  ینشـان داد کـه سرسـخت   یخود با زنان ژاپن

). 14(دکنمیيریجلوگیجسميهاو نشانهیافسردگ
نشان داد که نیز و همکاران 3والترودنتایج پژوهش 

سرســخت از زنــدگی و همسرشــان هــايیآزمــودن
بـا دیگـران   بـاالیی سازگاري ي دارند و رضایت بیشتر

در زندگی گزارشبیشتريطلوب و تغییرات مداشته
در حالی که زنان غیرسرسـخت بـرعکس   کردند،می

نشان دادنـد کـه   نیز و همکارانیرمضان). 15(بودند
به طور يعاديهازوجیروان شناختینمره سرسخت

طــالق و یاضــمتقيهــابــاالتر از زوجيدارمعنــی
).16(دمراجعه کننده به مشاوره بويهازوج

مطـرح در  ییرهایاز متغیکیه عنوان بزینینیبخوش
ـ یتوانـد  یمـ مثبـت، یشناسحوزه روان از عوامـل  یک

بینی بـه یـک انتظـار    باشد. خوشییزناشويرضامند
اشاره دارد که فرد بر اساس آن احسـاس  یافتهتعمیم

نتایج خوشایند رخ کند هنگام رویارویی با مشکالت،می
شـناختی  هـاي روان بینی بـا ویژگـی  خوشخواهد داد.

تواند نقشی در گوناگونی رابطه دارد که هر کدام می
در منـابع  .داحساس رضایت از زنـدگی داشـته باشـن   

دهند که سـه  ناگونی نشان میشواهد گونیزاسالمی
تفسیر مثبـت  هاي مثبت زندگی؛توجه به جنبه:مؤلفه

نـد توانمـی ، انتظار مثبت نسبت بـه آینـده  ؛ارویداده
).17(بینی باشندشدهندة مفهوم خوشکل

در مورد بـدبینی در روابـط زن و   و همکاران4هنري
هایی کـه دیـدگاه بدبینانـه    زوجکنند،میمرد مطرح

دارند به میزان زیـادي در معـرض تسـخیر هیجـانی     
دهـد  مـی کارهایی که همسرشان انجـام قرار دارند،

نمایـد و هـر   میدلسردایناراحت و آنان را عصبانی،
نقایصـی  تـی همسرش بـه طـور ذا  کند،میکدام فکر

ــر داد  ــا را تغیی ــوان آنه ــا). 18(دارد کــه نمــی ت جینت
ـ یمتعدد ارتباط متقـابل يهاپژوهش يهـا سـبک نیب

2 Nakano
3 Rhodewalt
4 Henry
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يهـا و سـبک ییزناشـو تیمطلـوب بـا رضـا   ياسناد
ییزناشـو يهـا یو نـاراحت یتیبـا نارضـا  یمنفياسناد

نتایج ی نیزداخلیدر پژوهش). 19-21(نشان داده اند
مطلـق گران،یدر تعامل با دينگریکه قطعشان دادن

ندهیامور و حوادث آبینیپیشدر ينگریقطع،ينگر
ـ  ينگریو قطع بینـی پـیش عوامـل ،یدر حـوادث منف

).22(هستندییزناشوتیرضايبرايرومندیکننده ن
ییزناشـو يتوانـد در رضـامند  مـی کهيگریدریمتغ

ــاري)بر(صــبراســت.صــبرنقــش داشــته باشــد، دب
را ابزاري براي مهار خشم و بـه  مفهومی است که آن

پذیري افـراد و حفـظ   کاهش میزان آسیبدنبال آن،
صــبر از جملــه  ). 23(داننــدآرامــش روانــی مــی  

شناختی و راهبردهاي مذهبی اسـت  هاي روانویژگی
توان بر فشارهاي روانی روزمـره  که به کمک آن می

ــیب ــوو آس ــه نم ــ). 24(دزا غلب ــاز دنیهمچن دگاهی
یک ویژگی روانی و ثبـات درونـی اسـت    صبر،یقرآن

تـوان  که نتیجۀ آن مـدیریت احساسـات و هیجانـات،   
).25(ها و سخت کوشی در کارهاستتحمل سختی

در رضایت روانـی  صبروجود اهمیت غیرقابل انکاربا
در ارتباط با اثربخشی و روابـط ایـن متغیـر بـا     افراد،

اي قابل مالحظهد پژوهشیشواه،ییزناشويرضامند
هاي انجام گرفته در ایـن  پژوهشخورد.به چشم نمی

بخش صبر در کـاهش و مهـار   بر نقش رضایتزمینه،
در ثابـت نیحسـ انـد. هاي روانی تأکید کـرده آسیب
به این نتیجه دست یافت که آموزش صـبر  یپژوهش

بر افزایش شادکامی و کاهش افسـردگی و اضـطراب   
طامـه و همکـاران  همچنـین ایـزدي  . )24(مؤثر است

نشــان دادنــد کــه روش آمــوزش صــبر در کــاهش  
همکـاران شکوفه فـرد و  ). 26(پرخاشگري مؤثر است

صـبر  يهامؤلفهنیبیبر رابطه منفیدر پژوهشزین
مطالعــات یبرخــ). 27(کردنــددیــتأکيو پرخاشــگر

ریــو متغییزناشــوتیرضــانیبــيدارمعنــیرابطــه 
اند.گذشت را نشان دادهیعنیصبر به مفهوم کینزد

مشخص کردنـد کـه   متعدد يهاپژوهشکهي بطور
ـ یبشیرا پییشورابطه زناتیفیتواند کیگذشت م ین

شـواهد پژوهشـی   مطالب وتوجه به با).28،29(کند
زناشـویی رضـایت اهمیـت در نظر گـرفتن بافوق و

در اســترس شــغلی، ســالمتآننقــشوپرســتاران
محـیط درشدهارائهمراقبتکیفیتباًمتعاقروانی و

نقـش  بررسیمطالعه حاضر آنها، هدف توسطکاري
در یاسالمبینیخوشصبر و ،یروان شناختیسرسخت

.بودپرستاران زنییزناشويرضامندبینیپیش

روش کار
-هـاي توصـیفی  از نـوع طـرح  طرح پژوهشی حاضر،

ایـن و در انجام شـد 1393که در سال استمقطعی
بینـی خـوش صـبر و  ،یروان شناختیسرسختمطالعه

ـ يرهـا یمتغ ریــمتغییزناشـو يرضـامند ونیبــشیپ
ایـن آمـاري جامعـه .بـود مالك در نظر گرفته شده 

بیمارسـتانهاي متأهـل زنپرسـتاران کلیهراپژوهش
کـه اردبیـل پزشکیعلومدانشگاهدرمانی-آموزشی

ــلشــهردر ــهمشــغولاردبی ــارب ــد،ک تشــکیلبودن
دانشگاهاخالقکمیتهازمجوزکسبازپس. دادندمی

مسؤولینباهماهنگیهمچنینواردبیلپزشکیعلوم
نامه معرفیومجوزدریافتباپزشکی،علومدانشگاه

اردبیـل يهـا بیمارسـتان بـه رسمی اجـراي پـژوهش  
) N=240(آماريجامعهحجمبهتوجهبا. شدمراجعه

نمونـه حجمتعیینجدولزااستفادهباهانمونهتعداد
روشباکهشدبرآوردنفر144مورگانوکرجسی

. شـدند انتخـاب ايچندمرحلهايخوشهگیرينمونه
ــدین ــبب ــهترتی ــهدرک ــینازاولمرحل ــامیب تم

3اردبیـل شـهر درمـانی -آموزشـی يهـا بیمارستان
هرازدوممرحلهدروتصادفیصورتبهبیمارستان
هـر ازنهایتاًوبخش6تصادفیصورتبهبیمارستان

وشـده انتخـاب پرسـتار 8تصادفیصورتبهبخش
پژوهشـگر هـدف  سـپس . شـدند توزیعهاپرسشنامه

آگاهانـه رضـایت جلـب بـا ودادهتوضـیح رامطالعه
اینکـه بـر مبنـی آنانبهاطمیناندادنوهاآزمودنی

بـدون ومحرمانـه آنهـا طرفازشدهارائهاطالعات
ــامذکــر ــود،واهــدخن ــانازب کــهشــدخواســتهآن
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تکمیـل انفـرادي صورتبهودقتباراهاپرسشنامه
الزم .نگذارندپاسخبیراپرسشیتوانحددروکنند

زیـر نظـر پژوهشـگر   هـا به ذکر است که پرسشنامه
ــتان/  ( ــل بیمارس ــی) و در مح ــص روان شناس متخص

بـه ورودهـاي مـالك ي مربوطه تکمیل شد.هابخش
داشـتن و متأهـل بـودن،  زنپرسـتار املپژوهش ش

ازیکــیدرپرســتاريکــارســابقهســالیــکحــداقل
ســال، 40تـا 20ســنیدامنـه بیمارســتان،يهـا بخـش 

عــدم وســال15تــا3ازدواجزمــانیدامنــهداشــتن
. در بـود روانـی وجسـمانی گزارش هرگونه بیماري

از چهـار ابـزار   پژوهش براي گردآوري اطالعات،نیا
بــراي (از نــوع خــودگزارش دهــی بودنــدکــهریــز

از طراحان اجازه گرفتـه شـد)   هابکارگیري پرسشنامه
:استفاده شده است

اهوازیروان شناختیسرسختاسیمق) 1
نجاریـان و مهرابـی   این پرسشنامه توسـط کیـامرثی،  

ــد ــتهزاده هنرمن ــت. هی ــده اس ــابی ش ــاو اعتباری نی
ســاس براکــهباشــد مــیگویــه27پرسشــنامه داراي 

بـه نـدرت،  ،)0(هرگـز اي شاملنهیچهار گزمقیاس
ــات  ــاهی اوق ــات وگ ــتر اوق ــذار ) 3(بیش ــره گ ينم

پرسشنامه با پرسشنامه اضـطراب نیا). 30(شوندمی
ــردگ )،-55/0( ــنامه افسـ ــا پرسشـ ــا )،-62/0(یبـ بـ

ـ و بـا تعر )-55/0(ییپرسشنامه خودشکوفا سـازه  فی
ـ رابطه م)-51/0(یروان شناختیسرسختيا يداراعن
)01/0P< (دارد)نمره کل ایـن پرسشـنامه بـین    31 .(

اســت. در مطالعــه کیــامرثی و ابوالقاســمی81تــا 27
ــایی ا) 12( ــرایب پای ــض ــه دو روش نی ــنامه ب پرسش

ـ و آلفاي کرونباخ به ترتزماییبازآ 76/0و 84/0بی
آلفايمیزانحاضرپژوهشه است. دردست آمدبه 

کـه آمـد دستبه81/0مذکورپرسشنامهکرونباخ
.باشدمیپرسشنامهاینخوبپایاییورواییازحاکی

صبر) مقیاس2
ـ گونیاست که اهیگو25يصبر دارااسیمق بـا  هـا هی

شـده انـد.  یصبر طراحـ یقرآنيهااستناد به مولفه
ایـن مقیـاس بـر روي    براي تعیین روایی و پایایی آن،

نتـایج  .دانشجوي دانشگاه شیراز اجرا شده اسـت 350
هـا  تحمل سـختی (متعالی شدنعامل5،یتحلیل عامل

شــکیباییهــدف واالتــر)،هیــابی بــمنظــور دســتبــه
پذیرش (ها)، رضایتآوري در سختیبردباري و تاب(

پایداري در انجام امور)و(استقامتوضعیت موجود)،
را هـاي درونـی)  ایجاد وقفه در مقابل خواسته(درنگ

مقیاس صبر آشکار کـرده اسـت.  هاي به عنوان مؤلّفه
درصد 52دهندة توضیح،مجموعصبر در يمؤلّفه5

25بـین پرسشنامه صبرکلنمرهاست.لواریانس ک
از طریـق  پرسشـنامه هـاي  پایایی مؤلّفه.است125تا

محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب،براي مؤلّفۀ
ــدن  ــالی ش ــکیبایی ،84/0متع ــۀ ش ــۀ 67/0مؤلّف ،مؤلّف

و مؤلّفـۀ درنـگ   61/0اسـتقامت ،مؤلّفـۀ 60/0رضایت
ــردن  ــده اســ  68/0ک ــبه ش ــن). در27(تمحاس ای
پرسشـنامه کـل برايکرونباخآلفايمیزانپژوهش

.آمددستبه79/0
یاسالمبینیخوشپرسشنامه) 3

سـاخته  بینی اسـالمی توسـط نـوري   خوشپرسشنامه
هاي توجه به جنبه(مؤلفه3پرسشنامهاین شده است.

21انتظـار مثبـت)   تفسیر مشکالت و رویدادها،ت،مثب
). در این پرسشـنامه  32(گزاره دارد60زیر مؤلفه و 

است و 60کند، میحداقل نمره اي که یک نفر کسب
است. نمره باالتر نشان 300حداکثر نمره قابل کسب 

بـراي سـنجش اعتبـار    بیشتر است. بینیخوشدهنده 
ســازي و نیمــهدواز تعیــین ضــریب آلفــا،پرسشــنامه

ضریب آلفاي کرونبـاخ  استفاده شده است.ستگیهمب
بـه  86/0و 80/0، 92/0در سه مرحله اجرا به ترتیب 

پرسشنامهبراي سنجش روایی ). 17(دست آمده اند
از دو روش تحلیل روایی محتوایی و روایی مبتنی بـر  

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــالك اس ــوري و  م ــه ن در مطالع
ـ نبزرگیجان لفـاي کرونبـاخ بـراي کـل     ضـریب آ زی

). 33(به دست آمده است91/0پرسشنامههاي ماده
ایـن  کرونبـاخ آلفـاي میـزان پژوهش حاضر نیـز در

آمد.دستبه89/0پرسشنامه
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ــنامه) 4 ــاس   پرسش ــر اس ــویی ب ــامندي زناش رض
معیارهاي اسالمی

ـ تهی و جان بزرگـ يریتوسط جد،پرسشنامهاین  و هی
باشد مؤلفه می10عد و ب50شده و داراي یابیاعتبار

سـنجد. که میزان رضایت از زندگی زناشـویی را مـی  
ــن پرسشــنامهکــلنمــره ــینای ــا50ب . اســت200ت
ارتباط کالمـی و غیرکالمـی،  پرسشنامههاي این مؤلفه

مـدیریت مـالی،  تعـارض، حـل ی،هاي مـذهب پایبندي
مسـائل  هـاي اوقـات فراغـت،   فعالیـت روابط جنسـی، 

نقش زن و مرد پروري،فرزند فرزندان وشخصیتی،
هـا از طریـق تحلیـل    این مؤلفهباشد.و صله ارحام می

متون دینـی در حـوزه قـرآن کـریم و روایـات ائمـۀ       
پرسشنامهاعتبار ع) به دست آمده است.(معصومان

و 81/0سـازي،  طریق دو نیمـه زارضامندي زناشویی،
روایـی  بـه دسـت آمـده اسـت.    87/0آلفاي کرونباخ 

ـ آزمون نمحتوایی بـا اسـتفاده از روش همبسـتگی    زی
بـراي بررسـی   به دست آمده اسـت. 90/0اسپیرمن

بـا  ضریب همبستگی میان نمـره کـل آزمـون،   روایی،
ــل  ــریچ  پرسشــنامهنمــره ک رضــامندي زناشــویی ان

ــده،  ــبه شـ ــتگی محاسـ ــطح ،726/0و همبسـ در سـ
ــر از  ــاداري کمت ــد. 001/0معن ــت آم ــه دس ــایج ب نت

رضــامندي پرسشــنامهه دهنــده ایــن اســت کــنشــان
زناشویی اسالمی از اعتبار و روایـی بـاالیی برخـوردار    

کرونبـاخ آلفـاي میـزان پـژوهش ایندر).34(است
.آمددستبه87/0پرسشنامهکلبراي

بـه بـا ي جمـع آوري شـده  هـا دادهتحلیـل وتجزیـه 
منظور،اینگرفت. برايصورتSPSS-17کارگیري

ومعیـار انحـراف ونمیـانگی شـامل توصـیفی آماراز
همبسـتگی آزمـون شـامل اسـتنباطی آمـار همچنین
معنـاداري سـطح درچندگانـه رگرسـیون وپیرسون

.شداستفاده05/0

هایافته
ــدر ا ــژوهشنی ــمپ ــراف معنیانگی ــو انح ــناری یس

همسران اکثر پرستارانبود.80/4±50/31پرستاران 
سیی و تحصیالت کارشنامشاغل دولت) داراي 6/75%(
1بـا  يادهخانوا)%7/43(بیشتر آنها.) بودند7/62%(

ــد  ــته و از فرزن ــعداش ــادتیوض ــاع-ياقتص یاجتم
همچنـین اکثـر   .) برخوردار بودنـد %2/57(یمتوسط

شـان  مشترکیسال از زندگ6تا 3)%5/42(پرستاران
ــودگذشــته  ــا  ب ــنی ب ــتالف س ــد اخ ــترین درص و بیش

جـدول  (دبـو سـال  6تا 4) بین %3/48(همسران شان
1 .(

برحسب متغیرهاي فردي و دموگرافیک فراوانی. توزیع1جدول 
پرستاران

درصد/ میانگینهاي دموگرافیکویژگی
50/31±80/4میانگینسن

دولتیشغل همسران
آزاد

6/75
4/24

کارشناسیتحصیالت پرستاران
کارشناسی ارشد و باالتر

08/77
92/22

تحصیالت همسران
دیپلم

ناسیکارش
کارشناسی ارشد و باالتر

3/11
7/62

26

تعداد فرزندان

فرزند1
فرزند2
فرزند3

فرزند3بیش از 

7/43
6/25
5/18
2/12

- وضعیت اقتصادي
اجتماعی

متوسط
خوب
عالی

2/57
1/33

7/9

ي سپري شده هاسال
از ازدواج

سال3-6
سال7-10

سال11-15

5/42
4/35
1/22

راختالف سنی با همس
سال1-3
سال4-6

سال7بیش از 

9/35
3/48
8/15
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و صبر با رضامندي زناشوییبینیخوش. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی سرسختی روان شناختی، 2جدول 
4 3 2 1 SD M متغیرها ردیف

1 57/3 92/52 سرسختی روان شناختی 1
1 **36/0 26/9 49/214 اسالمیبینیخوش 2

1 **41/0 **32/0 95/7 47/84 صبر 3
1 **41/0 **43/0 **49/0 16/30 09/135 رضامندي زناشویی 4

>001/0pي در سطح دارمعنی**

ــم ــراف معو نیانگی ــانح ــختاری ــرات سرس روان ینم
مالحظــه2در جــدول بینــیخــوشو صــبر،یشــناخت

جـدول  (رسونیپیهمبستگبیضرانیشود. همچنمی
ــان)2 ــینش ــخت م ــه سرس ــد ک ــناختیده یروان ش

)49/0r=(یاســالمبینــیخــوش)43/0r= (و صــبر
)41/0r= (پرســتاران رابطــه ییزناشــويبــا رضــامند

).  >001/0p(دارديدارمعنیمثبت 

و صبربینیخوش. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان رضامندي زناشویی براساس سرسختی روان شناختی، 3جدول 
RR2FSigمتغیرهاي پیش بینمتغیر مالك FβBetaSETP

رضامندي 
زناشویی

588/0346/0887/18001/0
45/4591/3001/0-09/178مقدار ثابت
87/2341/0719/099/3001/0سرسختی

52/0224/0208/052/201/0بینیخوش
57/0208/0242/037/201/0صبر

ــراي تعیــین نقــش سرســخت و ،صــبریروان شناختیب
از ییزناشويرضامندبینیپیشدر یاسالمبینیخوش

روش رگرســیون بــه شــیوه همزمــان اســتفاده شــد.
ــدول   ــه در ج ــانطور ک ــت،3هم ــخص اس ــدل مش م

،>001/0p(باشــــدمــــیداریمعنــــیونیرگرســــ
887/18=F.( روان یصــورت کــه سرســخت   نیبــد

توانند به طـور  مییاسالمنیبیخوشو صبر،یشناخت
بینـی پـیش را ییزناشـو يرضـامند يمثبت و معنادار

همزمان نشـان ونیرگرسلیحاصل از تحلجیکنند. نتا
ــمــی ــیتعبیضــرهدهــد ک ــرلیتعــدنی شــده براب
يرضامندانسیدرصد از وار6/34یعنیاست،346/0

نییقابل تبریسه متغنیالهیبه وسپرستارانییزناشو

مشخص است که بـه  زیبتا نبیتوجه به ضرابا است.
ــترت ــختبیــ ــناختیسرســ ،>001/0p(یروان شــ

341/0=Beta،(یاســــالمبینــــیخــــوش)01/0p<،
224/0=Beta(صبرو)01/0p<،208/0=Beta( سهم
.دارندیی پرستارنزناشويرضامندنییدر تبیمهم

دهـد  مـی نشان4جدول ضرایب رگرسیونی درجینتا
و ) >88/2t=،001/0p(یشــناختروان یکــه سرســخت

) >53/2t=،001/0p(مثبـت يهاتوجه به جنبهمؤلفه
،=96/1t(ییبایشکنیو همچنبینیخوشيهااز مؤلفه

05/0p< (ــردن ــگ کـ از ) >22/3t=،001/0p(و درنـ
پرسـتاران را  ییزناشـو يرضـامند صـبر، يهـا مؤلفه
.کندمیبینیپیش



1396ویژه نامه بهار ، دوم، شماره هشتمسال جله سالمت و بهداشت            م198

و صبربینیخوشي سرسختی روانشناختی،هادي زناشویی براساس مؤلفهضرایب رگرسیون رضامن.4جدول 
BSEBβtsigمتغیرهاي پیش بینمتغیر مالك

رضامندي زناشویی

251/0733/0117/288/2001/0سرسختی روان شناختی
245/0336/0851/053/2001/0ي مثبتهاتوجه به جنبه

112/0258/0413/013/19/0تفسیر مثبت مشکالت
07/0139/0230/086/017/0انتظار مثبت به آینده

085/0589/0472/080/042/0متعالی شدن
169/0386/1087/250/113/0رضایت
194/0453/1383/296/105/0شکیبایی
093/0941/1949/102/131/0استقامت

336/0582/1457/422/3001/0درنگ کردن

بحث  
روان ینقـش سرسـخت  یهدف پژوهش حاضر بررس

ـ یبخـوش ،یشـناخت  بینــیپـیش و صـبر در  یاســالمین
نشان داد جینتابود.پرستاران زنییزناشويرضامند

ییزناشويبا رضامندیروان شناختیسرسختنیکه ب
صورت که نیبدوجود دارد.يدارمعنیرابطه مثبت 

ــزا  ــا اف ــختشیب ــنیسرس ــامند،یاختروان ش يرض
طبـق  نیهمچنباال خواهد رفت.زیدر زنان نییزناشو
سـهم  یروان شـناخت یسرسـخت ي پـژوهش،  هـا یافته

فــایاییزناشــويرضــامندینــیبشیدر پــيدارمعنــی
ــی ــدم ــوريکن ــه ، بط ــد از وار1/34ک ــدرص انسی

بــا جینتــانیــا.نمــودنیــیرا تبییزناشــويرضــامند
ـ و همکاران1وگنیپژوهش يهاافتهی نکـه یبـر ا یمبن

بین سخت رویی و سازگاري زناشویی رابطه ي مثبت 
ي هـا یی کـه نمـره  هازوجیعنی معناداري وجود دارد،

سازگاري بیشـتري  است،شتریسخت رویی در آنان ب
ي هـا یی که نمرههازوجدر زندگی زناشویی دارند و 

سـازگاري زناشـویی   تر اسـت، نسخت رویی آنها پایی
،گـر یدياز سـو ).35(شـد بامیهمسوکمتري دارند،

ــا ــا  جینت ــر ب ــژوهش حاض ــهیپ ــاافت ــونیاريه و کس
) 15(رودوالـت و زون )،14(ناکـانو )،13(نوردسترم

ـ و اداشتهیهمخوان ـ دنی را همکـاران و يمـد دگاهی
بـاال، یروان شناختیبا سرسختافرادکند کهمیتأیید

1 Eugen

دانند میزندگی را قابل پیش بینی و مهاريرویدادها
اي حل مشـکالت بـه مسـئولیت خـویش بـیش از      و بر

ـ ).36(کننـد مـی اعمال دیگران تاکید نتـایج نیهمچن
ـ 2پــژوهش امریکنــر  نکــهیبــر ایو همکــاران مبنـ

یی کـه از انسـجام یـا همبسـتگی بـیش تـر،      هاخانواده
ارتباط بهتـر بـین اعضـاي خـانواده و پـدر و مـادر و       
ــد،   ــانواده برخوردارن ــعیت خ ــتر از وض ــایت بیش رض

یشان از میزان سرسـختی بـاالتري برخوردارنـد   اعضا
افـراد ي مبنـی بـر اینکـه   مطالعه مديهاافتهیو)37(

خـود را  سخت رو به دلیل ایـن کـه حـوادث زنـدگی    
بینند سازگاري موثرتري بـا زنـدگی   میکمتر فشارزا

یپـژوهش حاضـر همخـوان   يهـا یافتهبا )،38(دارند
ـ داخمطالعـات جیبـا نتـا  ، افتـه ینیا.دارد از جملـه  یل

ـ ، )16(و همکـاران یمطالعه رمضان و همکـاران نیمع
.باشدمیهماهنگ) نیز40(و همکارانیوبیاو) 39(

تـوان  میبدست آمده از پژوهشافتهینیانییتبدر
يمنـد تیو رضايعامل در سازگارنیگفت که چند

یتیاز آنها عوامل شخصیکینقش دارند که ییزناشو
روان یسرسـخت نکـه یتوجـه بـه ا  و بـا  ) 39(باشـد می

توانـد  مـی لذا)،11(استیتیسازه شخصکییشناخت
يمندتیو رضايبا سازگاريو نظریارتباط مفهوم

گونـه  ایـن تـوان مـی نیبنـابرا داشته باشـد. ییزناشو
اي ســازهیکــه سرســختی روانشــناختنمــوداســتنباط 

شود نه تنها افراد بیشـتر  میشخصیتی است که باعث

2 Amerikaner
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کننده و پیش روي خود را تهدیدو مسائلهاموقعیت
بلکه حتی در مواقعی که بایـد بـه   ،ناپذیر نبینندکنترل

دســت بزننــد کــه نســبت بــه آن رغبــت یفعالیتهــای
با استفاده از راهبردهایی آن فعالیت را به یک ندارند،

کار جالب و مثبت و فرصـتی بـراي رشـد و بالنـدگی     
تواننــد شــرایط را مــیکننــد و از ایــن راهمــیتبـدیل 

متناســب بــا ویژگیهــاي خــود ســازگار نمــوده و از از 
.دداشته باشنيشتریبتیخود رضاییزناشویزندگ

بینـی خـوش نیپژوهش نشان داد که بنیایافته دیگر
يدارمعنیرابطه مثبت ییزناشويبا رضامندیاسالم

ـ نیبدحاکم است. بینـی خـوش شیکـه بـا افـزا   یمعن
ـ زنان نییزناشويندرضامزانیمیاسالم شیافـزا زی

ـ  مـی دایپ بعـد از  یاسـالم بینـی خـوش نیکنـد. همچن
بینیپیشدر يدارمعنیسهم،یروان شناختیسرسخت
4/22کـه بطوريدارد،یی پرستارانزناشويرضامند

ــد از وار ــدرص ــامندرانسی ــويض ــیرا تبییزناش نی
مؤلفـه ،یاسـالم بینیخوشيهامؤلفهنیاز بکند.می
در يدارمعنــیسـهم  مثبــت،يهـا ه بـه جنبــه توجـ ي

وداشــتهپرســتاران ییزناشــويرضــامندبینــیپــیش
ـ متغانسیدرصد از وار5/24 بینـی پـیش مـالك را  ری

و همکاراننایکرستپژوهشنتایجبا یافتهنیا.کندمی
) 41(و همکاران1چانگ)، 21(همکارانو نچامیف)،20(
.باشـد مـی اسـتا هـم ر ) 42(و همکـاران 2اکسترامراو

ونـگ یسـن هل نیخـ ي پـژوهش  هـا همچنین با یافتـه 
سـبک اسـناد   نکهیبر امبنی 4کارنیو 3مکنالتیمطالعه 

یهمبستگییزناشوتیانتظارات مثبت با رضاو مثبت 
یهمبسـتگ ییزناشـو تیبا رضایو اسناد منفمستقیم

بـه  فـوق جینتـا ).19،43(همخـوانی دارد دارد،یمنف
همکارانحموله و یمردانپژوهشياهافتهیبا نوعی

)17(همکارانو ينور)،45(و همکارانيعطار)،44(
ـ )46(همکـاران و بنسيموسوو پژوهش  ی بـر مبن

، هماهنـگ رضـایت از زنـدگی  بـا بینـی خـوش رابطه

1 Chang
2 Extremera
3 McNulty
4 Karney

توان گفت کـه افـراد   میافتهینیانییتبدرباشد.می
ــوش ــدبین،خ ــین و ب ــر  ب ــان در براب ــوع برخوردش ن

هـایی  بین از سبکافراد خوشت متفاوت است.مشکال
دهـد بـر   کننـد کـه بـه آنـان امکـان مـی      استفاده می

تـوان ایـن   مـی بنابر ایـن شـواهد،  مشکالت غلبه کنند.
رضـایت  بـین، تفسیر را تأیید کـرد کـه افـراد خـوش    

خود داشته باشـند ییبیشتري از زندگی زناشويمند
که یمسرانهنمودتوان اظهار میگریديز سوا).17(

يهـا خـود نگـرش  کیاعمـال شـر  تیدرباره مسـئول 
همسـر  ياز سـو بیدر هنگام بروز آسدارند،يبهتر

و رخودخواهانـه یغ،يعمدریرفتار اشتباه او را غخود،
ـ ترتنیدهند و بـد میجلوهریبدون تقص نگـرش  بی

ـ کننـد و در نها مـی را اعمـال يترمثبت و سازنده تی
). همچنـین از  47(شـود مـی ییزناشـو تیباعث رضا

توجـه  کسـی کـه در زنـدگی خـود    منظر قرآنی نیز 
از يشـتر یانتظـار مسـاعدت ب  بـه خـدا دارد،  يشتریب

ـ  یاو داشته و به زنـدگ يسو اسـت و در  نیخـوش ب
هـم تجربـه خواهـد    يشتریبیاز زندگتیرضاجهینت

کند و که کمتر به خدا توجه مییو برعکس کسکرد
بـه احتمـال   و دارد،انتظار مسـاعدت کمتـر از سـوي ا   

ــه   ــدگی خــود تجرب ــري را در زن قــوي رضــایت کمت
فرمایـد: قرآن مـی خداوند متعال درچرا کهکند.می

زنـدگی  هر کس از یاد و توجه من روگـردان شـود،  
).48(تنگ و سختی خواهد داشت

ـ  این پژوهشجیاز نتايگریدبخش نینشان داد کـه ب
ـ رابطه مثبت و ییزناشويصبر و رضامند يداریمعن
صــبر و شیبــا افــزاگــریبــه عبــارت دبرقــرار اســت.

ییزناشويرضامندزانیم،زنپرستاران در يبردبار
ریمتغپژوهش حاضر، جیباال خواهد رفت. طبق نتازین

بینـی خـوش و یشـناخت وانریصبر بعـد از سرسـخت  
يرضــامندبینـی پـیش در يدارمعنــیسـهم ،یاسـالم 
انسیدرصد از وار8/20کهي به طوردارد،ییزناشو

يهامؤلفهنیاز بکند.مینییرا تبییزناشويرضامند
يدارمعنـی سهم ییبایشکدرنگ کردن و صبر، مولفه

نیــارد. زنــان داییزناشــويرضــامندبینــیپــیشدر
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همکـاران و نچـام یمطالعـه ف جیبا نتـا یبه نوعهاافتهی
گذشـت نکهیبر ایمبن)29(و همکارانيریو پال)28(

کنـد و  بینـی پـیش را ییرابطه زناشوتیفیواند کتمی
رابطه متقابل ییزناشوتیفیگذشت و کنیبنیهمچن

ـ افزون بـر ا دارد.یهمخوانوجود دارد، جینتـا بـا ن،ی
ـ حمو )49(ترسا و همکـاران پژوهش )50(پـور يدی

ــاگذشــت)(بخشــشارتبــاطبــر یمبنــ از تیرضــاب
جینتـا بـا به نـوعی نیهمچنباشد.میهمسوی،زندگ

طامـه و  ایزدي)،27(همکارانپژوهش شکوفه فرد و 
مطالعـه  يهـا افتـه یبـا  گریديو از سو)26(همکاران

ــ ــتنیحس ــأث )24(ثاب ــه ت ــبر ریک ــزایش  ص ــر اف ب
شادکامی،کاهش افسردگی و اضـطراب را نشـان داد،  

توان گفت کـه میافتهینیانییتبدر.داردیهمخوان
مثـل یهـای ؤلّفـه در صـبر و م فـرد قـدر نمـره   چهر 

ــگ ــی  درن ــه معن ــردن ب ــل   ک ــه در مقاب ــاد وقف ایج
ـ  شـکیبایی هاي درونـی، خواسته بردبـاري و  یبـه معن

فـرد کمتـر در   بیشتر باشـد، ، هاآوري در سختیتاب
ـ  یناشـ يهـا بیمعرض آسـ  رو در شیاز مشـکالت پ

صـبور  نیايو نتیجه ردیگمیقرارییزناشویزندگ
ي، رضـامند هـا یدر برابـر سـخت  يبودن و تـاب آور 

ـ یتواند میلذا صبرخواهد بود.شتریبییزناشو از یک
در زنـان محسـوب   ییزناشوتیاسباب و عوامل رضا

میتقو رابطـه مسـ  ریبـا توجـه بـه تـأث    نیهمچنشود.
تــوان گفــت مــی)47(ییزناشــوتیگذشــت بــا رضــا

در ،دارنــديمثبــت تــريهــاکــه نگــرشیهمســران
ــاروزب ــدادن رفتاره ــام آمين ــانتق ــان دادن زی و نش

ـ و ندهیپسنديرفتارها از جملـه صـبر وگذشـت    کی
تیمنجــر بــه رضــانیــکننــد و امــیيشــتریتــالش ب

.ودشمیباالتر در زنانییزناشو
وزاتـنش دشـوار، شـرایط بـه توجهباپرستاريشغل

بـراي راخاصـی مشکالتومسائلخود،خاصماهیت
بـال دنبـه زنپرستارانبیندرویژهبهخودشاغلین

شـدن مختـل آنهـا، ترینتوجهقابلازیکیکهداشته
بـین، ایـن در. ستاآنهادرزناشوییرضایتوضعیت

راهبردهـایی اتخـاذ بـه منجـر روانشناختیسرسختی

يهـا موقعیـت آن،ازاسـتفاده بـا فـرد کـه شـود می
دررشـد بـراي فرصتیبعنوانبهرازاتنشودشوار
ــقایــنازوگرفتــهنظــر راشــرایطانــدتومــیطری

احسـاس ونمودهسازگارخوديهاویژگیبامتناسب
خـانوادگی وکاريمحیطدوهردربیشتريرضایت

فردکهزمانیدیگر،سوياز. باشدداشته) زناشویی(
زندگیرويپیشمسائلبهمثبتینگرشوانتظارات

ــردرمناســباســنادييهــاســبکوزناشــویی براب
دارد،) پرسـتاري (غلیشـ محـیط ازحاصـل فشارهاي

اسالمیاز دیدگاهزا،تنشيهاموقعیتایندرمتقابالً
داشـته متعالخداوندازبیشتريمساعدتانتظارنیز

آن،بـر عـالوه . بـود خواهدتربینخوشزندگیبهو
حتـی وخـانوادگی مشـکالت برابـر درصبرنتیجهدر

ــت ــاموقعی ــواريه ــغلی،دش ــرش ــرضدرکمت مع
زنـدگی درروپـیش مشـکالت ازشـی نايهـا آسیب

ازرضـایت احسـاس نهایتـاً وگیـرد میقرارزناشویی
تجربـه هـم بیشـتري زناشـویی رضـامندي وزندگی
.نمودخواهد

بـه توجـه بـا بایـد پـژوهش ایـن يهایافتهاستالزم
جامعـه  .گیـرد قـرار توجـه موردآنيهامحدودیت

بهستهوابمارستانهايیپژوهش پرستاران بنیاآماري
میتعمـ امکانلذا، بودندی اردبیلدانشگاه علوم پزشک

تیمحـدود به کل جامعه زنان متأهل شاغل بـا جینتا
از سوي دیگر عدم کنترل سوابق شغلی و روبروست.

ي ایـن  هـا ي خانوادگی نیز از محدودیتهازمینهپیش
ـ شود امیشنهادیپباشد. لذامیپژوهش پـژوهش  نی

ـ نوگـر یديهـا هاي جامعهشاغلنیدر ب در قالـب  زی
.گیردانجام یشیآزمايهاپژوهش

نتیجه گیري
روانسرسـختی کهکردمشخصحاضرمطالعهنتایج

تـوجهی قابلنقشاسالمیبینیخوشوصبرشناختی،
. داردزنپرســتارانزناشــوییرضــامنديارتقــايدر

شـناختی، روانسرسـختی اینکـه بـه توجـه بنابراین با
زناشـویی زنـدگی ازرضـایت درصـبر وبینـی خوش
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ــأثیرپرســتاران زن ــتت ــیمثب ــد،م ــقازگذارن طری
اکتسـابی شخصـیتی يهـا سازهاینتقویتوآموزش

ومشــکالتازتــوانمــی،)آمــوزشوتقویــتقابــل(
وزوجـین زناشوییزندگیدرموجودییهانارضایتی

ازآن، همچنـین غیرمسـتقیم ومسـتقیم منفـی اثرات
خـانوادگی  روابـط بـه شـغلی يهـا تنشدادندخالت

لـذا مسـئوالن و مـدیران   .نمـود جلوگیريپرستاران
درمــانی و بیمارســتانی، بــا در نظرگــرفتن اهمیــت و 

قابل انکار توجه به وضعیت رضـایتمندي  ضرورت غیر
ریـزي  توانند به برنامهمیزناشویی پرسنل پرستاري،

ي روان شـناختی از طریـق   هـا جهت تقویت این سـازه 

و جلســات آموزشــی بــراي ایــن گــروه از هــاارگــاهک
ــد.  شــاغلین عرصــه بهداشــت و درمــان اقــدام نماین

درتـوان مـی پـژوهش حاضـر  يهـا یافتهازهمچنین
مـداخالت وخـانوادگی -زناشوییيهامشاورهزمینه

.نموداستفادهآنبامرتبطدرمانی

و قدردانیتشکر
ــک   ــب تش ــه، مرات ــندگان مقال ــیله نویس ــدین وس ر و ب

ــان      ــایر کارکن ــتاران و س ــود را از پرس ــدردانی خ ق
که مـا را در اجـرا و   لیشهرستان اردبيهامارستانیب

.دارندمیاعالمکمک نمودند،مطالعهنگارش این 
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