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 چکیده

جامعه پژوهش . پژوهش از نوع همبستگی می باشد. روانی با شادکامی انجام شدپژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام : مقدمه

ستانهای شهر کرمانشاه انتخاب نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس از بین بیمار 641پرستاران زن و مرد کرمانشاه بود و نمونه به حجم 

 .شدند

 .شادکامی بود ابزارها پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرگ و: روشها

ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش بینی .وجود داردبین احساس انسجام روانی و شادکامی رابطه مثبت و معنادار  نتایج بدست آمده نشان داد : یافته ها

 .شدمیبامعنی دار شادکامی  ان داد که متغیر  احساس انسجام پیش بینی کنندهاحساس انسجام نش از طریق متغیرشادکامی 

باالیی  احساس انسجامافراد وقتی احساس رضایت می کنند که از . می تواند میزانی از واریانس  شادکامی افراد را تبیین کنند احساس انسجام :نتیجه گیری

 .برخوردار باشند

 

 احساس انسجام روانی، شادکامی : واژه های کلیدی
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 مقدمه

در ادبیات پیشین افالطون شادکامی را حالت تعادل و هماهنگی میان سه عنصر . از هر ثروتی به شمار می رودشادکامی بخش مهمی از کیفیت زندگی و باالتر 

در ادبیات جدید برای مثال آرگایل و همکاران شادکامی را ترکیبی از وجود (. 6001عابدی، ).استدالل، هیجان و امیال و ارسطو آن را زندگی معنوی می داند

 .(6001آرگایل، .)از زندگی می دانند اطفه منفی و رضایتعاطفه مثبت وفقدان ع

  .قرار دارد 661و با حمایت سازمان ملل منتشر نموده، ایران از نظر شادکامی در رتبه (  SDSN)بر اساس گزارشی که شبکه راه حل های توسعه پایدار

شیوع باالی  .درصد متغیر بود 39تا  13/1شیوع افسردگی در جمعیت های مختلف ایرانی از  ( 6936)منتظری و همکاران بر اساس یافته های مطالعات

گیری، افسردگی و بار قابل توجه که این بیماری به فرد، نظام سالمت و جامعه تحمیل می کند، اتخاذ روش های مناسب جهت شناسایی عوامل خطر، پیش

لذا در پژوهش اخیر به برخی عوامل . ، که این خود به اهمیت شادکامی در سالمت روان اشاره داردددرمان و مدیریت این بیماری ضروری به نظر می رس

  .دخیل در شادکامی پرداخته شده

یر باور دارند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطالعات سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را به گونه ای پردازش و تفس( 6336) 6شوارتز و استراک

نخست آن که جزئی عاطفی و هیجانی دارد که . بنابراین، شادکامی مفهومی است که چندین جزء اساسی دارد. می کنند که به خوشحالی آنها می انجامد

و سوم . دارد دوم آنکه جزئی اجتماعی دارد که گسترش روابط اجتماعی را به دنبال. باعث می شود فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد

عبیر و تفسیر آنکه جزئی شناختی دارد که موجب می گردد فرد شادکام نوعی تفکر و نوعی پردازش اطالعات ویژه خود داشته باشد و وقایع روزمره را طوری ت

 6930، بیرامی،محمدپور،غالمزاده و اسماعیلی)بال داشته باشد کند که خوشبینی وی را به دن

شخصیتی با سه مؤلفه در ک پذیری ، توانایی  احساس انسجام یك سازه؛ است یاحساس انسجام روان باشدگذار  یرتاث شادکامیبر می تواند که یرهاییاز متغ            

فتاده و نی احساس اطمینان اشاره می شود که در آن فرد معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوری اتفاق در درک پذیری به. مدیریت و معناداری میباشد

نشان ( 6002، 9هاتینن)یافته های برخی پژوهش ها ، (6936، نظر زاده، معمارباشی و عبدخدایی) زندگی می تواند خوب و معقوالنه و مطابق انتظار پیش رود

برخوردارند از نشانه های می دهند احساس انسجام تاثیر فراوانی بر شادکامی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی دارد و کسانی که از احساس انسجام قوی 

 .فرسودگی کمتری برخوردارند

 که دریافتند و پرداختند سالمت با ها آن رابطه و اضطراب افسردگی، نشانگان انسجام، احساس بین رابطه بررسی به پژوهشی در (6002)همکاران و  کانتینن

 سالمت و انسجام احساس رابطه دریافتند، نیز و دارد وجود عمومی جمعیت بین در اضطراب و افسردگی نشانگان و انسجام احساس بین باالیی همبستگی

 نیست ضروری روانی سالمت برای انسجام احساس که معتقدند پژوهش این محققین. است تر قوی دارند ضعیفتری انسجام احساس که کسانی بین در روان

 می بهبود باالتر انسجام احساس با روان سالمت دریافتندکه (6001)همکارن و  فلسنبرگاما . باشد تاثیرگذار زندگی کیفیت دیگر های جنبه بر تواند می اما

 زمان طول در انسجام احساس که معتقدند آنها برند، پی روان سالمت و انسجام احساس بین رابطه به پژوهشی انجام با (6001) همکاران و  سامنین. یابد

 شناسایی را است پذیری خطرآسیب برابر در شان روانی سالمت که را کسانی که دهد می را اجازه این ما به انسجام احساس و کند نمی تغییر جدی بطور

 و نظرزاده صبری)  باشد اصلی اطالعات برای مکمل یك تواند می تنها و کند بینی پیش آینده در را افراد بیماری یا سالمت حتم بطور تواند نمی اما کنیم

 .(6930 خدایی، عبد

 پژوهشروش 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه پرستاران بیمارستانهای  شهر .این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و  شیوه گرد آوری داده ها از نوع همبستگی است

، ( ع)افراد نمونه پرستاران بیمارستان های امام علی. استفاده شد  مونه گیری تصادفی ساده میباشد به منظور تعیین نمونه از شیوه ن  6934کرمانشاه در سال 

، و از بیمارستان ( ع)طالقانی و شهدا بودند که به منظور شناسایی افراد با هماهنگی رئیس و دیگر مسولین بیمارستانها، کلیه پرستاران بیمارستان امام علی
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تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها با هماهنگی رئیس بیمارستان و حضور سرپرستارها میان های طالقانی و شهدا هر کدام پرستاران یك بخش به طور 

مجموع  پرستاران توزیع شد و با حضور مسئولین بخشها ونظارت و پیگیری پژوهشگر با پاسخدهی به پرسشنامه ها داده های پژوهش گردآوری شدند که در

  .زن مورد مطالعه قرار گرفتند 31مرد و  30جواب دهی ناقص کنار گذاشته شدند و  تعداد باقیمانده شامل  نفر به دلیل 2نفر انتخاب شدند که  614تعداد 

 6سوال هفت گزینه ای است که از  63این پرسشنامه حاوی .  آنتونوسکی استفاده شد "حس انسجام روانی"برای سنجش میزان انسجام روانی از پرسشنامه 

سؤالی آن  69سؤالی در ایران بررسی نشده و تنها روایی وپایایی فرم 63ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه حس انسجام  . ت شماره درجه بندی شده اس3تا 

روش نمره گذاری به صورت لیکرت بوده با این تفاوت که تعداد سیزده سوال به صورت  . (6060محمدزاده،)توسط محمد زاده در ایران بررسی شده است

 63،61،69،60،61،64،69،66،3،1،1،4،6: که این سیزده سوال عبارتند از .والی آخر 6=3و 6=1. شوندمعکوس نمره گذاری می

پایان نامه ی دکتری، پایایی و اعتبار و قابلیت کاربرد بین فرهنگی  69مقاله ی علمی و  412در یك بررسی سیستمی روی مجموعه ی :اعتبار وروایی 

 63آلفای به دست آمده برای پرسشنامه ی (.اریکسون و لینداستروم)استاندارد گزارش شده است( سوالی  69 سوالی و 63) پرسشنامه های حس انسجام 

 .(6936رضایی،)را نشان داد 31/0الی  30/0، رقم پژوهش  664سوالی در 

که به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است ( آرجیل، مارتین و کراسلند، 6323) "(OHI)4پرسشنامه شادکامی آکسفورد "برای سنجش میزان شادکامی از 

شیوه ساخت آن به این گونه بود که این پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی . توسط آرجیل، مارتین و کراسلند ساخته شد 6323این پرسشنامه در سال 

های نهایی  ماده افزوده شد و در نهایت با بررسی 66ه به این ماد 66سپس . گویه به دست آمد 66بك، جمالت مقیاس افسردگی بك را وارونه کردند و 

گویه است که هر گویه شامل  63دارای )( همانگونه که اشاره شد پرسشنامه شادکامی آکسفورد  .پدید آمد ای پرسشنامه شادکامی آکسفورد  گویه 63مقیاس 

به دست  23تا  0ای بین  در نهایت فرد نمره. گیرد می 9و عبارت چهارم نمره  6نمره ، عبارت سوم 6عبارت است که عبارت اول نمره صفر، عبارت دوم نمره  4

 .آورد که نمره باالتر نشانه شادکامی بیشتر است می

روایی فهرست شادکامی  به منظور بررسی اعتبار و 

مرد  646نمونه ای متشکل از  ( 6006) اکسفورد، آرجیل،

فهرست  61 سال میانگین  19تا  62زن ایرانی ،  663و 

شخصیتی آیزنك ، و فهرست  شادکامی اکسفورد ، پرسشنامه 

افسردگی بك ، را تکمیل  بررسی همسانی درونی. کردند

گزاره  63نشان داد که تمام  فهرست شادکامی آکسفورد 

. همبستگی باالیی داشتند این فهرست با نمره کل 

گزارش شد  36/0فهرست آلفای کرونباخ برای کل 

 (6936رضایی،).

 

 یافته های پژوهش
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 ضریب همبستگی بین احساس انسجام روانی و شادکامی.  6جدول
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نشان می دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر در پرستاران مرد   6همانگونه که جدول .شادکامی را در پرستاران مرد و زن نشان می دهد

معنی دار می باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه   > 01/0Pو در سطح   622/0و بطور کلی برابر  663/0، در پرستاران زن برابر  691/0برابر 

یعنی بین احساس انسجام روانی و شادکامی در پرستاران مرد و زن رابطه مستقیم و مثبتی وجود .بین این دو متغیر رد و فرض پژوهش پذیرفته  می شود

 . دارد
 

 

خطی چند متغیره معنادار است نتایج نشان می دهد که ضریب رگرسیون .پیش بینی کیفیت زندگی را بوسیله  احساس انسجام روانی نشان می دهد 6جدول 

(006/0P <  ،324/62( =649  ,6)F  ،602/0= R
2 ،411/0= R.) 411/0بر این اساس ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر پیش بین و کیفیت زندگی 

 .واریانس کیفیت زندگی را تبیین می کنند

واحد افزایش می  696/0احساس انسجام روانی ، نمره کیفیت زندگی نشان می دهد  به ازای هر واحد افزایش در نمره   6همچنان که جدول 

 .یابد

 بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش اخیر  .در پرستاران شهر کرمانشاه بود  احساس انسجام روانی با شادکامی هدف از انجام  پژوهش حاضربررسی رابطه

بر  .از پژوهش های پیش از آن می توان گفت بین احساس انسجام روانی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و مقایسه آنها با نتایج به دست آمده

، یعنی هرچه افراد از حس انسجام باالتری برخوردار اساس آزمون همبستگی بین سطح احساس انسجام روانی افراد و شادکامی آن ها  رابطه مثبت وجود دارد

 .بیشتری دارند باشند، شادکامی
. اعالم کردند نمرات احساس انسجام  رابطه منفی با افسردگی و اضطراب دارد( 6002)ابن یافته از پژوهش های پیشین حمایت می کند؛ کانتین و همکاران 

مثبت و عاطفه منفی رابطه دارد  مشاهده کردند خوش بینی با مقیاس های شادمانی مانند رضایت از زندگی، عاطفه ( 6331)همچنین لوکاس، داینر و ساح 

در پژوهشی دریافتند که افراد دارای منبع کنترل درونی نسبت به افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی ( 6334)، پتروسکی و بیر کایمر (6323)ونیز ویتن 

 .هستند، اختالالت روانی کمتری نشان می دهند

 ضریب همبستگی پیرسون 691/0* 663/0 622/0*

 معناداری 043/0 903/0 069/0 احساس انسجام روانی

 تعداد 30 31 641

 پیش بینی کیفیت زندگی بوسیله احساس انسجام روانی. 6جدول 

  مدل
 

F R
2 

R P β SE B 

 کیفیت زندگی    006/0 411/0 602/0 324/62

 ثابت مدل 904/66 312/66  633/0   

    

 احساس انسجام روانی 643/0 026/0 696/0 006/0   
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که بیان کرد خوش بینی به معنای آن است که فرد اعتقادی قود داشته باشد؛ اعتقاد به ( 6920)من نتیجه به دست آمده از این فرضیه با پژوهش های گل

اعالم کرد شادی به عنوان سپری در مقایل استرس عمل میکنند ونیز ( 6006)اینکه علیرقم وجود موانع و دلسردی ها، همه چیز درست خواهد شد، وآرگایل 

 .د احساس کنند زندگیشان جهت می بخشد، اطمینان داشته باشند، شادتر خواهندبود، همسو استدریافت که اگر افرا( 6323)فرید من 

ایی برای مقابله نظر به اینکه احساس انسجام باعث تعدیل اثرات فشارها واسترس ها می شود و اعتماد به نفسی باثبات می دهد و بیانگر اعتماد شخص به توان

ستقالل و خود پیروی را افزایش داده  و باعث ارتقای رفتارهای مربوط به تندرستی و بهبود عملکرد می شود، می همچنین حس ا. با شرایط مختلف است 

آنچه انجام  توان گفت  وقتی فرد نتواند به طور مناسب با مشکالت وموانع زندگی چالش نماید، فرصت های پیشرفت و رشد را از دست می دهد، لذا نسبت به

در نتیجه باور فرد نسبت به اهمیت، ارزش و معنی دار بودن . کمتری می نماید و تالش و زمان کمتری وقف اهداف خود می کندمی دهد احساس تعهد 

به عبارت دیگر نداشتن احساس انسجام منجر به نوعی درماندگی . فعالیتهای زندگی کمتر شده و سالمت روانی وشادکامی وی در معرض خطر قرار می گیرد 

 .وعدم شادکامی می شودروانشناختی 

منطقی و نیز سالمت -افراد می تواند یکی از مهمترین فاکتورهای پیشبینی کننده زندگی عاطفی احساس انسجام روانیبه طور کلی می توان نتیجه گرفت که 

ند سطح شادکامی و در نتیجه نی می توااحساس انسجام روا لذا با توجه به یافته های پژوهش اخیر. روان که با سالمت جسم ارتباط مستقیم دارد، باشد

 .کیفیت زندگی شخص را ارتقاء دهند

به دلیل اینکه بررسی حاضر از نوع . این پژوهش در بین پرستاران شهر کرمانشاه انجام شده است، بنابراین قابل تعمیم به سایر افراد جوامع مختلف نمی باشد

مسلمأ بین شهرهای مختلف کشور، فرهنگ های متفاوت، آداب و رسوم و .    معلولی داشت-علی همبستگی است بنابراین نباید تحلیل و نتایج برداشت

. اجتماعی  تفاوتهایی وجود دارد، بنابراین با توجه به تأثیرات فرهنگی و بومی هر منطقه دقت در تعمیم یافته ها ضروری به نظر می رسد–وضعیت اقتصادی 

 .نانچه نتایج در دو جنس متفاوت استچ

با توجه به یافته های پژوهش مبنی  .در مقیاس وسیع در ایران هنجاریابی شودشادکامی و پرسشنامه  احساس انسجام ، پیشنهاد می شود در مطالعه شادکامی

ی ، پیشنهاد می شود که پژوهش های دیگری در زمینه شادکامبر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای پژوهش ونیز جدید بودن متغیرهای احساس انسجام و 

 .رابطه بین متغیرها با متغیرهای دیگر مربوط به خانواده انجام شود 

آن در کلینیك های تحت نظارت خود به اجرای این ی آموزشی تمایزیافتگی، جهت آموزش پیشنهاد می شود مشاوران مراکز مشاوره ای طی گذراندن دوره ها

سیستم عاطفی خانواده هسته ای خود هستند  خاطر روحیه جمع گرایی، تحت تاثیرافراد به جامعه مورد پژوهش از آنجایی که در . اقدام کنند شیوه آموزشی 

رمانی طرح های د. افراد خواهد بودبه احساس انسجام روانی  و آگاهانه یا نا خودآگاه از آن تأثیر می پذیرند، اجرای این برنامه به طور کلی گام مؤثری در کمك

 .نواقص رفع و نقاط قوت تکمیل گرددبرای افراد و خانواده ها تدوین و با اجرا در پژوهش های آزمایشی، بومی احساس انسجام 
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