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 مقدمه

سال برای اولین بار کرونا  ویروس شف و مطالعه  1965در  سط دهه  آنک شت.  1980تا اوا کنون تاادامه دا

شده کرونای هفت ویروس شف  سانی ک سامبر  که ان شهر ووهان چین 2019آخرین آن در د با عنوان  در 

شد )ژو 19 -کووید سایی  شی، وانگ، ژانگ، هانگ، ژانگ و همکاران، شنا سریع ویروس  .(2020،  با انتقال 

یا و شییییوو کووید های دارای ازدحام جمعیت، به منظور اد به ویژه در محیطدر بین افر 19 -کرونا در دن

های پیشیییگیرانه بهداشیییتی و حف  پیشیییگیری از انتقال ویروس کرونا و همچنین رعایت دسیییتورالعمل

صله ضور افراد در محیط گذاریفا شیوهاجتماعی، ح شد و به  شلوغ و دارای ازدحام جمعیت ممنوو   های 

شدند ) ضوری مدیریت  شگاه (.2020مییر،  والوان وغیرح های اجتماعی دارای و مدارس اولین محیط هادان

شیوو ویروس کرونا صله پس از  حضور فراگیران در مراکز آموزشی خود  19-ازدحام جمعیت بودند که بالفا

بر این اساس  .(2020ممنوو شدند و فراگیران در منزل تحت آموزش مجازی قرار گرفتند )لیگوری، وینکلر،

 معلمان به صورت غیرحضوری شد و باید در منزل به شاگردان خود آموزش دهند. شرایط کاری

بر روی خانواده و فرزندان انجام دادند، به این نتیجه  19( در پژوهشی که در دوره کووید 2020لیو و دوان )

ین باجتماعی ناشییی از شیییوو ویروس کرونا منجر به بروز تغییراتی در روابط  -رسیییدند که اسییترس روانی

به  19( هم در پژوهشییی دریافتند که کووید 2020اعضییای خانواده و فرزندان شییده اسییت. ژو و همکاران )

زده است و به ویژه در خصوص تغییر شرایط کاری افراد به صورت غیرحضوری و سبک زندگی افراد آسیب

سترسانجام فعالیت  در بعضاًاد کرده است که هایی را در فضای خانواده ایجها و تنشهای کاری در منزل، ا

سییلیمی، حاجی علیزاده، عامری سیییاهویی و بهدوسییت  کند.روابط بین اعضییای خانواده مشییکل ایجاد می

سترس ویروس کرونا می1400) شی دریافتند که ا ضات ( در پژوه شویی و همچنین تعار ضات زنا تواند تعار

فراتحلیل پژوهش در یک ( 2016بین اعضیییای خانواده را افزایش دهد. بیرکلی، اکخاردت و دیکسیییترا )

ستر دریافتند که ضای خانواده ا سیبوقتی اع حالت ناکارآمدی پیدا  هاآنکنند رابطه میزایی را تجربه س آ

شییغلی که در دوره  یهاگروهیابد. یکی از افزایش  هاآنکند و ممکن اسییت تعارضییات و خشییونت بین می

سی تغییر 19کووید  سا ضوری )مجازی(  ا ست که به حالت غیرح ضعیت کاری معلمان ا ست، و پیدا کرده ا

معلمان منجر به بروز تغییرات گوناگونی در  لهیوسیییبهرسییید آموزش مجازی در خانه تغییر کرد. به نظر می

 کارکرد خانواده شده است.

های متفاوت با یکدیگر از آن جایی که خانواده نهادی متشکل از افرادی است که با عادات، نیازها و خواسته

بازخوردها و تعامالت آنان  تأثیرتحت خانوادگی آنان  -فردی و تحول شخصی یهاادراککنند و زندگی می

پیامدهای  (.2015تواند انسجام خانواده را تغییر دهد )سوینک و گاریپ، است، تغییرات ناگهانی در خانواده می

و تغییرات اساسی در روابط بین  شرایط کاری و تحصیل افراد را تغییر داد 19-گیری کوویدزای همهاسترس

این تغییرات بیشتر ابعاد انسجام خانواده را کاهش داد )زنگ، یل، ژانگ، یانگ، اعضای خانواده ایجاد کرد. 

پیوند عاطفی، حف  کارکردهایی مانند بین اعضای خانواده است و  2پیوند عاطفی 1انسجام خانواده(. 2021

دهندۀ انسجام خانواده هستند. تمرکز انسجام و خالقیت نشان گیری، عالیقها، اتحاد، زمان، فضا، تصمیمحریم

                                                           
1 . family Cohesion 

2 . Emotional bonding 
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کنند )اولسون، شان متعادل میشان را در برابر پیوستگیها چگونه جداییروی این نکته است که خانواده

وقت گذاشتن و با هم »و « تعهد» ویژگی اساسی دودارای ( انسجام خانواده 2008(. از نظر لینگرن )2014

های خانواده و ممانعت از تأثیر منفی هد، تمایل به اختصاص دادن وقت و انرژی در فعالیتاست. تع« بودن

 1گسستگی( از هم1( چهار سطح برای انسجام خانواده مطرح کرد: 2014مسائل شغلی است. اولسون )

( درهم 4د(، انسجام متوسط تا زیا) 3( پیوسته3)انسجام پایین تا متوسط(،  2( مجزا2انسجام خیلی پایین(، )

 کارآمدهای )انسجام خیلی باال(. درجات متعادل انسجام )تعادل بین مجزا و پیوسته( در خانواده 4تنیده

( در درازمدت بودن دهیتن گسیخته یا درهمهمبیشترین کاربرد را دارند. درجات نامتعادل انسجام )از

ساز هستند. از طرفی دیگر انسجام خانواده چارچوبی را برای فهم الگوهای هماهنگ، تکراری و پایدار مشکل

های ای از عوامل متغیر محیطی، مدام به دنبال یافتن راهمجموعه تأثیرتحت آورد و خانواده به وجود می

که انسجام خانواده بیشتر به ابعاد درون جاییآن  از (.1391باباپور خیرالدین، بهاورنیا، سازش یافته است )

شدت بر انسجام خانواده در همسران یکی از عواملی است که به 5ها بستگی دارد، معنای زندگیروانی زوج

کنند که دربارۀ افراد تا حدود زیادی در زندگی خود بر پایۀ معنا و باور شخصی رفتار میگذارد. تأثیر می

)مانند همسرم باید فالن کار را انجام دهد(، یا درباره خود دارند )مانند من شایسته هستم(، یا دیگران دارند 

ها توانم جهان را تغییر دهم(. این باورها و دیدگاهدرباره جهان دارند )مانند جهان عادالنه است( و )من می

 بر اساساطراف خود معنا دهد و  دهد به جهاندهند که به فرد اجازه میبرای فرد یک نظام معنایی شکل می

 (.2012شده بپردازد )سیلبرمن، این نظام معنادهی به انتخاب اهداف و رفتار مبتنی بر اهداف انتخاب

که  افتندیدر 19-در دوره کووید متأهل( در پژوهشی بر روی مردان و زنان 2021و تاگی ) کاراتاس، یوزن

یری گقوی رضایت از زندگی زناشویی آنان بود. با وجود همه هایبینی کنندهپیشمعنای زندگی یکی از 

ی، جرزافراد دارای معنای زندگی و امیدواری باالتر رضایت از زندگی و سازگاری باالتری داشتند.  19-کووید

های شخصی، روحانی و التزامی متشکل از زیرساخت معنای زندگی را ساختاری( 2020مسیج و جوالنتا )

ند. به عقیدۀ آنان معنای زندگی افراد به وسیله تجربه زندگی فرد از داشتن هدفی در زندگی، سازی کردمفهوم

رابطه و وابستگی به شخص دیگر یا تجربۀ یک حضور متعالی در درون فرد و هنجارها و قواعدی که بیانگر 

دگی در افراد، متفاوت گیرد. از آنجایی که ادراک معنای زنهای آنان است، شکل میرفتارها و نگرش ها،ارزش

 ادراک. این رغم تالش برای ایجاد تفاهم، همواره ادراکات گوناگونی از معنای زندگی دارندها بهاست، زوج

تایج ن شود.ساز تعارضات زناشویی و در نتیجه تضعیف انسجام خانواده میزمینهمتفاوت در بیشتر مواقع 

ارهای و فش ( حاکی از آن است که همسران باید بتوانند در مقابله با انواو تغییرات درونی2009والش ) پژوهش

مفهوم ازدواج را به عنوان یک نهاد دارای  هاآنشان به رشد یکدیگر کمک کنند. زمانی که بیرونی در زندگی

های شناختی و عاطفی در م تفاهم و ناهماهنگیسازی کنند، عدهای تغییرناپذیر مفهومقواعد خشک و نقش

ها و شود که زوجشود. در صورتی که هماهنگ بودن معنای زندگی موجب میزندگی زناشویی ایجاد می

ها در زندگی به انسجام ها روابطی با ساختار منعطف تجربه کنند و بتوانند به تناسب نیازها و چالشخانواده
                                                           
1 . Disengaged 

2 . Separated 

3 . Connected 

4 . Enmeshed 

5 . Meaning of Life 
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( در پژوهشی دریافتند که 1390زاده و عابدی )ین راستا نجارپوریان، فاتحیدر همتری برسند. یافته رشد

د مثبت و بر ابعا دیتأکبینی و ها، با تغییر نگاه و جهانای مبتنی بر معنایابی، تعالی و ارزشمداخالت مشاوره

 دهد.ها افزایش میرا در زوج ییزناشو یسازگارپذیری و تالش برای حف  معنای زندگی، زمینه انعطاف

 در کردند وهای کار آرامش بیشتری داشتند و به دور استرس کار میمحیط های گذشته، افراد دردهه در

های دگرگونی و های کار شاهد تحوالتمحیط اما در شرایط فعلی،؛ داشت وجود بیشترى امنیت هاسازمان

و در عین حال با تهدیدهاى جدی  های مطلوبری فرصتبا یک س همواره تغییرات اساسی شده است و این

(. با توجه به شیوو ویروس کرونا، امروزه شغل یک معلم 2020برای افراد همراه بوده است )ایدرادوی، 

توانند به خوبی با هایى می( سازمان2018تغییرات زیادی پیدا کرده است. طبق نتایج پژوهش گارگ )

ت دارای معنوی هاآنمطلوبی را به دست آورند که نیروی انسانی  یهاتجربهتغییرات شغلی سازگار شوند و 

 دلیل، این . بهدهدویژگی معنویت در کار، تعهد سازمانی کارکنان را افزایش میباالیی در محیط کار باشند. 

 امروزی پیچیده دنیای تغییرات با مقابله برای را کار در معنویت مقوله علم مدیریت، پردازاننظریه از برخی

 گردید، مطرح انسانی منابع نیروی بالندگی راستای در که مفاهیمی از یکی بنابراین؛ کنندمی پیشنهاد

 کاری فرد کار، بعد درونی زندگی در محیط معنویت( 2009از نظر آشموس و داکن )است.  کار در معنویت

 کند.می رشد اجتماعی زندگی در معنا با کارهای انجام واسطه است که به

 کار، در معناجویی مهربانی، بخشش، اعتماد، وجدان، درستکاری، به خدا، باور حقیقت، اخالق، مانند مفاهیمی

های افراد دارای معنویت در محیط دوستی از ویژگینوو و صلح حس کارکنان، همکاران، تشویق با همبستگی

برای تماس عمیق و با معنا با دیگران، در حقیقت معنویت، اشتیاق (. 2009کار هستند )آشموس و داکن، 

 (.2016و زپف،  2015و به چیزهای فراتر از خود و مذهب است )گرمز، کارلسون و مک گئورگ،  خود

 کار هایمؤلفهدارای و دهد افراد انرژی می به کارها دقیق خاصی است که در انجام کار احساس در معنویت

آموزش و پرورش از  (.2019)گارگ، پونیا و جاین،  ها استارزش با همسویی همبستگی و احساس ،معنادار

مندی از معلمان وفادار، درگیر، متعهد و با معنویت باال هایی است که موفقیت آن در گرو بهرهجمله سازمان

( بین معنویت در کار و دلبستگی شغلی و 1398است. طبق نتایج پژوهش غمشادزهی و ناستی زایی )

سازی کارکنان در تلفیق و یکپارچه از طریق کمک بهرابطه مثبت وجود دارد. معنویت در کار  وفاداری سازمانی

بخشد، نوعی پیوند و حس همبستگی عمیق با همکاران در افراد امور کار و خانواده به زندگی افراد معنا می

معلمانی که در کارشان کند. بر این اساس تر و معنادار ایجاد میبخش، متوازنکند و کاری لذتایجاد می

 دسته ازاین  اهمیت زیادی دارد.انجام درست و مناسب کارها، برایشان احساس معنا و مفهوم عمیقی دارند، 

)دیبایی صابر و میرعرب  کنندمی کارخودجوش و خودکنترل  طور و به باالیی دارندمعلمان وجدان کاری 

زندگی  تلف بسته به نگرش آنان به جهان و فلسفۀمعنویت در نظر افراد مخاز طرفی دیگر . (1398رضی، 

 (.1387معانی مختلفی دارد )امیدواری،  هاآن

ها و اقدامات ترین نیروهای آموزش و پرورش هسیییتند باید برنامهو مهم نیمؤثرترآز آن جایی که معلمان 

حمایتی برای ارتقاء معنویت، وفاداری و دلبستگی شغلی آنان اجرا شود. باید شرایطی برای آنان فراهم شود 

وند شییها و توانایی خود را به کار گیرند و درگیر کار که بتوانند با امنیت، آرامش و بدون دغدغه خاطر نقش

همبسییتگی معنویت در کار با عملکرد ( 1397(. از نظر کریمی و فضییل الهی قمشییی )2018)واندر والت، 
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ینی کننده مناسییبی برای عملکرد بشمعلمان زن و مرد متفاوت نیسییت و معنویت در کار پی بین سییازمانی

 ظرفیتکه  اسیتاهمیت  حائزپرداختن به مطالعه روابط این متغیرها به این دلیل  .سیازمانی معلمان اسیت

های است که باالترین سطوح تحول را در حیطه مسئله نوعی سازگاری و رفتار حل دربردارندهمعنوی افراد 

عاطفی و  ناختی، اخالقی،  با افراد نشیییان می یفرد نیبمختلف شییی ماهنگی  دهد و افراد را در جهت ه

کند. این توانایی و ظرفیت هوشییی به های اطراف و دسییتیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری میپدیده

سیییازد که به دهد و او را قادر میافراد دیدی کلی و معنادار در مورد اهداف زندگی، تجارب و رویدادها می

سچارچوب شد )والییا، بندی و تف شناخت خود را در کار و خانواده عمق بخ یر مجدد تجارب خود بپردازد و 

 .(2014فوکسا، دیریب، استار، 

تواند و به ویژه شرایط آموزش مجازی در منزل که می 19 -به اهمیت شغل معلمان در دوره کووید توجهبا لذا 

قرار دهد و نگرانی در مورد عوارض منفی ناشی از استرس و تعارض کار و  تأثیرتحت انسجام خانواده آنان را 

پژوهشی موجود، انجام این پژوهش ضرورت داشت. از طرفی  خألو همچنین  19 -خانواده در دوره کووید

ودهایی تواند رهنممی انسجام خانوادهرابطه معنای زندگی و  غیرمستقیم معنویت در کار در تأثیرمطالعه  دیگر

تر تبیین شود و برای عمیق 19 -انسجام خانواده معلمان در دوره کوویدمعنای زندگی و رائه کند که رابطه ا

معنای زندگی را  تأثیرتوان ای، میبه وسیله مداخالت آموزشی و مشاوره انسجام خانواده معلمان افزایش

معنای رابطه در  نویت در کارای معواسطهتعیین نقش  پژوهش با هدفز این رو این اکارآمدسازی کرد. 

های زیر مطرح انجام شد و در راستای این هدف فرضیه 19زندگی و انسجام خانواده معلمان در دوره کووید 

 شدند:

 رابطه دارد. 19-معلمان در دوره کوویدبین معنای زندگی و انسجام خانواده  .1

ای نقش واسطه 19-در دوره کوویدمعلمان معنویت در کار در رابطه معنای زندگی و انسجام خانواده  .2

 دارد.
 

 پژوهش روش

مدارس دوره  درشاغل  زن و مرد متأهلمعلمان  جامعۀ آماری روش پژوهش توصیفی از نوو همبستگی بود.

سال تحصیلی  شهر تهران بودند. با توجه به گزارش آموزش و پرورش  18در منطقه  1400-99ابتدایی در 

ای گیری خوشهبا استفاده از روش نمونهنفر بودند. طبق جدول کرجسی و مورگان و  320تعداد این معلمان 

شدند.  175 ایچندمرحله صورت که به امعلم به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب  صادفی  25ین  سه به طور ت مدر

بنا  ها را تکمیل کردند.معلم انتخاب شدند و به طور مجازی پرسشنامه 7مدرسه  انتخاب شد بعد به طور تصادفی از هر

بودن نتایج پژوهش و الزامی نبودن  پژوهش، اصیییل رازداری و محرمانهابتدا در مورد اهداف اخالقی،  مالحظاتبه 

ن کنندگان فرستاده شد و از آناها برای شرکتتوضیح داده شد. سپس لینک پرسشنامهها رسشنامهنوشتن نام در پ

به پژوهش؛ معلم شاغل و رسمی  های ورودمالکها پاسخ دهند. به پرسشنامه رضایت آگاهانه خواسته شد که با

ضایت  متأهلدر آموزش و پرورش،  شرکت در پژوهش ر شند و جهت  شروو کرده با شویی را  و زندگی زنا

عدم همکاری  واز پژوهش هم داشتن تعارض زناشویی و سابقه طالق  آگاهانه داشته باشند. معیارهای خروج

شنامه س ضایت آگاهانه آزمودنیبه منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهش، ها بود. در تکمیل پر ها و ابراز ر

رازداری در اطالعات شییخصییی و محرمانه بودن نتایج شیید و  تائیدها برای شییرکت در پژوهش آن تمایل
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به ادامه همکاری، ترک پژوهش بدون پیامد منفی ها آزمودنیدر صییورت عدم تمایل  پژوهش رعایت شیید.

 پذیر بود.امکان هاآنبرای 

 ابزار پژوهش

سجام خانواده. 1 سطاین  .مقیاس ان ستگی 1385سامانی ) مقیاس تو ( بر پایۀ متون موجود درباره همب

گویه و به صییورت طیف  28( تهیه شیید. دارای 1999از الگوی ترکیبی السییون ) الهام گرفتنخانواده و با 

 1ای از اسیییت. برای هر گویه نمره« کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم»لیکرت 

ست.  5)کامالً موافقم( تا  شده ا سجام و همبستگی )کامالً مخالفم( در نظر گرفته  نمره باال در این مقیاس ان

شان می  79/0و به روش آلفای کرونباخ  90/0این مقیاس به روش بازآزمایی  1اعتبار دهد.باالی خانواده را ن

سامانی،  شد ) ستگی درونی 1385گزارش  ضر همب ضریب و  85/0 2برای روایی سؤاالت(. در پژوهش حا

 آمد. به دست 80/0اعتبار به روش آلفای کرونباخ 

( طراحی 2003) 3این پرسشنامه توسط میلیمن، کزاپلوسکی و فرگوسن .پرسشنامه معنویت در کار .2

 6گویه و سه بعد سطح فردی، گروهی و سازمانی است. کار با معنا در سطح فردی ) 15شده است و دارای 

سطح گروهی ) سازمانی گویه( و همسویی با ارزش 4گویه(، احساس همبستگی در  سطح  سازمان در  های 

ست )فرهنگی، فتاحی و واثق،  گویه( 5) سخ(. 1394ا ساس طیف لی هاپا از خیلی کم  یانهیگز 5کرت بر ا

اسیییت. هر چه  75و حداکثر نمره  15. حداقل نمره شیییوندیم یگذارنمره( 5نمره ( تا خیلی زیاد )1نمره )

ستینزدیک 75نمره به  شادزهی و نا ست. در مطالعه غم شانه معنویت کاری باالتر ا شد ن ( 1398زایی )تر با

و برای  92/0آلفای کرونباخ برای کل پرسییشیینامه ضییریب پایایی پرسییشیینامه معنویت در کار از طریق 

در گزارش شیید.  86/0 هاباارزشو همسییویی  86/0، احسییاس همبسییتگی 89/0معناداری کار  یهامؤلفه

 آمد. به دست 93/0پژوهش حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

صالحی ) مقیاس معنای زندگي. .3 سط  ست 1384این مقیاس تو شده ا ساس نظریه فرانکل تدوین  ( بر ا

ها گذاری نمرهاند. ارزشبندی شییدهدرجه یانهیگز 7سییؤاالت بر اسییاس طیف لیکرت  سییؤال دارد و 50که 

از طیف کامالً موافقم « 47، 44، 43، 42، 39، 38، 29، 27، 22، 21، 19، 12، 9،10، 5، 1» سؤاالتبرای 

دیگر برعکس اسییت. اختصییاص نمره برای هر  سییؤاالتگذاری و نمره 1تا کامالً مخالفم با نمرۀ  7ۀ با نمر

ست و حداکثر نمره  7تا  1گزینه از  ست. میانگین نمره 350ا ست  50ها به های آزمودنیا سؤال، معیاری ا

ر از چنانچه بیشییت معنایی ودهندۀ بیبرای تشییخیص معنا در زندگی که اگر کمتر از میانگین باشیید نشییان

ست.  شتن معنا در زندگی ا شد بیانگر دا ضریب اعتبار به روش1391در پژوهش اکبری )میانگین با آلفای  ( 

ه نظرانی رسید کمتخصصان و صاحب تائیدنیز به  مقیاسمحاسبه شد و روایی محتوایی این  78/0کرونباخ 

به  87/0در پژوهش حاضیییر ضیییریب اعتبار این مقیاس به روش آلفای کرونباخ  اند.در این حوزه کار کرده

 آمد. دست

                                                           
1. reliability 

2. validity  

3 . Milliman, Czaplewski  Ferguson 
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پژوهش و حجم نمونه،  یمشیییخص شیییدن تعداد جامعه آمار های الزم وپس از کسیییب مجوز روش اجرا.

 طیکنندگان در پژوهش در مورد شیییرااز آن به شیییرکت پژوهش اقدام و پس یهانسیییبت به انتخاب نمونه

 یو محرمانه ماندن اطالعات شییخصیی یآگاهانه، رازدار تیرضییا رینظ یشییرکت در پژوهش و اصییول اخالق

ض شد. پس  حیتو شناداده  س شرکت هامهاز آن پر سط  ستفاده از و داده لیکنندگان تکمتو ضریب ها با ا

 SPSS-23و نرم افزار مراتبی و آزمون سوبل  سلسلههمبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری به شیوه 

 تحلیل شدند.

 

 اهیافته

سال و انحراف معیار  35میانگین سنی آنان تحلیل وارد شدند که  کننده درشرکت 175های مربوط به داده

 نفر( مرد بودند. 65درصد ) 14/37نفر( زن و  110درصد ) 85/62در متغیر جنس بود.  24/3

 

معنویت در کار، معنای زندگي و  بینو ضرایب همبستگي  استانداردانحراف . میانگین، 1جدول 

 انسجام خانواده
 انحراف میانگین متغیرها 

 استاندارد
1 2 3 4 5 6 

      1 39/6 32/62 در کار معنویت

     1 71/0** 64/2 49/19 کار با معنا در سطح فردی
احساس همبستگی در 

 سطح گروهی
17/19 10/2 **74/0 **76/0 1    

 ها درهمسویی با ارزش

 سطح سازمانی
89/12 32/1 **69/0 **68/0 **71/0 1   

 معنای زندگی
 انسجام خانواده

40/254 
9/109 

10/24 
44/14 

**67/0 
**51/0 

**63/0 
**49/0 

**65/0 
**52/0 

**54/0 
**48/0 

1 
**64/0 

 

1 

 

احساس همبستگی دهد که معنویت در کار و ابعاد آن؛ کار با معنا در سطح فردی، ، نشان می1جدول نتایج 

سویی با ارزش سطح گروهی و هم ستگی مثبت و معنادار در  سجام خانواده همب سازمانی با ان سطح  ها در 

(. نتایج p<01/0(. معنای زندگی با انسیییجام خانواده همبسیییتگی مثبت و معنادار دارد )p<01/0دارند )

ها های نرمال بودن دادهمفروضییهاسییمیرنف و عامل تورم واریانس نشییان دادند که  -کالموگروفهای آزمون

قش نبرای تعیین باشییند. بین برقرار میدرباره در همه متغیرها و عامل تورم واریانس درباره متغیرهای پیش

 کنی و بارون پیشیینهادی مراحل ازمعنای زندگی و انسییجام خانواده معنویت در کار در رابطه ای واسییطه

 اجرای مراحل شد. مسیر( استفاده )تحلیل مراتبی سلسله شیوهرگرسیون چندمتغیری به  به روش (1985)

 در ومعنای زندگی روی انسییجام خانواده ضییریب رگرسیییون  اول، مرتبه در که صییورت بود بدین روش این

 ثرا بررسی برای. شد محاسبه زمانهم طور بهمعنای زندگی  معنویت در کار وضریب رگرسیون  مرتبه دوم

 هب اول مرحله ازمعنای زندگی رگرسیون  ضرایب اختالف ،انسجام خانوادهروی معنویت در کار غیرمستقیم 
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به  ایواسطه متغیر ورود با (، چنانچه1985کنی ) و بارون پیشنهادی پایه الگوی بر .شد بررسی دوم مرحله

گری نقش واسییطه کرد، کاهش پیدا دوم مرتبه به اول مرتبه از «معنای زندگی»زا برون متغیر اثر معادله،

 شود.می احراز «معنویت در کار»متغیر 

 

 سلسله مراتبي آزمون نمو واریانس و ضریب رگرسیون. نتایج 2جدول 

sig t Beta خطا B FΔR2 ΔR2 R2 R  متغیر

 نبیپیش

 مرتبه

معنای  48/0 23/0 23/0 **20/15 16/1 04/0 48/0 16/26 001/0

 زندگی

1 

001/0 

001/0 

84/5 

28/5 

31/0 

38/0 

08/0 

11/0 

13/1 

89/1 
معنای  60/0 36/0 13/0 **86/48

 زندگی و

معنویت  

 در کار

2 

 

اول  که در مرتبه حاکی از آن است 2جدول نتایج آزمون نمو واریانس و ضرایب رگرسیون سلسله مراتبی در 

درصد( و با ورود متغیر  23به حدود  0( مدل به طور معناداری افزایش یافته است )از 2Rضریب تبیین )

ای به مدل در مرتبه دوم، توانسته است میزان واریانس تبیین شده را به طور معناداری افزایش دهد. واسطه

 اساس بر انسجام خانواده بینیپیش امکان(، 1985)بارن و کنی  پیشنهادی مراحل اساس بر اول مرحله در

 به طور مستقیم انسجام خانواده واریانس از درصد 48 دهدمی نشان بتا شد که ضریب بررسیمعنای زندگی 

معنای زندگی و زمان متغیرهای (. در مرحله دوم اثر همβ= 48/0) شودمی تبیینمعنای زندگی وسیله به

 بتا ای، ضرایببررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که با ورود متغیر واسطه انسجام خانوادهبر  معنویت در کار

همچنان معنای زندگی حال ضریب بتای یندرع ؛ و(t=28/5)در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش یافت 

معنویت ای واسطه تأثیر، این پدیده نشانگر (1985)بارن و کنی بر اساس الگوی (. t=84/5معنادار باقی ماند )

 معنویت در کار گرفت که نتیجه توانمی است. لذا معنای زندگی و انسجام خانوادهروی رابطه بین  در کار

 معنادار دارد. ایواسطه تأثیر 19-معلمان در دوره کووید معنای زندگی و انسجام خانوادهروی رابطه 

 

 معنای زندگي. ضرایب رگرسیون ابعاد معنویت در کار روی 3جدول 
 R R2 β t Sig متغیر مالک نبیمتغیر پیش

 001/0 43/10 39/0 39/0 63/0 فردی کار با معنا در سطح معنای زندگی

 001/0 07/14 42/0 42/0 65/0 احساس همبستگی در سطح گروهی

 001/0 81/8 29/0 29/0 54/0 ها در سطح سازمانیهمسویی با ارزش 
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ضرایب3 جدولدر   ، β شان کار با معنا در ابعاد معنویت در کار؛  بینیدهند که معنای زندگی در پیشمی ن

سازمانیهمسویی با ارزشاحساس همبستگی در سطح گروهی و  سطح فردی،  و سهم مثبت ها در سطح 

 نتایج پژوهش، مدل نهایی بدین صورت است. بر اساس ؛دارد معناداری

 
 معنای زندگي و انسجام خانوادهروی رابطه  معنویت در کارای نقش واسطه نهایيمدل . 1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

شان  سجام خانواده  دادنتایج پژوهش ن رابطه معنادار  19-معلمان در دوره کوویدکه بین معنای زندگی و ان

ودی بدیع، جاللی و عب این نتیجه با نتایجبینی کند. تواند انسییجام خانواده را پیشدارد و معنای زندگی می

سند، فرح(، گیتی1390) سمعیلی و ذکایی )پ س1393بخش، ا ضائی و قا شریف، ر سوی، پور می جوبنه (، مو

 -اسشوت، ویسینگ، الیس، جوس و وال (2021) کاراتاس و همکاران (،2010(، المبرت و همکاران )1397)

ست و  مطابقت دارد. (2016برودریک ) سانی ا خداباوری به عنوان  معموالًمعنای زندگی مبتنی بر فطرت ان

ست. از آن جایی که معنای زندگی بر م مؤلفهاولین  شغل و کارمعنای زندگی مطرح ا معنای زندگی ، عنای 

شویی و ذهن افراد  شترک زنا شأگذارد، می تأثیرم ستحکام بنیان  تأثیرات من شویی و ا شگرفی در روابط زنا

بخش، زمینه دلسییردی در روابط ها در دسییتیابی به معنای مشییترک رضییایتشییود. ناتوانی زوجخانواده می

معنای زندگی و باورهای دینی بر خانواده و روابط  تأثیرسازد. زناشویی و انسجام ضعیف خانواده را فراهم می

شویی، در معنادهی به زند سائلسازی گی و غنیزنا شویی محقق می م شود )بدیع و همکاران، زندگی زنا

معنای خود در امور گوناگون زندگی  یسییازکسییانیقادر به تبادل و  اکثراًهای متقاضییی طالق (. زوج1390

 یکسانی از زندگی ندارند، قادر به تفاهم و گفتگو با یکدیگر نیستند و نسبت به باًیتقرنیستند، افق و معنای 

پذیری خیلی پایینی دارند )گیتی پسییند و همکاران، تغییر معنای زندگی آموخته شییده قبلی خود انعطاف

ها، های پژوهشیییی حاکی از آن اسیییت که احسیییاس معنا از طریق برآورده شیییدن خواسیییته(. یافته1393

، کاراناسییشییوت و همو  2010یابد )المبرت و همکاران، هدفمندی، کارآمدی و خودارزشییمندی تحقق می

شتری در معنای زندگی را تجربه می2016 ستجوگری بی ستی ذهنی در (. افرادی که ج کنند از لحاظ بهزی

سرزندگی، اراده( و  شادی،  ستجوگری، معنا، عواطف مثبت ) ستند و همواره در فرآیند ج سطح باالتری ه

شتری تجربه می شویی بی ضایت از زندگی فردی و زنا شتری در ر شرایط ناگکنند و توانایی بی وار از تحمل 

اسیییترس دارند. بر این اسیییاس داشیییتن تفکر هدفمند و و شیییرایط پر یفرد نیبقبیل مشیییکالت فردی، 

شتر معنای زندگی  ستجوی بی سبب ج سیدن به اهداف،  سیرهای الزم برای ر شنایی با م امیدوارکننده و آ
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(. همچنین در پی معنای 2012مندی درونی بیشیتری در پی خواهد داشیت )اسینایدر، گردد و رضیایتمی

زناشییویی و  یمندتیرضییاشییناختی مثبت، شییادمانی درونی، زندگی بودن منجر به کسییب تجارب روان

ستی  شدان، یشناختروانبهزی شی و کا ستیگر، اوی شد )ا شتری از زندگی خواهد  افزون بر این، (. 2009بی

ند، می باالیی دار ندگی  نای ز که مع نابع افرادی  که دارای م ند  که درونی و توانمندیدان ند  هایی هسیییت

 (.1395ای مناسب مقابله کنند )رهبری، زای زندگی به شیوهبا حوادث سخت و استرستوانند می

و  گیری، عالیقها، تصیییمیمپیوند عاطفی، حف  حریمکارکردهای انسیییجام خانواده نشیییان دهنده وجود 

ست خالقیت در خانواده سجام روی این نکته ا ست و تمرکز ان شان را در برابر ها چگونه جداییکه خانواده ا

( 2007هین، بایس و ون اسییت ). بر این اسییاس (2016کنند )آماتو و ماریوت، شییان متعادل میپیوسییتگی

ه همراه است که ب فعال و سازنده افراد برای معنا در زندگی یا تالشداشتن معنا در زندگی اعتقاد دارند که 

شویی باالیی در زوجمیشود و واده منجر میتحقق کارآمد کارکردهای خان ضایت زنا صمیمیت و ر  هاتواند 

ها را افزایش دهد. شییناختی زوجتواند سییطح سییالمت روانایجاد کند. همچنین داشییتن معنا در زندگی می

شتن سالمت روان شتن کند که زوجشناختی مطلوب کمک میدا ها بتوانند صمیمیت زناشویی باال یعنی دا

( وجود 2015اطفی و اسییتقالل را در زندگی خود تجربه کنند. از نظر شیییاه، چانگ، چیانگ و تام )پیوند ع

د شود که فرد بتوانشناختی مرتبط است، موجب میمعنا در زندگی یا جستجو برای معنا که با سالمت روان

ابله با زم را برای مقدر شرایط مختلف به خصوص در زندگی زناشویی کارکرد بهتری داشته باشد و توانایی ال

توان گفت چون افراد در زندگی روزانۀ خود در تبیین این نتیجه می های روزمره زندگی داشییته باشیید.تنش

کنند که دربارۀ دیگران، خود و جهان دارند، این باورها و هایی رفتار میبر پایۀ باورهای شییخصییی و دیدگاه

دهد که به جهان دهند. این نظام معنایی به فرد اجازه میها، برای فرد یک نظام معنایی تشییکیل میدیدگاه

اطراف خود معنا داده، بر اسیییاس این معنادهی به انتخاب هدف و سیییپس عمل و رفتار مبتنی بر هدف 

سانمعناجویی نیاز ویژهشده بپردازد. انتخاب ست که با درجۀ کم یا زیاد در تمامی ان ها وجود دارد. هر ای ا

شیوۀ ندگی را در خود جست فرد باید معنای ز سان معنا را در  سئولیت آن را بپذیرد. ان به تجروجو کند و م

سی می کردن شتن ک ست دا سان از خود میزندگی، یا دو سی زنده بیند. در اینجا ان سد من برای چه ک پر

تواند آرزو کند. ترین هدفی اسییت که بشییر میهسییتمب به عقیدۀ فرانکل عشییق هدف غایی زندگی و بزرگ

د را در رود و معنی حقیقی خونجات انسان در عشق و با عشق است. عشق از وجود مادی معشوق فراتر می

از آن جایی که انسییجام خانواده نتیجۀ تعامالت سییازندۀ همسییران اسییت، معنای  یابد.وجود روحانی او می

زندگی، ادراکات و نوو باورهای آنان نسییبت به زندگی از عوامل تأثیرگذار در تعامالت همسییران هسییتند. 

سجام خانواده را  سازنده ان کند. حول چرخۀ خانوادگی تقویت میو آن را در فرآیند ت کندیمحف  تعامالت 

ها، اهداف و های درونی، نگرشسیییازند، گرایشها در زندگی خودشیییان میافزون بر این، معنایی که زوج

تواند بیشتر این عوامل دهد. چون معنای زندگی میقرار می تأثیرتحت انتظارات آنان را در زندگی زناشویی 

 بینی کند.پیشتواند انسجام خانواده را رسد که میبه نظر می ها تقویت کند، منطقیدرونی را در زوج

شان داد که  سجام خانواده افزون بر این نتایج ن معلمان در دوره معنویت در کار در رابطه معنای زندگی و ان

(، 1398های دیباجی صابر و میرغرب رضی )با نتایج پژوهش ؛ کهای معناداری داردنقش واسطه 19-کووید

(، 2016وانگ و یائو )(، 1395بیگی، رضییایی، محمدی فر، نجفی )(، 1397کریمی و فضییل الهی قمشییی )
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کوکری، کاران و پارکمن  (،2006مییر ) (،2010ماهونی، پرگامنت، اسیییوانک و اسیییوانک )(، 2018گارگ )

و شییریسییا و جنا  (2009(، الگود، هاریس، اسییکوگرند و لی )2007ت )(، آگیت، زابریسییکی و اگی2011)

شت.( 2021) صابر و میرغرب رضی ) طبق نتایج پژوهش مطابقت دا ( ابعاد فردی، گروهی و 1398دیباجی 

سازمانی معنویت در کار با کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه دارد. معلمانی که در کارشان احساس معنا و 

ارند، نسییبت به درسییت انجام دادن کارشییان اهمیت بیشییتری قائل هسییتند. این دسییته از مفهوم عمیقی د

کنند، شییرایط سییخت و دشییواری مانند تدریس معلمان با توجه به مفهوم عمیقی که در کارشییان حس می

ا ه، معلمانی که باور دارند انسییاندر کارکنند. با توجه به بعد گروهی معنویت مجازی در منزل را تحمل می

در پیوند با یکدیگر هسییتند و در محیط کار نیز احسییاس همبسییتگی عمیقی با سییایر معلمان دارند. این 

ا کنند تا هم فضای کاری رکنند و به نکات مثبت کار توجه مینمی یینمابزرگمعلمان مشکالت کوچک را 

ستانه سازمانی معنویت در کاردو شند. در بعد  ها و اهداف ، معلمان ارزشتر کنند و هم عملکرد را بهبود بخ

 هاآن مسییائلکنند و نسییبت به کالس، مدرسییه و نظام آموزشییی همسییو می تیمأمورها و خود را با ارزش

کنند و نسبت به بهتر حساس هستند، محیط و جو مدرسه و سازمان آموزش و پرورش را مثبت ادراک می

ی به مشارکت و قبول مسئولیت در زندگی انجام شدن کارها و بهبود سازمان حساس هستند. چنین معلمان

سایرسازمانی عالقه زیادی دارند. این معلمان با کمک مشتاقانه به دیگران سبب می علمان م شوند عملکرد 

معلمان در صیییورت لزوم قادرند بیش از حد مرسیییوم و تعیین شیییده برای  گونهنیا احتماالًنیز بهبود یابد. 

کنند و بیشتر به اقداماتی مبادرت آموزان و مدرسه کار کنند، کمتر از شرایط سخت کاری شکایت میدانش

د رسییکنند که تصییویر مدرسییه را بهبود بخشییند. از این رو با توجه به ابعاد معنویت در کار، به نظر میمی

شواری کاری در دوره کووید معلمان شرایط د ستند با توجه  وظایف  19ی که دارای معنویت در کار باالیی ه

کند و روابط عاطفی خانواده را مختل دهند که در جو خانواده تنش ایجاد نمیکاری خود را طوری انجام می

 کند.کند. بر این اساس انسجام خانواده، تعادل خود را حف  مینمی

تن معنویت باال با از خودگذشییتگی باال، صییمیمیت و کیفیت باالی روابط، دوسییوگرایی و همچنین داشیی 

دهد )ماهونی، تعارض پایین همراه اسییت و تجارب معنوی باالی همسییران انسییجام خانوادگی را افزایش می

افراد  ای است که به کاهش نیاز( اعتقاد دارد که معنویت باال مشخصه2006(. در همین راستا مییر )2010

پذیری شییود و موجب توافق و انعطافهای خارج از شییرایط زناشییویی افراد منجر میبرای تفتیش دیدگاه

مذهبی، باورهای مذهبی و شییود. همسییران دارای معنویت باال، رفتارهای بیشییتر در روابط زناشییویی می

ا بستگی و انسجام خانواده رزناشویی، تعهد، وا یزندگ تیفیکتواند های مذهبی مشترکی دارند که میارزش

( هم در پژوهشییی دریافتند که افراد دارای معنویت باال در 2011کوکری و همکاران )قرار دهد.  تأثیرتحت 

شویی بر جنبه شتر تمرکز میروابط زنا سران با معنویت باال های مثبت روابط بی کنند، به این معنی که هم

شویی وتالش می شریک زندگی کنند تا از موقعیت فعلی زنا صمیمیت، از  سازند و  شان یک هدف و معنی 

رسد معنویت همسران در کار و زندگی موجب انسجام و توافق در روابط زناشویی را تقویت کنند. به نظر می

زناشییویی دارد. همچنین ممکن اسییت  مسییائلشییوند که رابطه قوی با روابط خانوادگی و تقویت عواملی می

نیاز افراد به تجارب مشییترک مذهبی، تقویت باورهای مشییترک افراد و یا  نیتأم داشییتن معنویت در کار با

که مجموو این عوامل سییطح  ایجاد وابسییتگی متقابل باعت تقویت صییمیمیت و روابط عاطفی افراد شییود

(. الگود و همکاران 2007کند )آگیت و همکاران، انسییجام و سییازگاری زناشییویی همسییران را تقویت می
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معتقدند افرادی که نگرش هدفمند و معناداری در زندگی دارند، کیفیت روابط زناشییویی مثبتی را ( 2009)

ا خداوند داری بکنند. این افراد ارتباط متعالی و معنیکنند و انسجام زناشویی باالیی را گزارش میتجربه می

اده اسییتف مؤثرای رت مقابلهو برای حل مشییکالت کار و زندگی از معنویت به عنوان یک مها کنندتجربه می

سا و جنا )کنند. می شوار  شودیمهم اعتقاد دارند که معنویت در کار باعت  (2021شری شرایط د افراد در 

سبی را اتخاذ کنند. معنویت چارچوب  شند و اقدامات منا شته با ضطراب کمتری دا سترس و ا کار و زندگی ا

یتار میدزندگی و اعتقادات مذهبی هدفمند افراد را معنی با رضیییا مندی و کامروایی در زندگی کند و 

ست. این نگرش باعت می شویی همراه ا سبت به زندگی معنای قویزنا ه تری پیدا کنند و بشود که افراد ن

ضایتی ضات و نار شند و تعار شیوه منطقی و آینده امیدوارتر با سئلههای زندگی خانوادگی و کار به  دار م م

عادل بین حل می ند و ت خانواده را حف  میکن به افراد کمک میکار و  کار  ند. معنویت در  به کن تا  کند 

با مشکالت مربوط به کار مقابله کنند و حسی از آرامش درونی و انسجام خانواده را به رغم  مؤثرترای شیوه

 وجود مشکالت حف  کنند.

دارای روحیۀ معنویت باال در کار  افراد( اعتقاد دارند که 2012پاوکف، فلنری )در تبیین دیگری، هکبارث، 

دهی مجدد شناختی و حمایت اجتماعی معنوی چارچوبنسبت به افراد دارای معنویت پایین از راهبردهای 

ستو بسیج خانواده برای دستیابی به پذیرش و کمک، به مراتب بیشتر و از ارزیابی  فاده میمنفعالنه کمتر ا

توانایی درونی افراد برای مقابله با مشییکالت زندگی رابطه دارد. از آن کنند. داشییتن روحیۀ معنویت باال با 

سازندهجایی که افراد دارای معنویت باال در کار از چارچوب شناختی  ستفاده میدهی مجدد  تر و مؤثرتری ا

در  بنابراین؛ کنند تأکیدی دوباره بر تأثیرگذاری عمیق معنویت بر ابعاد شیییناختی اعضیییای خانواده اسیییت

که در  دهدیمهایی که همسییران در کارشییان معنویت باالیی دارند، چارچوب زندگی را طوری معنا نوادهخا

سخت مانند دوره فعلی کووید   یاوهیش، با کمک گرفتن از تدابیر درونی خود، به 19شرایط کار و زندگی 

ی خودشیییان با اطمینان و کنند و با الهام گرفتن از نیروی معنوی و درونتر ایسیییتادگی میبهتر و سیییازنده

صل می شکالت را حل و ف شودکنند و اجازه نمیاعتماد به نفس باالتری م ضعیف  ؛ دهند که بنیاد خانواده 

ها و ادراکات های شیییناختی، نگرشویژه تواناییهای درونی بهبنابراین با عنایت به کارآمدتر بودن توانایی

توان نتیجه گرفت که نقش میانجی مؤثر معنویت زندگی، میدارای روحیۀ معنوی باالتر در کار و  یهازوج

شکل شیوۀ  شود که معلمان عوامل مرتبط با زندگی دهی معنای زندگی موجب میگیری و جهتدر کار در 

تر سازی کنند که در هنگام مواجهه با مشکالت و مسائل زندگی مقاومای تفسیر و مفهومزناشویی را به گونه

که معنویت در کار، شییییوه معنادهی به زندگی  رسیییدیمبنابراین منطقی به نظر ؛ ندتر عمل کنو مطمئن

کند آنان کمک می یشناخترواندرونی و  یهایتوانمندسازبه  احتماالًدهد و قرار می تأثیرمعلمان را تحت 

شود. افراد دارای معنویت باال معنای زندگی را به روش متعادلکه به افزایش انسجام خانواده آنان منجر می

ای آنان را کمتر دچار تعارضات سازی کنند. در نتیجه، برخورداری از چنین روحیهتری مفهومتر و هماهنگ

شناختی میو ناهماهنگی ضادهای  گیرد. تعامل بین معنویت در کار و ها در خانواده جلو میکند و از بروز ت

معنای زندگی معلمان در شیرایط سیخت و پراسیترس کاری به افزایش و حف  انسیجام خانواده آنان منجر 

که به  انجام شده استشهر تهران  18منطقه  معلمان دربا توجه به این که پژوهش حاضر بر روی  شود.می

سبک زندگی، عوامل خانوادگی و  ستند هاییژگیولحاظ  سایر معلمان متفاوت ه ال که احتم شخصیتی با 
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ندگانشیییرکت هاییژگیودارد این  تایج پژوهش کن حت ، ن باشییید. بر این اسیییاس  ریتأثرا ت قرار داده 

لذا پیشیینهاد کند. می شییناسییی، تبیین و تعمیم نتایج ایجادعلت زمینه اسیینادهای در را هاییمحدودیت

شوند.شود در پژوهشمی سطح  های بعدی نقش این متغیرها کنترل یا مطالعه  همچنین به منظور افزایش 

سجام خانواده معلمان در دوره کووید  شنهادپ 19ان های معنای زندگی و معنویت در کار به مقوله شودمی ی

م فراه روحیه معنویت در کار در آنان یریکارگبهآموزش زمینه تقویت و  یلهوسییبهدر معلمان توجه شییود و 

 .شود

 

 موازین اخالقي
کنندگان رعایت شده است؛ رسیده است؛ مالحظات اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکت

 چنین به افراد درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد.هم

 

 سپاسگزاری
کننده در شییرکت معلمانو کلیه داند از همکاری شییایسییته مدیران مدارس گروه پژوهش بر خود الزم می

 کند.پژوهش تشکر و قدردانی 

 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

 منابع

نامه مقطع پایان آوری درجانبازان شهر قزوین.تابرابطه معنای زندگی و دینداری با (. 1391اکبری، مریم. )
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 .65-54(: 4)1، پرستاریروان. بیماران مبتال به مولتیپل اسکروزیس
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154-173. 
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*** 
 پرسشنامه معنای زندگي

ال مخالفم
کام

 

مخالفم
 

ی مخالفم
تاحد

 

ی ندارم
نظر

ی موافقم 
تاحد

 

موافقم
 

الً  موافقم
کام

  

 دانم.. من وظیفه شخصی پیش روی دارم که خود را موظف به انجام آن می1 1 2 3 4 5 6 7

 میلی به زندگی دارم.. من احساس بی2 1 2 3 4 5 6 7

 داری وجود ندارد.. در زندگی من فلسفه معنی3 1 2 3 4 5 6 7

 . هدف من در زندگی، بیشتر پول درآوردن است.4 1 2 3 4 5 6 7

 همواره در کارهایم )تحصیالتم( موفق هستم.. 5 1 2 3 4 5 6 7

 . من اکثر اوقات غمگینم.6 1 2 3 4 5 6 7

 . من غالباً میل به خشونت دارم.7 1 2 3 4 5 6 7

 . من همیشه از زندگی ناراضی هستم.8 1 2 3 4 5 6 7

 . داشتن امید به فردا موجب پیشروی در کار من است.9 1 2 3 4 5 6 7

 برم.ام( لذت می. من از کارم )رشته تحصیلی10 1 2 3 4 5 6 7

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08971897
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 خواهم نابودش کنم.ام شود می. اگر کسی مانع انجام خواسته11 1 2 3 4 5 6 7

 شود.ام می. در زندگی من شخصی وجود دارد که موجب امید به زندگی12 1 2 3 4 5 6 7

 اطرافیانم تقلید کنم.دهم در بیشتر کارهایم از . من ترجیح می13 1 2 3 4 5 6 7

 سازد.. برای من میهمانی و دائماً در جمع دوستان بودن زندگی را تحمل پذیر می14 1 2 3 4 5 6 7

 میلی به زندگی دارم.. من احساس بی15 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.. من نمی دانم برای چه زندگی می16 1 2 3 4 5 6 7

 در آنها رقابت شدید وجود دارد جذاب هستند.. برای من ورزشهایی که 17 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.دانم به خاطر چه کسی زندگی می. من نمی18 1 2 3 4 5 6 7

 رساند.. تجربه زیبائیهای طبیعت مرا به اوج هیجان و از خود بیخود شدن می19 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.                                                          از عقیده دیگران پیروی می معموالً. 20 1 2 3 4 5 6 7

های خود چشم پوشی . من به خاطر منافع عزیزانم )نزدیکانم( به خوبی می توانم از خواسته21 1 2 3 4 5 6 7
 کنم.

 دانم.. من خود را موظف به تشویق عزیزانم برای تسلط بر مشکالت زندگیشان می22 1 2 3 4 5 6 7

 شود.. گاهی اوقات میل به خودکشی در من ظاهر می23 1 2 3 4 5 6 7

 برم.هدفی همواره رنج می. من از بی24 1 2 3 4 5 6 7

 دانم.. من معنی زندگی را تنوع طلبی )درکار، دوستان، لباس، و ....( می25 1 2 3 4 5 6 7

 ناتوانم.. من در پیدا کردن مسئولیتی برای زندگیم 26 1 2 3 4 5 6 7

 . استعدادهایی در من وجود دارد که در جهت شکوفایی آنها در تالش هستم.27 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.. من دائماً احساس بیهودگی می28 1 2 3 4 5 6 7

 رغم رنجهایش زیباست.. در نظر من زندگی علی29 1 2 3 4 5 6 7

 رود.نمی. ساعاتی از روز، دست و دلم به کار 30 1 2 3 4 5 6 7

 توانم خود را وقف آرمانهایم کنم.. من می31 1 2 3 4 5 6 7

 . من هدف شخصی در پیش روی ندارم.32 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.. من اغلب اوقات احساس پوچی می33 1 2 3 4 5 6 7

 . من ورزشهای تهاجمی مثل بوکس ، جودو و ... را دوست دارم.34 1 2 3 4 5 6 7

 شود.. برای من زندگی با داشتن اشیاء لوکس و تجمالت جالبتر می35 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.. من بیشتر اوقات احساس خالء می36 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.ها( بیشتر احساس افسردگی و دلتنگی می. من روزهای تعطیل )جمعه37 1 2 3 4 5 6 7

 است.. برای من هدف اصلی زندگی تالش هرچه بیشتر 38 1 2 3 4 5 6 7

 دانم.. من همیشه خود را موظف به تمام کردن کارهای ناتمام می39 1 2 3 4 5 6 7

 آید.معنی می. مسائل زندگی به نظرم بی40 1 2 3 4 5 6 7

 بودن. خیالی و لحظه حال را خوش. برای من زندگی یعنی خوش گذرانی و بی41 1 2 3 4 5 6 7

 بینم.پیروی از آداب رسوم و سنتهای اجتماعی نمی. من دلیلی برای 42 1 2 3 4 5 6 7

 . من دائماً به دنبال تجربه های جدید در زندگیم هستم.43 1 2 3 4 5 6 7

 کنم.. من به خاطر رسیدن به هدفم گرسنگی، تحقیر، ترس و رنج را تحمل می44 1 2 3 4 5 6 7

 کردن زندگی است.. من معتقدم نقش مواد مخدر ، تحمل پذیر 45 1 2 3 4 5 6 7

به نظر دیگران  معموالًدهم که . من برای کاستن از ناخشنودی های زندگی کارهایی انجام می46 1 2 3 4 5 6 7
 ناصحیح هستند.

. من از آن دسته افرادی هستم که با شوخی و لطیفه و طنز، بار مشکالت زندگی را سبکتر می47 1 2 3 4 5 6 7
 کنند.

 کنم.من با پوشیدن لباسهای متنوع و آخرین مد احساس رضایت بیشتری از زندگی پیدا می. 48 1 2 3 4 5 6 7

های مهم زندگیم مطابق با گیریکنم حرف زدنم، لباس پوشیدنم و تصمیم. من سعی می49 1 2 3 4 5 6 7
 های اطرافیان باشد.خواسته

 گاه زندگی دارای معنی نیست.هیچ. من از آن گروه افرادی هستم که معتقدند 50 1 2 3 4 5 6 7

*** 
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 پرسشنامه انسجام خانواده
 مخالفم کامالً مخالفم نظری ندارم موافقم کامالًموافقم  سؤاالت ردیف

 5 4 3 2 1 همسرم، رابطه سخت گیرانه ای با من دارد.      1

 5 4 3 2 1 فرزندانم، رابطه سخت گیرانه ای با من دارد. 2

 5 4 3 2 1 ها، همیشه با همسرم مشورت می کنم.در تصمیم گیری  3

 5 4 3 2 1 در تصمیم گیری ها، همیشه با فرزندانم مشورت می کنم. 4

 5 4 3 2 1 من و همسرم احساسات همدیگر را درک می کنیم. 5

 5 4 3 2 1 من و فرزندانم احساست همدیگر را درک می کنیم.  6

 5 4 3 2 1 خانواده انجام بدهم.دوست دارم کارها را بدون کمک  7

 5 4 3 2 1 من و همسرم وقت زیادی را با همدیگر می گذرانیم. 8

 5 4 3 2 1 من و فرزندانم وقت زیادی را با همدیگر می گذرانیم. 9

 5 4 3 2 1 من با فرزندانم رابطه نزدیکی دارم. 10

 5 4 3 2 1 من با همسرم رابطه نزدیکی دارم. 11

 5 4 3 2 1 دارم درکنار خانواده باشم.دوست  12

 5 4 3 2 1 وقت کمی را با همسرم می گذرانم.  13

 5 4 3 2 1 وقت کمی را با فرزندانم می گذرانم. 14

من و همسرم نمی توانیم احساسات یکدیگر را درک   15

 کنیم.

1 2 3 4 5 

من و فرزندانم نمی توانیم احساسات یکدیگر را درک   16

 کنیم.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 با همسرم خیلی صحبت می کنم.  17

 5 4 3 2 1 با فرزندانم خیلی صحبت می کنم. 18

 5 4 3 2 1 من و همسرم عالقه مندی های مشترکی داریم. 19

 5 4 3 2 1 من و فرزندانم عالقه مندی های مشترکی داریم. 20

 5 4 3 2 1 با همسرم احساس دوستی و صداقت می کنم. 21

 5 4 3 2 1 با فرزندانم احساس دوستی و صداقت می کنم.  22

همیشه خودم به تنهایی و بدون مشورت خانواده تصمیم  23

 گیری می کنم.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 خانواده ام همدیگر را درک می کنند.  24

 5 4 3 2 1 دوست دارم جدا از خانواده زندگی کنم. 25

 5 4 3 2 1 خانواده زیاد به همدیگر نزدیک نیستند.  26

 5 4 3 2 1 من به همسرم خیلی وابسته هستم. 27

*** 
 پرسشنامه معنویت در کار

ی کم    
خیل

 
 

 کم

ط
 متوس

 زیاد

ی 
خیل

 زیاد

احساس 

 همبستگي 

 5 4 3 2 1 احساس عضوی از یک خانواده بودن (1

 5 4 3 2 1 هدف مشترک کارکنان (2

 5 4 3 2 1 ادراک از مراقبت کارکنان از یکدیگر  (3

 5 4 3 2 1 ارزشمندی همکاری با دیگران  (4

 5 4 3 2 1 ادراک از با وجدان بودن سازمان (5

 5 4 3 2 1 پیوند با مأموریت و رسالت سازمان  (6
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همسویي با 

 ارزش ها 

 5 4 3 2 1 توجه سازمان به کار روحیه ده و انرژی بخش  (7

 5 4 3 2 1 احساس خوب داشتن نسبت به ارزش های سازمان  (8

 5 4 3 2 1 همسویی با اهداف سازمان  (9

احساس 

معنا در 

 کار 

 5 4 3 2 1 لذت بردن از کار  (10

 5 4 3 2 1 مهم بودن کار در زندگی  (11

 5 4 3 2 1 آزادی در بیان آرا و عقاید  (12

 5 4 3 2 1 انرژی و روحیه گرفتن از کار  (13

 5 4 3 2 1 لحظه شماری برای رفتن به سر کار  (14

 5 4 3 2 1 درک معنا و مفهوم کار (15
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The mediating role of workplace spirituality on the 

relationship of Meaning of Life and family cohesion of 

teachers in COVID-19 

 
 

Seyed Mahdi. Zaeimzadeh 1 & Asghar. Jafari *2  
 

 

 

Abstract  

Aim: The present study aimed to determine the mediating role of workplace 

spirituality on the relationship of Meaning of Life and family cohesion of 

teachers in COVID-19. Methods: Method was descriptive- correlation. 

Population was married woman and man teachers of elementary schools in 

academic year 2020-2021 in the region 18 of Tehran. According to the table of 

Krejcie & Morgan (1970) and using multi cluster sampling 175 participants 

with inclusion criteria were selected and completed the questionnaires of 

Samani, s (2006) family cohesion, Milliman, s workplace spirituality and 

Salehi, s (2005) Meaning of Life. Data were analyzed by Pearson correlation 

and hierarchy regression. Results: The results indicated that there is a positive 

and significant relationship between Meaning of Life and family cohesion of 

teachers in COVID-19 (p<0.01). The results of hierarchy regression showed 

that workplace spirituality significantly mediate on the relation of Meaning of 

Life and family cohesion of teachers in COVID-19 (P<0.01). Conclusion: The 

results show evidence that meaning of life increase family cohesion of teachers 

through moderate conceptualization in work and marital life. Workplace 

spirituality indirectly effects they conceptualize moderately and efficiently 

meaning of life. Therefore, in order to promote family cohesion of teachers in 

COVID-19, it is necessary, pay attention to their meaning of life and workplace 

spirituality. 

 

Keywords: Family cohesion, COVID-19, Meaning of Life, Workplace 

spirituality 
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