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 فصلنامه خانواده و بهداشت 

 : نقش میانجی خردمندی الق توافقیمتقاضی ط هایزوجباسالمت جسمانی    زندگیی  رابطه بین معنا بررسی  

 3حمید ذوالفقاری ،  2* سیدعلی کیمیایی ،1وکیلی جواد

 چکیده 

به    های زوج  موردبررسی  ابعاد   از یکی   :مقدمه روابط    افتادن   خطر متقاضی طالق  که حاصل  است  افراد  این  سالمت جسمانی 

  و در حل مسائل پیچیده مرتبط بامعنا    هازوجزیرا که    هست  زندگی  در م مشترک  مفهو  و   معنانداشتن    و   دیده آسیبزناشویی  

ی  نوعی بهزندگی    هدایت بتوانند    دارند  نیاز  ا خردمندیخبرگی  زندگی،   فائق  مسائل  برتا  معنای  نداشتن  ولی در صورت    آیند 

زد.  جسمانی   و   شناختینروا  مشکالت  و  شد   خواهد  ازپیش بیش  تعارض  واختالف   خواهد  دامن  را  هدف    بیشتری  بنابراین 

جسمانی در متقاضیان طالق   سالمت ومعناجوئی   ٔ  رابطه درمیانجی  عنوانبهارزیابی مدل رابطه بین خردمندی  پژوهش حاضر،

 توافقی بود. 

توصیفی  پژوهش:  روش   حاضر  پژوهش  چندگانههمبستگی    –روش  شامل  آ  ٔ  جامعه  و (  زمانهم  )رگرسیون  پژوهش  ماری 

تعداد  ،  مشاوره   مرکز   دو   بین  از  دسترس  در  گیرینمونهکه به روش    بودند   مشهد  شهرمتقاضی طالق توافقی    هایزوج  ٔ  هیکل

  های مقیاس  پژوهش  این  در  مورداستفاده  ابزار  دند.نموپژوهش را تکمیل    هایپرسشنامهافقی  متقاضی طالق تو  مرد  و  زن  197

  ها داده  تحلیل  و   تجزیه  .بوده است  (PHQ)  جسمانی   سالمت  ( و(D-WS3 خردمندی  بعدیسه  اسیمق  ، (MLQ)  ی زندگمعنای  

 گرفت. انجام  SPSS.21 افزارنرم ازاستفاده  با  و زمانهمسلسله مراتبی  رگرسیون واز طریق ضریب همبستگی پیرسون  نیز

زندگی    معنای  وبا متغیرهای خردورزی    نیسالمت جسماشان داد که بین مقیاس  همبستگی پیرسون ننتایج ضرایب    :هایافته

تحلیل   همچنین  و(  p<0/05)  دارد  وجود  همبستگی مثبت معنادار  معنای زندگی   خردورزی ون  بی  و   نادارهمبستگی منفی مع

  و ی زندگی  معنا  رابطه  در  میانجی  خردمندی نقش  که  دادسوبل نشان    آزمون  وی  رگرسیون سلسله مراتبی با روش بارون وکن

 . کندمیمتقاضی طالق توافقی ایفا  های زوجانی جسم سالمت

خردمندی    هاییافته :گیرینتیجه مدل  از  حاکی  زندگی    عنوانبهپژوهش  معنای  بین  است،  سالمت   و میانجی    جسمانی 

به    الزم است  لذا  ،دارد  افراددر سالمت جسمانی    مؤثریخردورزی نقش    طریق  ازمعنای زندگی    که  کردبیان    توانمی  جهیدرنت

 سالمت جسمانی پرداخت. برمؤثر متغیرهای  اهمیت و ش با نق  رابطه درایرانی  هایخانواده ومشاوران  سازیآگاه

 زندگی. معنای   ،سالمت جسمانی متقاضی طالق توافقی، هایزوج ،خردمندی :کلیدیواژگان  

 5/7/1398  تاریخ پذیرش نهایی:                        23/1/1398تاریخ دریافت:  

 

 

 

 

 
 . رانیا  ،مشهد   فردوسی مشهد،  دانشگاه  دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی،  -1

 ایران.   مشهد،  فردوسی مشهد،  دانشگاه  لوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی،ع  گروه  دانشیار مشاوره،  نویسنده مسئول،  -2

kimiaee@um.ac.ir 

 . رانی ا  ،مشهد  فردوسی مشهد،  دانشگاه  علوم تربیتی وروانشناسی،  دانشکده  دانشجوی دکتری روانشناسی،-  3

 

ی متقاضی طالق: نقش میانجی  هازوج ، کیمیایی س، ذوالفقاری ح. بررسی رابطه بین معنای زندگی با سالمت جسمانی  م یلیوکاستناد: 

   105-117(: 1)9؛ 1398خردمندی، فصلنامه خانواده و بهداشت، 



 های متقاضی طالق توافقی: نقش میانجی خردمندی بررسی رابطه بین معنای زندگی باسالمت جسمانی زوج 

 

 فصلنامه خانواده و بهداشت 

 مقدمه: 

به شمار    ترینمهمطالق  امروزه    خانواده  بنیان  علیه  )میتهدید  از  و    ( 1رود  که    خانوادگی   واجتماعی    هایآسیبیکی  است 

اقشار جامعه   )  درگیرآن    سوء  آثاربا    نوعیبهتمامی  تجربه    ایبر  ویژهبه  (2هستند  را  آن  عمیق    تأثیرات  نمایند میافرادی که 

بر   آنان    های جنبه منفی  ابعاد    ی کی  ،( 3د )دارگوناگون زندگی  این زمینه سالمت جسمانی متقاضیان طالق    موردبررسیاز  در 

در    فیزیکی  و روانی    های درگیری،  هست بین  که  از طالق  قبل  آماده    افتد میتفاق  ا  ها زوجدوران  را    هایبیماریپذیرش  آنان 

نتی  کهچنان   (، 4)  د ینمامی  جسمانی  و روانی   این  به  است  سال  ده  از  بیش  روی    تواندمیکه طالق    اندرسیدهجه  پژوهشگران 

ر آن است که امید به مختلف بیانگ  هایپژوهش  در این راستا  ( و5بگذارد )  نامطلوب برجایتأثیر  عملکرد دستگاه ایمنی بدن  

  و(  4اند )نرسیدهبحران    ز سایر افرادی هستند که به اینکمتر ا  مراتببه  گیرند میافرادی که طالق    جسمانی   سالمت  وزندگی  

 ریچموند  (، 3دارند )  زندگی  ازی  متررضایت ک  و  بیشتر  یافسردگ  کمتر،جسمانی  سالمت    متأهل  افراد  بامطلقه در مقایسه    افراد

  ومیر مرگ  زانیم  ، اندپرداخته جسمانی افراد    سالمت  بر وضعیت زناشویی  تأثیر  در پژوهش خود به بررسی  نیز    (2017)1روهنر  و

 (. 6اند ) نمودهذکر   متأهل افراد  سه برابر تقریباً را مطلقه افراد

عالوه    ،خانواده  وزناشویی    بعد  در خانواده  جسمانی    روی  بر  مستقیم  براثرانسجام  خانواده،  روانی  وسالمت   طور به  اعضای 

 عواملدر بررسی  همچنین ( و 7)  داردتأثیر   روانی وجسمی   سالمت برسازگاری زناشویی  ایواسطهطریق نقش  از و غیرمستقیم

زناشو  هایشاخص  وزناشویی    رضایت  بر  مؤثر که  آشفتگی  به طالق   نهایتاًیی    جسمانی   وروانی    هایآسیب  و  شوندمی  منجر 

  داراکه    رای( ز9و    8هست )مورد اهمیت  عوامل  ، یکی از  هدف و معنای زندگیعدم داشتن  همراه دارد،    به  افرادفراوانی را برای  

زناشویی    بودن ا  عنوانبه  اندتومیمعنای مشترک در زندگی    عملکرد  بهبودفزایش روابط صمیمانه بین همسران،  روشی جهت 

  ( 10)  حل مسائل زندگی، تعامالت مناسبی را بین اعضا فراهم آورد  در  وگرفته شود    نظر  درانسجام خانواده    افزایش  و  خانواده

پیچیده    حل  در  هازوج  کهطوری به بامعنا  مسائل  عنوان   آن  از  2استادینگر که  گیخبر  نوعی بهزندگی    هدایت   ومرتبط  تحت 

  ،مشترک از زندگی   مفهوم  و معنا  نداشتن    صورت  در  اما   ،(11)   ند یآ  فائق  مسائل   بربتوانند به    تا  دارند   نیاز  ، کندمیخردمندی یاد  

شد؛   ازپیشبیشتعارضات    و ها  اختالف خواهد  ایجاد  آنان  ک  به  بین  است  جهت  چونهمین  پژوهشگرانی  ردلت آ  ه 

 (.12) اندبردهنام  جسمانی و شناختیروان بهزیستی  مهمی برای فاکتور را زندگی درمعنا   (6201)3وجستی

  و  ی سرطان  جسمی مختلف )بیماران دچار آسیب نخاعی،   هایبیماریزندگی در    ی( معنا15و    14و    13)  یمختلف  هایپژوهش

راتنفسی برای بهزیستی    عنوانبه  (  بیماران  ساز  توانمند  عاملی  و نی  جسما  یستی بهز  ،شناختیروان عامل مهمی  در سیر   برای 

افراد را در مقابله  و    شودمیبه زندگی در این بیماران  باال بردن امید  باعث    زندگی  درداشتن معنا    که  رایز  ؛اندنموده  ذکربیماری  

  ( در2017)  همکاران  و4  راستا سزکیردا  همین  در   (،13سازد )میامیدوارتر    و تر  مقاومجسمی    هایچالش  وروانی    هایاسترسبا  

در توضیح   زندگی   درمعنی    نقش بالقوه  طورکلیبهنتایج    «نمایندمیاشاره    در زندگی  معنا  جسمانی وسالمت  بررسی رابطه بین  

مشخص   را  جسمانی  ن2016)5اسالچر  (،16)»نمایندمیسالمت  بین    هایپژوهشکه  معتقداست    زی(  رابطه  در  روابط مختلف 

زناشویی،روابط )تعا  از  منفی  هاییجنبهعمده روی    طوربهنی  جسما  سالمت  وزناشویی     که   دارند  ( تمرکز..و...  خصومت  رضات 

 (.17هست )رابطه  فرایند  در هازوج زندگی در  معناییبیماحصل   که شودمیافراد  جسمانی در سالمت آسیبمنجر به 
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  خردمندی  . هستکه یکی دیگر از این متغیرها خرد    ند باشمی  بحثقابلمتغیرهای زیادی    روانی  و در رابطه با سالمت جسمانی  

دهد  کند و ارتقا میکه سالمتی را حفظ می  هاییراه توانایی به دست آوردن، فهمیدن و استفاده از اطالعات از طریق    صورتبه

روانی دارد که به شناخت،همچنین خردمندی  است.    شدهتعریف به اختالالت  باورهای مربوط  به دانش و  یا    اشاره  مدیریت و 

از زندگی زناشویی    رضایت  و سالمت روان    عنوانبه صورت مثبت    و در مطالعات مختلف کندپیشگیری از این اختالالت کمک می

مقابله    همچنین  ( و18) تعبیرمی    تا  هایون  یاجتماع   جسمی،  هایناتوانی  با توانایی  مرگ  با  روبرو شدن  )مهارت    ،(19گردد 

 ای نقطه  اجتماعی   وکه برای بهزیستی فردی  داند  می  شناختیروان  های ویژگی  و ها  گرایش  ازبی  ترکی  را  خرد  (2011آردلت )

تفکر  از  خرد  ،شودمیآرمانی محسوب     ،یابدمیپرورش    اندیشی ژرف  و   ی شناخت  عاطفی،  :سه شاخص  قالب  درتجربه    و  طریق 

بر  شاخص به دیگران،  فتارهایر  ونداشتن عواطف    و  (شفقت  و احساسات مثبت )همدلی    وجود  عاطفی    شاخص  منفی نسبت 

خردمندی    اندیشیژرف   شاخص  ، زندگی  ترعمیقبه معنای    توجه  وبه درک زندگی    گرایش  وشناختی خردمندی شامل توانایی  

به ماهیت    هایدیدگاه  ازرویدادهای زندگی    ٔ  مالحظه  بر  ناظر  نیز باهدف کسب بینش نسبت    اساس   بر  .هاستپدیدهمختلف 

 و   جسمانیسالمت    از  خود  ترازانهم  در مقایسه با  هستندمند  بهرهافرادی که از این سه شاخص خردورزی    شدهانجام  مطالعات

 . (19و  20باشند )میبرخوردار  تریمناسب روانی وضعیت

با  خردمندی(  2009)  1بایلی  ن  بینیپیش  عنوانبهاز آن    و   داند میتجربه    و   فکرت  ،تأمل   را رهاورد زندگی همراه  ومند  یرکننده 

  ،( 21دهد )میروابط خانوادگی را شکل    کیفیت  وافراد دارد    جسمانی  سالمت  برمثبت  تأثیر  که    کندمیتلقی  سالمت عمومی  

سالمت در طول دوران مختلف زندگی داشتند به همبستگی    وباخرد  که در رابطه    ایمطالعهنیز در  (  2017همکاران )  و2وبستر 

 (. 22) افتندیدست  افراد درروانی  _سمانی ج سالمت ورزی بین خردو معناداری ودوجانبه مثبت 

  وارتباط مثبت    که  است  شده پرداخته سالم    افراد  وبیماران بستری در بیمارستان    ٔ  سهیمقا به    مختلف  های پژوهشدر    هرچند

افراد    سالمت  وزندگی    یمعنادار  ،زندگی  از  تیرضا  خردمندی،  بین  دارمعنی   هایپژوهش  و  (12است )وجود داشته  جسمانی 

در رابطه با خود افرادی که   ولی  طالق پرداختهزندان  فرروانی  _سالمت جسمانی  آن بر    تأثیر  طالق و  شناسیآسیب به    نیز  زیادی

پژوهش چندانی    ها زوج  ازبر سالمت جسمانی هر یک    تأثیرگذارمتغیرهای    و شوند  می  جسمانی  مشکالت  و دچار تجربه طالق  

در رابطه با عوامل    زوج  وحوزه خانواده    خارجی  حتی  و  داخلی  مطالعات  کمبودبه    توانمیلذا  (  23و    3صورت نگرفته است )

 بر سوء    تأثیرات  و  شوندمیزندگی زناشویی    پاشیدگی  هم  ازمنجر به    نهایتاً  که  زناشویی  ٔ  رابطهبر  مؤثر    غیرمستقیم  ومستقیم  

  هازوججسمانی    با سالمتزندگی    در  معنا  ٔ  رابطهبررسی    حاضر   پژوهش  هدف  رونیازا  برد.  ی پ  ،دارند   هازوججسمانی    سالمت

 ق با میانجیگری خردورزی بود.متقاضی طال

 

 : پژوهش  روش

پژوهش   نوع  توصیفی  حاضرروش  همچنین    هاداده  وتحلیلهیتجز  است.  همبستگی  از  و  پیرسون  همبستگی  روش  تحلیل  به 

  بربه تحلیل    متغیرها  سلسله مراتبی ورود  درروش  شد.  انجام(  1986)3کنی   بارون وبه روش    زمانهمبی  رگرسیون سلسله مرات

تجربی    اساس یا  نظری  پژوهش    ( جامعه24)  ردیگ میصورت    محقق  موردنظریک چارچوب  این    متقاضی  افراد  ٔ  هیکلآماری 

 از ق که  در طرح طال  کنندهشرکت  مشاوره  مرکز  2در دسترس از    گیرینمونهبا استفاده از    که  بودند  مشهد  طالق توافقی شهر
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گردد،   طرف اجرامی  رضوی  خراسان  استان  بهزیستی  توافقی    مرد   و   زن  197تعداد    سازمان  طالق    هایپرسشنامهمتقاضی 

 زیر استفاده گردید.  هایپرسشنامه ازاین پژوهش ارزیابی متغیرهای  یبرا نمودند. تکمیل راپژوهش 

 : 1مقیاس معنای زندگی 

توسط    ( که52است )  شدهارائه تالش برای یافتن آن    و  معنا  ( جهت ارزیابی وجود2006)  همکاران  و2استگر توسط  این مقیاس  

  10مقیاس از    نیا  شده است.  سازی  رواآذربایجان    مدنی  شهیددانشجویان دانشگاه    روی  بر  1392استواری در سال    مصرآبادی و

 0/  86یب  هرکدام به ترت  درونی  اعتبارکه    معنا  جستجو  و  معنا  وجوداز    اندعبارتاین مقیاس    های عامل  است.  شدهتشکیل   سؤال

که دارای هست    0  /73و    70/0به ترتیب    از آلفای کرونباخ  استفاده  باآن نیز    پایایی  وهست  که روایی خوبی    هست  0  /87و  

 (. 26هست )مقاصد پژوهشی مناسب  برای و  هستپایایی خوبی 

 : 3خردمندی بعدیسهمقیاس 

مقیاس در سال     ٔ  مطالعه  در  . سنجدمیرا    عاطفی   و   ی انعکاس  بعد شناختی،   سه  است،  شده طراحیآردلت    توسط  2003این 

 آزمون   در  0/  74  و  78/0،75/0ترتیب  را در آزمون نخست به    عاطفی   و   ی انعکاس  ، شناختی  ابعاد( آلفای کرونباخ  2003)  آردلت

  خردمندی نشان دادند   بعدیسهمقیاس    ( با بررسی اعتبار1393)  همکاران  و   ی اسعد  آمد.   دست  به  72/0  و  0  /71،  85/0دوم  

شناختی   ابعاد  تفکیک  به  هم  بخشی  رضایت  درونی  همسانی  مقیاس  این  وهم    60/0  عاطفی   و  40/0  ی انعکاس  ،80/0که 

که روایی محتوایی پرسشنامه خردمندی   دادند  ( گزارش1391)  سعیدی  و  نیکوگفتار  نیهمچن  (.27داراست )  82/0  طورکلیبه

و    63/0،  77/0به ترتیب    عاطفی   و  ی انعکاس  ، شناختیکرونباخ    آلفای  و   گرفت   قراراز متخصصان روانشناسی    تنتأیید پنج  مورد

 (. 21) آمد.  دست به 62/0

 :4پرسشنامه سالمت جسمانی 

قرار گرفت.    تجدیدنظرمورد    ازآنپستدوین شد و    1987در سال  5  توسط اسپنس، هلمریچ و پرد ،  PHQنسخه اولیه پرسشنامه  

برای چهار خرده   ی درون یهمبستگ  و  بعد )سردرد، اختالل خواب، مشکالت گوارشی و تنفسی( تدوین شد 4 این پرسشنامه برای

دامنه   در  برابر    43/0تا    17/0مقیاس  کرونباخ  آلفا  ضریب  و  گرفت  )  75/0قرار  آمد  دست  اسکات28به  پژوهش  در    و   (. 

عابدی    و  یی ایمیک  عباسی، ایران    در  (،92آمد )ت  به دس  86/0برابر    PHQهمسانی درونی برای پرسشنامه  نیز    (2005)6کلووی

و برای    81/0برابر  از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه    PHQمحاسبه همسانی درونی    ( جهت1396)

 (.30) به دست آمد  61/0و مشکالت تنفسی  77/0، مشکالت گوارشی 79/0، سردرد 66/0ل خواب اختال

آماری   های روش سپس  و  معیار استفاده شد  انحراف مانند میانگین،   توصیفی آمار های روشاز  ها دادهدر این مطالعه برای تحلیل 

همبستگی مراتبی    تحلیل  وپیرسون    ضریب  سلسله  وبه    زمانهمرگرسیون  بارون  مفروضه:  اساس  برکنی    روش  -1چهار 

  -4همبستگی متغیر مستقل و وابسته    -3.میانجی  وهمبستگی بیان متغیر وابسته    -2  میانجی  و مبستگی بین متغیر مستقل  ه

  با استفاده از  ها داده  .شدهاستفاده Sobel test ( و23وابسته )متغیر    روی  بر  میانجی   و  متغیرهای مستقل  زمانهمرگرسیون  

 مورد تحلیل قرار گرفتند.  21نسخه  spss آماری افزارنرم

 

 
1 Meaning in Life Question 

2 Steger 

3 The three-Dimensional wisdom scale 

4 physical health questionnaire 

5 Spence, Helmreich and pred 

6 Schat and Kelloway 
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 :هایافته

  % 51مشترک  زندگی    و  بودند  یک فرزند  ی( دارا%30)  و  فرزند  فاقد   (%31)  مرد،  (49)%  زن،  (%51)  پژوهش  کنندگانشرکت

 است. شدهجدر 1شماره  در جدول  کنندگانشرکتسایر اطالعات جمعیت شناختی  سال بود.  5-1بین  کنندگانشرکت

 . : توزیع درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی مراجعین طالق توافقی1جدول 

 

 

 

    

 متغیرها 

سال   40باالی    

درصد   9  

40-30  

درصد 5/36  

30-20  

درصد 50  

سال 20زیر   

درصد 5/4  

 

 

 سن

 

و   لیسانسفوق

 باالتر 

درصد  14  

 لیسانس

درصد 51  

 دیپلم 

درصد 20  

 زیر دیپلم

درصد 15  

 

ت تحصیال  

 

سال   10بیشتر از   

درصد   7  

سال  10-5  

درصد  36  

سال  5-1  

درصد 50  

سال یک ازکمتر   

درصد 7  

 

 مدت زندگی مشترک

 

 

  سالمت   و  9و    90  یخردمند  ،6/5و    52زندگی    در  معیار معنا  انحراف  وه است میانگین  نشان داد  2که در جدول    طورهمان 

 ( همبستگی منفی وr=0/35، P<0/001)  یجسمانسالمت  مقیاس    با  زندگی  معنادارمتغیر    نیب  ،هست  9/8و    68  یجسمان

  متغیر  بین  و   معنادار  و( همبستگی منفی  r=0/، P<0/001  48)  یجسمانسالمت  مقیاس    با   خردمندی  متغیربین    و  معنادار

 مالحظه   2در جدول    چنانچه  وجود دارد.  معنادار  همبستگی مثبت و(  r=0/، P<0/001  41)با معناداری در زندگی    خردمندی

  دوم  و)شروط اول    –  48/0  سالمت جسمانیمقیاس    با   خردمندی  و  41/0دگی با خردمندی  زن   در  متغیرهای معنا ؛ بین  شودمی

 دارد. وجود  معنادار منفی  ومثبت  همبستگیکنی( به ترتیب   پیشنهادی بارون و

971=تعداد .موردمطالعه متغیرهای: میانگین انحراف معیار و ضرایب همبستگی 2جدول   

  

سالمت 

 جسمانی 

معناداری  خردمندی

 زندگی 

 متغیرها  میانگین  انحراف معیار

 

-0/35* 0/41* - 6/5  معناداری زندگی  52 

 خردمندی 90 9  - 0/48-*

-   9/8 مقیاس سالمت   68 

 جسمانی

 

P<0/001* 
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جدول   خرد  گریمیانجینقش    3در  مراتبی جسمانی    سالمت  وزندگی    بامعنایرابطه    در  متغیر  سلسله  رگرسیون  روش  به 

 صورت به  آمدهدستبهبررسی گردید که ضریب    زندگیی  معنا  روی  برسالمت جسمانی  (  βمرحله اول مقدار بتای )  در  ، زمانهم

واریانس سالمت جسمانی را   20/0که معنای زندگی    دهد میافته نشان  این ی  (β ،، P<0/001 =  -41/0)  معناداراست  ومنفی  

)کمی  بینیپیش اول    جینتا  .(t ،، P<0/001=-17/7ند  وابسته    کندمی  تأییدمرحله  متغیر  بین    معنادار رابطه    مستقل  وکه 

 کنی(.  شرط سوم پیشنهادی بارون و) وجود دارد. معکوس

سالمت جسمانی روی معنای    زمان همی  سلسله مراتب  ونیرگرس  میانجی خردورزی،  تعیین  وزندگی    برای کنترل نقش معنای  

وارد    تنهاییبهکه    ایمرحله زندگی نسبت به  معنای    متغیر  بینیپیشمرحله توان    این  در  محاسبه گردید.  خردورزی  و زندگی  

  در دومین مرحله، β =28/0در مرحله اول به    β =41/0از  معناداراست )  مقداررگرسیون شد تا حدودی کاهش یافت اما هنوز  

و  شرط بارون  پیشنهادی  و  نهادپیش  اساس  بر  که  کنی(،  چهارم  رگرسیون،   میانجی  متغیرورود    با  اگرکنی    بارون  معادله    به 

آزمون    نیهمچن  (.1شکل  )   ردیگمیقرار    تأییدمورد    گرییانجیم  ، کندمیکاهش میل    یا  به سمت صفر  مستقل  متغیر  بیضر

 (.t،58/2=z=30/3) است دارمعنیجسمانی  سالمت و زندگی بین معنای اد که اثر میانجی خرد سوبل نشان د

خردورزی  گریمیانجیبا  سالمت جسمانی زندگی و  یمعنا زمانهمسلسله مراتبی  یونرگرس نتایج تحلیل: 3جدول   

T 
P 

 

F 

 

R2 

 

Β 

 

B 

 

ها شاخص  

 

10/81 

P<0/001 

 

- 

 

 

20/0  
 

- 
 

51/37  

 

مبدأ عرض از   

 

17/7-  

 

 

74/50  

  

-0/41 

 

 

61/0-  

 

: 1گام   

زندگی  در معنا  

P<0/001      

   - 07/15 مبدأ عرض از    

29/4-  78/38  29/0  28/0-  41/0- : 2گام    

زندگی  در معنا  

69/4  

P<0/001 

  31/0  29/0  خردمندی 
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. زندگی و سالمت جسمانی معنایمیانجی بین   عنوانبه )مدل نظری پژوهش(: خردورزی 1شکل   

 

: و نتیجه گیری   بحث  

به ارتباط هر یک   ابتدا  ذیل  در  که  دادرا نشان    جسمانی  سالمت  و زندگی    در  میانجی بین معنا  عنوانبهمدل خردورزی    هایافته

 ن یهمچن  .شودمیپرداخته    جسمانی   سالمت  وزندگی    در  به نقش میانجی خردورزی بین معنا سپس    و  یکدیگر   با  از متغیرها

که    علتاینبه  دی شا  نشد؛  افت ی   نتایج متفاوتی داشته باشد،  ا ی   نکند  تأیید  که نتایج این پژوهش را  مطالعاتی  شودالزم است ذکر  

خردورزی   زوج    تازگیبهآن    برمؤثر    وتأثیرپذیر    عوامل  ومفهوم  حوزه  و  خانواده  ووارد    ایگسترده  هایپژوهش  هنوز  شده 

 پیرامون آن صورت نگرفته است. 

  نمرات   اینکه  به  توجه  یعنی با  ،بود  معنادار  منفی و  صورتبه  سالمت جسمانیمقیاس    زندگی بامعنای    ٔ  رابطهدر این پژوهش  

  مقیاس   در  که  افرادی  که  کرد  مطرح  گونهاین   توانمی  است،کمتر    جسمانی  سالمت  معنای  به  سالمت جسمانیمقیاس    در  باال

است   ینپای  هاآن   سالمت جسمانی  سطح  و  دارند  بیشتری  جسمانی  مشکالت  آورندمی  دست  به  ترپایین  نمرات  معناداری زندگی

نتایج   این  و نئو  (،13)  همکاران  و1گئورر  هاییافته  باکه  )  (،2017)  ردایسزک  ،(23)2نزلک  من  مقدم  دزوتر  (3891ترک    و 3و 

زناشویی    بودن  دارا  .هستهمسو  (  2013)  همکاران زندگی  در  مشترک  روابط   عنوانبه  تواند میمعنای  افزایش  جهت  روشی 

به    یکدیگر  با   متقاضی طالق   هایزوج  ازآنجاکه( ولی  10گرفته شود )  نظر  نواده درخا  عملکرد  بهبود  صمیمانه بین همسران و

  و تالشدستیابی به این مفهوم مشترک و بررسی شرایط محیطی    جایبه  و  اند نرسیدهمفهوم زندگی    و  نا درک مشترکی از مع

آورند  میروی    غیرمنطقییا    ی منطق  ،نادرست  و اصول کلی قوانین انسانی مانند درست    به  شتری ب  ،مناقشه  مورد  مسئلهبرای حل  

زندگی    و بلکه    اساس  برنه    را  خودشرایط  اطراف  جانبدارنه    اساس  برواقعیت  لذا33)  ندینمامی  تفسیرقضاوت شخصی  در    ( 

زناشویی   با  آید می  وجود  به  بیشتر  هادرگیری  و  ترعمیقاختالفات    مرورزمانبهزندگی  افراد  متع  هایبرانگیختگی،  ددی  روانی 

زدگی واکنش    استرس  با   که اغلب به لحاظ احساسی،   آیدمی  وجود  به  زایاسترس و به لحاظ فیزیکی محیطی    شوند می  روروبه

که    کند میآن مشکالت جسمانی بروز    ٔ  جهیدرنت  ودهد  می  قرار  فشارتحتهریک را    ذهن  و ، این موقعیت جسم  دهند مینشان  

  سوءمصرف  ،خشونت  ،یافسردگ  مشکالت روانی شامل اضطراب،  نیز  قلبی و   هاییماریب  به فشارخون باال،  توانمی  هاآن   ازجمله

کیفیت زندگی زناشویی باالیی    و مانند  میباقی    شوهر  و کسانی که زن    شود میکه گفته  به همین دالیل است    و   مواد اشاره نمود 

 (. 5کنند )می مرع   ،خوردمیبیش از کسانی که ازدواجشان به هم  سال چهارمتوسط  طوربه دارند

 نمرات   اینکه  به  توجه  است یعنی با  معنادار  ومنفی    سالمت جسمانی  مقیاس  وردورزی  بین خ  ٔ  رابطهدیگر این پژوهش    ٔ  افتهی

  مقیاس  در  که  افرادی  که  کرد   مطرح  گونهاین  توانمی  است،کمتر  جسمانی  سالمت   معنای  به  سالمت جسمانی   مقیاس  در  باال 

 
1 Guerrer 

2 Newman and Nezlek 

3 Dezutter 

 سالمت جسمانی  خرد وردزی  معنا در زندگی

B=-0/61 

B=-0/48 B=0/41 
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با    که  پایین هست  هاآن  سالمت جسمانی  سطح  و  دارند  بیشتر  جسمانی   مشکالت  آورندمی  دست  هب  تریپایین  نمرات  خردورزی

در یک    (1391)  همکاران  و   نیکوگفتار  (،2017همکاران )  رایت و  (، 2016جستی )  و  آردلت  (،2015)  ادوارد  و آردلت    های یافته

دردهای دوره    دهنده تسلیمانی، خردمندی را  سالمت جس  بر  خردمند در اهمیت نقش    (2015)1ادوارد  و  آردلت  ،هستراستا  

تجربه   و  تفکر  ،تأملبا  زندگی همراه    خرد رهاورد  ازآنجاکه  ،(20اند )نمودهذکر  وانی جسمانی  سالمت ر  ٔ  ارتقادهنده   وسالمندی  

  وی نموده  را شناسای  تهدیدکننده سالمتی  عوامل  و   زندگی   هایتناقض  ،ها محدودیتفرایند زندگی    در   افراد  شودمی  باعث  هست

  گفت   توانمیاین مبحث    هاییافتهدر رابطه با    ( لذا،(21دهند )جسمانی واکنش نشان  -به امر بهداشت روانی    پذیریانعطاف  با

از  د  کنندهشرکتافراد   پژوهش  طرز    به  شوندمیخردمندی متجلی    قالب  درفردی که    شناختیروان  رشد   و  پاچگی   یکر این 

برابر    هایموقعیتدر    دبتواننا  ت  اندنبوده  مندبهرهمناسبی   در  زندگی  واکنش    هایناراحتی  و  ها محدودیتمتفاوت  جسمانی 

 ن دهند. مناسبی نشا

  و  ورویکی  هایپژوهش  با  و  ردکتأیید    معنادار  ومثبت    صورتبه   که  خردورزی  وزندگی  معنای  بین    رابطه  ،مدلدیگر    ٔ  افتهی

  نمایدمیاشاره    (35)  وبستر  راستااین    در  است.مخوان  ه  (1395)  همکاران  و مالکی    و  (2017)  همکاران  و   وبستر  ، (34)  2و تارفر

مختلف    هایدیدگاهاشخاص دارای    باطور مؤثر  به  و  هستند  گشوده  بازوپیچیده زندگی    شرایط  بامواجهه    در  خردمند  افرادکه  

که نسبت به کیفیت   یکپارچگی  وبلوغ  با    دخردمن  افراد  که  گفت  توانمی  نوعیبه  . پذیرندمی  را  جدید   اطالعات  کنند ومیتعامل  

ادراک از زندگی به خلق    این   با  زندگی روزمره دارند و  ها سختی  وها  چالش  با  مواجهه  در  استدالل  وزندگی دارند نوعی بینش  

  سائل در م  مدیریت نمایند،  را  مختلف زندگی خود  هایموقعیت  توانندمی  که  یابندمیی دست  مفهومی در فرایند زندگ  و  معنا

نیز    اند نمودهکه ایجاب    مفهومی  و همان معنا    اساس  بر  و  نشان دهند  خود  باالیی از  پذیریانعطاف  وسازگاری    زندگیپیچیده  

  که  دارند  پذیرایی  وفعال    خردنقشبه زندگی    دهی  معنا   در پیش برد و  خردمند  افراد  بنابراین  برندپیش    را  خود  اهداف زندگی

 باشد.  آنان خردمندی در هایشاخصاز  پذیرتأثیر تواندمی  هاویژگیاین 

  دقیقاً  پژوهشی که  هرچندی را نشان داد،  جسمان  سالمت  وزندگی    در  میانجی بین معنا   عنوانبه خردورزی  ، نقش  هایافته  نهایتاً

ا باشدبه  پرداخته  امر  ندارد،  ین  این    وجود  نتایج    هایافتهولی   و3وبکنمن  ،(2017)  همکاران  و  یرداسزک  نظیر  هاییپژوهشبا 

  ، یکپارچگی  با در ارتباط  خرد متغیری    ازآنجاکه  است،  ( همسو2015)  ادوارد  آردلت و   و   (73)  همکاران  و   4رایت  (، 36)  همکاران

افرادی که در    آیدمیبه نظر    نی( چن18هاست )پدیدهدرک استثنایی    مهارت  وبین فردی    مهارت  ، قضاوت  ،بلوغ  ٔ  آستانهکه 

  لذا  ندارند  خود  در  هست  نیاز   وکه ضرورت    طورآن  ( رااندیشیژرف  و   یشناخت  عاطفی، )  یدخردمن   هایشاخص  هستند طالق  

بجای  زندگی،    ناپذیربینیپیش  شرایط  و  تناقضات  ،هامحدودیتدر برابر    ونداشته  یکپارچه    صورتبه ری تجارب را  توانایی نگهدا

منطقی    وغیر    و  ی منطق  ،نادرست  و   درست  مانندنی  به اصول کلی قوانین انسا  مسئلهبرای حل    وتواشبررسی شرایط محیطی  

  گفتگو  تفاهم و  به  قادر  هازوج آن    درنتیجهو  (  33دهند )میواکنش نشان   دارانهجانب  قضاوت شخصی و  اساس  وبر  آورندمیروی  

به    نسبت  ، ندارندنزدیکی از زندگی    معنای  و  افق  ،نیستند  امورمعنای خود از    سازییکسان  وتبادل    به  قادر   ،نیستند  یکدیگر با  

  ، لذا رسندنمیحل مسائل زندگی به مفهوم مشترکی    ٔ  درزمینه  و   خود حالت گشودگی ندارند   شدهآموختهزندگی    معنای   تغییر

 شرایط، این    ادامه  ( و2شد )  خواهد  ازپیشبیش  افراد  این  درزناشویی    هایتعارض  وات  به دلیل اختالف  سردی از روابط زناشویی

خواهد  زاس استر  وپرتنش    یطیمح دامن  که    را    و  نهدمیقرار    فشارتحت  را   هازوج   ازهریک    ذهن  وآن جسم    ٔ  جهیدرنتزد 

 
1 Edwards 

2 Vervaeke and Ferrato 

3 Bekenkamp 

4 Wright 
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  ایمنی  ستمیس  ،کند میبروز    هازوج  ازهریک    ( درعضالت  یگرفتگ  ،سردرد  گی،خست  احساس  مانند عالئم جسمانی )   مرورزمانبه

 . نمایدمی نیجسمانی روا هایبیماری اع آماده پذیرش انورا  آنان وتضعیف  بدن

به    درمجموع توجه  پژوهش،  های یافتهبا  ارتباط    ها زوججسمانی    سالمت  در  خردورزی  و زندگی    در  معنا  یفاکتورها  این  در 

ای مشترک زندگی، منبعی  آفرینش معن  در   بلوغ  وشناخت    کسب   ، مسائل  ازخردمندی در قالب ارزیابی    زناشویی مهم است و 

 . شودمیافراد   جسمانیبهزیستی  ساززمینه که هستانسانی  

همچون   پژوهش  این  حاضر  نتایج  کنار  است،   همراه  نیز  هایی محدودیتبا    ها پژوهش  سایردر  برای   تنها   بوده  پرسشنامه  از 

  نوعی بهنکردن متغیرهایی که  کنترل و پاسخ به پرسشنامه   در موجود  هایسوگیری نیهمچن . بود شده استفاده هاداده آوریجمع 

ا  توانمیند  را مخدوش کن  نتایج  توانندمی نوع  اشاره نمود و  با اهداف خاصی در پژوهش حاضر صورت   گیرینمونهگرچه این 

در پژوهش حاضر شود که    کنندهشرکت  افراد  مانند   زناشویی  ساختاربه افرادی با    محدود  نتایج ما نیز  شودمیگرفت اما سبب  

را به احتیاط الزم  نتایج  آورد.  الزم است در تعمیم  پژوهش  ایمطالعهدر    گرددمیپیشنهاد    لذا  عمل  این  سطح   روی  بر  دیگر 

 انجام شود.  گرمداخلهکنترل عوامل  با گوناگون و آماری و جوامع از تریگسترده

پیشنهاد   پژوهشگران،  شودمیهمچنین  و   متغیرهایسایر    مشاوران  و  درمانگران  که  سالمت   برمؤثر    شناختیروان  خانوادگی 

نیز  جسمانی   تا    وردبررسیمرا  با    درنهایتقرار دهند  کار  را مدنظر    تأثیرگذاری  هاخانوادهدر هنگام   در  و  داده  قراراین عوامل 

  ،هست  جدایی  وطالق    اجتنابغیرقابل  یکی از فرایندهای   ازآنجاکه  دیگر  سوی  از  جهت آموزش و ارتقای این عوامل اقدام کنند. 

مهم   ایبرنامه  ٔ  ارائه  از طالق پرداخت و  بعد  قبل و  هازوج  سازی مقاوم  حیح،ص  گیریتصمیمبه    کمک  ،سازیآگاهالزم است به  

 . ایرانی داشت هایخانوادهدر این زمینه برای 

پژوهش    هایمحدودیتاز   این  در  که    توانمیکه  است  این  نمود  به    هایکنندهشرکت اشاره  محدود  در   گیرینمونهپژوهش 

از   بودند،  مرکز  2دسترس  باید    هاتهیاف  لذا  مشاوره  تعمیم    هایجمعیت به    بااحتیاطرا  شناخت    و  داددیگر  به  دستیابی  برای 

در    ترجامع است  سط  آتی  هایپژوهشالزم  شود.    تریگستردهح  در  بررسی  جامعه  مطالعه،در  این  است    رغم یعل  امید 

بیشتری   مطالعات  کندوخود جلب    را به  خانواده  وحوزه سالمت    گذارانسیاست  وپژوهشگران    توجه  بتواند  خود،  هایمحدودیت

و   ٔ  درزمینه پیدا    فرهنگ  و در جامعه    که این  نهایتاً  طالق صورت گیرد  اهمیت  ازدواج  از  پیش  درصد    تا   نماید ایرانی مشاوره 

 . بحرانی برسند ٔ  مرحلهبه  از افراد خیلی کمی

 

 سپاسگزاری

وره  مشا  مرکز  دو   کارکنانو    پژوهش  در  کنندهشرکت جین  که از همکاری صمیمانه زو  دانندمیالزم    خود  بردر پایان پژوهشگران  

 قدردانی نمایند.  و تشکر
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