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Abstract
چکیده
Satisfaction and meaning in life are the
افرراد
زندگی
در
برتر
هدف
زندگی
در
معنا
و
رضایت
:مقدمه
ultimate goals in human life; therefore,
individuals are striving to achieve it throughout بشر به شمار می رود؛ لذا افراد در تمام طول زندگی خرود در
their lives. The purpose of this study was to
 هردف از ژرهوه: هدف.تالش برای دستیابی به آن هستند
provide a life satisfaction model in dual-career
حاضر ارائه مدل رضایت از زندگی در زوجین دو سرر شرال
couples based on job satisfaction and career
calling. This study was a descriptive-  رسالت مسیر شرغلی و،بر اساس متغیرهای خشنودی شغلی
correlational study. The research statistical  این مطالعه از نوع مطالعات: روش.رضایت از زندگی می باشد
population consists of the government  جامعره آمراری ایرن ژرهوه را.همبستگی اسرت-توصیفی
company’s employees in Tehran province.
Based on convenience sampling method, 210 کارمندان یک شرکت دولتی در استان تهران تشکی داد که
of them were selected as sample size.  نفرر از072 بر اساس نمونه گیری در دسترس و آسان تعرداد
Multidimensional
Measure
of
Calling  بررای جمر آوری.آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شردند
(Hagmaier & Abele, 2012), The Satisfaction
داده ها از ژرسشرنامه هرای رسرالت مسریر شرغلی هگمرایر و
with Life Scale (SWL) (Diener, 1985), The
Meaning in Life Questionnaire (Steger, 2006),  معنای زندگی،)7895( رضایت از زندگی داینر،) 0270( ایب
and Brayfield and Rothe's Job Satisfaction  ) و خشرررررنودی شرررررغلی بریفیلرررررد و0222(اسرررررتگر
Scale (1951) were used to collecting data.
 سرس داده هرای ژرهوه در دو.)استفاده شرد7857(روث
Then, the data were analyzed in two levels of
descriptive (mean and standard deviation) and سررررطص توصرررریفی(میانگین و انحررررراف اسررررتاندارد) و
inferential (Pearson correlation and path استنباطی(همبستگی ژیرسون و تحلی مسیر) و با اسرتفاده
analysis) and analyzed using SPSS and AMOS  مورد تجزیه وتحلیر رررارAMOS وSPSS از نرم افزارهای
software. The findings showed that career
calling has a positive relationship with life  یافته ها نشران دادنرد کره رسرالت مسریر شرغلی برا.گرفتند
satisfaction, job satisfaction, the meaning of  معنای زندگی و رضرایت، خشنودی شغلی،رضایت از زندگی
life and life satisfaction, and the research model از زندگی رابطره مببرت معنراداری دارد و مردل ژرهوه از
has a suitable fit. According to the findings of
 برا توجره بره: نتیجره گیرری.برازش مناسبی برخوردار اسرت
the research, it can be concluded that career
calling has a significant positive effect on job یافته های ژهوه می توان گفت که رسالت مسیر شغلی تأثیر
satisfaction, meaning in life and life  معنای زندگی و رضایت،مببت معناداری بر خشنودی شغلی
satisfaction in dual-career couples. Therefore, از زندگی در زوجین دو سر شال دارد لذا توجره بره متغیرر
paying attention to the career calling variables
رسالت مسیر شغلی در زوجین دو سر شال می توانرد باعر
in two-career couples can cause improvement
.بهبود رضایت از زندگی در آن ها شود
in their satisfaction of life.
Keywords: Life Satisfaction, Career Calling,  زوجرین، رسالت مسیر شرغلی، رضایت از زندگی:کلیدواژه ها
Dual-career couples
دو سر شال
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مقدمه
ازدواج یک رویداد مهم در زندگی شخصی بهعنوان همراهی مادامالعمر همراه با فرردی کره مبتنری برر
اعتماد متقاب  ،تعهد ،حمایت ،عاشقانه ،شور و شوق است که از عوامر اجتمراعی و ارتصرادی مختلفری
همچون اشتغال تأثیر میگیرد (بگم ،مقتهار ،وانی و سنق .)0271 ،7امروزه تعداد زوجهرای هرر دو سرر
شال 0در دانشگاهها و دیگر مراکز در حال افزای است .تمای زیاد زنان بررای گررفتن مردارک عرالی
تحصیلی باع شده است که زنان در کنار مردان مشغول بره کرار و تحصری باشرند (تانراکو،)0271 ،9
بهطوریکه امروزه زوجین هر دوشال بزرگترین گروه خانوادههرای لیرر سرنتی هسرتند.در ایرن نروع
خانوادهها ،زن و شوهرهردوکار و شغ خود رادارند و از درآمد مشترکشران زنردگی خرانوادگی خرود را
اداره میکنند.این الگو با خانوادههای سنتی که در آن شوهر مسئولیت مسائ ارتصرادی خرانواده را برر
عهدهدارند و زن کامالً به خانهداری میژردازد متفاوت است (فالح چای و خالویی )7985 ،و ایرن خرود
باع ایجاد افزای احترام به خود ،بهبود تعامالت اجتماعی و معنا در زندگی میباشد (گرواهی جهران،
7992؛ فالح چای و خالویی7985 ،؛ داگالس ،دافی و آترین ،)0272 ،4کره خرود یرک انگیرزه اساسری
انسان محسوب میشود (فرانک .)7895 ،5
رضایت و معنا در زندگی هدف برتر در زندگی افراد بشر به شمار مریرود؛ لرذا افرراد در تمرام
طول زندگی خود در تالش برای دستیابی به آن هستند (میرر فرهرادی ،موسروی ،تبرری ،کراظم
نهاد .)0277 ،2مفهوم معنای زندگی بر سه ژایره اسرتوار اسرت :آزادی اراده ،معنراجویی و معنرای
زندگی .آزادی اراده به این معناست که انسان در انتخاب جایگاهی که با آن مواجهه می شود ،آزاد
است .معناجویی در خود مسئولیت به همراه دارد .مسئولیت ساختن جامعره و فرهنر  ،انتخراب
شک مرگ و معناداری زندگی .فرانک معنای زندگی را در لذت و خوش گذرانی نمری دانرد ،بلکره
تجربه زندگی در لحظه بدون هیچگونه الگوی ژی ژنداشت و تفسیر را معنای زنردگی مریدانرد
(فرانک 0274 ،؛ به نق از اورن  ،هاشمی رزینی ،رامشینی ،و اورن  .)7981 ،رضرایت از زنردگی
نیز یکی از ردیمی ترین و ژایدارترین مسائ موردبررسی در مطالعات دوران بزرگ سالی اسرت کره
عموماً به عنوان بررسی کلی از شرایط موجود ،از مقایسه خواسته های فرد تا دسترسری وارعری بره
آنها بیان میگردد (بچتولد.)0224 ،1
1. Beegam, Muqthar, Wani, & Singh
2. Dual-Career Couples
3. Tzanakou
4. Douglass, Duffy& Autin
5. Frankl
6. Mirfarhadi, Mousavi, Tabari, Kazemnejhad
7. Bechtold
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دینر معتقد است رضایت فرد از زنردگی ،از نگررش و ارزیرابی عمرومی وی نسربت بره کلیرت
زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی همچون زنردگی خرانوادگی ،شرغلی ،اوررات فرالرت و
درآمد منشاء می گیرد(دینر و لوکاس  .)0222 ،7معنادرمانی با در نظر گررفتن گرذرایی هسرتی و
وجود انسانی بهجای بدبینی و انزوا ،انسان را به تالش و فعالیت فرامیخواند و بیران مریکنرد کره
آنچه انسان ها را از ژای درمی آورد ،رنج ها و سرنوشت نامطلوبشران نیسرت ،بلکره بری معنرا شردن
زندگی است که مصیبتبار است .اگر رنج شجاعانه ژذیرفته شرود ،زنردگی معنرا خواهرد داشرت و
معنای زندگی میتواند باع رضایت از زندگی شود (فرانک  7895 ،به نق از صفاری نیا و درتاج،
 .)7982از متغیرهای که میتواند ارتباط نزدیکی بامعنا و رضایت از زندگی داشرته باشرد رسرالت
مسیر شغلی 0است که در دهه گذشته محبوبیت زیادی ژیداکرده است.بهطوریکه مطالعات اولیره
ژیرامون سرنج رسرالت مسریر شرغلی از سرال  0221شرروعشرده و از سرال  0272نخسرتین
مقاالتای اسای با این عنوان نمایره شردهانرد .مفهروم رسرالت ریشره مرذهبی دارد برااینحرال،
ازآنجاییکه به دنیای کار نیز گسترشیافته است ،محققان سازمانی آن را به بسریاری از رفتارهرا و
نگرشهای مهم حرفهای مرتبط میکند (دافی و دیک.)0270 ،9
مفاهیم بی شماری از رسالت ارائه شده (دافی ،آتین ،آلرن ،و داگرالس )0275 ،4کره برخری از
آنها تکبعدی (بهعنوانمبال ،دوبرو )0279 ،5و برخی چندبعدی است (برهعنروانمبرال ،دیرک و
دافی .)0228 ،رسالت مسیر شغلی ،ورتی به عنوان اسم بکار رود ،بره یرک فرمران ،درخواسرت یرا
دعوت جهت رفتن به جایی یا انجام کاری اشاره دارد .این امر مستلزم وجود یک رسالت دهنده یرا
منب فراخوان است ،یعنی کسی که رسالت را صادر می کند .در طرول تراری ایرن واژه اشراره بره
مسئولیت کار کردن بره شریوه ای داشرته کره بررای دیگرران مفیرد و سرودمند باشرد .اسرتوارت
باندرسون2و جفری تامسسون 1بر اهمیت وظیفه و سرنوشرت تأکیرد مری کننرد ،مفراهیمی کره در
دیدگاههای سنتی محوری هستند ،اما در مفهومژردازیهای مدرن چندان نقشری ندارنرد .معنرای
لفظی واژه رسالت تائید کننده این تصور است که رسالت مسیر شغلی از یک منب خارجی میآید
و کاربرد تاریخی آن بر ژذیرش و ژیگیری رسالت به عنوان وظیفه ای در ربال جامعه و منفعت عرام
تأکید میکند (دیک و دافی.)0270 ،

1. Diener& Lucas
2. Career calling
3. Duffy & Dik,
4. Duffy, Autin, Allan & Douglass
5. Dobrow
6. Stuart Bunderson
7. Jeffrey Thompson
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دیک و دافی در ابتدا رسالت مسیر شغلی را به عنوان فراخوانی متعالی تعریر مری کننرد کره
گویی فراتر از خود نشأت می گیرد تا فرد را به نقشی خاص در زندگی نزدیک کند ،به شیوه ای که
ح هدفمندی یا معناداری خاصی را نشان داده یا به دست میدهرد و ارزشهرا و اهرداف دیگرر
محور را به عنوان سرچشمه های اصلی انگیزه به کار می گیرد .با توجه به طوالنی بودن این تعری ،
آن را به بخشهای تشرکی دهنرده اش تجزیره مریکننرد(دیرک و دافری .)7985 ،دافری و دیرک
( )0279اظهار داشتند که رسالت بیشتر برهعنروان یرک سراختار چندبعردی شرناخته مریشرود؛
بنابراین ،در مطالعه حاضر ،رسالت را اینطور تعری نمودیم اعتقاد به اینکره مسریر شرغلی فررد
بخ مهمی از یک مفهوم گسترده تر هدف و معنا در زندگی است و در برخی جهات برای کمرک
به دیگران یا ژیشبرد اهداف واالتر مورداستفاده ررار میگیرد (دافی و دیک.)0279 ،
ژهوهشگران بررسی کردهاند که چگونه رسرالت مسریر شرغلی بره خوشربختی ،یعنری معنرای
زندگی و رضایت از زندگی ربط ژیدا میکند .سه مطالعه که با استفاده از نمونرههرای بیشرتری از
دانشجویان مقط کارشناسی انجام شد ،نشان داد که رسالت مسیر شرغلی برا رضرایت از زنردگی
ارتباط چندانی ندارد ،اما بامعنای زندگی این رابطه در حد متوسط است .مشابه همرین نترایج در
مورد دانشرجویان ژزشرکی سرال اول و سروم بره دسرت آمرد .در مرورد برزرگسراالن ،مطالعرات
0
ردهبندی شده توسط دیویدسون و کادل  )7884(7و و رژیسنیوسکی ،مکراولی ،روزن واسرچوارتز
( )7881هر یک نشان داد که بزرگ ساالن در گروه رسالت مسیر شغلی بی از سرایر گرروههرا از
زندگی رضایت بیشتری داشتند ،و ژترسون ،ژرارک ،هرال و سرلیگمن  )0228(9برا یرک مطالعره
تجربی در مورد تقریباً  72222شال بزرگ سال به این نتیجه رسیدند که رسالت مسیر شغلی برا
رضایت از زندگی و نسبت به می به زندگی رابطرهای در حرد متوسرط دارد .مطالعرات کیفری برا
گروهی از روانشناسان ،نگهبانان باغوح و بزرگ ساالن مذهبی هر یک در تائید آن بود که افرراد
دارای رسالت مسیر شغلی از زندگی خود رضایت بیشتری دارند (به نق از دیک و دافی.)0275 ،
برای توضیص رابطه بین درک رسالت مسیر شغلی و رضایت از زندگی ،دو مطالعره انجرام شرد .اسرتگر،
ژیکرین  ،شین ودیک )0272( 4گروهری از دانشرجویان کرالج را موردمطالعره رراردادنرد و دریافتنرد کره
صرفنظر از سطص تعهد مذهبی دانشجو ،معنای زندگی واسطه این رابطه است .دافی ،آلن و بوت )0270(5
با بررسی گروهی دیگر از دانشجویان کالج ،متوجه شدند که معنای زندگی و رضرایت تحصریلی بره عنروان
واسطه مستقیم بین رابطه درک رسالت مسیر شغلی با رضایت از زندگی عم می کند .دانشجویانی که بره
1. Davidson& Caddell
2. Wrzesniewski,McCauley, Rozin& Schwartz
3. Peterson, Park, Hall & Seligman
4. Steger,Pickering, Shin& Dik
5. Bott
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این رسالت توجه میکنند از زندگی راضیترند چون معنای زندگی را بیشتر میدانند و در عرصه تحصریلی
احساس رضایت میکنند .خالصه اینکه رسالت مسیر شغلی با مفهوم بیشتر زنردگی و رضرایت از زنردگی
ژیوند محکم دارد و معنای زندگی و رضایت تحصیلی میتوانند بهعنوان واسطه ژیونرد برین رسرالت مسریر
شغلی و رضایت از زندگی عم کند.
با توجه به مطالب گفته شده انتظرار مریرود کره متغیررهرای مببرت شرغلی مبر رسرالت و
خشنودی شغلی تأثیر مببت و معناداری بر رضایت و معنای زندگی داشته باشند لذا برا توجره بره
اینکه تاکنون مطالعات انجامشده در مورد رسالت شغلی دان آموزان و بزرگساالن دانشگاههرای
ایاالت متحده و استرالیا صورت گرفته است و تعداد محدودی از مطالعات با جمعیت لیر آمریکایی
موردبررسی ررارگرفته است و در ایران تاکنون تحقیقات محدودی در این زمینره صرورت گرفتره
است و با توجه به اینکه زوجین هر دوشال بهتدریج بهعنوان الگروی لالرب زنردگی زناشرویی در
اکبر کشورها تبدی شده است انجام این تحقیق ضروری به نظر میرسرد .لرذا هردف ژهوهشرگران
ژاسخگویی به فرضیات زیر است.
 .7بین رسالت مسیر شغلی و رضایت از زندگی رابطه مببت معناداری وجود دارد.
 .0بین رسالت مسیر شغلی و معنای زندگی رابطه مببت و معناداری وجود دارد.
 .9بین رسالت مسیر شغلی و خشنودی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
 .4مدل رضایت از زندگی بر اساس رسالت مسیر شغلی ،معنای زندگی و خشنودی شرغلی دارای
برازش مناسبی میباشد.
مدل مفهومی پژوهش

شکل  :4مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی است که با استفاده از ژرسشنامه به مرحلره اجررا
درآمد .جامعه آماری ژهوه را کارمندان شال دریکی از شرکتهرای دولتری اسرتان تهرران در
سال 7982تشکی دادند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد 072نفر از آنها که
مشمول زوجین دوسر شال بودند به عنوان حجم نمونره انتخراب شردند و ژر از همراهنگی برا
مسئوالن و دادن اطمینان نسبت به محرمانه بودن اطالعات ،ژرسشنامه ژهوه بین آنها توزیر
گردید .مالک ورود به ژهوه شام متاه بودن و داشتن همسر شراللی برودو مرالک خرروج از
ژهوه عدم تکمی ژرسشنامه یا دادن ژاسر هرای تصرادفی بره ژرسشرنامه برود .ژرسشرنامههرا
بهصورت خود گزارش دهی تکمی شدند  92 .درصد از افراد شرکتکننرده در ژرهوه زن و 02
درصد از آنها مرد05 ،درصد در فاصله سنی  02تا  08سالگی49/9درصد در فاصله سرنی  92ترا
 42سال 97/1 ،درصد بی از  42سال سن داشتند 87/1.درصد دارای مدرک تحصیلی لیسان ،
 5درصد فوقلیسان و  9/9درصد دارای مدرک فوقدیسلم بودند.در ژایان دادهها با اسرتفاده از دو
نرم افزار  SPSSو  Amosنسخه  09مورد تجزیه و تحلی ررار گرفتند.
در این ژهوه از چهار ژرسشنامه به شرح زیر استفاده شد
رسالت چند بعدی مسیر شغلی :4این ژرسشرنامه  8سراالی دارای سره بعرد :شناسرایی و
سازگاری ( P-Eمعیار رسالت مسیر شرغلی چندبعردی  ،)MCM – IPنیرروی هردایت متعرالی
( ،)MCM – TGFمعنا و مفهوم و رفتار ارزش محور ( )MCM – SMVBمریباشرد کره در
سال  0270توسط هگمایر و ایب 0ساخته شد .در ژهوه حاضر منظور از رسرالت مسریر شرغلی
نمره کلی این مقیاس میباشد .این مقیاس دارای  8گویه است که بهصورت  5گزینهای از «کامالً
موافقم» تا «کامالً مخالفم» تنظیم یافته است.حدار نمره  8و حداکبر نمرره در ایرن ژرسشرنامه
 45میباشد؛ نمرات باال نشان دهنده رسالت مسیر شرغلی بیشرتر و نمررات کمترر نشران دهنرده
رسالت مسیر شغلی کمتر میباشد .هگمایر و ایب روایی و ژایایی مناسربی در یرک نمونره برزرگ
آلمانی برای این ابزار گزارش دادهاند (هگمایر و ایب  .)0270 ،اعتبار یابی ایرن مقیراس در ایرران
توسط ژردالن صورت گرفت که نتایج یافتهها با استفاده از تحلی عام اکتشافی و تأییدی نشران
از روایی و ژایایی باالی ژرسشنامه داشت؛ ژردالن و همکارن ژایایی ژرسشنامه با استفاده از آلفرای
کرونباخ را برای ک ژرسشنامه  2/10و برای خرده مقیراسهرا از  2/22ترا  2/11متغیرر گرزارش

1. Multidimensional Calling Measure
2. Hagmaier & Abele
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دادند(ژردالن ،علیزاده ،خلیجیان ویزدانی.)7985 ،ژایایی این ژرسشرنامه در ژرهوه
میباشد.

حاضرر2/10

پرسشنامه معنای زندگی:در ژرس نامه معنای زندگی استگر و همکراران بررای دو عامر
وجود معنا در زندگی و جست وجوی معنا در زندگی  72گویره وجرود دارد کره بررای هرکردام از
مقیاسها  5ساال در نظر گرفتهشده است .استیگر و همکاران اعتبار درونی را برای مقیراسهرای
فرعی وجود  92درصد و جستوجو  19درصد گزارش کردهاند .این ژرس نامه بر اسراس مقیراس
لیکرت  1درجهای از کامالً نادرست()7تا کامالً درست( )1نمرهگذاری میشود؛ نمررات براال نشران
دهنده معنای زندگی بیشتر و نمرات کمتر نشان دهنده معنای زندگی کمتر میباشد .با توجه بره
درجهبندی ژاس ها ،نمره ک در این آزمون بین  72تا 12خواهد بود .مجموع نمرههای ساالهای
 9 ،1 ،9 ،0و  72میزان تالش فرد برای یافتن معنا و مجموع نمرههای ساالهرای  2 ،5 ،4 ،7و 8
7
میزان معنیداری زندگی فرد را مشخص میکند.طبق ژهوه های اسرتگر ،فرازیرر ،ایشری وکلرر
( )0222اعتبار این مقیاس برای ارزیابی زندگی  92درصد ،برای زیرمقیاس وجود معنا  92درصرد
و برای زیرمقیاس جستوجوی معنا  91درصد برآورد شده است.
ژایایی زیرمقیاسهای وجود معنا و جستوجوی معنا بره ترتیرب  12درصرد و  19درصرد بره
دست آمد .اشتهاد ( )0228ژایایی آزمون و باز آزمون این مقیاس را در ایران برا دو هفتره فاصرله
برای زیرمقیاس وجود معنا  94درصد و برای زیرمقیاس جستوجوی معنرا  14درصرد بره دسرت
آورد .آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس جستوجوی معنا  15درصد و برای زیرمقیاس داشرتن معنرا
 19درصد محاسبه شد .بنابراین به نظر می رسد این مقیاس همسانی درونی خروبی دارد(اشرتهاد،
 .)0228ژایایی ک ژرسشنامه در ژهوه حاضر  2/90میباشد.
رضایت از زندگی داینر :در این تحقیق از ژرسشنامه ،رضایت از زنردگی کره توسرط دینرر،
اممون  ،الرسن وگریففین  )7895( ،0ساخته شده است استفاده شد .این ژرسشرنامه  5گویرهای
برای سنج میزان رضایت کلی از زندگی تهیه شده است که نمرات باال نشان دهنرده رضرایت از
زندگی بیشتر و نمرات کمتر نشان دهنده رضایت از زندگی کمتر میباشد.در برابر هر گویه طیر
لیکرت  5نمررهای از کرامالً راضریام ( )5ترا کرامالً ناراضریام ( )7رررار دارد دینرر و همکراران ،
( ،)7895روایی (به شیوه ی همگرا و افتراری) و ژایایی (آلفای کرونباخ برابر  )% 95مطلروبی بررای
این مقیاس گزارش کردهاند .و مقیاس توسط خیّرر و سرامانی ،)7999( ،بررای اسرتفاده در ایرران

1. Steger, Frazier, Oishi& Kaler
2. Diener, Emmons, Larsen& Griffin
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مورد انطباق ررارگرفته است و شواهد روایی و ژایایی آن مطلوب گرزارششرده اسرت (بره نقر از
امینی ،فرحبخ و نیکو زاده .)7987 ،ژایایی ک این ژرسشنامه در این ژهوه  2/17میباشد.
پرسشنامه خشنودی شغلی(:)jsqژرسشنامه خشنودی شغلی(بریفیلد و روث)7857 ،یرک
ژرسشررنامه  5مررادهای اسررت کرره خشررنودی شررغلی کارکنرران را در طیر  5درجررهای از کررامالً
موافق()5تا کامالً مخالفم( ،)7می سنجد .نمرات باال نشان دهنده خشنودی شغلی بیشتر و نمررات
کمتر نشان دهنده خشنودی شغلی کمتر میباشد.جاج و همکاران( )0220ژایایی این ژرسشرنامه
را به روش آلفای کرونباخ روی چهار نمونه  2/97الی  2/95گزارش دادهاند در ژرهوه محمردی
ضرایب ژایایی این ژرسشنامه به دو روش آلفای کرونبراخ و تنصری بره ترتیرب  2/55و 2/55بره
دست آمد .و روایی ژرسشنامه از طریرق همبسرته کرردن  2/29بره دسرت آمرده اسرت(محمدی،
 .)7985ژایایی ک این ژرسشنامه در این ژهوه  2/12میباشد.
یافته های پژوهش
به منظور انجام تحلی داده ها ابتدا ژی فرض نرمال بودن داده هرا برا اسرتفاده از آزمرون
کولموگرف و اسمیرن مورد بررسی ررار گرفت کره نترایج نشران از نرمرال برودن توزیر
داده های ژهوه داشت .در جدول  7مشخصات توصیفی (میرانگین و انحرراف اسرتاندارد)
همراه با ماتری همبستگی متغیرهای ژهوه آمده است.
جدول  :4مشخصات توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف
استاندارد

4

2

1

رضایت زندگی

75/98

5/75

7

خشنودی شغلی

75/79

5/24

**2/14

7

رسالت مسیر شغلی

92/02

9/22

**2/24

**2/29

7

معنای زندگی

49/19

70/91

**2/22

**2/52

**2/42

1

7

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود بین رسالت مسیر شرغلی برا متغیرهرای
رضایت از زندگی ،خشنودی شغلی و معنای زندگی همبستگی مببرت معنراداری دارد کره
این مقدار در سطص خطای کمتر از  2 / 27ازنظر آماری معنادار می باشد .

724

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره  ،77شماره  /98تابستان 7989

ارائه مدل رضایت از زندگی در زوجین دو سر شال بر ژایه خشنودی و رسالت مسیر شغلی

شکل  :2مدل نهایی پژوهش

نتایج بررسی و برازش مدل در جدول شماره  9آمرده اسرت .کلیره مقرادیر شراخصهرا بره
مالکهای برازندگی نزدیک هستند و بیانگر کفایت مطلوب و نسبتاً راب ربول الگوی سراختاری
می باشند .درنتیجه مدل ژهوه دارای برازش راب ربولی بوده و مورد تأییرد وارر مریگرردد.
شاخص برازش تطبیقی  CFIشاخص برازش و شراخص ریشره دوم میرانگین مربعرات خطرای
برآورد ( ) RMSEAکه نماینده برازش مقتصد هست نشاندهنده تناسب مردل بررازش اسرت.
( GFIشاخص نیکویی برازش) که نماینده برازش مطلق می باشند مقدار  2/81و نزدیک به آن
را برای مدل نشان می دهند و بر این امر داللت دارند که درمجموع دادههرای جمر آوری شرده
نزدیک به دامنه راب ربول است و مدل تدوینشده تأیید میشود.
جدول  :1مقادیر شاخصهای برازش مدل معادله ساختاری تحقیق
نسبت
شاخص
برازش

کای

درجه

اسکوئر
X2

آزادی
()df

402/419

919

کای

شاخصی

اسکوئر

نکویی

به درجه

برازش

آزادی

()GFI

()X2/df
مقدار

7/701

2/99

شاخص
برازش
توکر
لوئیس
()CFI
2/81

شاخص

شاخص

برازش

ریشه دوم

شده

میانگین

تطبیقی

مربعات

مقتصد

باقیمانده

()PCFI

()RMSEA

2/98

2/205
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شاخص تطبیقی ( )CFIکه برای آزمون مدل استفاده مریشرود ،هرر چره بیشرتر از  2/8باشرد
نشاندهنده برازش مناسب مدل است .شاخص مطلق ( )GFIاین ژرس را مطرح میسازد کره آیرا
واریان خطا که ژ از برازش مدل باری میماند؛ مقدار رابر تروجهی اسرت یرا خیرر .در ژرهوه
حاضر چون نزدیک به  2/8است ،نشاندهنده مناسب بودن برازش مدل است.
در جدول 4مقادیر برآورد استاندارد بین متغیرها آوره شده است.
جدول  :1مقادیر برآورد استاندارد بین متغیرها
برآورد استاندارد

سطح معناداری

رابطه بین متغیرها
رسالت مسیر شغلی

معنای زندگی

2/58

2/227

رسالت مسیر شغلی

-

خشنودی شغلی

2/92

2/227

خشنودی شغلی

-

رضایت زندگی

2/11

2/227

معنای زندگی

-

رضایت زندگی

2/98

2/227

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود متغیرر رسرالت مسریر شرغلی برر معنرای زنردگی و
خشنودی شغلی تأثیر مببت معناداری دارد .و همچنین خشنودی شغلی و معنای زندگی بر رضرایت
از زندگی تأثیر مببت معنادار دارد.
بحث و نتیجهگیری
این ژهوه باهدف ارائه مدل رضایت زندگی در زوجین دو سر شال بر اساس متغیر رسالت مسریر
شغلی ،معنای زندگی و خشنودی شغلی ،صورت گرفت.از جمله دالیلی که ایرن مقالره را نسربت بره
مقاالت ژیشین متمایز میکند این است که بررسی و مطالعه متغیرهرای شرغلی در زوچرین دو سرر
شال کمتر مورد بررسی ررار گرفته است و اینکه تاکنون ژهوهشی در ایران بره ارائره مردل معنرای
زندگی بر اساس رسالت شغلی نسرداخته است .در ابتردا نترایج ضرریب همبسرتگی برین متغیرهرای
ژهوه نشان داد که بین رسالت مسیر شغلی و رضایت از زندگی در زوجرین دو سرر شرال رابطره
مببت معناداری وجود دارد .نتایج یافتههای این بخ با ژهوه های دیویدسون و کرادل ( )7884و
ورژیسنیوسکی و همکاران ( )7881که هرکدام نشان داد بزرگساالن در گروه رسالت مسریر شرغلی
بی از سایر گروهها از زندگی رضایت بیشتری داشتند ،همسو هست.
نتایج همچنین از ژهوه ژترسون و همکاران ( )0228کره برا یرک مطالعره تجربری در مرورد
تقریباً  72222شال بزرگسال به این نتیجه رسیدند رسالت مسیر شرغلی برا رضرایت از زنردگی و
نسبت به می به زندگی رابطهای در حد متوسط دارد ،حمایت میکنرد .در تبیرین یافترههرای ایرن
فرضیه میتوان گفت که داشتن رسالت مسیر شغلی ،عام توجه بره اینکره افرراد ررادر بره سراخت
مقاصد آینده مسیر شغلی خود و توانا در مقابله با گذارهای مسیر شغلی و شرایط دشوار کار هسرتند
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باع ایجاد احساسات مببت در افراد برای مقابله با مشکالت و موفقیت در زندگی است ،به خصروص
در زوجین دو سر شال که نسبت به زوجهرای یرک سرر شرال دارای مشرکالت شرغلی بیشرتری
هستند .درنتیجه تحریک بیشتر ح رضایت از زنردگی ،بیشرتر مریشرود.در بررسری فرضریه برین
رسالت مسیر شغلی و معنای زندگی رابطه وجود دارد نتایج نشان داد برین رسرالت مسریر شرغلی و
معنای زندگی رابطه مببت و معناداری وجود دارد بدین معنی که برا افرزای رسرالت مسریر شرغلی
معنای زندگی نیز افزای خواهد یافت .برای توضیص رابطه بین درک رسالت مسیر شرغلی و رضرایت
از زندگی ،دو مطالعه انجام شد.
اسررتگرو همکرراران ( )0272گروهرری از دانشررجویان را موردمطالعرره رراردادنررد و دریافتنررد کره
صرفنظر از سطص تعهد مذهبی دانشجو ،معنای زندگی واسطه این رابطه اسرت .دافری ،آلرن و بروت
( )0270با بررسی گروهی دیگر از دانشجویان کرالج ،متوجره شردند کره معنرای زنردگی و رضرایت
تحصیلی بهعنوان واسطه مستقیم بین رابطه درک رسالت مسیر شغلی برا رضرایت از زنردگی عمر
میکند ،ژ میتوان گفت نتایج یافتههای این فرضیه با ژهوه استگرو و همکارن()0272و دافری،
آلن و بوت( ،)0270همسو میباشد.
در بررسی فرضیه بین رسالت مسیر شغلی و خشنودی شغلی رابطه معناداری وجود دارد ،نترایج
نشان داد بین دو متغیر رابطه مببت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزای رسرالت مسریر
شغلی ،خشنودی شغلی نیز افزای خواهد یافت .تحقیقات در مورد بزرگسراالن شرال نیرز نشران
دادهاند که ارتباط بین توجه به رسالت مسیر شغلی و نتایج مببت کار وجود دارد .بزرگساالن شال
دارای رسالت مسیر شغلی معموالً به شغ و سازمانهای خود تعهد بیشتری دارندنتایج این ژرهوه
با یافتههای دافی ،دیک و استگر ()0277که کارکنان دانشگاهی را موردبررسری رراردادنرد و متوجره
شدند که در نزد آنان رسالت مسیر شغلی برا تعهرد شرغلی ارتبراط و تعهرد سرازمانی دارای ارتبراط
متقاب است اما با مقاصد ترک شغ ارتبراط کمترری دارد و همچنرین دریافتنرد کره تعهرد شرغلی
بهعنوان عام واسطه ژیوند بین رسالت مسیر شغلی و تعهد سرازمانی و مقاصرد تررک شرغ عمر
میکند ،همسو است .در زوجهای دو سر شال مشکالت ارتصادی کمتری وجرود دارد و نسربت بره
زوجهای یک سر شال استرس و اضطراب کمتری دارند که به آنها کمک میکنند رضایت و معنرای
زندگی بیشتری داشته باشند.ژهوهشگران با استفاده از سایر نمونههای برزرگسراالن شرال متوجره
شدند که رسالت مسیر شغلی با تعهد شغلی ،تعهد سازمانی و مقاصد ترک شغ مرتبط بروده اسرت.
بزرگساالن شال دارای رسالت مسیر شغلی معموالً کار خود را معنرادارتر مریبیننرد .برا توجره بره
نمونههای مطالعه شده دانشجویان کالج در آمریکا و آلمان ،بزرگساالن شال دارای رسرالت مسریر
شغلی معموالً کار خود را معنادارتر میبینند .درمجموع ،دید افراد نسبت بره شرغ خرود برهعنروان
رسالت مسیر شغلی ،با تعهد شغلی و سازمانی ژیوند دارد و معنی کار را افزای میدهد.
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در بررسی فرضیه مدل رضایت از زندگی بر اساس رسالت مسیر شغلی ،معنای زندگی و خشرنودی
شغلی دارای برازش مناسبی میباشد.نتایج نشان داد که شاخصها برازندگی مردل از مقردار مطلروب و
راب ربولی برخوردار هستند.همانطور که در مدل نشران داده شرد متغیرهرای رسرالت مسریر شرغلی
دارای تأثیر مببت معناداری بر خشرنودی شرغلی و معنرای زنردگی مریباشرند و همچنرین دو متغیرر
خشنودی شغلی و معنای زندگی دارای تأثیر مببت و معناداری بر رضایت از زندگی میباشد.
در تبیین یافتههای این فرض میتوان گفت توجه رسالت مسیر شغلی به خط مشخصری از کرار،
ارتباط تنگاتنگی با ح رویتری از شناخت شغلی فردی و معنرای زنردگی داشرته اسرت ،زوجرین
شاللی که به این رسالت توجه میکنند از زندگی راضی ترند چرون مفهروم زنردگی را بیشرتر درک
میکنند و در عرصه شغلی احساس خشنودی میکنند .مطالعه دافی و سدالسرک ( )0221برر روی
بی از  9222دانشجویان کالج سال اول نشان داد کره رسرالت مسریر شرغلی ارتبراط محکمری برا
تصمیمگیری و سهولت انتخاب مسیر شغلی و همچنین درک روشن نسبت بره اولویرتهرای شرغلی
شخص دارد .ژیوند رسالت مسیر شغلی با نحوه تصمیمگیری بامطالعه استگر و همکاران ( )0272برر
روی نمونه دیگری از دانشجویان کالج در آمریکا به اثبات رسیدو هیرشی و هرمان  )0270(7نیرز بره
ارتباط رسالت مسیر شغلی با هویت شرغلی در نمونرهای از دانشرجویان کرالج در آلمران ژری بردنرد.
همچنین مطالعه داگالس ،دافی و اتن( )0275نشان داد کره ارتبراط محکمری برین رسرالت مسریر
شغلی و معنای زندگی وجود دارد.تحقیقات دیگر بر روی نمونه هائی از دانشجویان کالج در آمریکرا و
کانادا نیز نشان داد همین ژیوند بین رسالت مسریر شرغلی را بافایرده و انتظرارات فرردی بیشرتر در
تصمیمگیری در مسیر شغلی وجود دارد .بهطور خالصه ،نتایج حاص از این دسرته مطالعرات نشران
میدهد افرادی که بر رسالت مسیر شغلی تأکید میکننرد ،شراخصهرای مببرتترری از خشرنودی
شغلی و رضایت از زندگی را از خود به نمای میگذارند.
ژهوه حاضر به چند طریق محدودشده است .اول ،یافتهها و بازتابهای گزارششرده در اینجرا
به صورت کمی است .امید است که تحقیقات آینده به شرکتکنندگان سایر مناطق ایران برهصرورت
کیفی ،باهدف تائید تعمیمژذیری مالحظاتی که در اینجا تدوینشرده بسرردازد .همچنرین مریتواننرد
سایر متغیرهای روانشناسی مببت را مانند خوشبینی و انعطافژذیری در نظر بگیرند ،و نق آنهرا
را در ساخت مسیر شغلی و طراحی زندگی افراد دو سر شرال مطالعره نماینرد .بنرابراین تحقیقرات
آینده میتواند بر اساس تحقیقات طولی صورت گیرد تا به بررسی این بسردازد که آیا رسرالت مسریر
شغلی در رابطه با انعطافژذیری مسیر شغلی در طول زمان به گسترش رضرایت از زنردگی و شرغلی
لنی و دریق ،که برای تسهی مردیریت عردم رطعیرت و تغییررات لیرمنتظرره مفیرد اسرت کمرک
میکند.
1. Hirschi& Herrmann
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