فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  05تابستان 7931

هدف از پژوهش حاضر تدوين الگوي ساختاري-جنسيتي براي بررسي روابط بين معنا در زندگي
با صميميت و سازگاري زناشويي بود .در يک طرح توصيفي-مقطعي 084 ،دانشجوي متأهل
دانشگاههاي شهر تهران در سال تحصيلي  4950-59به شيوه نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند
و به پرسشنامه معنا در زندگي استيگر ،مقياس صميميت زناشويي تامپسون و واکر و پرسشنامه
سازگاري زناشويي الک و واالس پاسخ دادند .دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرمافزارهاي
 spssو  lisrelو بهشيوه معادالت ساختاري تجزيه و تحليل شدند .نتايج نشان داد که بين معنا
در زندگي (وجود معنا و جستجوي معنا) با صميميت زناشويي و سازگاري زناشويي رابطه مستقيم
وجود دارد ( .)P<4/44همبستگي بين وجود معنا و جستجوي معنا مثبت بود ( .)P<4/44بين
صميمت زناشويي و سازگاري زناشويي نيز همبستگي مثبت بهدست آمد ( .)P<4/44همچنين
بين معنا در زندگي (وجود معنا و جستجوي معنا) ،صميميت زناشويي و سازگاري زناشويي در زنان
و مردان روابط ساختاري کافي بهدست آمد اما اين الگوي روابط ساختاري در گروه زنان از
4ـ دانشيار گروه روانشناسي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران (نويسنده مسئول)
Email: mousavi180@yahoo.com

2ـ کارشناس ارشد روانشناسي عمومي ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران
9ـ استاديار گروه روانشناسي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
0ـ دانشجوي دکتري مشاوره ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيدچمران اهواز ،اهواز ،ايران

برازش مطلوبتري برخوردار بود (،AGFI=4/54 ،GFI=4/52 ،RMSEA=4/40
 .)NFI=4/50 ،CFI=4/59اين يافتهها تلويحاً پيشنهاد ميکند مداخالت معنابخشي زندگي به-
ويژه در جامعه زنان به پيامدهاي زناشويي بهتري ختم ميشود.
معنا در زندگي ،سازگاري زناشويي ،صميميت زناشويي.

خانواده جزء نهادهاي مهم هر جامعه اي محسوب ميشود و هر چه با دوامتر باشد جامعه
نيز به تبع آن از ثبات بيشتري برخوردار خواهد بود .در واقع در صورتي که خانواده از
کارکرد سالم تري برخوردار باشد ،در نتيجه جامعه نيز از سالمت و ثبات بيشتري برخودار
خواهد بود (آرفايي ،محمدي و سهرابي2449 ،؛ نظير ،سعيد ،سهيل ،شر ،ازهر و صفدر،4
 .)2445يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر افزايش سالمت يک خانواده ،ميزان رضايتي
است که زوج ها از يکديگر دارند .در صورتي که زوجين از يکديگر رضايت داشته باشند،
ميتوان گفت که خانواده نيز از عملکرد بهتري برخوردار خواهد بود (موسوي.)2442 ،
يکي از اين عوامل مهم که زمينه ساز افزايش رضايتمندي زناشويي زوجها را فراهم
ميکند ،صميميت زناشويي 2است (مداحي فرد ،مهدي ،ظريف و فتاح مقدم.)2449 ،
صميميت زماني آشکار ميشود که ازدواج کارکرد خوبي داشته باشد و فقدان
صميميت حاکي از اين است که رابطه زناشويي عملکرد ضعيفي دارد (باگاروزي2444 ،9؛
راوين2449 ،0؛ نقل از ابوسعيدي .)4950 ،صميميت را ميتوان يکي از نيازهاي مهم در
زندگي زناشويي در نظر گرفت و زوجهاي شاد ،صميميت زناشويي بيشتري را تجربه
ميکنند و در نتيجه در مقياسهاي مربوط به بهزيستي نيز نمرات باالتري را کسب
مـيکنند (کلير ،دوش ،تيلور و آرهيانون .)2448 ،9نتايج پژوهـشهاي انجام شـده نـشان
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ميدهد عالوه بر صميمت زناشويي ،سازگاري زناشويي 4نيز تأثير بهسزايي در افزايش
پايداري ازدواج و بهبود کيفيت زندگي زناشويي دارد( ،النگر ،ياي ،استورر و سيرجاال،2
 .) 2444زماني در رابطه زناشويي سازگاري وجود دارد که تفاهم و رضايت در رابطه زوجها
حضور داشته باشد (اسچوماچر و لئونارد .)2449 ،9سازگاري زناشويي باعث ميشود،
زوجها مشکالت کـمتري را گزارش کنند و تنشها در ارتباطات زناشـويي کمتر شود ،که
بهواسطه آن کيفيت زندگي زناشويي افزايش پيدا ميکند (ابنوا-اوکو.)2444 ،0
در پژوهشهاي اخير مشخص شده است وجود و جستجوي معنا 9بهعنوان عاملي
زيربنايي ميتواند در بهبود وضعيت صميميت و سازگاري زناشويي زوجها نقش ايفا کند،
با اين وجود اطالعات محدودي در اين زمينه وجود دارد (نيو ،هوآنگو ،هانگ و ليي،0
2449؛ هيراسچبرگر ،سريواستاوا ،مارش ،پاپ کوان و کوان .)2445 ،9نتايج پژوهشها
حاکي از رابطه معنيدار بين وجود معنا در زندگي و بسياري از مولفههاي بهزيستي
روانشناختي بوده است .براي نمونه دزوتر ،کسلين ،واچهولتز ،لويکس ،هکينگ 8و
همکاران ( )2449آشکار ساختند افرادي که وجود معناي زندگي بيشتري را گزارش
ميکنند از بهزيستي روانشناختي ،شادکامي و سالمتي بيشتري برخوردار هستند .عالوه بر
آن مشخص شده است وجود معنا در معنا در زندگي به بهبود کيفيت زندگي منجر خواهد
شد (پارک ،مالون ،سورش ،بليس و روزن .)2448 ،5يکي از جنبههاي مهم و تاثيرگذار در
افزايش کيفيت زندگي نيز ،مولفههاي زناشويي و رضايت فرد از زندگي زناشويي است که
ميتوان بر اساس نتايج مطالعات انجام گرفته توسط محققان پيشين نتيجهگيري کرد که
وجود معنا در زندگي ميتواند عالوه بر تاثيرات فراواني که بر بهبود بهزيستي ذهني
ادراک شده افراد ميگذارد ،باعث افزايش کيفيت زندگي زناشويي نيز گردد (مداحي فرد و
همکاران.)2449 ،
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وجود معنا و يا تالش براي دستيابي به معنا در زندگي ،پيامدهاي مثبتي را براي فرد
به ارمغان ميآورد .در واقع معنا باعث مي شود فرد در جنبههاي مختلف زندگي عملکرد
بهتري از خود نشان دهد .يکي از اين جنبه هاي مهم ،زندگي زناشويي است (نيو و
همکاران2449 ،؛ هيراسچبرگر و همکاران .)2445 ،زنان و مردان متأهل بهخصوص
آنهايي که در سنين جواني قرار دارند ،در صورت فقدان معنا و يا عدم تالش کافي در
جهت داشتن زندگي با معنا ،ممکن است دچار سرخوردگي و برخي مشکالت و اختالالت
روانشناختي شوند .بهطور مثال يافتههاي پژوهشي نشان داد افراد متأهلي که از افسردگي
و بيمعنايي رنج ميبرند ،رضايت زناشويي کمتري را نيز گزارش ميکنند (دو راچر
اسچودليش ،راپ و کامينگز.)2444 ،4
پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با نقش معنا در زندگي افراد بيشتر متمرکز بر
پيامدهاي مثبت روانشناختي و هيجاني بوده است و کمتر به نقش معنا در زندگي
زناشويي پرداخته شده است .در واقع با مطالعه پيشينه پژوهش مي توان ادعا کرد که
اگرچه تحقيقات ارزشمندي در ارتباط با تأثير معنا در بهبود بهزيستي ذهني و کاهش
مشکالت روانشناختي همچون افسردگي و اضطراب انجام شده است ،ولي تحقيقات
صورت گرفته در ارتباط با نقش معنا در بهبود عملکرد خانواده و افزايش کيفيت زندگي
زناشويي بسيار محدود است .هدف از پژوهش حاضر بررسي روابط ساختاري -جنسيتي
ميان معنا در زندگي با صميميت و سازگاري زناشويي در زنان و مردان متأهل ميباشد.
بنابراين در درجه اول پژوهشگر در صدد پاسخ به اين سوال است که مجموعاً مدل تدوين
شده از برازش کافي برخودار است يا نه؟ و همچنين در کداميک از گروه هاي جنسيتي
(مردان يا زنان) شاخصهاي الگوي ساختاري از برازش بهتري برخوردار است؟ پاسخ به
سواالت فوق اوالً مشخص ميکند که آيا سازه معنا در زندگي ميتواند نقش موثر در
افزايش صميميت و رضايت زناشويي ايفا کند؟ عالوه بر آن به محققان و درمانگران
زناشويي اطالع ميدهد که مدل تدوين شده در کدام گروه جنسيتي داراي کاربرد و
اثربخشي ضمني بيشتري است؟ مدل پيشنهادي پژوهش در شکل ( )4مشخص شده است.
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طرح حاضر توصيفي از نوع مقطعي است و روش مورد استفاده همبستگي است .جامعه
آماري در پژوهش حاضر را دانشجويان دختر و پسر متأهل دانشگاههاي شهر تهران
(دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن) که در سال  4959مشغول به
تحصيل بوده اند ،تشکيل ميدهند .جهت تعيين حجم نمونه براي تدوين الگوي ساختاري
از روش مولر )4550( 4با در نظر گرفتن اندازه اثر مورد انتظار متوسط ،توان آزمون 4/84
و سطح اطمينان  %59استفاده شد که طي آن مشخص گرديد مدل پيشنهاد شده با 08
پارامتر آزاد در مدل اندازهگيري 0 ،متغير مکنون و  02نشانگر (آيتم هاي پرسشنامه) به
 204نمونه به شرط وجود دادههاي مفقود کمتر از  %44نياز دارد .از آنجايي که قصد
داريم برازش مدل را در دو گروه مردان و زنان متأهل ارزيابي کنيم حجم نمونه نهايي به
 084نفر بالغ ميگردد.
در پژوهش حاضر شرکتکنندگان بهشيونه نمونهگيري هدفمند و با مراجعه بـه
خوابگاههاي متأهلي انتخاب شدند .معيارهاي ورود بـه پژوهش عـبارت بودنـد از :داوطلب
1- Mueller



شرکت در پژوهش بودن ،در دامنه سني  24-04سال قرار داشتن ،متقاضي طالق نبودن،
نداشتن اختالالت روانشناختي ،عدم ابتال به بيماريهاي جسماني .در راستاي عنوان و
هدف تحقيق ،نمونه گيري از دانشجويان متاهل بهصورت هدفمند در دستور کار قرار
گرفت .بهدليل آمار شناور و عدم ثبت منظم رخدادهاي ازدواج در جمعيتهاي دانشجويي
در طول هر ترم ،امکان نمونهگيري تصادفي ميسر نبود .لذا با مراجعه به خوابگاههاي
متأهلي که بهترين موقعيت نمونهگيري براي بررسي اهداف اين تحقيق تلقي ميشد از
دانشجوياني که براي تکميل ابزارها بهطور آگاهانه رضايت ميدادند ،نمونهگيري بهعمل
آمد .از ابزارهاي ذيل براي جمعآوري دادهها استفاده شد.
براي اندازهگيري معنا در زندگي از پرسشنامه معنا در زندگي
که توسط استيگر 4و همکاران طراحي گرديده است و داراي  44گويه ميباشد ،استفاده
شده است و داراي دو مؤلفه وجود معنا و جستجوي معنا ميباشد .در پژوهشي که در
ايران در پژوهشي توسط غالممحمدي و همکاران ( )4952انجام شد ،نتايج نشان داد
ميزان پايايي گزارش شده با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  4/94است.
اين مقياس توسط تامپسون و والکر 2ساخته شده که 49
سؤال دارد .دامنه نمرات هر سؤال بين ( 4هرگز) تا ( 9هميشه) تغيير ميکند که نمره
باالتر نشانه صميميت بيشتر است .در پژوهشي در ايران براي تعيين روايي محتوايي،
پرسشنامه را در اختيار  49استاد مشاوره و  49زن و شوهر جهت بررسي قرار گرفت و
روايي محتوايي آن تأييد شد .همچنين ضريب کلي پايايي پرسشنامه نيز با روش آلفاي
کرونباخ  4/50بهدست آمد (اعتمادي4980 ،؛ نقل از ابوسعيدي.)4950 ،
اين پرسشنامه توسط الک و واالس 9طراحي
گـرديـده است و داراي  49پرسش مـيباشد که نمره پايين ،سـازگاري کم و نمر ه باال،
سـازگاري زياد را نشان مـيدهد .اين پرسشنامه نشان مـيدهد که تا چـه حد آزمودني با
2- Thompson & Walker



1- Steger
3- Locke & Wallace

همسر خود در خصوص تعدادي از فعاليتهاي که در سازگاري زناشويي نقش دارند،
موافق است .در پژوهشي که توسط مظاهري ( )4995در ايران انجام شد ،اين پرسشنامه
به فارسي ترجمه شد و پايايي آن با استفاه از روش دونيم کردن 4/54 ،محاسبه شده
است .همچنين اين پرسشنامه با تمايز آشکار ميان همسران تنيده و غيرتنيده ،اعتبار
بسيار بااليي را نشان داده است (نقل از ناصحي ،رئيسي ،جعفري و رحماني.)4989 ،
دادههاي جمعآوري شده با استفاده از از ضريب همبستگي پيرسون و مدلسازي
معادالت ساختاري با استفاده از نـرمافزار  Spssنسخه  22و  Lisrelنسخه  8/84براي
تحليل دادهها استفاده شده است.

ميانگين سن آزمودنيها  25/98با انحراف استاندارد  0/94است .يکي از مفروضههاي
آزمون تحليل مسير ،نرمال بودن توزيع دادهها است .نتايج آزمون کلوگروف-اسميرونوف
حاکي از آن است که تمامي متغيرهاي پژوهش از مفروضه نرمالبودن پيروي ميکنند
( .)P4/49يکي ديگر از مفروضهها ،عدم وجود دادههاي پرت 4ميباشد که به کمک
فاصله مهاالنوبيس 2با سطح آلفاي سختگيرانه  P<4/444مورد بررسي قرار گرفت و
مشخص شد هيچ داده پرت چندمتغيري وجود ندارد .براي بررسي فرضيه ارتباط بين
متغيرهاي پژوهش از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است که نتايج در
جدول ( )4گزارش شده است.
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بر اساس نتايج جدول فوق مشاهده ميشود که بين متغير وجود معنا و جست و جوي
معنا با صميميت زناشويي با ضريب همبستگي  4/00و  4/24ارتباط مثبت و معنادار وجود
دارد .همچنين ارتباط مثبت و معنادار بين وجود معنا و جستجوي معنا با سازگاري
زناشويي با ضريب همبستگي  4/04و  4/42وجود دارد .ارتباط بين وجود معنا و جستجوي
معنا با ضريب همبستگي  4/28بهدست آمد .همچنين بين صميميت زناشويي و سازگاري
زناشويي با ضريب همبستگي  4/99ارتباط مثبت و معنادار بهدست آمد .شايان ذکر است
تمامي اين ضرايب معنادار بودند ( .)P<4/4444از آنجاييکه تمامي متغيرها با معنا در
زندگي همبستگي معناداري داشتند وارد مدل ساختاري شدند و بر اساس نظريهها و
مطالعات قبلي ،مسيرها مشخص شد .خطوط جهتدار در مدل ساختاري بيانگر جهت اثر
از متغيرهاي برونزاد (اثرگذار) بر متغيرهاي درونزاد (تأثيرپذير) است .طرح مدل ساختاري
برازش شده نهايي و ضرايب اثرات مستقيم مربوطه در شکل ( )2آورده شده است.
ابتدا برازش آماري مدل اندازهگيري دادههاي پژوهش با استفاده از نرمافزار Lisrel

مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به نرمال بودن توزيع ،براي برآورد مدل از شاخصهاي
زير براي برازش مدل استفاده شد :شاخص نيکويي برازش ،)GFI( 4شاخص نيکويي
برازش انطباقي ،)AGFI( 2شاخص برازش مقايسهاي ،)CFI( 9خطاي ريشه مجذور
ميانگين تقريب )RMSEA( 0و شاخص برازش استانداردشده.)NFI( 9

مردان
زنان

Chi square

Df

P-value

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

2029/49
2499/84

844
844

4/4444
4/4444

4/49
4/40

4/54
4/52

4/85
4/54

4/59
4/59

4/59
4/50

اگر مـجذور خي از لحاظ آماري معنادار نباشد ،دال بر برازش بسيار مناسب است .اما
اين شاخص در نمونههاي با اندازه باال معنادار است .با اينوجود ،اگر مـقدار خيدو تقسيم
2- adjusted goodness of fit index
4- root mean square error of Approximation



1- Goodness of Fit Index
3- Comparative Fit Index
5- Normed Fit Index

بر ( dfدرجه آزادي) کمتر از  9باشد حاکي از برازش مناسب دادههاي تجربي با مدل
4
نظري است (مارش و هوکوار  .)4589 ،همچنين اگر شاخصهاي GFI ،AGFI ،CFI
بزرگتر از  4/59و شاخص  RMSEAکوچکتر از  4/49باشد بر برازش بسيار مطلوب و
بسيار خوب داللت دارد و اگر شاخصهاي  GFI ،AGFI ،CFIبزرگتر از  4/54و
شاخص  RMSEAکوچکتر از  4/48باشد بر برازش مطلوب و خوب داللت دارد
(تاباچنيک و فيدل .)2440 ،2شاخصهاي برازش مدل حاکي از آن است که مدل ساختاري
گروه زنان برازش مطلوبتري با دادهها دارد .در گروه زنان ،شاخصهاي ،AGFI ،CFI
 NFI ،RMSEAو  GFIهمگي مطلوبتر از شاخصهاي بهدست آمده در گروه مردان
است .با اينوجود در گروه مردان نيز شاخصهاي برازش مطلوب و مناسب است .در
واقع ،هم در گروه زنان و هم مردان ،شاخصهاي  GFI ،NFI ،CFIبزرگتر از  4/54و
شاخصهاي  RMSEAکوچکتر از  4/48باشد بر برازش مطلوب و مناسب داللت دارد.
در نتيجه شاخصهاي  RMSEA ،GFI ،AGFI ،CFIو  NFIبر برازش مطلوب و
مناسب داللت دارد.
شايان ذکر است در هر دو مدل ساختاري براي گروه مردان و زنان ،برقراري
کوواريانس بين سازگاري و صميمت زناشويي باعث پايينآمدن ارزش شاخصهاي
برازش شده و بنابراين مدل نياز به اصالح داشت .پس از اصالح و پيشنهادهاي ارايه شده
از خروجي نرمافزار ،مشخص شد که برقراري رابطه تنها از متغير سازگاري به سمت
صميميت زناشويي باعث بهبود شاخصهاي برازش ميشود .در نهايت مدلهاي اصالح
شده براي دو گروه در شکلهاي 2و  9ارايه شدهاند.

2- Tabachnick & Fidell
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يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که بين وجود معنا و جستجوي معنا با صميميت
زناشويي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .اين بدين معني است که با افزايش وجود
معنا در زندگي و يا جستجو و تالش فرد براي معنا ،صميميت زناشويي نيز افزايش پيدا
ميکند .اين يافته از پژوهش حاضر را ميتوان با نتايج ساير پژوهشهاي انجام شده
(نصر اصفهاني ،اعتمادي و شفيعآبادي4952 ،؛ نادي و سجاديان4952 ،؛ گواهي جهان،
4989؛ نيو و همکاران2449 ،؛ کالنترکوشه و ايشا حسن )2444 ،4همسو دانست که
نشان دادهانـد يکي از عوامل مهم و تأثيرگذار در افزايش کيفيت زنـدگي زناشـويـي و در
1- Aisha Hassan



نتيجه افزايش صميميت زناشويي ،وجود معنا در زندگي يا تالش فعال و سازنده افراد
براي معنا در زندگي ميباشد .در تبيين نتايج اين فرضيه ميتوان اين طور استدالل کرد
که رضايت زناشويي و به تبع آن وجود صميميت زناشويي نيازمند برخورداري زوجها از
سالمت روانشناختي ميباشد .يعني در صورتي ميتواند بين زوجها ،صميميت ،پيوند و
نزديکي روانشناختي وجود داشته باشد که زوجها بهلحاظ روانشناختي و عملکرد فردي نيز
در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشند (هين ،بايس و ون است .)2449 ،4از سوي ديگر
يافتههاي مطالعات ديگر نيز نشان دادهاند که وجود معنا در زندگي يا جستجوي افراد
براي معنا با افزايش سالمت عمومي و بهزيستي روانشناختي همراه است (دزوتر و
همکاران2449 ،؛ پارک و همکاران2448 ،؛ مداحي فرد و همکاران .)2449 ،اين بدين
معني است که وجود معنا در زندگي منجر به افزايش سالمت روانشناختي افراد ميشود.
وجود معنا يا جستجو براي معنا در زندگي که با سالمت روانشناختي نيز مرتبط است،
باعث ميشود که فرد بتواند در شرايط مختلف بهخصوص در زندگي زناشويي کارکرد
بهتري داشته باشد و به وي توانايي الزم براي مقابله با تنشهاي روزمره زندگي را
ميدهد (شياه ،چانگ ،چيانگ و تام .)2449 ،2بنابراين افراد متأهلي که در زندگي
فرديشان توانستهاند زندگي با معنا داشته باشند ،در نتيجه از عملکرد بهتر فردي و
روانشناختي برخوردارند و در موقعيتهاي مختلف بهطور مثال در زندگي زناشويي نيز
عملکرد بهتري از خود نشان دادهاند و در مقياسهاي مربوط به صميميت زناشويي نمرات
بيشتري را گزارش ميکنند .در تأييد اين نتايج ميتوان به يافتههاي پژوهشهايي اشاره
کرد که نشان دادهاند وجود معنا و جستجو براي معنا در زندگي با افزايش سالمت روان
(هين و همکاران )2449 ،و در نتيجه افزايش کيفيت زندگي زناشويي که يکي از
مؤلفههاي مهم آن صميميت زناشويي ميباشد ،همراه است (نصر اصفهاني و همکاران،
4952؛ نادي و سجاديان4952 ،؛ گواهي جهان4989 ،؛ نيو و همکاران2449 ،؛
کالنترکوشه و ايشا حسن.)2444 ،
يافـتههاي پژوهش حاضر نشان داد که بين وجود معنا و جستجوي مـعنا با سازگاري
2- Shiah, Chang, Chiang, Lin & Tam



1-Heene, Buysse & Van Oost

زناشويي ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .اين بدين معني است که با افزايش وجود معنا
در زندگي و يا جستجو و تالش فرد براي معنابخشي به زندگياش ،سازگاري زناشويي نيز
افزايش پيدا ميکند .اين يافته از پژوهش حاضر را ميتوان با نتايج ساير پژوهشهاي
انجام شده (طالبزاده و پورشافعي4954 ،؛ گواهي جهان4989 ،؛ مداحي فرد و همکاران،
2449؛ کالنترکوشه و ايشا حسن )2444 ،همسو دانست که نشان دادهاند يکي از عوامل
مهم و تأثيرگذار در افزايش کيفيت ارتباطات زناشويي و در نتيجه افزايش سازگاري
زناشويي ،وجود معنا در زندگي يا تالش فعال و سازنده افراد براي معنا در زندگي ميباشد.
همانطور که در فرضيههاي قبلي مطرح شد ،وجود معنا در زندگي و يا جستجوي معنا از
طريق افزايش عملکرد روانشناحتي افراد و ارتقاء بهزيستي روانشناختي در افزايش کيفيت
ارتباطات زناشويي نيز موثر است .عالوه بر اين ،بر اساس نظريه فرانکل ،جستجوي معنا
مستلزم مسئوليت شخصي است .اين مسئوليت خودِ فرد است که راهش را پيدا کند
(شولتز4558 ،4؛ ترجمه خوشدل .)4988 ،بنابراين مسئوليتپذيري يکي از ويژگي مهم
افرادي است که از وجود معنا در زندگي برخوردار ميباشند و يا در جستجوي معنا
ميباشند .افراد مسئوليتپذير در زندگي زناشويي نيز ميتوانند نقش خود بهعنوان همسر
را بهخوبي بشناسند و وظايف خود را نيز بهخوبي انجام دهند و در نتيجه در ارتباط
زناشويي ميزان بيشتري از توافق و سازگاري را تجربه کنند و به احتمال کمتري درگير
اختالالت حل نشده و مزمن زناشويي شوند.
يافتههاي پژوهش حاضر نشانگر آن است که بين وجود معنا و جستجوي معنا
همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد .اين يافته از پژوهش حاضر را ميتوان همسو با
نظريه معنادرماني فرانکل در نظر گرفت (شولتز4558 ،؛ ترجمه خوشدل .)4988 ،بر اين
اساس نميتوان گفت که افراد فقط يک بار در زندگي به معنا دست پيدا ميکنند و بعد از
آن ديگر هيچ مسئوليتي در زندگي براي جستجوي معنايي جديد در ساير حوزههاي
زندگي ندارد .انسان همواره ممکن است در موقعيتهاي مختلف و در زمانهاي مختلف،
نيازمنـد جستجوي معنايي جديد باشـد و نـميتواند صرفاً بر اساس اندوخـتههاي گذشـته
1- shultz



خود به زندگي ادامه دهد .بههمين دليل نيز در پژوهش حاضر همبستگي مثبت بين وجود
معنا و جستجوي معنا بهدست آمده است ،اين بدين معني است که افرادي که به معنا
رسيدهاند ،روحيه جستجوگري براي معنا را نيز در خود دارد و اين روند ادامهدار است و در
زمان يا مکان خاصي پايان نمييابد.
يافتههاي پژوهش حاضر همسو با ساير پژوهشها (موحدي ،موحدي و کريمينژاد،
4959؛ دغاغله ،عسگري و حيدري4954 ،؛ نژاد و گودرزي2444 ،؛ موريرا و کاناوارو،4
2449؛ گريف و مالهرب )2444 ،2نشانگر آن است در صورتي که افراد متأهل از
صميميت زناشويي بيشتري برخوردار باشند ،در نتيجه سازگاري زناشويي بيشتري نيز
تجربه ميکنند .ارتباط باعث گسترش و رواج روابط صميمانه است .زوجهايي که از
صميميت زناشويي برخوردار هستند چون از لحاظ روانشناختي بههم نزديک هستند و به
دليل اعتمادي که بين آنها وجود دارد ،ميتوانند در ارتباط زناشويي بهصورت بيپرده ولي
محترمانه بهخود افشايي بپردازند .چنانچه مسئلهاي وجود دارد که باعث اختالف بين زن
و شوهر شده است ،آن را مطرح کرده و با استفاده از راهبردهاي حل تعارض ،مسئله را
حل کرده و مديريت ميکنند .در نتيجه زوجهاي صميمي ،ميزان بيشتري از سازگاري
زناشويي را نيز تجربه ميکنند و صميميت زناشويي با پيامدهاي مثبت همراه است که
يکي از آنها سازگاري زناشويي است.
يافته پژوهش حاضر داللت بر آن دارد که بين معنا در زندگي ،صميميت زناشويي و
سازگاري زناشويي روابط ساختاري کافي وجود دارد .اين بدين معني است که مدل آزمون
شده در جمعيت آماري دانشجويان متأهل داراي شاخصهاي برازش مطلوب بوده است و
قابليت تعميم به اين جمعيت آماري را دارد .با اين وجود شايان ذکر است در هر دو مدل
مردان و زنان ،برقراري کوواريانس بين سازگاري و صميمت زناشويي باعث پايينآمدن
شاخصهاي برازش شده و بنابراين مدل نياز به اصالح داشت .پس از اصالح و
پيشنهادهاي ارايه شـده از خروجي نرمافزار ،مشخص شد که برقراري رابـطه از سازگاري
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به سمت صميميت زناشويي باعث بهبود شاخصهاي برازش ميشود .يعني دريافتيم
رابطه يکسويه از سمت صميمت زناشويي به سمت سازگاري برازش بهتري را نشان
ميدهد .در تفسير حک و اصالح مدل تصور ميکنيم چون افراد شرکتکننده در پژوهش
حاضر را دانشجويان متأهلي تشکيل ميدهند که اکثرا جوان هستند صميميت بيشتر
ميتواند به سازگاري بيانجامد ،اما همين نتيجه ممکن است در زوجان سالمند اينگونه
نباشد و در آنها سازگاري مهمتر از صميمت باشد .از اينرو معتقديم متغير يا طبقه سني
ممکن است در ايجاد اين مسير يکطرفه نقش آفرين بوده باشد.
در ارتباط با روابط ساختاري بين متغيرهاي اين پژوهش تحقيقات مشابهي صورت
نگرفته است ،اما ميتوان اين يافته از پژوهش حاضر را همسو با نظريهپردازان وجودگرا
همچون فرانکل و يالوم 4در نظر گرفت .بهعبارت ديگر مفهوم معنا در زندگي فقط محدود
به فرهنگ خاصي نيست و پديدهاي انساني و جهانشمول ميباشد که افراد در مکانها و
زمانهاي مختلف نيازمند اين ميباشند که به معنايي در زندگي دست پيدا کنند و نياز به
وجود معنا در زندگي همگاني است .وجودگرايان اعتقاد دارند که انسان همراه با معنا
متولد نميشود ،بلکه بايد تالش کند تا به معنا دست پيدا کند و معناجويي در نهاد بشر
نهفته است (يالوم4584 ،؛ ترجمه حبيب؛ 4952؛ نظري و ضرغامي.)4988 ،
با توجه به ارتباط مثبت و معنادار که بين معنا در زندگي و صميميت و سازگاري
زناشويي وجود دارد ميتوان گفت که وجود معنا در زندگي عالوه بر اينکه فرد را با
پيامدهاي مثبت فردي همچون سالمت عمومي و بهزيستي روانشناختي همراه ميکند
(دزوتر و همکاران2449 ،؛ پارک و همکاران2448 ،؛ مداحي فرد و همکاران ،)2449 ،در
زندگي زناشويي نيز به ياري او ميآيد و باعث ميشود که فرد ،زندگي زناشويي غنيتري
را تجربه کند (نصر اصفهاني و همکاران4952 ،؛ نادي و سجاديان4952 ،؛ گواهي جهان،
4989؛ نيو و همکاران2449 ،؛ کالنترکوشه و ايشا حسن.)2444 ،
بررسـي شاخصهاي بـرازش مدل حاکي از آن است که مـدل ساختاري گـروه زنان
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برازش مطلوبتري با دادهها دارد .با توجه به اينکه پژوهشهاي کمي در ارتباط با نقش
معنا در زندگي در سازه هاي زناشويي بهصورت روابط ساختاري ،انجام شده است ،امکان
مقايسه نيز ميسر نگرديده است .اما در تبيين احتمالي اين يافته از پژوهش حاضر ميتوان
اينطور تفسير کرد که احتماال سازگاري و صمميت زناشويي گروه مردان بهغير از معناي
زندگي به موضوعات مهم ديگري نيز مربوط است که در پژوهش حاضر مورد ارزيابي و
اندازهگيري قرار نگرفتهاند .بهطور مثال با توجه به اينکه جامعه آماري پژوهش حاضر را
دانشجويان متأهل تشکيل ميدهند که عموماً جزء اقشار جوان محسوب ميشوند،
رضايتمندي جنسي نقش مهمي ميتواند در تبيين سازههاي زناشويي همچون سازگاري
و صميميت زناشـويي داشـته باشد که در پژوهـش حاضر اين مؤلفه مورد ارزيابي و
اندازهگيري قرار نگرفته است .مطالعه ادبيات و پيشينه پژوهش نشانگر آن است که
رضايت جنسي در زندگي زناشويي افراد متأهل به خصوص در مردان ،داراي اهميت
ويژهاي است (مولهال 4و همکاران.)2448 ،
پژوهش حاضر در جمعيت آماري دانشجويان متأهل که اکثراً در دوره سني جواني
قرار دارند صورت گرفته است که بايد در تعميم به زوجهاي ساير گروههاي سني بهطور
مثال افراد ميانسال يا سالمندان احتياط کرد .پيشنهاد مي شود که پژوهشهاي بيشتري
بهصورت معادالت ساختاري در ارتباط با نقش معنا در زندگي در تبيين مؤلفههاي
روانشناختي و زناشويي اجرا شود و مدلهاي ارائه شده توسط نظريهپردازان و پژوهشگران
خارجي در ايران مورد ارزيابي و اندازهگيري قرار گيرد .بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر
دو نکته برداشت ميشود .اوالً مدل ساختاري با اندکي اصالح از برازش کافي در ميان
دانشجويان متأهل برخوردار است و دوماً بهنظر ميرسد گروه زنان در پاسخ مداخالت
معناگرايانه پيامدهاي زناشويي بهتري درمقايسه با مردان از خود نشان دهند .به هر روي
ما پيشنهاد ميکنيم دورههايي مبتني بر معنادرماني ،توسط مراکز مشاوره دانشگاهها ،يا
مراکز بهزيستي و مراکز مشاوره ،براي زوجهاي جوان برگزار گردد تا عالوه بر اينکه پيامدهاي
1- Mulhall, King, Glina & Hvidsten



مثبت فردي همچون بهزيستي روانشناختي را تجربه کنند ،کيفيت زندگي زتاشويي آنها
نيز افزايش پيدا کند و قدمهاي مهم و سازنده در زمينه پيشگيري از آسيبهاي خانوادگي
و ارتقاء سالمت خانواده برداشته شود.
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