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 ين معنا در زندگيروابط ب يبررس يبرا يتيجنس-يساختار ين الگويهدف از پژوهش حاضر تدو
هل أمت يدانشجو 084، يمقطع-يفيک طرح توصيبود. در  ييزناشو يت و سازگاريميبا صم

هدفمند انتخاب شدند  يريگ وه نمونهيبه ش 4950-59 يليشهر تهران در سال تحص يها دانشگاه
 و پرسشنامه تامپسون و واکر ييت زناشويمياس صميگر، مقياست يو به پرسشنامه معنا در زندگ

 يافزارهاشده با استفاده از نرم يآورجمع يهاالک و واالس پاسخ دادند. داده ييزناشو يسازگار
spss  وlisrel ن معنا يج نشان داد که بيل شدند. نتايه و تحليتجز يتاروه معادالت ساخيشو به

م يرابطه مستق ييزناشو يو سازگار ييت زناشويميمعنا( با صم ي)وجود معنا و جستجو يدر زندگ
ن ي(. ب>44/4P) معنا مثبت بود ين وجود معنا و جستجويب ي(. همبستگ>44/4P) وجود دارد

ن يهمچن(. >44/4Pدست آمد )مثبت به يگز همبستين ييزناشو يو سازگار ييمت زناشويصم
در زنان  ييزناشو يو سازگار ييت زناشويميمعنا(، صم ي)وجود معنا و جستجو ين معنا در زندگيب

در گروه زنان از  يروابط ساختار ين الگويدست آمد اما ابه يکاف يو مردان روابط ساختار
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 ،RMSEA، 52/4=GFI، 54/4=AGFI=40/4برخوردار بود ) يتر برازش مطلوب
59/4=CFI، 50/4=NFIبه يزندگ  يکند مداخالت معنابخش يشنهاد ميحاً پيها تلو افتهين ي(. ا-

 شود. يختم م يبهتر ييزناشو يامدهايژه در جامعه زنان به پيو

 . ييت زناشويمي، صمييزناشو ي، سازگاريمعنا در زندگ 

تر باشد جامعه  شود و هر چه با دوام يمحسوب م يامهم هر جامعه  يخانواده جزء نهادها
که خانواده از  يبرخوردار خواهد بود. در واقع در صورت يشتريز به تبع آن از ثبات بين

برخودار  يشتريز از سالمت و ثبات بيجه جامعه نيبرخوردار باشد، در نت يکارکرد سالم تر
، 4ل، شر، ازهر و صفدريد، سهير، سعي؛ نظ2449، يو سهراب ي، محمدييخواهد بود )آرفا

 يتيزان رضايک خانواده، ميش سالمت يرگذار بر افزاياز عوامل مهم و تاث يکي(. 2445
ت داشته باشند، يگر رضايکدين از يکه زوج يگر دارند. در صورتيکدياست که زوج ها از 

(. 2442، يبرخوردار خواهد بود )موسو يز از عملکرد بهتريتوان گفت که خانواده ن يم
ها را فراهم  زوج ييزناشو يمند تيش رضاينه ساز افزاين عوامل مهم که زمياز ا يکي
 (. 2449ف و فتاح مقدم، ي، ظريفرد، مهد ياست )مداح 2ييت زناشويميکند، صميم

داشته باشد و فقدان  يشود که ازدواج کارکرد خوبيآشکار م يت زمانيميصم
؛ 2444، 9يدارد )باگاروز يفيعملکرد ضع يين است که رابطه زناشوياز ا يت حاکيميصم
مهم در  يازهاياز ن يکيتوان  يت را ميمي(. صم4950، يدي؛ نقل از ابوسع2449، 0نيراو

را تجربه  يشتريب ييت زناشويميشاد، صم يهادر نظر گرفت و زوج ييزناشو يزندگ
را کسب  يز نمرات باالترين يستيمربوط به بهز يها اسيجه در مقيکنند و در نت يم
 شان ـده نـانجام ش يها شـج پژوهي(. نتا2448، 9انونيلور و آرهير، دوش، تيکنند )کل يـم

 

  

1- Nazir, Saeed, Sohail, Sher, Azhar & Safdar 
3- Bagarozzi 

5-Claire, Dush, Taylor & Rhiannon  

2- marital intimacy 
4- Rovine 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamp%20Dush%20CM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20MG%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kroeger%20RA%5Bauth%5D


 
 
 

 

 



ش يدر افزا ييسزا ر بهيثأز تين 4ييزناشو ي،  سازگارييمت زناشويدهد عالوه بر صم يم
 ،2پايداري ازدواج و بهبود کيفيت زندگي زناشويي دارد، )النگر، ياي، استورر و سيرجاال

ها  (. زماني در رابطه زناشويي سازگاري وجود دارد که تفاهم و رضايت در رابطه زوج2444
شود،  عث مي(. سازگاري زناشويي با2449، 9حضور داشته باشد )اسچوماچر و لئونارد

، که ويي کمتر شودـها در ارتباطات زناش متري را گزارش کنند و تنشـها مشکالت ک زوج
 (. 2444، 0اوکو-کند )ابنوا آن کيفيت زندگي زناشويي افزايش پيدا مي  واسطه به

عنوان عاملي به 9هاي اخير مشخص شده است وجود و جستجوي معنا در پژوهش
ها نقش ايفا کند،  وضعيت صميميت و سازگاري زناشويي زوجتواند در بهبود  زيربنايي مي

، 0و، هوآنگو، هانگ و لييبا اين وجود اطالعات محدودي در اين زمينه وجود دارد )ني
ها  (. نتايج پژوهش2445، 9؛ هيراسچبرگر، سريواستاوا، مارش، پاپ کوان و کوان2449

هاي بهزيستي  اري از مولفهدار بين وجود معنا در زندگي و بسي حاکي از رابطه معني
و  8روانشناختي بوده است. براي نمونه دزوتر، کسلين، واچهولتز، لويکس، هکينگ

( آشکار ساختند افرادي که وجود معناي زندگي بيشتري را گزارش 2449همکاران )
کنند از بهزيستي روانشناختي، شادکامي و سالمتي بيشتري برخوردار هستند. عالوه بر  مي

شده است وجود معنا در معنا در زندگي به بهبود کيفيت زندگي منجر خواهد آن مشخص 
هاي مهم و تاثيرگذار در  (. يکي از جنبه2448، 5شد )پارک، مالون، سورش، بليس و روزن

هاي زناشويي و رضايت فرد از زندگي زناشويي است که  افزايش کيفيت زندگي نيز، مولفه
گيري کرد که جام گرفته توسط محققان پيشين نتيجهتوان بر اساس نتايج مطالعات ان مي

تواند عالوه بر تاثيرات فراواني که بر بهبود بهزيستي ذهني  وجود معنا در زندگي مي
گذارد، باعث افزايش کيفيت زندگي زناشويي نيز گردد )مداحي فرد و  ادراک شده افراد مي

 (.2449همکاران، 
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فرد  يرا برا يمثبت يامدهاي، پيبه معنا در زندگ يابيدست يا تالش برايوجود معنا و 
عملکرد  يمختلف زندگ يها شود فرد در جنبه يآورد. در واقع معنا باعث م يبه ارمغان م

و و ياست )ن ييزناشو يمهم، زندگ ين جنبه هاياز ا يکياز خود نشان دهد.  يبهتر
خصوص هل بهأ(. زنان و مردان مت2445و همکاران، راسچبرگر ي؛ ه2449همکاران، 

در  يا عدم تالش کافيقرار دارند، در صورت فقدان معنا و  ين جوانيکه در سن ييآنها
مشکالت و اختالالت  يو برخ يبا معنا، ممکن است دچار سرخوردگ يجهت داشتن زندگ

 يکه از افسردگ يهلأمت نشان داد افراد يپژوهش يهاافتهيطور مثال شوند. به يروانشناخت
کنند )دو راچر  يز گزارش ميرا ن يکمتر ييت زناشويبرند، رضايرنج م ييمعنايو ب

 (.2444، 4نگزيش، راپ و کامياسچودل

شتر متمرکز بر يافراد ب يانجام شده در ارتباط با نقش معنا در زندگ يها پژوهش
 ينقش معنا در زندگبوده است و کمتر به  يجانيو ه يمثبت روانشناخت يامدهايپ

توان ادعا کرد که  ينه پژوهش ميشيپرداخته شده است. در واقع با مطالعه پ ييزناشو
و کاهش  يذهن يستير معنا در بهبود بهزيثأدر ارتباط با ت يقات ارزشمندياگرچه تحق

قات يتحق يو اضطراب انجام شده است، ول يهمچون افسردگ يمشکالت روانشناخت
 يت زندگيفيش کياط با نقش معنا در بهبود عملکرد خانواده و افزاصورت گرفته در ارتب

 يتيجنس -يروابط ساختار يار محدود است. هدف از پژوهش حاضر بررسيبس ييزناشو
باشد.  يهل مأدر زنان و مردان مت ييزناشو يت و سازگاريميبا صم يان معنا در زندگيم

ن يسوال است که مجموعاً مدل تدو نين در درجه اول پژوهشگر در صدد پاسخ به ايبنابرا
 يتيجنس يک از گروه هاين در کداميچنا نه؟ و هميبرخودار است  يشده از برازش کاف

برخوردار است؟ پاسخ به  ياز برازش بهتر يساختار يالگو يها ا زنان( شاخصي)مردان 
در  تواند نقش موثر يم يا سازه معنا در زندگيکند که آيمشخص م سواالت فوق اوالً

فا کند؟ عالوه بر آن به محققان و درمانگران يا ييت زناشويت و رضايميش صميافزا
کاربرد و  يدارا يتين شده در کدام گروه جنسيدهد که مدل تدوياطالع م ييزناشو

 مشخص شده است. (4)پژوهش در شکل  يشنهادياست؟ مدل پ يشتريب يضمن ياثربخش
  

1- Du Rocher Schudlich, Papp & Cummings  



 
 
 

 

 



 

است. جامعه  ياست و روش مورد استفاده همبستگ ياز نوع مقطع يفيطرح حاضر توص
شهر تهران  يهاهل دانشگاهأان دختر و پسر متيدر پژوهش حاضر را دانشجو يآمار

غول به مش 4959واحد رودهن( که در سال  ي)دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالم
 يساختار ين الگويتدو ين حجم نمونه براييدهند. جهت تع يل ميل بوده اند، تشکيتحص

 84/4( با در نظر گرفتن اندازه اثر مورد انتظار متوسط، توان آزمون 4550) 4از روش مولر
 08شنهاد شده با يد مدل پيآن مشخص گرد ي% استفاده شد که ط59نان يو سطح اطم

پرسشنامه( به  يتم هاينشانگر )آ 02ر مکنون و يمتغ 0، يريگاندازهپارامتر آزاد در مدل 
که قصد  يياز دارد. از آنجاي% ن44مفقود کمتر از  يهانمونه به شرط وجود داده 204

به  ييم حجم نمونه نهايکن يابيهل ارزأم برازش مدل را در دو گروه مردان و زنان متيدار
 گردد.  ينفر بالغ م 084

ه ـگيري هدفمند و با مراجعه ب شيونه نمونهکنندگان به شرکت در پژوهش حاضر
  د از: داوطلبـبارت بودنـپژوهش ع هـب هلي انتخاب شدند. معيارهاي ورودأمت هاي خوابگاه
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طالق نبودن،  يسال قرار داشتن، متقاض 24-04 يپژوهش بودن، در دامنه سنشرکت در 
عنوان و  ي. در راستايجسمان يها يماريعدم ابتال به ب ،ينداشتن اختالالت روانشناخت

صورت هدفمند در دستور کار قرار ان متاهل بهياز دانشجو يريق، نمونه گيهدف تحق
 ييدانشجو يهاتيازدواج در جمع يل آمار شناور و عدم ثبت منظم رخدادهايدلگرفت. به

 يهابا مراجعه به خوابگاه سر نبود. لذايم يتصادف يريگدر طول هر ترم، امکان نمونه
شد از  يم يق تلقين تحقياهداف ا يبررس يبرا يريگت نمونهين موقعيکه بهتر يهلأمت

عمل به يريگدادند، نمونهيت ميطور آگاهانه رضا ا بهرهل ابزايتکم يکه برا يانيدانشجو
 ها استفاده شد.  داده يآورجمع يل برايذ يآمد. از ابزارها

يزندگ در معنا از پرسشنامه يمعنا در زندگ يريگاندازه يبرا
باشد، استفاده يه ميگو 44 يده است و دارايگرد يو همکاران طراح 4گرياست توسط که

که در  يباشد. در پژوهشيمعنا م يلفه وجود معنا و جستجوؤدو م يشده است و دارا
ج نشان داد ي( انجام شد، نتا4952ن )و همکارا يمحمدتوسط غالم يران در پژوهشيا
 است.   94/4کرونباخ  يب آلفايگزارش شده با استفاده از ضر ييايزان پايم

 49ساخته شده که  2اس توسط تامپسون و والکرين مقيا
کند که نمره ير مييشه( تغي)هم 9)هرگز( تا  4ن يسؤال دارد. دامنه نمرات هر سؤال ب

، ييمحتوا يين رواييتع يران برايدر ا يشتر است. در پژوهشيت بيمينشانه صم باالتر
قرار گرفت و  يزن و شوهر جهت بررس 49استاد مشاوره و  49ار يپرسشنامه را در اخت

 يز با روش آلفايپرسشنامه ن ييايپا يب کلين ضريد شد. همچنييآن تأ ييمحتوا ييروا
 (.4950، يدي؛ نقل از ابوسع4980، يدست آمد )اعتمادهب 50/4کرونباخ 

طراحي  9اين پرسشنامه توسط الک و واالس
 باال، ه نمر و کم ازگاريـس که نمره پايين، باشديـپرسش م 49 داراي وده استـرديـگ
 آزمودني با حد ـهچ که تا دهديـاين پرسشنامه نشان م دهد.يـم نشان زياد را ازگاريـس
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نقش دارند،  ييزناشو يکه در سازگار يهاتياز فعال يهمسر خود در خصوص تعداد
ن پرسشنامه يران انجام شد، ايدر ا (4995) يمظاهر که توسط يدر پژوهش موافق است.

محاسبه شده  54/4دن، م کريدون روش آن با استفاه از ييايترجمه شد و پا يبه فارس
اعتبار  ده،يرتنيو غ دهيتن همسران انيم آشکار زيتما با ن پرسشنامهيا نياست. همچن

 (.4989، يو رحمان يجعفر ،يسي، رئياست )نقل از ناصح داده نشان را ييباال اريسب

 يسازرسون و مدليپ يب همبستگيشده با استفاده از از ضر يآورجمع يهاداده
 يبرا 84/8نسخه  Lisrelو  22نسخه   Spssافزار رمـبا استفاده از ن يمعادالت ساختار

 ها استفاده شده است. ل دادهيتحل

 يهااز مفروضه يکياست.  94/0با انحراف استاندارد  98/25ها ين سن آزمودنيانگيم
رونوف ياسم-ج آزمون کلوگروفيها است. نتاع دادهير، نرمال بودن توزيل مسيآزمون تحل

کنند يم يرويبودن پپژوهش از مفروضه نرمال يرهايمتغ يحاکي از آن است که تمام
(49/4P .)باشد که به کمک يم 4پرت يهاها، عدم وجود دادهگر از مفروضهيد يکي

قرار گرفت و  يمورد بررس >444/4Pرانه يگسخت يبا سطح آلفا 2سيفاصله مهاالنوب
ن يه ارتباط بيفرض يبررس يوجود ندارد. برا يريمتغچ داده پرت چنديمشخص شد ه

ج در يرسون استفاده شده است که نتايپ يب همبستگيپژوهش از آزمون ضر يرهايمتغ
 گزارش شده است. (4) جدول

 M SD
    

    4 54/94 49/55 سازگاري زناشويي
   4 99/4** 04/20 98/54 صميميت زناشوي

  4 00/4** 04/4** 89/9 44/29 وجود معنا
 4 28/4** 24/4** 42/4** 00/0 99/20 جستجوي معنا

 
  

1- outliers 2- mahalanobis distance 



 
 
 

 



 ينا و جست و جور وجود معين متغيشود که بيج جدول فوق مشاهده ميبر اساس نتا
ارتباط مثبت و معنادار وجود  24/4و  00/4 يب همبستگيبا ضر ييت زناشويميمعنا با صم
 يمعنا با سازگار ين وجود معنا و جستجوين ارتباط مثبت و معنادار بيچندارد. هم

 ين وجود معنا و جستجويوجود دارد. ارتباط ب 42/4و  04/4 يب همبستگيبا ضر ييزناشو
 يو سازگار ييت زناشويمين صمين بيچندست آمد. همبه 28/4 يب همبستگيمعنا با ضر

ان ذکر است يدست آمد. شاارتباط مثبت و معنادار به 99/4 يب همبستگيبا ضر ييزناشو
رها با معنا در يمتغ يکه تمامييجااز آن(. >4444/4Pب معنادار بودند )ين ضرايا يتمام
ها و هيشدند و بر اساس نظر يمدل ساختار داشتند وارد يمعنادار يهمبستگ يزندگ

گر جهت اثر انيب يدار در مدل ساختاررها مشخص شد. خطوط جهتي، مسيمطالعات قبل
 ير( است. طرح مدل ساختاريپذريزاد )تأثدرون يهاريزاد )اثرگذار( بر متغبرون يرهاياز متغ

 ورده شده است.آ (2) م مربوطه در شکليب اثرات مستقيو ضرا ييبرازش شده نها

  Lisrelافزارهاي پژوهش با استفاده از نرم گيري دادهابتدا برازش آماري مدل اندازه
هاي  مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نرمال بودن توزيع، براي برآورد مدل از شاخص

(، شاخص نيکويي GFI) 4زير براي برازش مدل استفاده شد: شاخص نيکويي برازش
(، خطاي ريشه مجذور CFI) 9اي (، شاخص برازش مقايسهAGFI) 2برازش انطباقي
 (.NFI) 9( و شاخص برازش استانداردشدهRMSEA) 0ميانگين تقريب

Chi square DfP-valueRMSEAGFIAGFI CFI NFI

 59/4 59/4 85/4 54/4 49/4 4444/4 844 49/2029مردان
 50/4 59/4 54/4 52/4 40/4 4444/4 844 84/2499زنان

جذور خي از لحاظ آماري معنادار نباشد، دال بر برازش بسيار مناسب است. اما ـاگر م
 تقسيم دوقدار خيـوجود، اگر مهاي با اندازه باال معنادار است. با ايناين شاخص در نمونه

 

  

1- Goodness of Fit Index 

3- Comparative Fit Index 
5- Normed Fit Index 

2- adjusted goodness of fit index 

4- root mean square error of Approximation 
 



 
 
 

 

 



با مدل  يتجرب يهااز برازش مناسب داده يباشد حاک 9( کمتر از ي)درجه آزاد dfبر 
 CFI ،AGFI ،GFIهاي  ن اگر شاخصي(. همچن4589، 4است )مارش و هوکوار ينظر

باشد بر برازش بسيار مطلوب و  49/4تر از  کوچک RMSEA  و شاخص 59/4تر از  بزرگ
و  54/4تر از  بزرگ CFI ،AGFI ،GFIهاي  بسيار خوب داللت دارد و اگر شاخص

باشد بر برازش مطلوب و خوب داللت دارد  48/4تر از  کوچک RMSEA  شاخص
 يهاي برازش مدل حاکي از آن است که مدل ساختار ص(. شاخ2440، 2دليک و في)تاباچن

، CFI ،AGFIهاي  ها دارد. در گروه زنان، شاخص با داده يترگروه زنان برازش مطلوب

RMSEA، NFI  وGFI دست آمده در گروه مردان به يهاتر از شاخصمطلوب يهمگ
است. در برازش مطلوب و مناسب  يهاز شاخصيوجود در گروه مردان ننياست. با ا

و  54/4تر از  بزرگ CFI ،NFI ،GFIهاي  واقع، هم در گروه زنان و هم مردان، شاخص
باشد بر برازش مطلوب و مناسب داللت دارد.  48/4تر از  کوچک RMSEAهاي  شاخص

بر برازش مطلوب و  NFIو  CFI ،AGFI ،GFI ،RMSEAهاي  در نتيجه شاخص
 مناسب داللت دارد. 

 يگروه مردان و زنان، برقرار يبرا يدو مدل ساختاران ذکر است در هر يشا
 يهاآمدن ارزش شاخصنييباعث پا ييمت زناشويو صم ين سازگاريانس بيکووار

ه شده يارا يشنهادهاياز به اصالح داشت. پس از اصالح و پين مدل نيبرازش شده و بنابرا
به سمت  يزگارر سايرابطه تنها از متغ يافزار، مشخص شد که برقرارنرم ياز خروج

اصالح  يهات مدليشود. در نهايبرازش م يهاباعث بهبود شاخص ييت زناشويميصم
 اند.ه شدهيارا 9و 2 يها دو گروه در شکل يشده برا
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ت يميمعنا با صم ين وجود معنا و جستجويپژوهش حاضر نشان داد که ب يهاهافتي
ش وجود ياست که با افزا ين معنين بديوجود دارد. ا يارتباط مثبت و معنادار ييزناشو

دا يش پيز افزاين ييت زناشويميمعنا، صم يا جستجو و تالش فرد برايو  يمعنا در زندگ
انجام شده  يهار پژوهشيج سايتوان با نتايا مافته از پژوهش حاضر رين يکند. ا يم
جهان،  ي؛ گواه4952، انيو سجاد يناد؛ 4952، يآبادعيو شف ي، اعتمادينصر اصفهان)

( همسو دانست که 2444، 4شا حسنيکالنترکوشه و ا؛ 2449و و همکاران، ين؛ 4989
 و در  يـيوـزناش يدگـت زنيفيش کيرگذار در افزايثأاز عوامل مهم و ت يکيد ـان نشان داده

  

1- Aisha Hassan 



 
 
 

 



ا تالش فعال و سازنده افراد ي ي، وجود معنا در زندگييت زناشويميش صميجه افزاينت
ن طور استدالل کرد يتوان ايه مين فرضيج اين نتاييباشد. در تب يم يمعنا در زندگ يبرا

ها از  زوج يوردارازمند برخين ييت زناشويميتبع آن وجود صم و به ييت زناشويکه رضا
وند و يت، پيميها، صم ن زوجيتواند ب يم يدر صورت يعنيباشد.  يم يسالمت روانشناخت

ز ين يو عملکرد فرد يلحاظ روانشناختها به وجود داشته باشد که زوج يروانشناخت يکينزد
گر يد ي(. از سو2449، 4س و ون استين، بايقرار داشته باشند )ه يت مطلوبيدر وضع

افراد  يا جستجوي ياند که وجود معنا در زندگ ز نشان دادهيگر نيمطالعات د ياه افتهي
دزوتر و ) همراه است يروانشناخت يستيو بهز يش سالمت عموميمعنا با افزا يبرا

ن ين بدي(. ا2449فرد و همکاران،  ي؛ مداح2448؛ پارک و همکاران، 2449همکاران، 
شود. يافراد م يش سالمت روانشناختيافزا منجر به ياست که وجود معنا در زندگ يمعن

ز مرتبط است، ين يکه با سالمت روانشناخت يمعنا در زندگ يا جستجو برايوجود معنا 
کارکرد  ييزناشو يخصوص در زندگط مختلف بهيشود که فرد بتواند در شرا يباعث م

را  يزندگروزمره  يها مقابله با تنش يالزم برا ييتوانا يداشته باشد و به و يبهتر
 يکه در زندگ يهلأن افراد متي(. بنابرا2449، 2انگ و تامياه، چانگ، چيشدهد ) يم

و  يجه از عملکرد بهتر فرديبا معنا داشته باشند، در نت ياند زندگ شان توانسته يفرد
ز ين ييزناشو يطور مثال در زندگمختلف به يها تيبرخوردارند و در موقع يروانشناخت

نمرات  ييت زناشويميمربوط به صم يهااسياند و در مق خود نشان دادهاز  يعملکرد بهتر
اشاره  ييها پژوهش يها افتهيتوان به يج مين نتايد اييأکنند. در تيرا گزارش م يشتريب

ش سالمت روان يبا افزا يمعنا در زندگ ياند وجود معنا و جستجو برا کرد که نشان داده
از  يکيکه  ييزناشو يت زندگيفيش کيافزا جهي( و در نت2449ن و همکاران، يه)
، و همکاران يصر اصفهانباشد، همراه است )ن يم ييت زناشويميمهم آن صم يها لفهؤم

؛ 2449و و همکاران، ين؛ 4989جهان،  ي؛ گواه4952، انيو سجاد يناد؛ 4952
 (. 2444شا حسن، يکالنترکوشه و ا

 عنا با سازگاري ـنا و جستجوي مهاي پژوهش حاضر نشان داد که بين وجود مع تهـياف
  

1-Heene,  Buysse & Van Oost  2- Shiah, Chang, Chiang, Lin & Tam 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heene%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18092582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buysse%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18092582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Oost%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18092582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shiah%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shiah%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiang%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiang%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tam%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132457


 
 
 

 

 



ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. اين بدين معني است که با افزايش وجود معنا  زناشويي
ز ين ييزناشو ياش، سازگار يبه زندگ يمعنابخش يا جستجو و تالش فرد برايو  يدر زندگ

 يهار پژوهشيج سايتوان با نتا يافته از پژوهش حاضر را مين يکند. ا يدا ميش پيافزا
فرد و همکاران،  يمداح؛ 4989جهان،  ي؛ گواه4954، يورشافعزاده و پطالب)انجام شده 

از عوامل  يکياند  همسو دانست که نشان داده( 2444شا حسن، يکالنترکوشه و ا؛ 2449
 يش سازگاريجه افزايو در نت ييت ارتباطات زناشويفيش کيرگذار در افزايثأمهم و ت

باشد.  يم يمعنا در زندگ يفراد براا تالش فعال و سازنده اي ي، وجود معنا در زندگييزناشو
معنا از  يا جستجويو  يمطرح شد، وجود معنا در زندگ يقبل يها هيطور که در فرضهمان

ت يفيش کيدر افزا يروانشناخت يستيافراد و ارتقاء بهز يش عملکرد روانشناحتيق افزايطر
معنا  ي، جستجوه فرانکلين، بر اساس نظريعالوه بر از موثر است. ين ييارتباطات زناشو
دا کند يت خودِ فرد است که راهش را پين مسئولياست. ا يت شخصيمستلزم مسئول

مهم  يژگياز و يکي يريپذ تين مسئولي(. بنابرا4988؛ ترجمه خوشدل، 4558، 4)شولتز
معنا  يا در جستجويباشند و  يبرخوردار م ياست که از وجود معنا در زندگ يافراد

عنوان همسر توانند نقش خود به يز مين ييزناشو ير در زندگيپذ تيباشند. افراد مسئول يم
جه در ارتباط يانجام دهند و در نت يخوبز بهيف خود را نيبشناسند و وظا يخوبرا به
ر يدرگ يرا تجربه کنند و به احتمال کمتر ياز توافق و سازگار يشتريزان بيم ييزناشو

 شوند. يياختالالت حل نشده و مزمن زناشو

معنا  ين وجود معنا و جستجويپژوهش حاضر نشانگر آن است که ب يها تهافي
توان همسو با يافته از پژوهش حاضر را مين يوجود دارد. ا يمثبت و معنادار يهمبستگ

ن يبر ا (.4988؛ ترجمه خوشدل، 4558شولتز، فرانکل در نظر گرفت ) يه معنادرمانينظر
کنند و بعد از  يدا ميبه معنا دست پ يدر زندگک بار يتوان گفت که افراد فقط  ياساس نم

 يهار حوزهيد در سايجد ييمعنا يجستجو يبرا يدر زندگ يتيچ مسئوليگر هيآن د
مختلف،  يها مختلف و در زمان يها تيندارد. انسان همواره ممکن است در موقع يزندگ

 تهـهاي گذش تهـتواند صرفاً بر اساس اندوخميـد و نـد جستجوي معنايي جديد باشـنيازمن
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ن وجود يمثبت ب يز در پژوهش حاضر همبستگيل نين دليهمادامه دهد. به يخود به زندگ
که به معنا  ياست که افراد ين معنين بديدست آمده است، امعنا به يمعنا و جستجو

است و در  دار ن روند ادامهيز در خود دارد و ايمعنا را ن يبرا يه جستجوگرياند، روح دهيرس
 ابد. ييان نميپا يا مکان خاصيزمان 

 ،نژاديميو کر  ي، موحديموحدها )ر پژوهشيپژوهش حاضر همسو با سا يها افتهي
، 4را و کاناواروي؛ مور2444، ي؛ نژاد و گودرز4954، يدريو ح يدغاغله، عسگر؛ 4959
هل از أکه افراد مت ي( نشانگر آن است در صورت2444، 2ف و مالهربي؛ گر2449

ز ين يشتريب ييزناشو يجه سازگاريبرخوردار باشند، در نت يشتريب ييت زناشويميصم
که از  ييها مانه است. زوجيارتباط باعث گسترش و رواج روابط صمکنند.  يتجربه م

ک هستند و به يهم نزدبه يبرخوردار هستند چون از لحاظ روانشناخت ييت زناشويميصم
 يپرده وليصورت ببه ييتوانند در ارتباط زناشو يجود دارد، من آنها ويکه ب يل اعتماديدل

ن زن يوجود دارد که باعث اختالف ب يا بپردازند. چنانچه مسئله ييخود افشامحترمانه به
حل تعارض، مسئله را  يو شوهر شده است، آن را مطرح کرده و با استفاده از راهبردها

 ياز سازگار يشتريزان بي، ميميصم ياه جه زوجيکنند. در نت يت ميريحل کرده و مد
مثبت همراه است که  يامدهايبا پ ييت زناشويميکنند و صم يز تجربه ميرا ن ييزناشو

 است. ييزناشو ياز آنها سازگار يکي

و  ييت زناشويمي، صمين معنا در زندگيافته پژوهش حاضر داللت بر آن دارد که بي
است که مدل آزمون  ين معنين بديوجود دارد. ا يکاف يروابط ساختار ييزناشو يسازگار

برازش مطلوب بوده است و  يهاشاخص يهل داراأان متيدانشجو يت آماريشده در جمع
هر دو مدل  ان ذکر است درين وجود شايبا ا را دارد. يت آمارين جمعيم به ايت تعميقابل

آمدن نييباعث پا ييمت زناشويو صم ين سازگاريانس بيکووار يمردان و زنان، برقرار
از به اصالح داشت. پس از اصالح و ين مدل نيبرازش شده و بنابرا يهاشاخص

  يطه از سازگارـراب يافزار، مشخص شد که برقرارنرم يده از خروجـه شيارا يشنهادهايپ
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شود. يعني دريافتيم هاي برازش ميبه سمت صميميت زناشويي باعث بهبود شاخص
را نشان  يبرازش بهتر يبه سمت سازگار ييمت زناشوياز سمت صمه يسوکيرابطه 

کننده در پژوهش چون افراد شرکت ميکن ير حک و اصالح مدل تصور ميدهد. در تفس يم
شتر يت بيميدهند که اکثرا جوان هستند صميل ميتشک يهلأان متيحاضر را دانشجو

نگونه ين سالمند اادر زوج جه ممکن استين نتيانجامد، اما هميب يتواند به سازگار يم
 يا طبقه سنير يم متغيرو معتقدنيمت باشد. از ايتر از صممهم ينباشد و در آنها سازگار

 ن بوده باشد. يطرفه نقش آفر کير ين مسيجاد ايممکن است در ا

صورت  يقات مشابهين پژوهش تحقيا يرهاين متغيب يدر ارتباط با روابط ساختار
پردازان وجودگرا هيافته از پژوهش حاضر را همسو با نظرين ين اتواينگرفته است، اما م
فقط محدود  يگر مفهوم معنا در زندگيعبارت ددر نظر گرفت. به 4الوميهمچون فرانکل و 

ها و  باشد که افراد در مکان يول ممو جهانش يانسان يا دهيست و پدين يبه فرهنگ خاص
از به يدا کنند و نيدست پ يدر زندگ ييه معناباشند که ب ين ميازمند ايمختلف ن يها زمان

ان اعتقاد دارند که انسان همراه با معنا ياست. وجودگرا يهمگان يوجود معنا در زندگ
در نهاد بشر  ييمعناجودا کند و يد تالش کند تا به معنا دست پيشود، بلکه با يمتولد نم

 (. 4988، يو ضرغام ي؛ نظر4952ب؛ ي؛ ترجمه حب4584الوم، ي)نهفته است 

 يت و سازگاريميو صم ين معنا در زندگيبا توجه به ارتباط مثبت و معنادار که ب 
نکه فرد را با يعالوه بر ا يتوان گفت که وجود معنا در زندگيوجود دارد م ييزناشو

کند  يهمراه م يروانشناخت يستيو بهز يهمچون سالمت عموم يمثبت فرد يامدهايپ
(، در 2449فرد و همکاران،  ي؛ مداح2448پارک و همکاران، ؛ 2449دزوتر و همکاران، )

 يتر يغن ييزناشو يشود که فرد، زندگيد و باعث ميآ ياو م ياريز به ين ييزناشو يزندگ
جهان،  ي؛ گواه4952ان، يو سجاد ي؛ ناد4952و همکاران،  ينصر اصفهانرا تجربه کند )

 (.2444سن، شا حي؛ کالنترکوشه و ا2449و و همکاران، ين؛ 4989

 روه زنان ـدل ساختاري گـرازش مدل حاکي از آن است که مـهاي ب ي شاخصـبررس
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هاي کمي در ارتباط با نقش  ها دارد. با توجه به اينکه پژوهش تري با دادهبرازش مطلوب
،  انجام شده است، امکان يصورت روابط ساختاربه ييزناشو يدر سازه ها يمعنا در زندگ

توان يافته از پژوهش حاضر مين يا ين احتمالييده است. اما در تبيسر نگرديز ميسه نيقام
 ير از معنايغگروه مردان به ييت زناشويو صمم ياحتماال سازگارر کرد که يطور تفسنيا

و  يابيز مربوط است که در پژوهش حاضر مورد ارزين يگريبه موضوعات مهم د يزندگ
پژوهش حاضر را  ينکه جامعه آماريطور مثال با توجه به ااند. به هقرار نگرفت يريگاندازه

شوند،  يدهند که عموماً جزء اقشار جوان محسوب م يل ميهل تشکأان متيدانشجو
 يهمچون سازگار ييزناشو يها ن سازهييتواند در تب يم ينقش مهم يجنس يمند تيرضا

و  يابيلفه مورد ارزؤن ميش حاضر اـته باشد که در پژوهـداش ييوـت زناشيميو صم
نه پژوهش نشانگر آن است که يشيات و پيقرار نگرفته است. مطالعه ادب يريگاندازه
ت ياهم يهل به خصوص در مردان، داراأافراد مت ييزناشو يدر زندگ يت جنسيرضا

 (. 2448و همکاران،  4است )مولهال ياژهيو

 يجوان يدر دوره سن راًهل که اکثأان متيدانشجو يت آماريپژوهش حاضر در جمع
طور به يسن يهار گروهيسا يها م به زوجيد در تعميقرار دارند صورت گرفته است که با

 يشتريب يهاشود که پژوهش يشنهاد مياط کرد. پيا سالمندان احتيانسال يمثال افراد م
 يهالفهؤن مييدر تب يدر ارتباط با نقش معنا در زندگ يصورت معادالت ساختاربه
پردازان و پژوهشگران  هيارائه شده توسط نظر يهااجرا شود و مدل ييو زناشو ينشناختروا

پژوهش حاضر  يها افتهيرد. بر اساس يقرار گ يريگو اندازه يابيران مورد ارزيدر ا يخارج
ان يدر م ياصالح از برازش کاف يبا اندک يشود. اوالً مدل ساختار يدو نکته برداشت م

پاسخ مداخالت  رسد گروه زنان در ينظر م خوردار است و دوماً بههل برأان متيدانشجو
 يسه با مردان از خود نشان دهند. به هر رويدرمقا يبهتر ييزناشو يامدهايانه پيمعناگرا

ا يها،  ، توسط مراکز مشاوره دانشگاهيبر معنادرمان يمبتن ييهام دورهيکن يشنهاد ميما پ
 پيامدهاينکه يجوان برگزار گردد تا عالوه بر ا يهازوج يو مراکز مشاوره، برا يستيمراکز بهز
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آنها  ييزتاشو يت زندگيفيرا تجربه کنند، ک يروانشناخت يستيهمچون بهز يمثبت فرد
 يخانوادگ يهابياز آس يريشگينه پيمهم و سازنده در زم يها دا کند و قدميش پيز افزاين

 و ارتقاء سالمت خانواده برداشته شود.
 

 29/49/4950 مقاله: ليهتاريخ دريافت نسخه او
 42/40/4950 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 20/48/4950 تاريخ پذيرش مقاله:
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