هدی هلاکویی 2،محمد مصطفوی 3،منیره نسیمی

چکیده

4

تاریخ دریافت _ 1396/8/6 :تاریخ پذیرش1396/10/23 :

هدف :این پژوهش با هدف بررسی رابطه مننهی دنهدوی و بستیسه ی
روانشناخ ی با تمایل به ادووا ور وانجهیویان رهورر ور ه ا ه
روش :پههژوهش ضا ه اد نههوت همبس ه جی بههوو یامن ه مههاری شههامل
کلی ه وانجههیویان میههرو  18تهها  35هها وانجههجاه داو ا ههلامی (واضههد
تسهههران ینهههو میباشهههد اد ایهههن یامنههه  106نفهههر نمونههه بههه روش
نمون ویری ور و رس ان خا شدند ابتار پژوهش شامل پر جهنام
هاخ تمایهل به ادووا  ،پر جهنام بستیسه ی روان شههناخ ی
محقه
ریف ( ، 1998پر جنام رغب به ادووا و پر جهنام مننهی دنهدوی
ا هههه یجر و همنههههاران ( 2006بههههووه ا هههه یا هههه ها :ن ههههایل تحلیههههل
همبسه نی نجههان واو که نمههره کههل بستیسه ی روانشههناخ ی قههب بهها
ویههوو مننهها ور دنههدوی ارتبههاا مننههی واری واشهه ( P>0/05امهها بهها
یس یوی مننا ور دندوی و تمایهل به ادووا همبسه جی مننهی واری
نداشههه ( P>0/05تمایهههل بههه ادووا بههها خهههروه مقیاسههههای مننهههای
دندوی ،یس یوی مننی و بستیسه ی روانشهناخ ی نیهت رابطه مننهی
واری نداش ن یی ویری :طبه ن هایل به و ه مهده ا هتایش هط
بستیس ه ی روانشههناخ ی ور ا ههراو میتوانههد مویههز ا ههتایش مننهها ور
دندوی شوو اما بر تمایل ب ادووا تأثیری ندارو
 .1برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد.

( .2نویسنده مسئول) :کارشناسیی ارشید مشیارره ایانواده ،دانشیااه ززاد الیمیمو را ید تنیران ،نیو  ،تنیران،
ایران.

 .3دکتری مشارره شغلو ،دانشااه اصفنان ،ایران.

hoda.holakouie@yahoo.com
mostafavi90@gmail.com

 .4دانشزمواتهی دکتری مشارره ،دانشااه ززاد المیمو را د علوم رتحقیقات تنران ،ایرانmn.nasimi83@gmail.com.
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رابطه معنی زندگی و بهزیستی
روانشناختی با تمایل به ازدواج در
1
دانشجویان

واژههای کلیهدی :مننهی دنهدوی ،بستیسه ی روانشهناخ ی ،تمایهل به
ادووا

ررانشنالان ر محققیان لیمیمت رران ،ن یه ای مث یت لیمیمت را نادییده
موگرفتنیید (ررئینییو .)20153،در لییاایان اایییر رریپییرد زلییی شیینااتو بییه
مگااعه لمیمتو انسان مورد انتقاد قرار گرفته الت .بر امی این دییدگاه
که لمیمتو را به عنوان نداشتن بی اری تعریف موکند ،رریپرد ای ،دیید
بییه اییو بییودن بییه ،ییای بیید بییودن یییا بی ییار بییودن ت کییید موکننیید (فلتییون ر
،وییییت .)2014 4،شییادابو ،نشییاح ،ا سییاخ اوش ی شتو ر داشییتن معنییا در
زندگو یپو از مو ت ای اانو الیت کیه در لیایه تندرلیتو ر لیمیمت
ررانو5به انسان ا اعگا شده الیت ،عمییره بیر زن ،لیمیمت ررانیو یپیو از
من تییرین عوامییث میی ار در ارتقییال ر تپامییث انسییان ا محسییو
(مایرز.)2003 6،

موشییود

ت رک ررانشناسی مث ت بر این الت که زنیدگو انسیان واونیه شیپوفا
موشود ر بیه پتانسییث ایش مورلید (الینایدر ر ایوپ  .)2007 7،ایین تغیییر
رریپرد مو ،شد ررانشنالان ایین گیرره در توصییف ر تعرییف لیمیمت
ررانو بیشتر از اصگمیح بن یستو ررانشنااتو که بیشتر دارای بار مث ت
الت التفاده کنند .از این منظر ک ی دارای لیمیمت ررانشینااتو تلقیو
1. Happiness.
2. Satisfaction.
3. Ruini, C.
4. Felton, L., & Jowett, S.
5. mental health.
6. Myers, D. G.
7. Snyder, C. R., & Lopez, S. G.
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مقدمه
در قییرن بیسییت ر یپییه ،پ ر ش ییا نشییان مود نیید کییه کییه انسییان باییید
،ن ییه ای مث ییت تبربییهاش کنیید .در ززییاز
انییر ی عقمییینو اییود را بیی
پ ر ش ییا بیشییتر بییر یبانییات منفییو ماننیید اسییگرا ر اف ی دگو ت رکی
داشییییت تییییا بییییر یبانییییات مث ییییت ماننیییید شییییادکامو1ر رسییییایت 2.ازلیییی
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موشود که ری گو ایو مانند ع ت نفس ،ارت اح ای ا،ت اعو گسیترده،
ا سیییییاخ اودکارزمیییییدی ر یییییس الیییییتقمیل دارد .مفنیییییوم بن یسیییییتو
ررانشیییینااتو بییییه عنییییوان را ه لییییمیمت یییین ع ییییومو در تحقیقییییات
ررانشناسی به کار موررد (پدررتو.)2013 1،

 .)2012بهطور امیصه ،با ر،ود ا یتو که مسئله بی اری یای ررانیو دارد،
زمان زن رلیده که تفپر اکه بر لیالت گذاری ر س مایهگذاری در یوزه
لیییمیمت ررانیییو تغیییییر کنییید ر دییییدگاه ای مث یییتتری بیییر ییین میییردم ر
متشصصییان زاا ی شییوند .از یییچ طییر پیهیییدگو م افییه ای بن یسییتو
ررانشنااتو ر وند بعدی بودن زن از  ،له موسوعاتو الت که ن ایید بیه
لادگو از زن گذشت ر از طرفو دیار تشپیث اانواده ر زماده لازی افراد
برای رررد به زندگو مشترک در ر ،امعهای دارای ا یت ری های الت.
اذا بررسی بن یستو رران شنااتو ،معنای زندگو افیراد اوا یان ر گریی ان
از ازدراج ر درک ررابط مرت ط با زن از سالیت من و براوردار الت.
بن یستو نو به عنوان ارزیابو مث ت ر رسایت کلیو فیرد از زنیدگو
اویش ،هنین ر،ود عاطفه مث ت3ر ن ود عاطفه منفیو4مفنیوم پیردازی
شییده الییت (کوکییو ر تییااونن ر پییواپینن .)20135،بییه طییور کلییو بن یسییتو
نییو ارزیییابو یییچ فییرد از کیفیییت تبربیییات ،زگا و ییا ،ارت اح ییا ر لییایر
مسییائث فرعییو مییرت ط ب یا ارزش ی ندی ای فییرد در یییات ارلییت (ارانییس،

6

 .)2011در راقع بن یستو ررانشنااتو ع یارت الیت از بیه قابلییت رلیاندن
التعداد ای ننفته افیراد در لینین ،یوانو کیه نقگیه عگیف شیپثگیری ر
1. Pedrotti, J. T.
2. Rafaneli, C., & Ruini, C.
3. positive affect.
4. negative affect.
5. Koko, k., Tolvanen, A., & Pulkkinen, L.
6. Evans. J.
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تمیش ایو که در ،نت گذر از اااو ای لنتو لمیمتو صورت گرفته،
گروه زمینه لیزم را بیرای تلقیو لیمیمت بیه عنیوان یااتو از بن یسیتو (نیه
2
بی فان ن ییود بی ییاری) فییرا ه لییااته ،امییا کییافو نیسییت (رافییانلو ر ررئینییو،

ررانشنااتو ریف )1989(2که کامثتیرین نظرییه در ایین زمینیه الیت دارای
شش م افه موباشد:
 )1پذیرش اود :داشتن یچ نارش مث ت درباره اود.
 )2اودمشتیییاری :ا سیییاخ شایسیییتاو ر توانیییایو در میییدیریت محییییط
پیرامون فرد.
 )3ارت ییاح مث ییت بییا دیاییران :داشییتن ررابییط گییرم ر صییادقانه بییا دیاییران ر
توانایو درلت داشتن.
 )4دف نییییدی در زنییییدگو :داشییییتن ا ییییدا کلییییو ،مقاصیییید ر ییییس
،نتگیری در زندگو.
 )5تسلط بر محیط :توانایو انتشا یا ایباد بافت ای محیگو منالی
با ش ایط ررانو اویش.
 )6رشد ششصی :تحول مدارم نیرر ای بااقوه اویش.
معنییای زنییدگو3بییه عنییوان یپییو از م افییه ای اصییلو در بحییا لییمیمت
ررانشنااتو افیراد مگیرح الیت ،یپیو از معرر تیرین تعیاریف معنیاداری
1. Nelson, S. K., & Fuller, J. K., & Choi, I.
2. Reyf, D.
3. The meaning of life.
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رشد التعداد الت (ق ری گیوی ر پاران.)1394 ،
به ع ارت دیار در مقابث بن یستو ررانشنااتو ،بن یستو یبانو به
ا ساخ بن یستو اشاره موشیود ر موتیوان گفیت فرزینید ای بن یسیتو
یبانو با تغیر ر تحول در س اس درره ی ب رگسااو تغییر مویابنید .افیراد
بیا ا سییاخ بن یسییتو بالیی ،یبان ییای مث ییت بیشیتری تبربییه موکننیید .از
گذشته ،زینده اودشان ،دیایران ر ررییداد ا ر یواد پیرامونشیان ارزییابو
مث تییو دارنیید ر زننییا را اوشییایند توصیییف موکننیید ،در ییااو کییه افییراد بییا
ا سیییاخ بن یسیییتو پیییایین میییوارد میییذکور را نیییامگلو ارزییییابو کیییرده ر
یبان ای منفو ماننید اسیگرا ر اف ی دگو بیشیتری را تبربیه موکننید
(نری انو ر بششایش.)1393 ،
بن یسییتو ررانشیینااتو دارای شییش م افییه شییامث زنییدگو دف نیید،
رابگه مث ت با دیاران ،رشد ششصی ،پذیرش اود ،اودمشتاری ر تسلط بر
محیط الیت (نلسیون ،فیوار ،ویوی .)2014 1،بنیابراین مگیابم میدل بن یسیتو
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تولییط فرانپییث )1998(1ارائییه شییده الییت .ری معتقیید الییت ناییامو کییه

موتواند ا ساخ کند که از یچ زنیدگو معنیادار برایوردار الیت کیه ونیار
نیاز ار به معنا ،ارسال شده باشد؛ این ونار نیاز ع ارتاند از :دف ند بودن
،نت زندگو ،ا ساخ کارزمدی ،کنترل ر برایوردار بیودن از مب وعیهای از
ارزش ا که بتواند به رلیله زن کنش ایو را تو،یه کندر ر،ود ییچ م نیای
با ا ات ر التوار برای داشتن نوعو س مث ت اود ارزش ندی.
یپو از من ترین متغیر ایو که موتواند با معنای زنیدگو ر بن یسیتو
ررانشنااتو در افراد ارت اح داشته باشید ،ت اییث بیه ازدراج الیت .شیوا د
در دلییترخ نشییان مود یید کییه متبییارز از نییود درصیید  ،عیییت ،وامییع
گونییاگون بییه طییور متولییط ییداقث یییچ بییار در طییول زنییدگو اییود ازدراج
کردهاند (زا دی .)1392 ،از طرفو مگااعات ا،ت اعو نیی نشیان مود نید
کیییه مفنیییوم ر ییید ازدراج در ،وامیییع ابتیییدایو ر مت یییدن در نظام یییای
مشتلف از نظیر ادییان ر زیین یای اعتقیادی بیه کلیو متفیارت الیت (منیری
ن اد .)1392 ،میث به داشتن فرزند ر تدارم نسث ،انای ه یا ر ا یدا من یو
الییت کییه ییواره در درره ییای مشتلییف تییاریشو مو،ی ازدراج ر تشییپیث
1. Frankl, v.
2. Baumeister.
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انسیییان بیییه فعاایت یییای میییورد عمیقیییهاش موپیییردازد ،بیییا دیایییران ممیقیییات
موکند ،به ت اشای زاار نری ،ادبو موپردازد ر یا بیه دامیان ط یعیت پنیاه
موبرد ،ر،ود معنا را در اود ا ساخ موکند ،ر،ود ر ستواش به ییچ
من ع لیی ال پیوند اورده الت ر اود را متپو به وناروو ر تپیهگاه ای
 ،فلسفه ایو که برای زنیدگو انتشیا
گسترده ر قابث اتپایو مانند مذ
کیییرده الیییت موبینییید ،معنیییا را در مویابییید ر زن یییا را ا سیییاخ موکنییید
نظران دیایری یه معنیا
(ر ی و ر س اجزاده .)1392 ،بعد از فرانپث صا
را تعریف کرده ر ،ن ه ای مشتلف زن را مورد مگااعه قرار دادند ر زندگو
معنادار را به عنوان یچ فرزیند بارر ای فردی مودانند تا یچ من ع ننایو از
بارر ییا .بییه اعتقییاد اییین پ ر شییاران روییه فییرد بییه ارزش ییای بیشییتری بییارر
داشته ر متعند باشد ا سیاخ موکنید کیه زنیدگواش از معنیای بیشیتری
براییوردار الییت (یییاری .)1394 ،بامیسییتر )1991(2معتقیید الییت ناییامو فییرد

اانواده شده الت (کیناننیا.)1394 ،
گییارینو 1در لییال  1992در تحقیقییو بییا عنییوان «ت ایییث ،وان یان بییه ازدراج»

مگرح شده در زمینه پیش از ازدراج الت که ،وانان زن را منهترین انای ه
اود برای تشیپیث ایانواده ر ازدراج مگیرح کردهانید .اکثیر ،وانیان معتقدنید
که با اف ایش لن ،ا به این ت ایث در زن ا ک تر شیده ر بیه یان نسی ت
بیشتر موشود (پورش یف.)1395 ،
لشتگیری ای زن ا در انتشا
بییه عمیییره ،افییراد اییوش بییین ر بییا ،نییتگیری مث ییت در زنییدگو ،ع ومییا
دارای بن یستو ررانشینااتو بالییتری سیتند (شی یفو ر لیعیدی.)1394 ،
بن یستو ررانشنااتو موتواند کیفیت زندگو را اف ایش د د (پورع یدل،
ع اسییی ر ع اسییی )1394 ،ر در لییایه اییین امییید ر کیفیییت زنییدگو ،ت ایییث بییه
اقدامات ،دی ر برنامه ری ی برای زندگو اف ایش مویابد.
بییا تو،ییه بییه اییین کییه موسییو بن یسییتو ررانشیینااتو ارت ییاح می اری بییا
رسییایت از زنییدگو ر معنییای زنییدگو دارد ،بییدینو الییت پییردااتن بییه اییین
مسییئله شییایان ا یییت الییت .بییا تو،ییه بییه ا یییت زمییادگو بییه ازدراج در
،وانان بررسیی عوامیث میوار بیر زن یی رری بیه نظیر مورلید .ایذا پی ر ش
ای به دن ال بررسی رابگیه معنیای زنیدگو ر بن یسیتو ررانشینااتو بیا
ت ایث به ازدراج موباشد.
در این اصوص له فرسیه مورد بررسی قرار گرفت:
 )1بیین معنیای زنیدگو ر بن یسیتو ررانشینااتو بیا ت اییث بیه ازدراج در
دانشبویان رابگه معناداری ر،ود دارد.
 )2بین ابعیاد بن یسیتو ررانشینااتو ر ت اییث بیه ازدراج در دانشیبویان
رابگه معناداری ر،ود دارد.
1. Guarino.M.
2. Alport, G.W.
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مونویسیید بعیید از ات ییام تحصیییمیت ،ازدراج منهتییرین تص ی یه ییر فییرد در
زندگو الت ر عواملو نظیر می ان طمیق در ،امعه ،ا دا درره زندگو،
عمییییم زموزشییی ر تحصیییلو از  ،لییه عییواملو سییتند کییه بییه ت ایییث فییرد
نس ت به ازدراج اار موگذارند .ت ایث زمادگو فرد به این که نس ت به ییچ
شییش  ،شیییل ،یییا اداییه پالییخ مث ییت یییا منفییو نشییان مود یید ،تعریییف
موشود (زاپورت .)1976 2،ت ایث ،وانان به ازدراج یپیو از من تیرین عوامیث
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 )3بین معنیای زنیدگو ر بن یسیتو ررانشینااتو در دانشیبویان رابگیه
معناداری ر،ود دارد.

ابزارهای پژوهش
پرلشیینامه محقییم لییااته ت ایییث بییه ازدراج :اییین پرلشیینامه شییامث 20
ل ی ال الییت .کییه بییه صییورت  5در،ییهای ایپییرت از ( 1کامم یین مشییاافه) تییا 5
(کامم یین مییوافقه) ن ییره گییذاری موشییود ر در ننایییت بییا مب ییو ن ییرات بییه
دلت زمده ییچ ن یره کلیو بدلیت موزیید .تاکیید بیر لیاات ابی ار محقیم
لااته در این پی ر ش ،معرفیو ابی اری دیایر در زمینیه رز یت بیه ازدراج بیا
تاکیییید بیییر شااصیییه ای یییین متغییییر بیییدرن در نظیییر گیییرفتن موانیییع ر
محدردیت ا موباشد ر ،ن ه ای عاطفو ،شنااتو ر رفتاری در ازدراج را
میییدنظر قیییرار مود ییید .بیییرای لیییاات پرلشییینامه ،ابتیییدا منیییابع عل یییو ر
نظریه ای ت ایث به ازدراج با ررش کتابشانهای میورد مگااعیه قیرار گرفتنید.
به عمیره ،از ،وانان مصا ه بیه ع یث زمیده تیا ابعیاد رز یت ر عیدم رز یت
زنان به ازدراج شنالایو شود .لپس گویه ای پرلشنامه طرا و شده ر
1. Loehlin, J. C.
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روش پژوهش
ستاو موباشد، .امعه زماری پی ر ش شیامث
این پ ر ش از نو
دانشییبویان زن ر مییرد مبییرد  18تییا  35لییااه دانشییااه ززاد الییمیمو را یید
تنران ،نو موباشد .تعیداد ن ونیه انتشیا شیده  106نفیر بیود کیه از نظیر
تحصیییمیت در لییگپ دیییپله ر بالیییتر بودهانیید .بییه منظییور انتشییا ن ونییه از
ررش دردلترخ التفاده شده الت .ممیک رررد ززمودنو ا به پی ر ش،
مبییرد بییودن ر بییازه لیینو  18تییا  35لییال بییود ،افییراد مت ییث ر مسیین تییر در
ن ونییییه ،ییییای نارفتنیییید.در مییییورد بییییه ن ونییییه اییییو ین )1992( 1پییییس از
بررسی پیشینه ای پ ر ش نتیبه موگیرد که برای این ط قه از مدل ا بیا
در یا ونار عامث ،پ ر شار باید رری گردزرری دلت که  100مورد یا بیشتر
از زن برنامیه ریی ی کنیید (بیه نقییث از یومن .)1384 ،در اییین پی ر ش 83 ،نفییر
(معادل  78درصد) زن ر  23نفر ( 22درصد) مرد بودهاند.

1. Psychological Well-being -RSPWB.
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در ااتیار متشصصان قرار گرفت .بعد از انبام اصمی ات پیشننادی الاتید،
ررایییو صییوری ر محتییوایو زن بییا الییتفاده از نظییرات زننییا مییورد تایییید قییرار
گرفت.
ستاو ر ل ال با ن ره کث اکو از مگلوبییت لی الیت
محال ه
سیتاو بالییتر از
بوده ر ت ام ل الیت ،به ،ی لی ال  12 ،5ر  ،9یی ی
 0/5با ن ره کث داشتند .بعد از ا،رای اراییه ،ایین لی الیت ( 12 ،5ر  )9میورد
بازبینو ر اصمیح قرار گرفت ر در ا،رای ننایو ی ی زافا به  0/89رلید.
سییتاو اییین پرلشیینامه بییا
بییه منظییور تعیییین ررایییو لییازه ،ی ی ی
پرلشنامه رز ت به ازدراج یدری ر پیاران ( )1383بررسیی شید کیه ایین
ی ی برابر  0/51ی باشد کیه در لیگپ  P≤ 0/01معنیادار موباشید .زافیای
کررن اخ این پرلشنامه  0/88بدلت زمد.
1
پرلشیینامه بن یسییتو ررانشیینااتو  :اییین پرلشیینامه تولییط ریییف در
لیییال  1989تنییییه گردیییید .فیییرم اصیییلو دارای  120پرلیییش بیییوده ،رایییو در
بررسی ای بعدی فرم ای کوتاهتر  84ل ااو 54 ،ل ااو ر  18لی ااو نیی
پیشنناد شده الت .در این پ ر ش فرم  18ل ااو زن مورد الیتفاده قیرار
گرفت .این پرلشنامه شش مقیاخ را مورد ارزیابو قرار مود د .برای ر
ل ال شش گ ینه در نظر گرفته شده الیت .لی ال ای ایرده مقیاخ یا
از ایییین قیییرار الیییت :الیییتقمیل؛ پرلیییش ای  ،9،12،17تسیییلط بیییر محییییط؛
پرلش ای  ،6 ،4 ،1رشد ششصی؛ پرلش ای ،17 ،15 ،7 ،ارت یاح مث یت بیا
دیاران؛ پرلیش ای  ،13 ،11 ،3دف نیدی در زنیدگو؛ پرلیش ای 16 ،14 ،5
ر پییذیرش اییود؛ پرلییش ای .10 ،8 ،2 ،در اییین اب ی ار ن ییره بیشییتر بییه معنییو
بن یستو ررانشنااتو بالی ر ن ره پایین به معنو بن یستو ررانشینااتو
پییایین الییت .ن رهگییذاری گ ینییه ا برالییاخ طیییف ایپییرت بییه اییین صییورت
الت :کاممین مشیاافه ( ،)1تیا یدردی مشیاافه ( ،)2ک یو مشیاافه ( ،)3ک یو
موافقه ( ،)4تا دردی موافقه ( ،)5کاممیین میوافقه ( ،)6هنیین لی الیت ،1
 17 ،13 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3به صورت معپوخ ن رهگذاری موشوند.
مگااعات متعددی ری گو ای ررانلنبو نسشه ای کوتاه ززمون رییف
را بررسی کردهاند .ریف ( )1998در پ ر شی رری نو،وانان ر ب رگسالین ،یوان
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تولط التیار ر

پاران، )2006(3نت ارزیابو ر،ود معنو ر تمییش بیرای

یافتن زن ارائه شده الت .این محققان برای لیاات ایین ابی ار ابتیدا  44زییته
تنیییه کردنیید ر لییپس بییا الییتفاده از تحلیییث عییاملو اکتشییافو بییه در عامییث
ر،ییود معنییا در زنییدگو ر ،سییتبوی معنییا در زنییدگو بییا مب ییو  17زیییته
دلییت یافتنیید .لییپس در یییچ تحلیییث عییاملو ت ییییدی بییا ییذ  7گویییه بییه
لااتار منال در عاملو با  10گویه دلت یافتند .در پ ر ش ای فیرم
 10ل ااو این پرلشنامه ا،را گردیده الت .این مقیاخ ایپرت به صیورت
پنج بششیی از «ایلیو میوافقه» تیا «ایلیو مشیاافه» بیرای ززمیودنو تنظییه
شده الت .مب و ن رات ل ال ای  8 ،7 ،3 ،2ر 10می ان تمیش فرد برای
یافتن معنا ر مب و ن رات ل ال ای  6 ،5 ،4 ،1ر ( ۹لیوال  9بیا كدگیذاری
موكنند.
معكوخ) می ان معناداری زندگو فرد را مشش
ط ییم پ ی ر ش ییای الییتیار ر كییاران ( )2006پایییایو اییین مقیییاخ بییرای
ارزییییابو زنیییدگو ،بیییرای زییییر مقییییاخ ر،یییود معنیییا  0/86ر بیییرای زیرمقییییاخ
،سییتبوی معنییا  0/87بییرزررد شییده الییت .هنییین پایییایو زیرمقیییاخ ییای
ر،ییود معنییا  0/70ر بییرای ،سییتبوی معنییا  0/73گ ی ارش شییده الییت .پایییایو
ززمون ر بازززمون این مقیاخ در ایران با در فته فاصله برای زیرمقیاخ ر،ود
معنا  0/84ر برای زیرمقیاخ ،ستبوی معنا  0/74بدلت زمد .زافای کررن یاخ
1. Reyf, D., & Keys, M.
2. Meaning in Life Questionnaire.
3. Stiger, S. tiger, M.F., et al.
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پایایو بین  0/86ر  0/93برای عوامث بیه دلیت زررد (رییف ر کیی  .)11995 ،در
ایران بیانو ر پاران ( )۱۳۸۷پایایو نسشه  ۸۴ل ااو را رری ن ونهای ۱۴۵
نفری از دانشبویان دانشااه ززاد بررسی کردند .نتایج بررسیی پایایییو از طرییم
بازززمییایو نشییان دادنیید ،ی ی ی بدلییت زمییده بییرای ن ییره کلییو برابییر ،۰/۸۲
پذیرش اود  ،۰/۷۱ررابط مث یت بیا دیایران  ،۰/۷۷اودمشتیاری  ،۰/۷۸تسیلط
بییر محیییط  ،۰/۷۷دف نییدی در زنییدگو  ۰/۷۰ر رشیید ششصییی  0/ ۷۸بییود ر
ررایییو نسییشه فارسییی پرلشیینامه نی ی مگلییو گ ی ارش گردیییده بییود کییه در
پ ر ش کر شده زافای کررن اخ معادل  0/84بود .
2
پرلشنامه معنا در زندگو التیار ر پاران ) : (MLQمعنیا در زنیدگو

برای زیرمقییاخ ،سیتبوی معنیا  0/75ر بیرای زیرمقییاخ داشیتن معنیا 0/78
محال ه شد .بنابراین بیه نظیر میورلید ،مقییاخ از سیانو دررنیو ایوبو
براوردار الیت .بیه عمییره ،بیه منظیور بررسیی رراییو لیازه ،از تحلییث عیاملو
ای با ارزش به دلت زمیده یاکو از
تاییدی التفاده شده الت ر شاا
ررایو مگلو این پرلشنامه موباشد (اشتاد.)1388 ،

ستاو از  0/85این پیش فرض برقرار اوا د بود.
،درل  -1ی ای

ستاو بین ابعاد معنای زندگو با ت ایث به ازدراج.

متغیر ا

1

2

3

4

 .1ت ایث به ازدراج

1

-

-

-

، .2ستبوی معنا

0/175

1

-

-

 .3ر،ود معنا

0/086

**-0/261

1

-

-0/72

**0/617

1

 .4بن یستو
ررانشنااتو
N=106؛ *=α>0/05؛ **=.α>0/01
0/08

سییییتاو بییییین معنییییای زنییییدگو ر بن یسییییتو
،ییییدرل  -1ییییی ای
ررانشییینااتو بیییا ت اییییث بیییه ازدراج را نشیییان مود ییید .بررسیییی یییی ای
ستاو نشیان مود ید کیه ییچ ییچ از ررابیط ،سیتبوی معنیا ،ر،یود
معنیییا ر بن یسیییتو ررانشییینااتو بیییا ت اییییث بیییه ازدراج در لیییگپ p<0/05
معنادار نیست ر فرسیه فوق مورد تایید قرار ن وگیرد.

1. Field, D.
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یافتهها
ای توصییییفو رییییچ از متغیر یییای پییی ر ش نشیییان
بررسیییی شیییاا
مود د که در یچ یچ از موارد مقادیر کبو ر کشییدگو از  1/96تشگیو
نپرده الت .بنابراین ،پیش فرض نرمال بودن توزییع متغیر یا نقیش نشیده
ستاو بین متغیر یا
الت .برای بررسی پیش فرض شگو ،ی ای
محال ه شد .بنیابر پیشینناد فیلید )2009(1در صیورت عیدم تشگیو یی ای
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جدول  -2ضرایب همبستگی بین ابعاد بهزیستی روانشناختی با تمایل به ازدواج.
1
 .1ت ایث به
ازدراج

3

2

5

4

7

6

1

 .3تسلط

0/034

*0/238

1

 .4رشد

0/084

0/079

0/121

1

 .5ارت اح

0/102

*-0/237

0/108

0/052

1

 .6دف ندی

-0/070

*0/205

**0/291

-0/086

0/116

1

 .7پذیرش اود

0/027

0/119

**0/380

0/113

**0/280

0/094

1

N=106؛ *=α>0/05؛ **=α>0/01

سیییتاو بیییین ابعیییاد بن یسیییتو ررانشییینااتو ر
،یییدرل – 2یییی ای
سیتاو نشیان مود ید کیه
ت ایث به ازدراج را نشان مود ید .یی ای
رابگییه ت ایییث بییه ازدراج بییا یییچ یییچ از م افیه ای بن یسییتو ررانشیینااتو
معنادار ن وباشد .بنابراین ،فرسیه پ ر ش رد شده الت.
،درل  -3ی ای
، .1ستبوی معنا
 .2ر،ود معنا
 .3التقمیل
 .4تسلط
 .5رشد
 .6ارت اح
 .7دف ندی
 .8پذیرش اود

1
1
-0/231
0/008
-0/161
-0/099
-0/112
0/027
-0/177

ستاو بین ابعاد معنای زندگو ر بن یستو ررانشنااتو.
2

3

4

5

6

1
1
**0/627
**
1
**0/711 0/640
1
**0/833** 0/717** 0/617
**
1
**0/724 0/751** 0/483** 0/555
**0/614** 0/668** 0/717** 0/644** 0/606
**0/698** 0/700** 0/767** 0/567** 0/577
N=106؛ *=α>0/05؛ **=.α>0/01

7

1
**0/543

8

1
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 .2التقمیل

0/118

1

بحث و نتیجهگیری
نتایج پ ر ش نشان مود د؛ رابگه معناداری بین ابعیاد معنیای زنیدگو
بییا ت ایییث بییه ازدراج ر،ییود نییدارد .بررسییی رابگییه بن یسییتو ررانشیینااتو ر
ازدراج نشان داد که در یچیچ از موارد رابگیه معنیو داری بیین بن یسیتو
ررانشییینااتو ر ت اییییث بیییه ازدراج مشیییا ده نشییید .بررسیییی رابگیییه معنیییای
زنیدگو ر بن یسیتو ررانشینااتو نشیان مود ید بعید ،سیتبوی معنیا بییا
یچیچ از ابعاد بن یستو ررانشنااتو رابگیه معنیو داری نداشیته الیت
( ،)P<0/05اما ر،ود معنا بیا ت یام ابعیاد بن یسیتو رابگیه مث یت معنیاداری
نشان داده الت (.)P>0/05
امررزه ،ب فا ری گو ای ررانشنااتو ر لمیمت ررانو افراد ن وتواند
تعیینکننده ت ایث به ازدراج باشد .عیواملو نظییر میی ان طمییق در ،امعیه،
ا دا درره زنیدگو ر عمیییم ر اراویت یای افیراد عیواملو سیتند کیه بیه
ت اییییث فیییرد بیییه ازدراج اایییر موگذارنییید (رربیییرت ر یییین لیییین .)1992 1،عیییدم
معنییاداری رابگییه بن یسییتو ررانشیینااتو ر معنییای زنییدگو بییا ت ایییث بییه
ازدراج نشییان مود یید کییه در اییین اصییوص موبایسییت لییایر متغیر ییای
1. Robert, S. & Yen-Hsin, A.
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ستاو معنای زندگو ر بن یسیتو ررانشینااتو
،درل  -3ی ای
را نشان مود د .بیه طیوری کیه بعید ،سیتبوی معنیا بیا ییچ ییچ از ابعیاد
بن یستو رابگه معناداری نداشته الت ( ،)p<0/05اما ر،ود معنا با ت یام
ابعاد بن یستو رابگه مث ت معناداری را نشان داده الت (.)p>0/05
بررسی ی ای تعیین ) (R2نشان مو د د که ر،ود معنا توانسته الت
39درصید از افی ایش ن یرات الیتقمیل (r=0/627؛  )R2 =0/393را پیشبینیو
کنیید .هنییین ،اییین متغیییر درصیید افیی ایش ن ییرات تسییلط (r=0/640؛
38 ،)R2=0/409درصد اف ایش ن رات رشد (r=0/617؛ 31 ،)R2=0/380درصد
افی ایش ن یرات ارت یاح (r=0/555؛ 37 ،)R2=0/308درصید افی ایش ن یرات
دف نیدی (r=0/606؛ 33 ،)R2=0/367درصید افی ایش ن یرات پیذیرش ایود
(r=0/577؛  ،)R2=0/332ر در نناییت  38درصید افی ایش در مب یو ن یرات
بن یستو ررانشنااتو (r=0/617؛  )R2 =0/380را ت یین کند.
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اندیشه معتقد الت که اگروه فرزیند نولازی ،ززادی ر الیتقمیل بیشیتری را
برای افراد به ارمغان زررده ،رایپن زن ا را با عدم اط ینیان بیشیتری نسی ت
به زینده موا،ه اوا د لاات ،بنابراین تا موقعو که افراد شیغث دائیه ر بیا
ا ات ر توانایو برعنده گرفتن اانواده را نداشیته باشیند ازدراج ن وکننید ر
تشپیث اانواده نشوا ند داد.
در ایران ،منهترین عوامث ر موانع ازدراج در بیین ،وانیان تحصییث کیرده،
ک ود امپانات مااو ،نداشتن شغث ر مسپن موباشید ( یرازی ،سیینو
مگلم ر صدریان1380 ،؛ نالتو زائو.)1385 ،
برایو پ ر ش ییا نشیان داده الییت کیه عوامییث فیردی ،ک تییر از عوامییث
اقتصادی ،فر ناو ر ایانوادگو بیر ت اییث ر ییا عیدم ت اییث بیه ازدراج میوار
الیییت .در پییی ر ش طی یییو نییییا ( )1393من تیییرین موانیییع ازدراج بر سییی
اراویت ع ارتند از :موانع فر ناو ،موانع ا،ت اعو ،موانع اقتصادی ،موانیع
اک یتو ر موانع فردی.
در اصییییوص ارت ییییاح معنییییادار معنییییای زنییییدگو بییییا ابعییییاد بن یسییییتو
ررانشنااتو ،یافته ای این پ ر ش با نتایج پ ر ش یای ینیو ،)2010(2میچ
درناایییید ( ،)2006طی ییییو نیییییا ( ،)1393توگییییاد ،)2007(3اایسییییون ر زنتییییوگینو
( ،)2006بنادری ،ا

4

رشا و ر علیلیو ( ،)1391ر ی یو ر سی اجزاده (،)1392

1. MCDonald, P.
2. Yeeho, W., Robles, T., Hall, M., & Buysses, D.
3. Togad, M. M., & Fredrickson, B. L.
4. Elison, J. M., & Antogini, F. C.
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موار بر ت ایث به ازدراج اعیه از متغیر یای ایانوادگو ر ،امعیه شینااتو ر
هنین ،لایر ابعاد ری گو ای ررانو افراد مورد تو،یه قیرار گییرد .صیفری
( )1392نشیییان داد کیییه م افیییه ای فیییردی-ررانشییینااتو نایییرش بیییه ازدراج
موتوانند 39درصید از ت اییث بیه ازدراج را پییش بینیو کننید .ایین نایرش بیه
میییی ان زییییادی متییی ار از شییی ایط فر نایییو ر اقتصیییادی ،امعیییه موباشییید.
موسییوعات اقتصییادی از من تییرین عوامییث مییوار در ازدراج ر برنامییه ری ی ی
برای زندگو زینده ستند .مچ درنااد )2006(1نی در قاای نظرییه نولیازی

اش ی و ( ،)1393پلومییا ر پنییدل تییون ،)2012(1ال ی اعیث ر دل ی اخ )2012(2ر
انگ ر ،یاکینگ)2011(3

ا ناو دارد.

1. Ploma. G. & Pendelton, U.
2. Ismail, Z., & Desmukh, S.
3. Ang, R.P., & Jiaqing, O.
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ینییو ( )2010در تحقیییم نتیبییه گرفییت ،افییرادی کییه ا ییدا معنییاداری در
زنییدگو دارنیید ر درگیییر فعاایت ییای ایبییاد معنییا سییتند ،اییود ییا ناو
بیشیییتری را تبربیییه موکننییید ،یییر ویییه افیییراد بیشیییتر در ایییین فعاایت یییا ییییا
دلییتیابو بییه ا ییدا درگیییر باشییند .انتظییارات مث ییت بیشییتری اوا نیید
داشییت .در ننایییت ر شییاید منهتییر از ییه اییین کییه ییر وییه افییراد انتظییارات
بیشتری داشته باشند از بن یستو بالیتری براوردارند.
ر ی یییو ر سییی اجزاده ( )1392در پ ر شیییی بیییا عنیییوان «رابگیییه دینیییدار بیییا
معنییاداری زنییدگو در یییچ  ،عیییت دانشییبویو» نتیبییه گرفتنیید دینییداری بییا
معناداری زندگو رابگه مث ت ر مستقیه دارد .در میان ابعاد دینداری ،بعید
اعتقادی دارای بیشترین رابگه مث ت ر بعد منالیپو دارای ک تیرین رابگیه
الت.
معنای زنیدگو ازلی بیه ید ارزش ر کیارکرد زنیدگو ،تحلییث ر تع ییر
شده الت .زدمو در صورت یافتن پالخ منال در بیا وراییو زیسیتن،
م پیین الییت زنییدگواش معنییا دار شییده ر از پییووو ر بییو ییدفو بر یید .
معنییای زنییدگو بییا موسییوعات متعییددی ییه وییون پرلییش ای سییتو
شیییینااتو نظیییییر یییید القییییت انسییییان ر س نوشییییتش پییییس از مییییر ،
موسییوعاتو ررانشیینااتو ییه وییون اسییگرا  ،دانییره ،ی ی خ ،اف ی دگو،
پووو ،تننایو ر مسائث دینو مانند ر،ود یا عدم ر،ود ادا، ،نان دیایر ر
لعادت ننایو مرت ط الت ( اش و.)1393 ،
پلومییا ر پنییدل تییون ( )2012در تحقیقییو دلییت یافتنیید کییه اگییر مقیییاخ
بن یستو ،داشتن معنا ر د در زندگو باشد ،پس ارت یاح قیویتری بیین
بن یستو ر دینداری ر،ود دارد.
الیییی اعیث ر دلیییی اخ ( )2012طییییو پ ر شییییی بییییه بررسییییی دینییییداری ر
بن یسییتو ررانشیینااتو در مسییل انان پاکسییتان پردااتنیید .نتییایج پ ی ر ش
نشان داد که بین دینداری ر تننایو ر بین دینداری ر اسگرا رابگه منفو
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معنییاداری ر،ییود دارد .بییین دینییداری ر رسییایت از زنییدگو رابگییه مث ییتتری
ر،ود دارد.
1
زنییگ ر ،یاکینییگ ( )2011در بررسییی رابگییه معنییو زنییدگو بییا رسییایت از

منابع
نیو دانشیبویان.

 اشیتاد ،ا .)1388( .بررسیی ااربششیی گیرره درمیانو شینااتو بیر بن یسیای
پایاننامه کارشناسی ارشد ررانشناسی بااینو .انستیتو ررانپ شپو تنران.
 بیییانو ،؛ کییووپو ؛ بیییانو .)1387( . ،مقااییه پ ر شییی اصیییث :ررایییو ر پایییایو مقیییاخ بییه
زیسیتو ررانشینااتو رییف .مبلیه :ررانپ شیپو ر ررانشناسیی بیااینو اییران ،شی اره -146( 53
.)151
 پورش یف ،ح، .)1395( .وانان ،ازدراج ر شادکامو .تنران :نش لازمان واپ ر نش دارااحدیا.
1. Ang,R.P.,& Jiaging,O.
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زنیییدگو ر کیفییییت زنیییدگو در ن ونیییه  50نفیییری از افیییراد ب رگسیییال مسییین
دریافتند که فراگیری ررش ای معنو در زنیدگو بیه طیور قابیث تیو،نو بیا
اف ایش اشنودی ،رسایت ر کیفیت زندگو رابگه دارد.
در پایییان ،پیشیینناد موشییود کییه پ ر ش ییایو در مقیییاخ رلیییعتر ر
گستردهتر پی ایشی در اصوص ت اییث بیه ازدراج ر ییا لی چ ازدراج ،ت اییث
به ازدراج لیفید ر  ...انبیام شیود تیا برالیاخ شنالیایو رسیعیت مو،یود،
اقدامات ،دی از لوی لازماننای یربط صورت گیرد .مسیائث ع یومو ر
اقتصادی مرت ط با افراد اوا ان ر گری ان از ازدراج به درلتو مورد بررسیی
قیییرار گییییرد .پ ر ش یییایو در اصیییوص رابگیییه مسییی اه تبردگراییییو ر بیییو
مسییوایتو اقتصییادی ،وانییان بییرای تشییپیث اییانواده بیشییتر مییورد تو،ییه ر
بررسی الاسی قرار گیرد .هنیین کیانون ر تالیر یای گفتایو بیرای انسیبام
بششییی تغییییر ناییرش بییر ازدراج شییپث گیییرد ر مسییئله ازدراج ر بن یسییتو
ررانشنااتو در درخ ای میدارخ ر دانشیاا و گنبانیده شیود .از  ،لیه
محدردیت ای این پ ر ش نی موتوان به به پایین ن ونه اشاره کرد کیه
قابلیییت تع یییه بییه ،امعییه گسییترده تییر را بییرای مییا محییدرد موکنیید ر عییدم
را و ن ونه ای در دلترخ در ت یامو مرا یث ر هنیین ن یود متیون
کافو در وزه میرت ط بیا معنیازی زنیدگو افیراد اوا یان ازدراج ر گریی ان از
ازدراج.
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پورع دل ،خ .ع اسی ،م ،.پیرانیو ،. ،ع اسیی ،م .)1394( .رابگیه امیید بیه زنیدگو ر بن یسیتو
ررانشنااتو با کیفیت زندگو لاا ندان .مبله ررانشناسی پیری.65-57 ،)1( 1 ،
رازی ،م ،.سینو مگلم ،م ،.صدریان ،م .)1380( .بررسی دیدگاه دانشبویان دانشااه علوم
پ شپو شنید صدرقو ی د پیرامون عوامث می ار بیر ازدراج .مبلیه دانشیااه علیوم پ شیپو ر
ادمات بنداشتو درمانو شنید صدرقو ی د.37-43 ،)9( 1 ،
یدری ،م  ،.مظا ری ،م ،. .پوراعت اد ،ح.ر .)1383( .لاات ر نبارییابو پرلشینامه ت اییث
به ازدراج .مبله ررانشناسی (.3 )8
زا دی .)1392( . ،مب وعه قوانین ر مقررات ازدراج ر طمیق .تنران :نش ،ناث ،اردانه.
ش ی یفو ،ک ،.لییعیدی ،ح .)1394( .پیییشبینییو بن یسییتو ررانشیینااتو برالییاخ ،نییتگیییری
زندگو ر اوشبینو .مبله رریش ررانشناسی.42-59 ،)1( 4 ،
صییفری ،ل ی یرا ( .)1392بررسییی عوامییث پیییش بینییو کننییده ت ایییث بییه ازدراج در پ ی ان شیینر
اصییفنان ،پایییان نامییه کارشناسییی ارشیید ،دانشییپده ررانشناسییی ر علییوم تربیتییو ،دانشییااه
اصفنان.
طی و نیا ،م .)1395( .می ان ت ایث به ازدراج ر شنالایو موانع ر مشیپمیت زن .دانشیااه پییام
نور دان.86-63 ،)16( 5 .
ق ییری گیییوی ،ح ،.شیییخ الیلییمیمو ،. ،عییادل ،ز ( .)1394ااربششییی ررانشیینااتو -رفتییاری بییر
اشه ر بن یستو ررانشنااتو داتران پرااشار .مبلیه پ ر ش یای مشیارره-72 .)55( 14 .
56
کینان نیا ،ااف، .)1394( .وانان ر ازدراج .تنران :نش نسث نو اندیش.
 .تنران :نش پارلیان.
مظا ری، .)1390( . ،وانان ر انتشا
منری ن اد ،خ .)1392( .م نای ازدراج ر تشپیث اانواده .تنران :نش زرای نور.
نالتوزائو ،ن ( .)1385موانع ازدراج داتران .مگااعات ررانشناسی تربیتو ش اره .4
نری ییییانو ،م ،.بششییییایش ،ر ( .)1393ااربششییییی زمییییوزش پییییذیرش – تعنیییید بییییر بن یسییییتو
ررانشیینااتو ،یبییانو ر رسییایت زناشییویو زر،نییا در معییرض طمیییق .نش ی یه پ ر ش ییای
مشارره108 -123 .)52( 13 .
اش و نص تزبادی ،ت ،.بنادری ا رشا و ،ج ،.باباپورایراادین،ج .)1393( .رابگه س مایه
ا،ت یاعو بیا بن یسیتو ررانشینااتو دانشیااه ت ریی  .فصیلنامه عل یو _ پ ر شیی شیناات
ا،ت اعو .لال لوم .ش اره  ،2پیاپو .6
ومن ،ح .)1384( .مدل یابو معادلیت لااتاری با کیاربرد نیرم افی ار ایی رل .ویاپ ارل .تنیران:
نش لازمان مگااعه ر تدرین کت علوم انسانو دانشاا نا (ل ت).
یاری ،ن .)1394( .بررسیی نقیش امیید در رابگیه بیین اییت ا،ت یاعو ادراک شیده ر معنیا در
زندگو با افپار اودکشی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته ررانشناسی تربیتو ،دانشیااه ززاد
المیمو را د ایمیم.
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