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کیفینننت رابطنننه جنسنننی و صنننمیمیت زوجنننی موآنننوعات مهمنننی در تجربنننه ازدواج هیییدف: 
شننوند. همینننین، بطننور رایننج، دینننداری بننه عنننوان چننارچوبی مننن ر در زننندگی  محسننو  مننی

ی نینش دیننداری در رآنایت جنسنی و ین پژوهش بنا هندف بررسنی چینونیشود. ا تلیی می
 متخصصننین ازدواج و خننانواده انجننای شنند.مشنناوران و از نینناه  زوجهنناصننمیمیت زناشننویی 

نفنر از  72 . بنه اینن منظنورانجنای شند پدیدارشناسنیکیفی و الینوی با رویکرد پژوهش  روش:
را داشتند مطابو اصوح روش تحییو کیفی   زوجهاان که تجربه کار با شناس روانمشاورین و 

کنند تبنندی  شنند.  دادهمننورد مصنناحبه نیمننه سنناختار یافتننه قننرار گرفتننند.  در  ها: یافتییههننا بننه 
کننه در کدگننذاری محننوری بننر اسننام  749قسننمت کدگننذاری بنناز   کنند اولیننه  بننه دسننت آمنند 
ز هنننای اصنننلی ا سنننناحیکنننی از  دسنننته موآنننوعی قنننرار گرفتنننند. 34شنننباهت موآنننوعی در  

توانند چنه نیشنی در کیفینت رابطنه زناشنویی  منی  زوجهادینداری کنندگان این بود که  شرکت
تنوان گفنت از نظنر  دست آمنده منی های به با توجه به تحلی  بازخورد، در مجمو  ایفا کند؟

رآنایت جنسنی و صنمیمیت  درمتخصصان مشاور ازدواج و خنانواده  دیننداری نینش مثبتنی 
نکناتی را بنه عننوان مالحظنات  کنندگان برخنی از شنرکت، اینن حناح دارد. با زوجهازناشویی 

کننه در ایننن پننژوهش بننه آن درک و فهننم  :گیری نتیجییهاشنناره شننده اسننت. هننا  مطننر  نمودننند 
ان بننه عنننوان کارشناسننان ازدواج و خننانواده از نیننش و ارتبننا  میننان شناسنن روانمشنناوران و 
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کارشناسی ارشد مشاوره خانواده .  2 zahramoradi1214@gmail.com ، ایران.دانشگاه تهران -دانشجوی 

mailto:yaser.madani@ut.ac.ir
mailto:zahramoradi1214@gmail.com


7279 تابستان، 55شماره ، 79جلد ، پژوهشهای مشاوره .............................................................................. 725

مهنم اسنت. از اصنلی تنرین نتنایج  رآایت جنسی و صمیمیت زناشویی، های دینداری همنلف
نیاز یا مکم   شوندگان آن را به عنوان پیش پژوهش حاآر توصی  شرایطی بود که مصاحبه

 یرات مثبت و قاب  مالحظه دینداری بر رابطه جنسی و صمیمیت زناشویی  برای دریافت ت
معرفی کردند.  

صمیمیت زناشویی، رآایت جنسی، دینداری کلیدی: های واژه

 مقدمه
کممه بمما اسممتفاده از اع ممای خممویش   در ای  خممانواده جمموهره زنممده   در حممال ت ییممر اسممد 
کلمی را سمازماندهی، جریان ارتبا  دائمی کنمد   در طمول  ممی تعماملی   طرحمدار یمک  احمد 
گسترش که همر  می زمان   مکان  یابد. مهمترین رکن در سیستب خانواده زن   شوهر هستند 
تر  کممه رعایممد ایممن حقمموق نظممام خممانوادگی را مسممتحکب، برخوردارنممدای  کممدام از حقمموق ویممژه

دهنده  یکی از مهمتمرین نهادهمای جامعمه   بسمتر شمک ، (. خانواده3125، کند )امرایی می
کممارکرد بهینممه ی خممانواده عاممم  ، خشممنودی، شخیممید آدمممی اسممد. رضمماید کیفیممد   
گممذاری در شممکوفایی ک   ویلیامسممون رشممد   پیشممرفد خممانواده اسممد، بسممیار تمماثیر  ، 1)ت

گلممدنبرگ   3211 کممه خممانواده نظممام عمماطفی  مممی در تعریممف خممانواده 2گلممدنبرگ(.  گوینممد 
که وند نس ای  پیچیده اجتمماعی همای  گیرد    جه تمایز آن با سمایر نظام را در برمی اسد 

گلممدنبرگ، در  فمماداری (.  2632، عاطفممه   دائمممی بممودن ع مموید در آن اسممد )گلممدنبرگ   
کمه افمراد همر اجتمماعی در خانواد ه ا لین هسته اجتماع   اساسمی تمرین بنیمان جواممع اسمد 

کردنمد  می کنند   از طریق آن  ارد جامعه می بستر آن رشد شموند. خمانواده را نهمادی تعریمف 
که حاص  پیونمد زناشمویی زن   ممرد اسمد. از جملمه ویژگمی اجتمماعی بمودن انسمان تعامم  

کممردن صمممیمید   همممدلی بمما   برقممرارها  درسممد میممان انسممان ی عشممق بممه یکممدیگر   ابممراز 
دارد   از ای  خممانواده از نظممر اسممالم جایگمماه ویممژه (.3126، دیگممران اسممد )عممدالتی   ردز ان

کممه مبنممای آن بممر الفممد   مممودت قممرار  مممی اساسممی تممرین نهادهممای اجتممماعی محسمموب شممود 

1. Locke, H. J. & Williamson, R. C.
2. Goldenberg, H. & Goldenberg, I.
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گرممی  داده شده اسد. این ساختار انسانی   اجتماعی محبوبترین بنا نزد خدا ند اسد   
کممه د  نهمماد 3121، باشممد )قمائمی مممی کمانون خممانواده مممورد توجممه عمیمق اسممالم (. از آنجممایی 

کید قرارهای  خانواده   مذهب ارزش برای اجتمماعی شمدن بمه ، دهند می مشترکی را مورد تا
کننممد. ایممن  مممی پژ هشممگران رابطممه نزدیممک بممین ایممن د  را پممیش بینممی، هممب  ابسممته هسممتند

کممه مممذهب مممی منجممر بممه بیممان ایممن مطلممب گیری جهممد توانممد ر ابممط زناشممویی را  مممی شممود 
(.  3227، 1)کال   هیتون تقوید   استحکام بخشد

زیمرا ممذهب رهنمودهمایی بمرای ، باشمدممؤثر تواند در ارتبا  زناشویی  می نگرش مذهبی
که این ویژگیها  باورها   ارزشدهنده  زندگی دارد   ارائه توانمد زنمدگی زناشمویی  ها ممی اسد 

گنچممموز (. اینکمممه افمممراد موضممموعی ماننمممد ازد اا را بمممه منزلمممه 2661، 2را متممماثر سمممازد ) همممانلر   
کردن به یکدیگر، ولیتی برای تمام عمرئمس کردن شرایط آراممش هممدیگر، محبد    ، فراهب 

یی از تمماثیر پممذیری ر ابممط زناشممو، نماینممد مممی تعهممد بممه همسممر را وطممور بممر مبنممای دینممی تفسممیر
(. در اسممالم خلقممد زن   مممرد از یممک خمیممر مایممه 2661 3دهممد )ممماهونی مممی مممذهب را نشممان

کمه در سمایه  ممی اسد   آیمات قرآنمی نشمان کمه بمین زن   شموهر پیونمد الهمی  جمود دارد  دهمد 
 ز جهما(   25 ، آیمۀنسماء  آیمد )سمور ممی ازد اا این همبستگی به صمورت عهمدی محکمب در

 (.  23، آیۀ ر مسور  د )مایه آرامش همدیگر هستن
اسمد   ممذهب تماثیرات مهممی بمر رابطمه  ز جهمادینداری از مهمتمرین عوامم  در تفماهب 

کات مذهبی باع  افزایش اضطراب   افسردگی میشمود   ایمن تماثیر  ز جها دارد. عدم اشترا
کمه از تعهمدات ممذهبی یز جهما(. در بمین 2636،   همکاران 4بر زنان بیشتر اسد )درمی  ی 

گممرم   در برخممورد    مممی پیممر ی کننممد صمممیمید   یکرنگممی بیشممتری  جممود دارد. ر ابممط آنهمما 
کمتمر ، کنند می کالم با احترام رفتار کمتر اسد   در نهاید آنمان  در نتیجه احساس تنهایی 

شوند   حتی در صورت برخورد با مشمکالت ممکمن اسمد بما دعما  می دوار بیمارهای ر انی

1. Call, V & Heaton, T. B.
2. Hunler, O.S. & Gencoz, T. B.
3. Mahoney, M.
4. Dermis, A.
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کمک  خواسته  راز   نیاز با پروردگ سم ارند   بما توکم  بمه ا  بمه  ممی خود را به خدا ند، ار از ا  
 (.  3175، سوی ح  مشکالت قدم برمی دارند )خرم دل

کممه ممموقتی   دلبخممواهی نیسممد ، پایبنممدی   دینممداری یعنممی تعهممدات یممک فممرد مممومن 
گرینشمی عمم  کمه بمه نفمع شمخت باشمد   ، کنمد نممی دینداری  اقعی به صورت  کمه همر جما 

کمه بمرای ا  سممود شخیمی   متجاوزانمه نداشممته ، د ببمردسمو ادعمای دینممداری بکنمد   همر جمما 
گفتمه شمده، باشد دینمداری همیشمگی   ، از اسالم   مذهب   تعهمد دینمی رویگمردان شمود. 

کبممری ، همگممانی اسممد   بایسممتی در برابممر همممه ی احکممام خممدا تسمملیب شممود )حمماا علممی ا
گمر انسمان بمدان پایبنمد  ممی ر بشمر قمرارکلمی در اختیماهمای  (. دین راهنمایی3115 کمه ا دهمد 

گمردد. ایمن راهنممایی شمام  قموانینی در ممورد  ممی باشد منجمر بمه اسمتحکام پیونمد زناشمویی
گذشممتگی   حمم  تعارضممات در ر ابممط ، جنسممیتیهممای  نقش، ر ابممط جنسممی  ز جهممااز خممود 

کریب بر د ستی 2661، باشد )ماهونی می ینمد   ر ابط جنسی  ز جها(. در قرآن    عاطفی   ز
(   حتممی ر ابممط عمماطفی   35، آیممۀ آل عمممرانسممور  تیممریح شممده اسممد )، آن بممرای زنممدگی

گرفته اسد. تعالیب قرآنی این  اقعید زنمدگی  کید قرار  جنسی در سیره پاک انبیا نیز مورد تا
کمه  گفتمه شمده اسمد  کید قرار داده   آن را به زندگی پ  از ممرگ تعممیب داده    بشر را مورد تا

،  سمائ  الشمیعهبرنمد ) نممی مردم در دنیا   آخرت از هی  ویز به انمدازه ر ابمط جنسمی لمذت
کید شده اسمد. 36م، 35ا (. در متون دینی بر طبیعی بودن این نیاز   نفی ریالد از آن تا

که پیمامبر بمه بعهمد رسمیدند عمده کنماره ای   به عنوان مهال زمانی  از مسملمانان از زنمان خمود 
کرده    فرمایمد  ممی دهنمد   ممی پیامبر آنها را مورد شمماتد قمرار، مش ول عبادت شدندگیری 

گمردان نشمده ام   خدا نمد آیمه   11:آیا از زنان ر گردان شده اید حال آنکه من از این اممر ر ی 
کمه : می سوره مائده را نازل کمه ایممان آورده ایمدای  فرمایمد  کیزه، کسمانی  کمه ای  ویزهمای پما را 
که خدا تجاوز می کنید   از حد در می حرام، کرده اسد خدا بر شما حالل ید   کننمدگان  گذر

کتممماب فطمممرت   زنمممدگی آیممماتی در ممممورد آثمممار درسمممد   ، از حمممد را د سمممد نمممدارد. در قمممرآن   
کمه بما دقمد   تمدبر در ایمن آیمات    صحیح از غریزه جنسی   رابطه جنسی بیان شده اسمد 
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کاممم    جممامع بمم، قیمماس آن بمما مکاتممب مممادی  ودن آن نسممبد بممه دیگممر مکاتممب پممی بممردهبممه 
سمور  ) باشمد فرماید علد خلقد ز ا )همسر(  مایه آرامش می می شود. خدا ند در قرآن می
که در احادیم  معیمومین بیمان 317، آیۀ بقره (. موضع حمایتی متون دینی تا حدی اسد 

که آمیزش جنسی با همسر گناهنان فرد شود.  می شده   تواند باع  ریزش 
کتمماب در ایمم کممه اسممحاق بممن ابممراهیب جعفممی 1)کممافی، جلممد  کممافین رابطممه در  ( آمممده 

که می کرم)م(  ارد منمزل اّم  فرمود: میگوید: از امام صادق)ع( شنیدم  سملمه  روز  پیامبر ا
ینممب عطرفممر ش( نممزد شممما آمممده « حمموتء»شممد   بممو  خوشممی استشمممام نمممود. فرمممود: آیمما  )ز

کممرد: ایممن بممو  ا  ؟ أّم  اسممد سممد، ا  از شمموهرش شممکاید دارد. در ایممن لحظممه سمملمه عممرر 
کنممماره می کمممرد: پمممدر   ممممادرم فمممدا  شمممما  شممموهرم از ممممن  گیمممرد.  حممموتء جلمممو آممممد   عمممرر 

کرد: همی  عطمر  پیامبر)م( فرمود: ا  حوتء، در آرایش خود نسبد به ا  افزایش ده. عرر 
کنمماره نممی کبممویی را بمرا  ا  تممر خموش ایمد. پیممامبر خممدا)م( نم گیر  می کنب، اّممما ا  از ممن 

گر می شود؟ پرسید: با آممدن ا  بمه  دانسد با آمدن به سو  تو، وه ویز  از آن ا  می فرمود: ا
گماه بماش  هرگماه ا  بمه سمو  تمو بیایمد د   سو  من، وه ویز  از آن ا  خواهد شد؟  فرمود: آ

کشممیده ا فرشممته ا  را دربممر می کممه در راه خممدا شمشممیر  کسممی اسممد  سممد. گیرنممد، ا  ماننممد 
که ا  آمیزش می گناهان از ا  می هنگامی  کمه بمرگ درختمان می ریزند همان کند،  ریمزد.  طور 

گناهان خالی می   آن کند، از  که غس    شود. گاه 
کمممه تقیمممدات ممممذهبی 3122رضمممایی   همکممماران ) بممما رضممماید  ز جهممما( نشمممان دادنمممد 

کمممه ، زناشمممویی   رضممماید جنسمممی آنمممان ارتبممما    همبسمممتگی دارد بممما افمممزایش بمممدین معنممما 
یابمد. رضماید جنسمی  ممی تقیدات دینی میزان رضاید زناشویی   رضاید جنسی افمزایش

یابی یهنمی مهبمد   منفمی فمرد همای  عبارت اسد از پاسخ عاطفی هیجانی برخاسته از ارز
کمه رضماید 3221، 1از رابطه جنسی اش با فمرد دیگمر )ترنم    بمایر (. مطالعمات نشمان داده 

رضمماید از ، قابلیممد عشممق ورزی، رضمماید از زنممدگی، حرمممد خممودجنسممی باعمم  افممزایش 

1. Lawrance, K & Bayers, T.I.
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رابطه بین نارضمایتی جنسمی    .شود می رضاید عاطفی   احساس شادی در زندگی، رابطه
کمه رضماید  مشکالت سازگاری   زناشویی نشان می از رابطمه جنسیشمان یکمی  ز جهمادهد 

کاآید )پ می از مهمترین ابعاد رضاید زناشویی به حساب  (.  2661، 1م  ترز   
گمذارد. صممیمید  ممی اثمر ز جهادیگر ر ابط های  رضایتمندی در زمینه جنسی بر جنبه

گذاشتن تجارب عاشقانه با یکمدیگر آمیمزش ، نیماز بمه تمماس بمدنی، جنسی شام  در میان 
کممه بممرای بممرانگیختن مممی جنسممی   ر ابطممی  تحریممک   رضمماید جنسممی طممرک ریممزی، شممود 

کممه صمممیمید جنسممی ها  الشممود. مشمماوران در طممول سمم مممی کممار بمما مراجعممان متوجممه شممدند 
آورد  مممی بممه  جممود ز جهممابیشممترین حساسممید   در عممین حممال بیشممترین مشممکالت را بممرای 

کمرده 3112، )احمدی   بهرامی کیمد  (. جامعه بر ازد اا به عنوان یک رابطمه د  نفمره مهمب تا
یی ناپممذیر یممک رابطممه افتممد   ارتبمما  جنسممی بخممش جممدا مممی کممه در آن رابطممه جنسممی اتفمماق

بممه اثبممات رسممیده اسممد ای    پدیممده ازد اا در هممر فرهنممگ شممناخته شممده، عاشممقانه اسممد
(. سالمد جنسی موضوع مهممی در ر ابمط زناشمویی اسمد   3120نائینی، )شفیع آبادی   

کمک کنمد. سمالمد جنسمی نیازمنمد رویکمرد  می به ثبات   پایداری   صمیمید زناشویی 
  ارتبما  جنسمی   بمه هممان انمدازه نیازمنمد امکمان افمزایش  آمیمزشرای مهبد   محترمانمه بم

تجارب جنسی ایمن   لذت بخش   رهایی از زور   تبعی    خشوند در ر ابط زناشمویی 
صمممممیمید را در رابطممممه ، (. تجربممممه رضمممماید جنسممممی2633،   همکمممماران 2اسممممد )هیگینممممز
کاهش تنش در ر ابط می زناشویی افزایش  (.  2631، 3)لیو   ر لور دشو می دهد   باع  

گذارنممد. عواممم  ر انممی ماننممد تعهممد  مممی عواممم  مختلفممی بممر میممزان رضمماید جنسممی تمماثیر
گمذار 3121زاده،  رفیع  میزان صمیمید زناشویی )بشارت    ز جها (.  یکمی از عوامم  تماثیر 

 (.2635، 4  همکماران اسمد )سمانچز ز جهمادر رضاید جنسمی  جمود رابطمه صممیمی بمین 

                          

1. Patres & Campbell. 
2. Higgins, J.M. 
3. Liu, E & Eoloff, M.E.   
4. Sanchez, M. 
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آشمکار سمازی   ابمراز ، تموان بمه صمورت ترکیبمی از د سمد داشمتن   عاطفمه ممی را صمیمید
کمرد ، ارتبما  جنسمی، یک ماروگی، کردن   سازگاری حم  تعارضمات   خمود پیمر ی تعریمف 

(. صممیمید بممه عنمموان توانممایی ارتبما  بمما دیگممران بمما 2635، 1فریممایرا   لنممدریپد، )اسمتولهفر
کمه فمرد بمه درجمهشمود. ایمن تعم ممی حف  فردیمد خمود بیمان کی از آن هسمتند  از ای  اریف حما

کنمد. قابلیمد شمخت در جهمد  رشد فردی برسد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقمرار 
سممطح نزدیکممی بممه ، صمممیمید بسممیار ضممرروری اسممد. مفهمموم پممردازی رایمم  از صمممیمید

، سمممیرابطمممه جن، مشمممترکهمممای  فعالید،   ایمممده هممماهممما  گمممذاری ارزش بمممه اشمممتراک، همسمممر
کمه صممیمید  کمردن اسمد. شخیمی  شناخد از یکدیگر   رفتارهای عاطفی نظیر نموازش 

کممرده قممادر اسممد خممود را بممه شممیوه کنممد    مطلمموبای  بمماتیی را تجربممه  تممر در ر ابممط عرضممه 
کنممد. رضمماید زناشممویی  نیازهممای خممود را بممه شممک  ممموثرتری بممه شممریک   همسممر خممود ابممراز 

تتری دارنممد بیشممتر باشممد یمما بممه عبممارتی قابلیممد کممه صمممیمید بممایی ز جهمماتوانممد در  مممی
، بیشممتری در مواجممه بمما مشممکالت   ت ییممرات مربممو  بممه ر ابممط خممود داشممته باشممند )پاتریممک

فراینممدهای فممردی   د  نفممره متعممددی بممه طممور مهبممد بمما  .(2667، 2ولرادفممگیوردانممو   ، سمملز
کممه از آن جملممه بهریسممتی ، سممازگاریتمموان بممه  مممی صمممیمید زناشممویی همبسممته هسممتند 

رضمماید زناشممویی   رضمماید جنسممی اشمماره ، اعتممماد، کیفیممد رابطممه، سممالمد ر ان، ر انممی
کمه ، (. یکی از نیازهای عاطفی ز ا ها2632، 3کرد ) فراسد ر ابمط تموام بما صممیمید اسمد 

ثنممایی  ، احسمماس معنمما   رضمماید از زنممدگی اسممد )ابراهیمممی، منبممع مهمممی بممرای شممادی
 (.  3126، نظری
کمه توسمط آنهما شناسماییهمایی  د اا نیز مانند هر مفهوم دیگری ویژگیاز شمود.  ممی دارد 

صمممیمید مممدا م یکممی از پممیش نیازهممای داشممتن یممک ازد اا مانممدگار اسممد. تحقیقممات 
یمممادی اهمیمممد در ایمممن زمینمممه را نشمممان داده انمممد. صممممیمید زناشمممویی   رضممماید  بسمممیار ز

1. Stulhofer, A., Ferreira, L.C. & Landripet
2. Patrick, S., Csell, J. N., Glordano, F.G., & Folard, T.R.
3. Frost, D.
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کممه  پژ هش دهنممد.  مممی بطممه معنممادار آنهمما را نشممانراهمما  جنسممی د  مت یممر مهمممی هسممتند 
کممه رابطممه صمممیمید زناشممویی   رضمماید جنسممی در زنممان  مممی ( بیممان3123نائینیممان ) کنممد 

دهد. مطالعات   تجربیمات بمالینی نشمان داده  می همبستگی متوسط   معناداری را نشان
کممه ر ابممط صمممیمی یکممی از نیازهممای اساسممی انسممان اسممد   ارضمما نشممدن آن موجممب  انممد 

کاهش رضاید از زندگی در ر ابمط زناشمویی   بمروز مشمکالت هیجمانی افز ایش تعارضات   
از شمرایط ایجماد یمک ، متاهم ی ز جهماگردد. برخمورداری از صممیمد در بمین  می   عاطفی

  (.2665، 1ازد اا پایدار اسد )کرافورد   ر دا
که در بات یکر شد نشان از اهمید دین بر مقوله رضاید جنسمی   یفی  صممیمید  تعار

که تحقیقات پیشین در ایران در رابطه با مت یر دینمداری بیشمتر ر ی  زناشویی دارد. از آنجا 
نیمماز بمه پژ هشممی در ممورد وگممونگی نقممش ، وممون سمازگاری   تعهممد انجمام شممدههایی  همؤلفم

کممه ممکممن  از آنجمماشممد.  مممی دینممداری در رضمماید جنسممی   صمممیمید زناشممویی احسمماس
که دین همیشه توصیه بمه سمازشاسد در باور عامه  مرد  کنمد   از ممردم ممی م اینگونه باشد 

کمه  ممی پمیش سمؤالاین ، سازگارتر شوندها  خواهد با شرایط   دشواری می کمه آیما افمرادی  آیمد 
برند؟ یا فقط بر اسماس دسمتورات  می دیندار هستند از ر ابط مشر ع خود لذت مورد دلخواه

کممه در زنممدگی زناشممویی هسممتندسممازند؟   یمما اینکممه  مممی دینممی بمما شممرایط ، آیمما افممراد دینممداری 
 صمیمد زناشویی دارند؟ یا طبق سفارش دین پایبند   متعهد هستند؟

آمیختگی عمیقی بما نیازهمای ر انمی داشمته بمه ، در میان نیازهای زیستی غریزه جنسی 
که کمرد. ایمن می طوری  غریمزه  توان تاثیر این خواسته را در بسمیاری از ابعماد زنمدگی مشماهده 

تاثیر غیر قاب  انکاری در زندگی زناشویی   انسجام   پایداری آن دارد. همچنین این غریمزه 
  بنیادینی در سیر به سوی سالمد   تعادل ر انی دارد   بما داشمتن ایمن مؤثر نقش سازنده   

گرفتمه   ، ویژگی ها کمه میم  جنسمی از دیگمر نیازهمای زیسمتی فاصمله  بارز   قاب  توجه اسد 
کممه 2662، 2اسممتتزآیممد ) مممی صممورت یممک نیمماز ر انممی دربممه  (. اخممتالتت جنسممی بممه هممر علتممی 

                          
1. Crawford, M., & Rhoda, U. 
2. Stets, J.E. 
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کمممه  ممممی نشمممانهممما  ایجممماد شممموند دارای پیاممممدهای منفمممی بسمممیاری هسمممتند. پژ هش دهمممد 
، جنسممی ارتبمما  تنگمماتنگی بمما مشممکالت اجتممماعی مهمم  تجاوزهممای جنسممیهای  نارسممایی

 (.  2636، 1  ریوارتد نمارو، بیماریهای ر انی   طالق دارند ) تر د
کممه بممرای نیمماز جنسممی   صمممیمید بیممان شممد ایممن مقمموتت تمماثیر ، بمما توجممه بممه اهمیتممی 

کمه آیما دینمدار  ممی را در یهن ایجاد سؤالمهمی در انتخاب فرد برای همسر دارند   این  کنمد 
کمک به ارضای نیاز جنسی به عنوان منبع لمذت کنمد؟ جمواب بمه اینگونمه  ممی بودن همسر 

کنمد ت اسؤات که در مرحله انتخاب همسر قرار دارد فکمر  که شاید جوانی  ز آن ر  مهب اسد 
که همسر دیندار بیشتر به سازش   پایبند بودن به اصول دینمی توجمه داشمته باشمد   بمه نیماز 
کممه بممرای جممواب  کممب توجممه باشممد. بممر همممین اسمماس پژ هشممگران بممر آن شممدند  جنسممی همسممر 

ان را جویا شوند. شناس ر اننواده یعنی مشاوران   ت بات نظر متخییین حوزه خاسؤات

 روش پژوهش
کیفیپ یما  سؤالبا رویکرد پدیدارشناسی مبتنی بر    انجام شدههدفمند  به ر ش ژ هش 

کممه تممالش محقممق در زمممان میمماحبه صممرفا اسممتخراا ، موضمموع هممدر اسممد بممه ایممن معنمما 
آوری شمممممده از جممممممع همممممای  از عممممممق موضممممموع اسمممممد. داده کنندگان شمممممرکدهای  پاسمممممخ
گمذاری بماز   محموری بمه بررسمی میمزان فرا انمی  کنندگان شرکد کد  استخراا شده   بعد از 
کمممه داده پرداخمممدهممما  داده جممممع آوری شمممده بمممه اشمممباع برسمممد میممماحبه همممای    تممما زممممانی 

کممرد. در ابتمدای جلسممه از محرمانمه مانممدن هویمد   اطالعممات افمراد بممه  پژ هشمی ادامممه پیمدا 
کلی اهمدار پمژ هش   بما اجمازه از آنهما  میاحبه شوندگان  اطمینان داده شد   بعد از بیان 

گردید. کاری پن  سمال یما بیشمتر  صدای سخنان ضبط  مالک ور د در این میاحبه سابقه 
کافی بمرای انجمام میماحبه نگذاشمتند  کار با خانواده که به هر دلی   قد  ها یود   افرادی را 

گذاشممته شممدند.  کنممار  کلمممهمشمماورین هممای  گفتممهتمممام از پممژ هش  کلمممه در  بممه صممورت  بممه 

1. Truudel, G., Marchand, A., & Ravart, M.
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گممذاری بمماز داده کممد  گردیممد. در  کممووکترین بخشهمما  کدگممذاری ا لیممه )بمماز( بیممان  هممای  بممه 
کدگمذاری محموری دادهنشمو ممی ممکمن شکسمته   همما  براسماس تفا تهما  د   در مرحلمه د م 

کمدهای مشمابه درنشو می با یکدیگر مقایسه   طبقه بندیها  شباهد طبقمات بما  د. سم   
گویا قرارهای  نام (. این نموع میماحبه در عمین 2660، 1ند )پولید   بکفتگر می قاب  درک   

کممافی برخمموردار اسممد   بممه میمماحبه شمموندگان ایممن فرصممد را، تمرکممز بممر موضممع  از انعطممار 
کممه بممه بخش مممی کممه از دیممدگاه آنممان دارای اهمیممد اسممد هممایی  دهممد  از موضمموع بپردازنممد 

دقیقمممممه اجمممممرا شمممممدند.  56تممممما  26در ممممممدت زممممممان بمممممین ها  میممممماحبه(. 3126، )حریمممممری
کمه شناس ر انمشاوران   ، نفر از متخییین حوزه خانواده 36شام   کنندگان مشارکد انی 

کممار ، بودنممدتهممران، عالمممه   لرسممتان ع ممو هیممد علمممی دانشممگاهای    سممابقه ونممد سممال 
کمممه  ز جهممما  هممما    بمممالینی بممما خانوادهای  مشممماوره حاضمممر بمممه همکممماری   انجمممام را داشمممتند 

 میاحبه شدند.

 ها یافته
کمه نتیجمه فراینمد تحلیم  داده کشف مفاهیب ا لیه   نظب دهی مفهومی  بمه همای  جهد 

یافته اسدهای  دسد آمده از میاحبه کیفمی از ، نیمه ساختار مطابق اصول ر ش تحقیمق 
کدگممذاری  کدگمذاری محمموری اسممتفاده شممد. جمد ل زیممر  کدگمذاری بمماز   سمم    بمماز   ر ش 

 دهد: می کدگذاری محوری را نشان

کد  های استخراج شده از محتوای مصاحبه با مشاوران و روان . مقوله1جدول  که به صورت  شناسان خانواده 
گردید در آمد و به صورت کدگذاری باز و کدگذاری محوری در این جدول    . ارائه 

 کدگذاری محوری ) ثانویه( کدگذاری باز ) اولیه(
     پایبندی ارزشی -

 رعاید ضوابط -
 اص  قرار دادن رضاید خدا ند -

کید دین  رعاید اصول مورد تا

                          
1. Polit, D.F., & Beck, C.T. 
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کدگذاری محوری ) ثانویه(کدگذاری باز ) اولیه(
 رعاید بایدها   نبایدها  -
 انجام  اجبات -
 رعاید حالل   حرام -
 دینیهای  داشتن معیار مشخت بر اساس مالک -
      ووب در زندگی داشتن وار -
کردن -      برنامه ریزی 
 داشتن انتظار بر اساس دین  -
ارتبا  بر اساس هنجارهای دینی -

داشتن قاعده   برنامه منظب در زندگی

     رعاید حقوق همدیگر -
   انتظارات همسرها  توجه به خواسته -
 توجه به نیازهای عاطفی همسر -
 توجه به نیازهای جنسی همسر  -
کردن نیازهای همسر -  برآورده 
 معنوی همسر توجه به نیازهای -
 شناخد حقوق همدیگر -
توجه به مزاا همسر در ارتبا  جنسی -

توجممه بممه ابعمماد مختلممف نیمماز همسممر   رعایممد حقمموق 
 همسر

   تعهد داشتن نسبد به همسر -
صداقد داشتن -
 فاداری به همسر -
    اعتماد به همدیگر -
رعاید اخالق انسانی -
 نداشتن تعیب -

در زندگی زناشوییپایبندی به اصول اخالقی 

 پذیرفتن دیدگاه طرر مقاب   -
فرهنگی با همسرهای  توجه به تفا ت -
 داشتن توافق با همدیگر -
   درک متقاب  همدیگر -
 تبعید   همراهی با همسر -
 عدم انتظار غیر معقول از همسر -
کلیشه ای -  نداشتن انتظارات 
کنترل بیش از حد همسر -  عدم 

کمردن های  پذیرفتن تفا ت فردی   فرهنگی   همراهمی 
 ها با  جود تفا ت
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 کدگذاری محوری ) ثانویه( کدگذاری باز ) اولیه(
یاد    ارتبا  وشمی  -  ز
 ارتبا  بدنی بات -
کالمی صحیح -  ارتبا  
 ارتبا  خوب -
 ارتبا  تسهی  شده -
کالمی بات -  ارتبا  غیر 
 کالمی خوبهای  استفاده از  ا ه -
 رابطه بهتر -
 توجه به ارتبا  مناسب با همسر -

کالمی    کالمی مناسب   درسدارتبا    غیر 

   عشق   عالقه داشتن به همدیگر -
  داشتن هوش هیجانی -
 عمیق با هب بود -
کردن در مورد همدیگر -  با عشق   محبد صحبد 
 ارتبا  رمانتیک -
 ارتبا  عاطفی -
 ارتبا  هیجانی مهبد -
کردن به هب -  برق شعف   شادی در زمان نگاه 
 ز جهاافزایش محبد در بین  -
 محبد در خانواده -
کردن به همدیگر -  فکر 

 ارتبا  عاشقانه توام با محبد عمیق

    صبر داشتن -
کردن -  گذشد 
کار مشاور با استفاده از مقوله دین -  سه  شدن 
گرفتن گذشد به  اسطه دین -  قوت 
کاری به همسر -  تحمی  نکردن 

کاسمممتی زنمممدگی بمممه خممماطر های  وشمممب پوشمممی   تحمممم  
 مبانی اعتقادی

     کاهش استرس -
 همسر به عنوان منبع آرامش -
کنار همسر -  ح  امنید در 
 مزاحب تلقی نکردن همدیگر -

 کنار هب  خانواده در  ز جهاداشتن آرامش 
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کدگذاری محوری ) ثانویه(کدگذاری باز ) اولیه(
 نقش تحکیب در ر ابط -
 آرامش در محیط خانواده -
 تشفی خاطر -
آرامش در سایه ارتبا  قانونی   شرعی -
 بازداری پرخاشگری -
   ن به پاداش اخر یامید داشت -
کارها -  توک  بر خدا در 
 آرامش معنوی -
 همراه معنوی برای همدیگر -
گاهی عرفانی - ارتبا  معنوی   

کمک به رشد معنوی همدیگر

  احترام متقاب  -
کرامد انسانی همدیگر -  حف  
 ارزش قائ  شدن برای خود -
احترام به سالیق متفا ت همدیگر -
 همدیگررفاقد داشتن با  -
 پذیرفتن پیشنه متفا ت همسر -

کنار احترام به همسر داشتن ارتبا  سالب در 

      توجه به ظاهر خود -
 جذاب بودن -
 توجه به نیازهای خود -
صمیمید با حف  خود خیوصی -

توجمممه بمممه خمممویش    ظمممایف خمممود بمممه عنممموان بخشمممی از 
 ارتبا 

کنار همدیگر -      تکام  در 
کنندهنگاه به همسر به  - عنوان تکمی  
کمال - کنار هب به سمد   حرکد در 
کردن -  کمک به همسر برای رشد 

کنار همسر کام  شدن در  داشتن باور دینی مبنی بر 

      کیفید زندگی بات -
کننده رضاید زناشویی - تعدی  
 ز جهاسازگاری  -
 سطح توقعات معقول  -
 بهانه نیاوردن در زندگی -
 زناشوییافزایش رضاید  -

کننممممده قمممموی در سممممازگاری ، دیممممن بممممه عنمممموان تعممممدی  
 ز جهارضاید جنسی   صمیمید بیشتر در زندگی 
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 کدگذاری محوری ) ثانویه( کدگذاری باز ) اولیه(
 افزایش رضاید جنسی -
 افزایش صمیمید زناشویی -
 از همدیگر دلزده نشدن -
 داشتن تفاهب بیشتر -
      انتظار داشتن از خود به جای همسر -
 توجه به  ظایف خود به جای  ظایف همسر -
 رعاید حقوق شرعی همسر -
 توجه به جلب رضاید همسر -
 رعاید حقوق اخالقی با همسر -

کمممدام  ظمممایف خمممود را بمممه  توجمممه داشمممتن بمممه اینکمممه همممر 
 درستی انجام دهند

   افرا    تفریط نداشتن -
    داشتن تعادل -
 دینی   عم  به آنهای  دانستن آموزه -
 دینیاستخراا فن   فوت ر ابط زناشویی از منابع  -
 بد آموخته نشدن مسائ  دینی -
 دینیهای  تعریف صمیمید بر اساس آموزه -

گماهی دقیمق از مسمائ  دینمی در ممورد برخمورد مناسمب  آ
 همسر با

  موفقید بیشتر  -
 اعتماد به نف  بات -
 ارتبا  شفار   ر شن با دیگران -
 قب  ازد اا، بررسی مسائ  -
 ارتبا  مناسب   درسد با دیگران -

   مناسب با دیگران مؤثر برقراری ارتبا  

   مشترکهای  داشتن ارزش -
 داشتن اهدار مشترک -
 دینیهای  متعهد شدن به ارزش -
 حساس به پرورش   تربید فرزندان -

 اشتراک داشتن در باورها   اهدار در زندگی

     توجه به زبان بدن -
 دانش در مورد ر ابط جنسی -
 مخالفدانش در مورد جن   -
 توجه به رفتارهای جنسی همسر -
 ارتباطیهای  دانستن مهارت -

گاهی از نحوه برقراری ارتبا  با همسر  آ
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کدگذاری محوری ) ثانویه(کدگذاری باز ) اولیه(
 می  هر د  نفر در ارتبا  جنسی -
 عشق آور بودن ارتبا  جنسی -
 گفتگو در مورد مسائ  جنسی -
 فقط فیریکی نبودن رابطه جنسی -
 رعاید حد د   موارد در ارتبا  جنسی -
جنسی با همسرهای  داشتن خیال پردازی -

عدم نگاه یک طرفه یا صرفا فیریکی به ر ابط جنسی

  لذت با هب بودن -
د  سویه بودن ر ابط عاطفی   جنسی   -
رسیدن به عمق ارتبا  جنسی -
 آرامش بعد از ارتبا  جنسی  -
کردن مشکالت ارتباطی   عاطفی به رابطه جنسی - سراید 
 رابطه جنسی بد ن احساس منفی ارد شدن به  -
نیاز به عشق   عالقه داشتن برای ر ابط جنسی مناسب -

کیفیمممد ارتبممما  جنسمممی   عشمممق   عالقمممه   تممماثیرآن در 
وند سطحی بودن ارتبا 
)ارتبا  عاطفی   جنسی(

    داشتن سالمد ر ان -
 نداشتن مشک  فیر لو ی -
 شخید سالب -
ابط جنسیبه صورت مفعول   فاع  نبودن در ر  -

ر انمی   عماطفی بمرای ، نیاز به داشمتن سمالمد جسممی
کیفید  رابطه جنسی با 

گاهی -    تاثیر منفی دین در صورت عدم آ
 استفاده نامناسب از دستورات دینی -
 آثار منفی نگاه سنتی به دین -
 توجه به مسائ  دینی با قرائن جدید -

گاها سموء اسمتفاده از مبمانی گاهانه    دینمی  استفاده ناآ
 آثار آن ر ی زندگی زناشویی

     ح  تعارر -
   گفتگو در مورد مشکالت -
قاطعید داشتن در برخورد با مسائ  -

 نحوه صحیح برخورد با مسائ    مشکالت زندگی
کاهش مشکالت زندگی(دهنده  )دینداری  به عنوان 

 گیری نتیجهبحث و 
افمراد متخیمت در اممر مشماوره  های  نظمرات   دیمدگاه پژ هش حاضر بما همدر بررسمی

ر انممممدرمانی ازد اا   خممممانواده دربمممماره وگممممونگی نقممممش دینممممداری در رضمممماید جنسممممی  
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گرفتممه اسممد کیفممی همممه داده .صمممیمید زناشممویی انجممام  ممما را بممه ایممن نتیجممه همما  تحلیمم  
گممر در زمینممه ر ابممط جنسممی   نیممز  مممی سمموق گممذار   تسممهی   کممه دینممداری عمماملی تمماثیر  دهممد 
به شر  آنکه دینمداری بمه معنمای " اقعمی" آن ، باشد می صمیمید زناشوییهنده د افزایش

 تفسیر   اجرا شود. 
کممه شممفیع آبممادی   همکمماران ) ( تحممد 3120ایممن پممژ هش بمما قسمممتی از نتممای  تحقیقممی 

کیفی نقش تعهد ممذهبی بمر ر ابمط    میمزان رضماید زناشمویی انجمام    ز جهماعنوان بررسی 
کممه مممذهب نقمم ش مهبتممی در بهبممود رابطممه جنسممی   افممزایش رضمماید زناشممویی نشممان دادنممد 

کممه زهممرا احمممدی ) مممی هممب سممو، دارد ( بمما عنمموان پممیش بینممی تعهممد 3125باشممد. در پژ هشممی 
کممه بممین ، زناشممویی بممر اسمماس دینممداری   صمممیمید زناشممویی انجممام داده بممود نشممان داد 
کمه دینداری   صمیمید با تعهمد زناشمویی رابطمه مهبمد  جمود دارد   ه کمرد  مچنمین بیمان 

کننده قوی برای تعهد زناشویی هسمتند. های  مت یرهای دینداری   صمیمید پیش بینی 
فممر   همکمممار  کننمممده قمموی تممری اسمممد. خمموش دینمممداری پممیش بینممی، از بممین ایممن د  مت یممر

کممه بممین میممزان دینممداری   سممازگاری زناشممویی رابطممه مهبممد معنممادار 3125) ( نشممان دادنممد 
کمه دینمداری بما رضمماید از 3123زاده میمنمدی   همکمار ) جمود دارد. حماجی  کردنمد  ( بیمان 

زندگی رابطه مهبد دارد   ابعاد عاطفی   مناسکی بیشترین ارتبما  را بما رضماید از زنمدگی 
کمه بیمانگر اهمیمد   تمثثیر دیمن بمه ویمژه  دارند  لی رابطه بین ابعاد پیاممدی ) ابعماد پیاممدی 

کنتممرل کنتممرل در نممی خممدا در زنممدگی اسممد از طریممق  حمایممد بیر نممی   ، اجتممماعی بممه ویممژه 
 هنجار بخشی اسد(اعتقادی با رضاید از زندگی رابطه معناداری نشان نداد. 

کممه بشممارت   رفیممع زاده ) کارمنممدان شممرکد نفممد  366( بممر ر ی 3121درپژ هشممی  نفممر از 
تحد عنوان پیش بینی سطوک رضاید جنسی   سمازگاری زناشمویی بمر اسماس مت یرهمای 

بممه ایممن نتیجممه دسممد ، تعهممد   صمممیمید   دانممش   نگممرش جنسممی انجممام دادنممد، شمم لی
کمه صممیمید بیشمترین سمهب را در پمیش بینمی رضماید جنسمی   تعهمد بیشممترین ، یافتنمد 

کیمانی ) ممی سهب را در سازگاری زناشویی ایفا کمه بمین 3121کنمد. رضمازاده    ( نشمان دادنمد 
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کیفید زندگی   تعهد زناشم ویی بما صممیمید زناشمویی ارتبما  مهبمد  رضاید جنسی   
 معنادار  جود دارد. 

کمممه در بمممین دبیمممران3123پمممژ هش حاضمممر بممما پمممژ هش دانمممش   همکمممار ) شمممهر متثهممم   ( 
کمه سمازگاری  می دشد انجام شده اسد ناهمسو پاک باشد. نتمای  پمژ هش آنهما نشمان داد 

از افممراد بمما تر  پممایین، زناشممویی در حیطممه ر ابممط جنسممی در بممین افممراد بمما نگممرش مممذهبی بممات
گمماهی  کمه ایمن افممراد بمه دلیم  عمدم آ نگمرش ممذهبی متوسمط   پمایین بممود   نتمای  نشمان داد 

داننمد  می ر ابط جنسی را امری منفی   ناشایسد، نادرسدهای  کافی یا دقیق   نیز آموزش
کردن درباره آن را اممری زشمد   ناپسمند قلممداد ممی کمه ایمن نگمرش اثمری ، کننمد   صحبد 

منفممی بممر زنممدگی زناشممویی   ر ابممط آنهمما داشممد.  لممی داشممتن باورهممای مممذهبی باعمم  حمم  
کننمممده در حممم  اختالفمممات زناشمممویی داشمممد. ای  تعارضمممات خمممانوادگی   نقمممش تعمممدی  

 3اورتینگممممال    نسممممتیوگن، (3226  همکمممماران )2( مارگممممارت2663) 1سممممولیوانهممممای  پژ هش
کمممه بمممین دینمممداری   ممممی همگمممی نشمممان، (2660) رضممماید زناشمممویی رابطمممه مهبمممد    دهنمممد 

کمه بمین دینمداری   2636) 5(   رامما2662  همکماران ) 4معنادار  جمود دارد. دافمی کرنمد  ( بیمان 
( 2661) 6زریارضاید از زندگی رابطه مهبد معنادار  جمود دارد. نتمای  تحقیمق ممک نیم    بم
که ارتبا  جنسمی بمه صمورت مهبمد بما رضماید از رابطمه   رضماید ز نمدگی رابطمه نشان داد 

کمه رضماید جنسمی2631دارد. لیو   ر لور )  صممیمید زناشمویی را افمزایش، ( نشان دادند 
کممه صمممیمید   2661  همکمماران )7دهممد. همچنممین وونممگ مممی ( بممه ایممن نتیجممه رسممیدند 
کمه  ممی بر رضاید جنسی تماثیر ز جهاتعهد  گمر ایمن مطلمب اسمد   گذارنمد. هممه اینهما بیمان 

کدام بر دیگمر رضاید جنسی   صمیمید زنا کامال جدا از هب نیستند   هر  شویی د  مقوله 

1. Sullivan, T.

2. Margaret, G.
3. Orathinkal, J. & Vansteewegen, A.
4. Duffy, D.
5. Raman, R.
6. Macneil, S. & Byers, E.S.
7. Cheung, S.Let al.
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کم م  ) اگذارد. این مطلب با پمژ هش پم می تاثیر نسبتا مستقیب کرافمورد   ور دا ، (2661ترز   
 باشد.  می ( همسو2635(   لندریپد   استولهفر )2665)

که  پژ هش بیاناین ان در شناس ر اننظر مشاورین    دین بمرای کننده این مطلب اسد 
کمممردن درسمممد بمممه  ر ابمممط زناشمممویی   مشمممکالت آن راهکمممار دارد   ایمممن مشمممر   بمممه عمممم  
گر این دستورات بد تفهمیب شمده یما ممورد سموء اسمتفاده یکمی یما همر  دستورات دینی اسد   ا

گیرد ز جهاد ی   ممکن اسد آثار بسیار مخربی ر ی ر ابط داشته باشد. ، قرار 
که کردنمد اینکمه بیش از  در پژ هش حاضر آنچه  همه متخییین خمانواده بمه آن اشماره 

کننمده بمه همسمر خمود، گذارنمد ممی دیندار به همسر خمود احتمرام یز جها  بمه عنموان تکمیم  
بمه رابطمه جنسمی ، عاطفی   جنسی طرر مقاب  توجه دارنمد، به نیازهای معنوی، نگرند می

گذشمممد   ، دکننمممد   نسمممبد بمممه همممب تعهممم نممممی صمممرفا بمممه عنممموان یمممک عمممم  فیریکمممی نگممماه
کمک ز جهاصمیمید بیشتری دارند. دینداری  کنمار همب بمه آراممش  می به آنها  کمه در  کنمد 

که در قبال همسر   خانواده دارنمد ، برسند به حقوق همسر خود احترام بگذارند    ظایفی را 
، این افراد دارای درک متقابم    هممدلی هسمتند، را به صورت بهتری انجام دهند. به عال ه

احبه یممهممدیگر اعتمماد دارنمد   بمین آنهما نموعی رفاقمد  جمود دارد. بمه نظمر تعمدادی از مبمه 
کالمی مناسب تری دارند   تفا ت، شوندگان کالمی   غیر  فمردی   همای  افراد دیندار ارتبا  

پذیرند   در زمان به  جمود آممدن مشمک  از توانمایی بهتمری بمرای حم   تر می فرهنگی را راحد
کردنمد، اینکمه دینمداری  نکتمهشموند.  یمم تعارر بهره مند کمه متخییمین بمه آن اشماره  ای 

کنمد    ایمن اممر موجمب پیشمرفد فراینمد درممان در  کار مشاور   درمانگر را تسمهی  می ز جها
کمردن بمه اعقایمد دینمی خمانواده  می ز جها شود. بنمابراین توجمه بمه بعمد دینمدار بمودن   عمم  

 امری ضروری اسد. شناسان خانواده برای مشاوران   ر ان

 پیشنهادهای پژوهشو  ها محدودیت

تماثیر ها  ممکن اسد نظمر   شخیمید پژ هشمگر در انجمام تحلیم  یافتمه ر این پژ هشد
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ت جهمممد دار نباشمممند   نظمممرات شخیمممی سمممؤاتهمممر ونمممد تمممالش شمممد تممما ، گذاشمممته باشمممد
کننمممده در تفسمممیر داده کمممه دا طلمممب بودنمممد هممما  میممماحبه  نقشمممی ایفممما نکند.متخییمممینی 

کردنمدن عمادی  یز جهماکمه احتممال دارد در ممواردی بما نظمر بسمیاری از ، ظرات خمود را بیمان 
نموع ، از نظمر جنسمیتی کنندگان بما توجمه بمه تنموع نسمبی شمرکد، متفا ت باشد. با این حال

رسمد نظمرات ایشمان در صمنف    رتبه علمی دانشمگاهی بمه نظمر منیمفانه ممی، تجربه عملی
ک مشممماوران   ر ان از ای  شمممور  جمممود داشممممته باشمممد. در ایمممن پمممژ هش نظمممر عممممدهدرممممانگران 

کممه در تعمممیب نتممای  بایممد محتمما  بممود. البتممه یکممر ایممن نکتممه نیممز ، متخییممین بررسممی شممد
کممه ماهیممد عمممق بخشممی   جزئممی نگممری در اسممتخراا مفمماهیب   تحلیمم   ضممروری اسممد 

کمبها  داده کیفمی تما حمد دی ایمن محمد دید را  کیمد  کنمد.  علمی رنمگ ممی در رویکرد  رغمب تا
ممکممن اسممد میمماحبه شمموندگان هنمموز ، مکممرر بممر رعایممد اصمم  رازداری توسممط پژ هشممگران

کمردن  نگرانی هایی درمورد بازخورد یا یهنید همکاران پژ هشگر داشته باشند. برای مرتفمع 
کممه هممی  نمموع ، ایممن مسممئله احتمممالی بهتممر اسممد از افممرادی بممرای میمماحبه اسممتفاده شممود 
پژ هشگران نداشته باشند. همکاری   یا آشنایی با

کمار شمود   نظمر آنمان در بماره هما    خانواده ز جهماشمود ایمن موضموع ر ی  پیشمنهاد ممی نیمز 
گیردهای  سؤالمت یرها    شمود در ممورد ایمن موضموع  یشمنهاد ممی. پپژ هش مورد بررسی قرار 

کیفمممی( صمممورت بگیرد. ضممممنا تحقیقمممات بیشمممتری از جملمممه تحقیقمممات آمیختمممه )کممممی   
کننمد ممدلی  شود پژ هشگران با استفاده از یافته اد میپیشنه همای غنمی ایمن تحقیمق تمالش 

کنند. علمی از مت یرهای مورد بررسی تبیین 

 سپاس و قدردانی
که بما  جمود مشم له  فمرا ان شخیمی   شم لی های  بدین  سیله از تمامی متخییانی 

گذاشته   در این پژ هش همکم گرانبهای خود را در اختیار ما  کممال تشمکر  قد  کردنمد  اری 
گممذاری  یممب. بممد ن شممک نظممر اسمماتید محتممرم بسممیار ارزشمممند   راهگشمما بممرای خممدمد  را دار

باشد. می ایرانیهای  موثرتر به خانواده



 7279 تابستان، 55شماره ، 79جلد ، پژوهشهای مشاوره .............................................................................. 785

 

 منابع 
 کر.، پ، ابراهیمی (. بررسی تاثیر آموزش غنی سازی ارتبا  بر افمزایش صممیمید 3126ع. )، نظری، ب.، ثنایی یا

کردستانهر د  شاغ . ی ز جها  .17-51 5شماره، 30دوره:، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 
 (. بررسمممی تممماثیر ز ا درممممانی مبتنمممی بمممر نظریمممه 3112م.)، شممماه سمممیاه.، س، بطالنمممی.، ر، بهراممممی.، ا، احممممدی

، 32دوره:، دلبسممتگی بممر سممبک دلبسممتگی   صمممیمید جنسممی ز جممین شممهر اصممفهان. اصممول بهداشممد ر انممی
 .520-161، 2شماره

 (. پیش بینی تعهد زناشمویی بمر اسماس دینمداری   صممیمید زناشمویی. هممایش بمین المللمی 3125)، ز.احمدی
 ی   فرهنگ زندگیشناس ر ان

 (. نقمممش زنمممدگی ممممذهبی در رضمممایتمندی زناشمممویی ز جمممین. موسسمممه آمممموزش   پمممرورش اممممام 3125ا.)، امرایمممی
 خمینی)ره(.

 سمممطوک رضممماید جنسمممی   سمممازگاری زناشمممویی براسممماس (. پمممیش بینمممی 3121.)، برفیمممع زاده.ع.، م، بشمممارت
 .  13-50. 3شماره، 1دوره:، ی خانوادهشناس ر انصمیمید   دانش   نگرش جنسی. ، تعهد، مت یرهای ش لی

 کبری گریده3115)، م. ا.حاا علی ا جموان(. ی ز جهمااز رهنمودهای مقمام معظمب رهبمری بمه ای  (. مطلع عشق) 
 واپ پنجب.، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 (. رابطمممه عمممم  بمممه باورهمممای دینمممی   رضممماید از زنمممدگی در بمممین 3112) .م، برغممممدی.، م، حممماجی زاده میمنمممدی
 . 31سالمندان. سالمند شماره 

 کیفممی. تهممران: انتشممارات دانشممگاه آزاد اسممالمیهممای  (. اصممول   ر ش3126)، ن.حریممری    وم احممد علمم، پممژ هش 
 تحقیقات

 واپخانه هدر تهران.، واپ د م، ر(. تفسیر نو3175)، م.خرم دل 
 (. بررسممی رابطممه بممین دینممداری بمما سممازگاری زناشممویی)مطالعه ممموردی: زنممان3125)، م.یلممواری. ر.، غ، خمموش فممر 

گرگان(. فیلنامه علوم اجتماعی شماره متثه    .01ساکن شهر 
 برسممازگاری زناشممویی دبیممران(. تمماثیر نگممرش مممذهبی   هیجممان خممواهی 3126).ز، کرمممانی مامازنممدی.، ع، دانممش 

 .322-315، 1شماره، 7دوره:، شهرستان پاکدشد. مطالعات ر انشناختیمتثه  
 کیفیمممد زنممدگی بمما صممممیمید 3121) .ق، کیممانی.، گ، رضممازاده (. رابطممه رضممماید جنسممی   تعهممد زناشممویی   

کارمندان کنفمراس بمین المللمی متثه   زناشویی  نموآوری   تحقیمق در شرکد تجمارت الکتر نیمک پارسمیان تهمران. 
، علوم انسانی   مطالعات فرهنگی اجتماعی. قب مرکمز مطالعمات   تحقیقمات اسمالمی سمورش حکممد مرت موی

 انجمن علمی ارتباطات   تبلیغ حوزه علمیه.
 (. تماثیر آمموزش سمبک زنمدگی 3122) .م، شهد سمد.، م، حسین آبادی.، ع، اعتمادی، ا.، احمدی.، ا، رضایی

ک  1شماره، 2ید بر نظام خانواده بر صمیمید ز جین اراک. مطالعات ر انشناختی دوره:اسالم محور با تا
 کیفی نقش تعهد مذهبی بر ر ابط جنسمی ز جمین   میمزان رضماید 3120) .ع، نائینی.، ع، شفیع آبادی (. بررسی 



789 ............................................. ...و یجنس تیرآا در یندارید نیشدرباره  درمانیران ݜ روان و ورانمشا دگاهید

کنفراس بین المللی علوم اجتماعی  ی.شناس ر انتربیتی علوم انسانی   ، زناشویی. 
 قب: مؤسسة آل البید)ع(.  . سائ  الشیعة .(.. قمه ٩٠٤١عاملی، محمد بن حسن )شیخ حر
(. نظام حیات خانواده در اسالم. تهران: انتشارات انجمن ا لیا   مربیان.3121) ، ع.قائمی 
( 3567کلینی، محمد بن یعقوب .)تهران: دار الکتب اتسالمیهالکافی ..
(. رابطمممه صممممیمید   رضممماید جنسمممی بممما سمممالمد عممممومی   بهریسمممتی 3123)، ا.نیمممک آدیمممن. ر.، م، نائینیمممان

 .7شماره 36دوره:، جنسیتی   سنی. تحقیقات علوم رفتاریهای  بررسی تفا ت، شخیی

 Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values

and their marital satisfaction .Journal of American Science , ( 6: (132-137).
 Butzer, B. & Campbell, L. (2008). Adult attachment sexual satisfaction and

reltionship satisfaction: a study of married couples. Personal Relationship,

15,141- 154.

 Call, V & Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital stability. Journal

for the Scientific Study of Religion; 36, 382–392.

 Crawford, M. & Rhoda, U. (2004). Women and gender: A feminist psychology.

4thedition. New York, N.Y., USA: McGraw-Hill.

 Chang, S. L. (2008). Family background and marital satisfaction of newlyweds.

Generational transmission of relationship interaction patterns. Unpublished

Master’s Thesis, California State University.

 Duffy, Ryan D, Trisha L Raque-Bogdan & Michael F. Steger, (2009). “Students

in Transition: Life Satisfaction Predictors of Incoming College Students.

www.counseling.umd.edu/Infodata/lifesatpredictors

 Demaris, A, Mahoney, A, Pargament, KI. (2010). Sanctification of marriage of

marriage and general religiousness as buffers of the effects of marital inequity. J

FAM Issues; 31(10): 1255-78.

 Frost, D. M. (2012). The narrative construction of intimacy and affect in

relationship stories: Implications for relationship quality, stability, and mental

health. Journal of Social and Personal Relationships, 30, 247-269

 Goldenberg, H. & Goldenberg, I. (2012). Family Therapy: An overview. Los

Angeles: Thomas Brooks/Cole.

 Higgins, J.M., Mullinax, M., Trussell, J., Davidson, J.K. & Moore, N.B. (2011).

Sexual satisfaction and sexual health among university students in the United

States. American Journal of Public Health Higgin et al, 101:9

 Hunler, O, S. & Gencoz, T, I. (2005). The effect of religiousness on marital

satisfaction: testing the mediator role of marital problem solving between

religiousness and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy; 27(1),

123-136.

 Lawrance, K & Byers, E. S. (1995). Sexual satisfaction in long-term

heterosexual relationships: The interpersonal exchange model of sexual

satisfaction. Personal Relationship, 2, 267-285.

 Locke, H. J. & Williamson, R. C. (1958). Marital adjustment: A factor analysis



 7279 تابستان، 55شماره ، 79جلد ، پژوهشهای مشاوره .............................................................................. 785

 

study. American Sociological Review, 23(5), 562-569. 

 Liu, E. & Roloff, M. E. (2015). To avoid or not to avoid: When emotions 

overflow. Communication Research Reports, 32, 332339. 
 MacNeil, S. & Byers, E.S. (2005). Dyadic assessment id sexual self-disclosure 

and sexual satisfaction in heterosexual dating couples. Journal of Social and 

Personal Relationships, 22. 
 Mahoney, A. (2005). Religion and conflict in marital and parent child 

relationship. Journal of Social Issues; 61(4), 689-706.    
 Margaret, G. Dudley, and Frederic, A. & Konsinski, J. (1990). Religiosity and 

marital satisfaction: A research   note. Review of Religiosity Research.  32(1); 

78-86. 
 Orathinkal, J. &Vansteewegen, A. (2006). Religiosity and Marital satisfaction. 

Contemporary Family Therapy, 28; 497-504 

 Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. & Follerud, T.R. (2007). Intimacy, 

differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The 

Family Journal, 15; 359- 367. 

 Polit, D. F. & Beck, C. T. (2006). Essentials of Nursing Research. Philadelphia: 

Lippincott Co. 

 Raman, Jerode R (2010) Correlates of tertiary student life satisfaction A thesis in 

Master of Applied Psychology in The University of Waikato. 
 Sullivan, T. (2001). Understanding the relationship between religiosity and 

marriage: an investigation of the immediate and longitudinal effects of religiosity 

on newlywed couples. Journal of Family Psychology, 15, 610-628. 
 Sanchez Fuentes. M, Santos Iglesias. P, Sierra J. C. (2014). A systematic review 

of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psychology, 

14(1): 67- 75. 

 sv[hd o,na,k kdsjknJE, (2002). Hammons SA. Gendercontrol, and marital 

commitment. Jounal of Family Issues; 23:3-25. 

 stulhofer, A., Ferreira, L. C. & Landripet, I. (2014). Emotional intimacy, sexual 

desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. Sexual and 

Relationship Therapy, 29, 229-244. 

 Trudel G., Marchand, A., Ravart, M., Aubin, S. Turgeon, L., Fortier, P. (2010). 

The effect of a cognitive-behavioral group treatment program on hypoactive 

sexual desire in women. Sexual Relationship Therapy. 16(2):167-75. 

 



ی شناخت روانرابطه معنی زندگی و بهزیستی 
 1با تمایل به ازدواج در دانشجویان

4، منیره نسیمی3، محمد مصطفوی2هدی هالکویی

21/36/3120_ تاریخ پذیرش:  0/1/3120تاریخ دریافد: چکیده

ی بنا تماین  شنناخت روان: این پژوهش با هدف بررسی رابطه معنی زندگی و بهویسنتی هدف
: پژوهش حاآر از نو  همبستیی بنود. روشبه ازدواج در دانشجویان صورت گرفته است. 
کلینه دانشنجویان مجنرد  واحند ) سناله دانشنیاه آزاد اسنالمی 28تنا  75جامعه آماری شنام  

گیننری در دسننترم  نفننر نمونننه بننه روش نمونننه 725باشنند. از ایننن جامعننه  مننی تهننران جنننو (
انتخا  شدند. ابزار پژوهش شام  پرسشننامه محینو سناخته تماین  بنه ازدواج، پرسشننامه 

(، پرسشننننامه رغبنننت بنننه ازدواج و پرسشننننامه معننننی 7775) بهویسنننتی روان شنننناختی ریننن 
نتنایج تحلین  همبسنتکی نشنان داد  :ها یافتیه( بوده است. 3225) زندگی استییر و همکاران
 ی فی  با وجود معنا در زندگی ارتبا  معنی داری داشتشناخت روانکه نمره ک  بهویستی 

(28/2>P امنننا بنننا جسنننتجوی معننننا در زنننندگی و تمایننن  بنننه ازدواج همبسنننتیی معننننی داری )
معنای زندگی، جسنتجوی معننی  های (. تمای  به ازدواج با خرده مییامP<28/2) نداشت

طبنو نتنایج بنه دسنت  :گیری نتیجیه ی نیز رابطه معنی داری نداشت.شناخت روانو بهویستی 
تواند موجر افزایش معنا در زندگی  می ی در افرادشناخت روانآمده افزایش سطح بهویستی 
 ی ندارد.ت  یرشود اما بر تمای  به ازدواج 

 ی، تمای  به ازدواجشناخت روانویستی معنی زندگی،  به های کلیدی: واژه

کارشناسی ارشد برگرفته از پایان.  1 .نامه 
 .تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی  احد تهران جنوب،، مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد  :نویسنده مسئول(. )2

hoda.holakouie@yahoo.com 

 mostafavi90@gmail.com، ایران.دکتری مشاوره ش لی، دانشگاه اصفهان. 3

mn.nasimi83@gmail.com ، ایران.ی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی  احد علوم  تحقیقات تهران آموخته دانش. 4
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 مقدمه 

کمه انسمان بایمد انمر ی عقالنمی خمود  می نشانها  در قرن بیسد   یکب، پژ هش که  دهند 
کنممد. در آغمماز پژ هش هممای مهبممد تجربممه را صممرر جنبممه بیشممتر بممر هیجانممات منفممی همما  اش 

  1شمممادکامیماننمممد اضمممطراب   افسمممردگی تمرکمممز داشمممد تممما بمممر هیجانمممات مهبمممد ماننمممد 
های مهبد سالمد را نادیمده  ان   محققان سالمد ر ان جنبهشناس ر ان. اغلب 2رضاید
(. در سالیان اخیر رویکمرد آسمیب شمناختی بمه مطالعمه سمالمتی 2631 3ینی،ئر ) گرفتند می

کمه سمالمتی را بمه عنموان نداشمتن  گرفته اسد. بر خمالر ایمن دیمدگاه  انسان مورد انتقاد قرار 
های جدید به خوب بودن بمه جمای بمد بمودن یما بیممار بمودن  کند، رویکرد بیماری تعریف می

کید می شادابی، نشا ، احساس خوشبختی   داشمتن  (.2635، 4فلتون   جویید) کنند تث
کمه در سمایه تندرسمتی   سمالمد ر انمی معنا در زندگی یکی از موهبد بمه  5های الهی اسد 

همما اعطمما شممده اسممد، عممال ه بممر آن، سممالمد ر انممی یکممی از مهمتممرین عواممم  مممؤثر در  انسممان
 (.2661، 6مایرز) شود ها محسوب می ارتقاء   تکام  انسان

کممه زنممدگی انسممان وگونمه شممکوفا مممیناسممش ر انتمرکمز  شممود   بممه  ی مهبممد بممر ایمن اسممد 
یکممممرد موجممممب شممممد 2667، 7نایدر   لمممموپزسمممما) رسممممد هممممایش مممممی پتانسممممی  (. ایممممن ت ییممممر رو

گممر ه در توصممیف   تعریممف سممالمد ر انممی بیشممتر از اصممطالک بهریسممتی شناسمم ر ان ان ایممن 
کننممدشممناخت ر ان کممه بیشممتر دارای بممار مهبممد اسممد اسممتفاده  کسممی دارای ی  . از ایممن منظممر 

کممه ویژگممی ی تلقممی مممیشممناخت ر انسممالمد  هممای  هممایی ماننممد عممزت نفمم ، ارتبمما  شممود 
گسممممترده، احسمممماس خودکارآمممممدی   حمممم  اسممممتقالل دارد. مفهمممموم بهریسممممتی  اجتممممماعی 

کمار ممیشناس ر انی به عنوان  ا ه سالمد یهن عمومی در تحقیقات شناخت ر ان  ر د ی بمه 

                          
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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 (.  2631، 1پدر تی)
گرومه زمینمه  تالش گرفتمه،  گذر از الگوهمای سمنتی سمالمتی صمورت  که در جهد  هایی 

نممه صممرفًا نبممود بیممماری( فممراهب ) تزم را بممرای تلقممی سممالمد بممه عنمموان حممالتی از بهریسممتی
کافی نیسد کمه  (. بمه2632، 2ینیئرافانلی   ر ) ساخته، اما  طمور خالصمه، بما  جمود اهمیتمی 

گممذاری  هممای ر انممی دارد مسممئله بیممماری کب بممر سیاسممد  کممه تفکممر حمما ، زمممان آن رسممیده 
کنمد   دیمدگاه سرمایه تمری بمر یهمن ممردم   همای مهبمد گذاری در حوزه سمالمد ر انمی ت ییمر 

ی  شممناخت ر انهممای بهریسممتی  متخییممان غالممب شمموند. از یممک طممرر پیچیممدگی مؤلفممه
که نباید به سادگی از آن  گذشد   از طرفمی وند بعدی بودن آن از جمله موضوعاتی اسد 

ای  دیگممر تشممکی  خممانواده   آممماده سممازی افممراد بممرای ور د بممه زنممدگی مشممترک در هممر جامعممه
ای اسممد. لممذا بررسممی بهریسممتی ر ان شممناختی، معنممای زنممدگی افممراد  دارای اهمیممد ویممژه

گریزان از ازد اا   درک ر ابط مرتبط با آن از حساسید مهمی برخوردار اسد. خواهان   
کلمممی فمممرد از زنمممدگی خمممویش، بهریسمممتی یه یمممابی مهبمممد   رضممماید  نمممی بمممه عنممموان ارز

کوکممو   ) مفهمموم پممردازی شممده اسممد 4  نبممود عاطفممه منفممی 3همچنممین  جممود عاطفممه مهبممد
کیفیمممد 2631 5ونن   پمممولکینن،لتممما یمممابی یمممک فمممرد از  کلمممی بهریسمممتی یهنمممی ارز (. بمممه طمممور 

گمماهی هممای فممرد در  ا ارزشمممندیهمما   سممایر مسممائ  فرعممی مممرتبط بمم همما، ارتبمما  تجربیممات، آ
ی عبارت اسمد از بمه قابلیمد شناخت ر ان(. در  اقع بهریستی 2633، 6ا ان ) حیات ا سد

کممه نقطممه عطممف شممک    رشممد گیری  رسمماندن اسممتعدادهای نهفتممه افممراد در سممنین جمموانی 
 (.3125،   همکاران یویگقمری ) استعدادهاسد

بهریسممتی هیجممانی بممه احسمماس ی، شممناخت ر انبممه عبممارت دیگممر در مقابمم  بهریسممتی 
گفمد فرآینمدهای بهریسمتی هیجمانی بما ت یمر   تحمول در  ممی شمود   ممی بهریستی اشاره تموان 

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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مهبمد های  یابند. افراد با احساس بهریستی بات، هیجان می سراسر دوره ی بررگسالی ت ییر
یمممدادها   حممموادی  ممممی بیشمممتری تجربمممه گذشمممته، آینمممده خودشمممان، دیگمممران   رو کننمممد. از 

یابی مهبتی دارند   آنها را خوشایند توصیف کمه افمراد بما  ممی پیرامونشان ارز کننمد، در حمالی 
کمرده   هیجان یمابی  منفمی ماننمد همای  احساس بهریستی پایین موارد مذکور را نامطلوب ارز

 (.3121،   بخشایش نریمانی) کنند می اضطراب   افسردگی بیشتری را تجربه
شممش مؤلفممه شممام  زنممدگی هدفمنممد، رابطممه مهبممد بمما شممناختی دارای  بهریسممتی ر ان

دیگران، رشد شخیی، پذیرش خود، خودمختاری   تسلط بر محیط اسد )نلسمون، فمولر، 
یمف (. بنابراین مطابق مدل بهریسمتی ر ان2635 ،1ووی کامم  (3212) 2شمناختی ر تمرین  کمه 

 باشد:  نظریه در این زمینه اسد دارای شش مؤلفه می
 تن یک نگرش مهبد درباره خود.( پذیرش خود: داش3
 ( خودمختاری: احساس شایستگی   توانایی در مدیرید محیط پیرامون فرد.2
گمرم   صمادقانه بما دیگمران   توانمایی د سمد 1 ( ارتبا  مهبد با دیگمران: داشمتن ر ابمط 
 داشتن.
کلی، مقاصد   ح  جهد5  گیری در زندگی. ( هدفمندی در زندگی: داشتن اهدار 
همای محیطمی مناسمب بما شمرایط  محمیط: توانمایی انتخماب یما ایجماد بافمد ( تسلط بمر1

 ر انی خویش. 
 ( رشد شخیی: تحول مدا م نیر های بالقوه خویش.0

ی افمراد شناخت ر انهای اصلی در بح  سالمد  به عنوان یکی از مؤلفه 3معنای زندگی
( ارائممه شممده 3221) 4تممرین تعمماریف معنمماداری توسممط فرانکمم  مطممرک اسممد، یکممی از معممر ر

که انسمان بمه فعالیمد پمردازد، بما  اش ممی همای ممورد عالقمه اسد.  ی معتقد اسد هنگامی 
پردازد   یما بمه داممان طبیعمد پنماه  کند، به تماشای آثار هنری، ادبی می دیگران مالقات می

                          
1. Nelson, S. K., & Fuller, J. K., & Choi, I. 
2. Reyf, D. 
3. The meaning of life. 
4. Frankl, v. 
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اش به یک منبع تیزال پیونمد  کند،  جود   هستی برد،  جود معنا را در خود احساس می می
گسمترده   قابم  اتکمایی ماننمد  گماه خورده اسد   خمود را متکمی بمه وهمارووب   تکیمه همای 

کمرده اسمد ممی مذهب، فلسفه کمه بمرای زنمدگی انتخماب  یابمد    بینمد، معنما را در ممی همایی 
نظمممران  (. بعمممد از فرانکممم  صممماحب3122زاده،  رحیممممی   سممراا) کنمممد همما را احسممماس ممممی آن

کرده  های مختلف آن را مورد مطالعه قرار دادنمد   زنمدگی    جنبهدیگری هب معنا را تعریف 
داننمد تمما یمک منبممع نهمایی از باورهمما. بممه  دار را بممه عنموان یممک فرآینمد باورهممای فمردی مممی معنما

همممای بیشمممتری بممماور داشمممته   متعهمممد باشمممد  اعتقممماد ایمممن پژ هشمممگران هرومممه فمممرد بمممه ارزش
که زندگی احساس می  1(. بامیسمتر3125یماری، ) ردار اسداش از معنای بیشتری برخو کند 

که از یک زندگی معنادار برخموردار  ( معتقد اسد هنگامی فرد می3223) کند  تواند احساس 
که وهار نیماز ا  بمه معنما، ارضماء شمده باشمد؛ ایمن وهمار نیماز عبمارت انمد از: هدفمنمد  اسد 

کارآمدی هما  از ارزش ای برخموردار بمودن از مجموعمه   کنتمرل ،بودن جهد زندگی، احساس 
کنش کنمد   جمود یمک مبنما که بتواند به  سیله آن  بما ثبمات   اسمتوار بمرای  یهایی را توجیه 

 داشتن نوعی ح  مهبد خود ارزشمندی.
که ی در شمناخت ر انتواند با معنمای زنمدگی   بهریسمتی  می یکی از مهمترین مت یرهایی 

کممه  در دسممترس نشممان مممیافممراد ارتبمما  داشممته باشممد، تمایمم  بممه ازد اا اسممد. شممواهد  دهممد 
گون بممه طممور متوسممط حممداق  یممک بممار در طممول  گونمما متجمماوز از نممود درصممد جمعیممد جوامممع 

کممرده (. از طرفممی مطالعمممات اجتممماعی نیمممز نشمممان 3122زاهمممدی، ) انمممد زنممدگی خمممود ازد اا 
کمه مفهموم   همدر ازد اا در جواممع ابتمدایی   متممدن در نظمام می همای مختلمف از  دهند 

(. میم  بمه داشمتن 3122مهری نژاد، ) کلی متفا ت اسد  های اعتقادی به   آییننظر ادیان 
کممه همممواره در دوره فرزنممد   تممدا م نسمم ، انگیممزه هممای مختلممف  همما   اهممدار مهمممی اسممد 

 (.3125نیا،  کیهان) تاریخی موجب ازد اا   تشکی  خانواده شده اسد
ینو نویسمد بعمد از  ممی «ان بمه ازد ااتمایم  جوانم»در تحقیقی با عنوان  3222در سال  2گار

1. Baumeister.
2. Guarino.M.
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تمرین تیممیب همر فمرد در زنمدگی اسمد   عمواملی نظیمر میمزان  اتمام تحیمیالت، ازد اا مهمب
زنمممدگی، عالیمممق آموزشمممی   تحیمممیلی از جملمممه عمممواملی   طمممالق در جامعمممه، اهمممدار دوره

کممه بممه تمایمم  فممرد نسممبد بممه ازد اا اثممر مممی کممه هسممتند   گذارنممد. تمایمم  آمممادگی فممرد بممه ایممن 
دهممد، تعریممف  نسممبد بممه یممک شممخت، شممیء، یمما حادثممه پاسممخ مهبممد یمما منفممی نشممان مممی

(. تمای  جوانان به ازد اا یکی از مهمترین عوام  مطمرک شمده در 3270، 1آل ورت) شود می
کمه جوانمان آن را مهمب تمرین انگیمزه خمود بمرای تشمکی  خمانواده    زمینه پیش از ازد اا اسمد 

کرده کثر  ازد اا مطرک  کمه بما افمزایش سمن جایبمه ایمن تمایم  در آناند. ا هما  جوانان معتقدند 
 شممود همما در انتخمماب همسممر بیشممتر مممی هممای آن گیممری کمتممر شممده   بممه همممان نسممبد سممخد

 (.3121پورشریف، )
مهبممد در زنممدگی، عموممما دارای بهریسممتی گیری  بممه عممال ه، افممراد خمموش بممین   بمما جهممد

 یشممممناخت ر ان(. بهریسممممتی 3125شممممریفی   سممممعیدی، ) ی بمممماتتری هسممممتندشممممناخت ر ان
کیفیممد زنممدگی را افممزایش دهممد ممی (   در سممایه 3125پورعبممدل، عباسممی   عباسممی، ) توانممد 

کیفیمد زنممدگی، تمایمم  بمه اقممدامات جمدی   برنامممه ریممزی بمرای زنممدگی افممزایش  ایمن امیممد   
 یابد. می

که موضموع بهریسمتی  ؤثری بما رضماید از زنمدگی   ی ارتبما  ممشمناخت ر انبا توجه به این 
معنای زندگی دارد، بدیهی اسد پرداختن به این مسئله شایان اهمید اسد. بما توجمه بمه 

رسمد. لمذا  ممی اهمید آمادگی به ازد اا در جوانان بررسی عوامم  مموثر بمر آن ضمروری بمه نظمر
یم  بمه ی بما تماشمناخت ر انپژ هش  حاضر به دنبال بررسی رابطه معنای زنمدگی   بهریسمتی 

 باشد. می ازد اا
گرفد:  در این خیوم سه فرضیه مورد بررسی قرار 

ی با تمای  بمه ازد اا در دانشمجویان رابطمه شناخت ر ان( بین معنای زندگی   بهریستی 3
 معناداری  جود دارد.

                          
1. Alport, G.W. 
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ی   تمای  بمه ازد اا در دانشمجویان رابطمه معنماداری شناخت ر ان( بین ابعاد بهریستی 2
  جود دارد.

ی در دانشمجویان رابطمه معنماداری  جمود شمناخت ر انبین معنای زندگی   بهریسمتی  (1
دارد.

روش پژوهش
باشد. جامعه آماری پمژ هش شمام  دانشمجویان زن    این پژ هش از نوع همبستگی می

باشمد. تعمداد نمونمه  ممی ساله دانشگاه آزاد اسمالمی  احمد تهمران جنموب 11تا  31مرد مجرد 
که از نظمر تحیمیالت در سمطح دیمپلب   بماتتر بمودهن 360انتخاب شده  انمد. بمه منظمور  فر بود 

بمه پمژ هش، هما  انتخاب نمونه از ر ش دردسترس استفاده شمده اسمد. ممالک ور د آزمودنی
  مسمممن تمممر در نمونمممه جمممای متثهممم   سمممال بمممود، افمممراد 11تممما  31مجمممرد بمممودن   بمممازه سمممنی 

 پمژ هش نتیجمههای  پیشمینه   از بررسمی( پم3222) ٩نگرفتند.در مورد حجمب نمونمه لموهین
کممه بممرای ایممن طبقممه از مممدل مممی گممردآوری ها  گیممرد  بمما د  یمما وهممار عاممم ، پژ هشممگر بایممد ر ی 

کممب  کنممد 366دسممد  (. در ایممن 3115 ،بممه نقمم  از هممومن) مممورد یمما بیشممتر از آن برنامممه ریممزی 
اند.  درصد( مرد بوده 22) نفر 21درصد( زن    71معادل ) نفر 11پژ هش، 

 ابزارهای پژوهش 
کمه بمه  26ایمن پرسشمنامه شمام  پرسشنامه محقق ساخته تمایل به ازدواج:  سمؤال اسمد. 

گمذاری) 1مخالفب( تا  کامالً ) 3لیکرت از ای  درجه 1صورت  شمود    ممی کماماًل مموافقب( نممره 
کلی بدسد می کیمد بمر سماخد  در نهاید با مجموع نمرات به دسد آمده یک نمره  آیمد. تا

کیمد اب زار محقق ساخته در این پژ هش، معرفی ابزاری دیگر در زمینمه رغبمد بمه ازد اا بما تا
گمممرفتن موانمممع   محمممد دیدهای  بمممر شاخیمممه باشمممد   ها ممممی هممممین مت یمممر بمممد ن در نظمممر 

1. Loehlin, J. C.
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دهممد. بممرای سمماخد  مممی عمماطفی، شممناختی   رفتمماری در ازد اا را مممدنظر قممرارهای  جنبممه
کتابخانممههای  ریممهپرسشممنامه، ابتممدا منممابع علمممی   نظ مممورد ای  تمایمم  بممه ازد اا بمما ر ش 

گرفتنممد. بممه عممال ه، از جوانممان میمماحبه بممه عممم  آمممده تمما ابعمماد رغبممد   عممدم  مطالعممه قممرار 
گویه پرسشنامه طراحی شده   در اختیمار های  رغبد آنان به ازد اا شناسایی شود. س   

گرفممد. بعممد از انجممام اصممالحات پیشممنهادی اسمما متخییممان تید، ر ایممی صمموری   قممرار 
گرفد.   محتوایی آن با استفاده از نظرات آنها مورد تایید قرار 

کی از مطلوبیممد  کمم  حمما ت بمموده   تمممام سممؤاتمحاسممبه همبسممتگی هممر سممؤال بمما نمممره 
کم  داشمتند. بعمد  1/6، ضریب همبستگی باتتر از 2   32، 1 سؤالت، به جز سؤات با نممره 

گرفممد   در اجممرای 2   32 ،1) تسممؤاتاز اجممرای ا لیممه، ایممن  ( مممورد بممازبینی   اصممالک قممرار 
 رسید.  12/6نهایی ضریب آلفا به 

به منظور تعیین ر ایی سازه، ضریب همبستگی این پرسشنامه با پرسشمنامه رغبمد بمه 
کمه ایمن ضمریب برابمر 3111) ازد اا حیدری   همکاران کمه در   13/6( بررسی شد  ی باشمد 

کر نباخ این پرسشنامه با می معنادار ≥P 63/6سطح   بدسد آمد.  11/6شد. آلفای 
یممف در سممال  :1 یشررناخت روانپرسشررنامه بهسیسررتی  تهیممه  3212ایممن پرسشممنامه توسممط ر
کوتماه همای بعمدی فمرم پرسمش بموده،  لمی در بررسمی 326گردید. فرم اصملی دارای   15تمر  همای 

ی آن سمؤال 31ی نیز پیشمنهاد شمده اسمد. در ایمن پمژ هش فمرم سؤال 31ی   سؤال 15ی، سؤال
یابی قرار می گرفد. این پرسشنامه شش مقیاس را مورد ارز دهد. برای همر   مورد استفاده قرار 

گرفته شده اسد. سمؤال گرینه در نظر  هما از ایمن قمرار اسمد:  همای خمرده مقیماس سؤال شش 
، رشممد شخیممی؛ 0، 5، 3های  ش، تسمملط بممر محممیط؛ پرسمم2،32،37هممای  اسممتقالل؛ پرسممش

، هدفمنمدی در 31، 33، 1همای  ، ارتبما  مهبمد بما دیگمران؛ پرسمش37، 31، 7های،  پرسش
. در ایممن ابممزار نمممره 36، 1، 2هممای،    پممذیرش خممود؛ پرسممش 30، 35، 1هممای  زنممدگی؛ پرسممش

 یشمناخت ر انی بمات   نممره پمایین بمه معنمی بهریسمتی شناخت ر انبیشتر به معنی بهریستی 
                          

1. Psychological Well-being- RSPWB. 
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گرینممه پممایین اسممد. نمممره کمماماًل  گممذاری  همما براسمماس طیممف لیکممرت بممه ایممن صممورت اسممد: 
کمممی مخممالفب2) (، تمما حممد دی مخممالفب3) مخممالفب کمممی ممموافقب1) (،  (، تمما حممد دی 5) (، 
کمماماًل ممموافقب1) ممموافقب بممه صممورت  37، 31، 36، 2، 1، 5، 1، 3(، همچنممین سممؤاتت 0) (، 

 شوند. گذاری می معکوس نمره
یممف را بررسممی  سممنجی نسممخه هممای ر ان عممات متعممددی ویژگممیمطال کوتمماه آزمممون ر هممای 
   10/6( در پژ هشممی ر ی نوجوانممان   بررگسمماتن جمموان پایممایی بمممین 3221) انممد. ریممف کممرده
کیمم) بممرای عواممم  بممه دسممد آورد 21/6 یممف    ( 3117) (. در ایممران بیممانی   همکمماران3221، ٩زر

نفمممری از دانشمممجویان دانشمممگاه آزاد بررسمممی  351ای  نمونمممهسمممؤالی را ر ی  15پایمممایی نسمممخه 
کردند. نتای  بررسمی پایایممی از طریمق بازآزممایی نشمان دادنمد، ضمریب بدسمد آممده بمرای نممره 

، 71/6، خودمختمماری 77/6، ر ابممط مهبممد بمما دیگممران 73/6، پممذیرش خممود 12/6کلممی برابممر 
  ر ایمممی  بممود 6/ 71یمممی   رشممد شخ 76/6، هدفمنممدی در زنمممدگی 77/6تسمملط بممر محمممیط 

کممه در  پممژ هش یکممر شممده آلفممای  گردیممده بممود  گممزارش  نسممخه فارسممی پرسشممنامه نیممز مطلمموب 
. بود 15/6کر نباخ معادل 

   معنما در زنمدگی توسمط اسمتیگر(MLQ) :2 پرسشنامه معنا در زندگی استیگر و همکراران 
یابی  جود معنی   تالش بمرای یمافتن آن 2660) 3همکاران ارائمه شمده اسمد. ایمن ( جهد ارز

کردنممد   سمم   بمما اسممتفاده از تحلیمم   55محققممان بممرای سمماخد ایممن ابممزار ابتممدا  آیممتب تهیممه 
کتشافی به د  عام   جمود معنما در زنمدگی   جسمتجوی معنما در زنمدگی بما مجمموع  عاملی ا

گویمه بمه سماختار  7آیتب دسد یافتند. س   در یمک تحلیم  عماملی تثییمدی بما حمذر  37
ی ایمن پرسشمنامه سمؤال 36گویه دسد یافتند. در پژ هش حاضر فرم  36املی با مناسب د  ع

گردیده اسد. این مقیاس لیکرت به صورت پن  بخشی از  خیلمی »تا « خیلی موافقب»اجرا 
   1، 7، 1، 2 یسممؤال همما نمممرات بممرای آزمممودنی تنظممیب شممده اسممد. مجممموع« مخممالفب

1. Reyf, D., & Keys, M.
2. Meaning in Life Questionnaire.

3. Stiger, S. tiger, M.F., et al.
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 بما 2سموال ) 2   0، 1، 5، 3 یها سؤال مراتن معنا   مجموع افتنی یبرا فرد تالش زانیم36

 کنند. یمشخت م را فرد یزندگ یمعنادار زانیم معکوس( یکدگذار
یممابی زنممدگی، 2660) طبممق پممژ هش هممای اسممتیگر   همکمماران ( پایممایی ایممن مقیمماس بممرای ارز

بمرآورد شمده اسمد.  17/6  بمرای زیرمقیماس جسمتجوی معنما  10/6برای زیر مقیاس  جود معنا 
گمزارش شمده  71/6  بمرای جسمتجوی معنما  76/6همای  جمود معنما  ن پایایی زیرمقیماسهمچنی

اسممد. پایممایی آزمممون   بممازآزمون ایممن مقیمماس در ایممران بمما د  هفتممه فاصممله بممرای زیرمقیمماس  جممود 
کر نبممماخ بمممرای  75/6  بمممرای زیرمقیممماس جسمممتجوی معنممما  15/6معنممما  بدسمممد آممممد. آلفمممای 

محاسمبه شمد. بنمابراین  71/6رای زیرمقیاس داشمتن معنما   ب 71/6زیرمقیاس جستجوی معنا 
رسمد، مقیماس از همسمانی در نمی خموبی برخموردار اسمد. بمه عمال ه، بمه منظمور بررسمی  به نظمر ممی

های بما ارزش بمه دسمد  ر ایی سمازه، از تحلیم  عماملی تاییمدی اسمتفاده شمده اسمد   شماخت
 (.  3111اشتاد، ) باشد آمده حاکی از ر ایی مطلوب این پرسشنامه می

 ها یافته
کمه در همی   ممی توصیفی هریک از مت یرهمای پمژ هش نشمانهای  بررسی شاخت دهمد 

کشمیدگی از  کجمی    تخطمی نکمرده اسمد. بنمابراین، پمیش فمرر  20/3یک از موارد مقادیر 
یع مت یرها نق  نشده اسمد. بمرای بررسمی پمیش فمرر همخطمی، ضمرایب  نرمال بودن توز

( در صورت عدم تخطمی 2662) 1محاسبه شد. بنابر پیشنهاد فیلدهمبستگی بین مت یرها 
 این پیش فرر برقرار خواهد بود.  11/6ضرایب همبستگی از 

 ضرایب همبستگی بین ابعاد معنای زندگی با تمایل به ازدواج. -1جدول 
 4 3 2 1 متغیرها

 - - - 3 . تمای  به ازد اا3
 - - 3 371/6 . جستجوی معنا2

                          
1. Field, D. 
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 4 3 2 1 متغیرها
 - 3 -203/6** 610/6 معنا.  جود 1

 3 037/6** -72/6 61/6 یشناخت ر ان. بهریستی 5
360=N=* 61/6؛>α=** 63/6؛>α. 

  
ی بما تمایم  بمه شناخت ر انضرایب همبستگی بین معنای زندگی   بهریستی  -3جد ل 

کمه همی  یمک از ر ابمط  ممی بررسی ضرایب همبسمتگی نشمان دهد. می ازد اا  را نشان دهمد 
در سمممطح ی بممما تمایممم  بمممه ازد اا  شمممناخت ر انجسمممتجوی معنممما،  جمممود معنممما   بهریسمممتی 

61/6<p گیرد. نمی معنادار نیسد   فرضیه فوق مورد تایید قرار 

 ی با تمایل به ازدواج.شناخت روانضرایب همبستگی بین ابعاد بهزیستی  -2جدول  

 3 2 1 5 1 0 7 

       3 ازدواج. تمایل به 1

ل2       3 331/6 . استقال

     3 211/6* 615/6 . تسلط3

    3 323/6 672/6 615/6 . رشد4

   3 612/6 361/6 -217/6* 362/6 . ارتباط5

  3 330/6 -610/6 223/6** 261/6* -676/6 . هدفمندی6

 3 625/6 216/6** 331/6 116/6** 332/6 627/6 . پذیرش خود7

360=N 61/6*=؛>α=** 63/6؛>α 

 

ی   تمایم  بمه ازد اا را شمناخت ر انضمرایب همبسمتگی بمین ابعماد بهریسمتی  – 2جد ل
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که رابطه تمای  بمه ازد اا بما همی  یمک از  می ضرایب همبستگی نشان دهد. می نشان دهد 
باشممد. بنممابراین، فرضممیه پممژ هش رد شممده  نمممی ی معنممادارشممناخت ر انبهریسممتی های  همؤلفمم
 اسد.

 .یشناخت روانضرایب همبستگی بین ابعاد معنای زندگی و بهسیستی  -3دول ج  
 3 2 1 5 1 0 7 1 

        3 . جستجوی معنا1
       3 -213/6 . وجود معنا2

ل3       3 027/6** 661/6 . استقال
     3 733/6** 056/6** -303/6 . تسلط4

    3 111/6** 737/6** 037/6** -622/6 . رشد5
   3 725/6** 713/6** 511/6** 111/6** -332/6 ارتباط. 6

  3 035/6** 001/6** 737/6** 055/6** 060/6** 627/6 . هدفمندی7
 3 151/6** 021/6** 766/6** 707/6** 107/6** 177/6** -377/6 . پذیرش خود8

360=N=* 61/6؛>α=** 63/6؛>α. 
 

 ی را نشمممانشمممناخت ر انضمممرایب همبسمممتگی معنمممای زنمممدگی   بهریسمممتی  -1جمممد ل 
که بعد جستجوی معنا بما همی  یمک از ابعماد بهریسمتی رابطمه معنماداری . دهد می به طوری 

(،  اما  جود معنما بما تممام ابعماد بهریسمتی رابطمه مهبمد معنماداری را  p>61/6) نداشته اسد
 (.p<61/6) نشان داده اسد

 از درصمد12  اسمد توانسته معنا  جود که دهد می نشان  (R2)بررسی ضرایب تعیین 

 ایمن همچنممین،. کنمد بینمی پمیش را(  R2=121/6؛ r=027/6افمزایش نممرات اسمتقالل )

نممرات  افمزایش درصمد11 ،(R2=562/6؛ r=056/6نممرات تسملط ) افمزایش درصمد مت یمر
 ،(R2=161/6؛ r=111/6افزایش نمرات ارتبا  ) درصد13 ،(R2=116/6؛ r=037/6رشد )
 نمرات افزایش درصد11 (،R2=107/6؛ r=060/6) هدفمندی نمرات افزایش درصد17

 مجمموع در افمزایش درصمد 11 نهایمد در   ،(R2=112/6؛ r=177/6خمود ) پمذیرش
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کند.(  R2=116/6؛ r=037/6) شناختی ر ان بهریستی نمرات  را تبیین 

 گیری نتیجهبحث و 
دهممد؛ رابطممه معنمماداری بممین ابعمماد معنممای زنممدگی بمما تمایمم  بممه  مممی نتممای  پممژ هش نشممان

که در هی شناخت ر انازد اا  جود ندارد. بررسی رابطه بهریستی  یمک  ی   ازد اا نشان داد 
ی   تمایمم  بممه ازد اا مشمماهده نشممد. شممناخت ر اناز ممموارد رابطممه معنممی داری بممین بهریسممتی 
دهد بعد جستجوی معنما بما  می ی نشاناختشن ر انبررسی رابطه معنای زندگی   بهریستی 

(، امما P>61/6) ی رابطمه معنمی داری نداشمته اسمدشمناخت ر ان  یک از ابعاد بهریسمتی هی 
 (. P<61/6)  جود معنا با تمام ابعاد بهریستی رابطه مهبد معناداری نشان داده اسد

کننممده  تعیممینتوانممد  نمممی ی   سممالمد ر انممی افممرادشممناخت هممای ر ان امممروزه، صممرفا ویژگی
تمای  به ازد اا باشد. عواملی نظیر میزان طالق در جامعه، اهدار دوره زنمدگی   عالیمق   

کمه بمه تمایمم  فمرد بمه ازد اا اثمر ممیهمای  ا لوید روبمرت   یممن ) گذارنمد افمراد عمواملی هسمتند 
ی   معنمای زنمدگی بما تمایم  بمه شمناخت ر ان(. عدم معناداری رابطه بهریسمتی 3222، 1سین
کممه در ایممن خیمموم مممی د اا نشمماناز بایسممد سممایر مت یرهممای ممموثر بممر تمایمم  بممه  مممی دهممد 

همای  ازد اا اعب از مت یرهای خانوادگی   جامعمه شمناختی   همچنمین، سمایر ابعماد ویژگی
گیممممرد. صممممفری کممممه 3122) ر انممممی افممممراد مممممورد توجممممه قممممرار  -فممممردیهای  همؤلفمممم( نشممممان داد 

کننمد. 12ند توان می ی نگرش به ازد ااشناخت ر ان درصد از تمای  بمه ازد اا را پمیش بینمی 
یمممادی متمممثثر از شمممرایط فرهنگمممی   اقتیمممادی جامعمممه باشمممد.   ممممی ایمممن نگمممرش بمممه میمممزان ز

موضمموعات اقتیممادی از مهمتممرین عواممم  ممموثر در ازد اا   برنامممه ریممزی بممرای زنممدگی آینممده 
گرومه ( نیمز در قالمب نظریمه نوسمازی اندیشمه م2660) 2هستند. مک د نالمد کمه ا عتقمد اسمد 

همما را بمما  فرآینمد نوسممازی، آزادی   اسمتقالل بیشممتری را بممرای افمراد بممه ارم ممان آورده،  لمیکن آن
کمه افمراد  عدم اطمینان بیشتری نسبد به آینده مواجه خواهمد سماخد، بنمابراین تما مموقعی 
                          
1. Robert, S. & Yen-Hsin, A. 
2. MCDonald, P. 
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گمرفتن خمانواده را نداشمته باشمند ازد اا  کننمد    نممیش   دائب   با ثبات   توانایی برعهمده 
 تشکی  خانواده نخواهند داد.

کمبمممود  در ایمممران، مهمممب کمممرده،  تمممرین عوامممم    موانمممع ازد اا در بمممین جوانمممان تحیمممی  
یان، ) باشممد مممی امکانممات مممالی، نداشممتن شمم     مسممکن حممرازی، حسممینی مطلممق   صممدر

 (.3111؛ ناستی زائی، 3116
کمتر از ها  برخی پژ هش که عوام  فردی،  عوامم  اقتیمادی، فرهنگمی نشان داده اسد 

( 3121)   خانوادگی بر تمایم    یما عمدم تمایم  بمه ازد اا مموثر اسمد. در پمژ هش طیبمی نیما
مهمترین موانع ازد اا برحسب ا لوید عبارتند از: موانمع فرهنگمی، موانمع اجتمماعی، موانمع 

کمیتی   موانع فردی.  اقتیادی، موانع حا
های  ی، یافتمهشمناخت ر انا ابعماد بهریسمتی در خیوم ارتبا  معنادار معنای زنمدگی بم

(، 3121) (، طیبممی نیمما2660) (، مممک د نالممد2636) 1هممای یهممو ایممن پممژ هش بمما نتممای  پممژ هش
(، 3123)  خسر شمممماهی   علیلممممو، (، بهممممادری2660) 3(، الیسممممون   آنتمممموگینی2667) 2توگمممماد

، اسممماعی    (2632) 4(، پلوممما   پنممدل تممون3121) (، هاشمممی3122)زاده  سممراارحیمممی   
کینگ2632) 5دسماخ  ( هماهنگی دارد.2633) 6(   انگ   جیا
کممه اهممدار معنمماداری در زنممدگی دارنممد   2636) یهممو  گرفممد، افممرادی  ( در تحقیممق نتیجممه 

کننمد، همر ومه  های ایجاد معنا هستند، خود هماهنگی بیشتری را تجربه ممی درگیر فعالید
ی بممه اهممدار درگیممر باشممند. انتظممارات مهبممد یمماب همما یمما دسممد افممراد بیشممتر در ایممن فعالیممد

کمه همر ومه افمراد انتظممارات  بیشمتری خواهنمد داشمد. در نهایمد   شماید مهمب تمر از هممه ایمن 
 بیشتری داشته باشند از بهریستی باتتری برخوردارند.

رابطه دینمدار بما معنماداری زنمدگی در »( در پژ هشی با عنوان 3122)زاده  سراارحیمی   
                          
1. Yeeho, W., Robles, T., Hall, M., & Buysses, D. 
2. Togad, M. M., & Fredrickson, B. L. 
3. Elison, J. M., & Antogini, F. C. 
4. Ploma. G. & Pendelton, U. 
5. Ismail, Z., & Desmukh, S. 
6. Ang, R.P., & Jiaqing, O. 
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گرفتنممد دینممداری بمما معنمماداری زنممدگی رابطممه مهبممد    «نشممجویییممک جمعیممد دا نتیجممه 
مسمتقیب دارد. در میممان ابعمماد دینممداری، بعممد اعتقمادی دارای بیشممترین رابطممه مهبممد   بعممد 

کمترین رابطه اسد.  مناسکی دارای 
کارکرد زندگی، تحلی    تعبیر شده اسد. آدممی  معنای زندگی اغلب به هدر ارزش   

اش معنما دار  پاسخ مناسب در بماب ورایمی زیسمتن، ممکمن اسمد زنمدگی در صورت یافتن
شمممده   از پمممووی   بمممی همممدفی برهمممد . معنمممای زنمممدگی بممما موضممموعات متعمممددی همممب ومممون 

همممای هسمممتی شمممناختی نظیمممر همممدر خلقمممد انسمممان   سرنوشمممتش پممم  از ممممرگ،  پرسمممش
تنهممایی   ی هممب وممون اضممطراب، دلهممره، یممثس، افسممردگی، پممووی، شممناخت ر انموضمموعاتی 

 مسائ  دینی ماننمد  جمود یما عمدم  جمود خمدا، جهمان دیگمر   سمعادت نهمایی ممرتبط اسمد
 (.3121هاشمی، )

گمر مقیماس بهریسمتی، داشمتن 2632) پلوما   پنمدل تمون کمه ا ( در تحقیقمی دسمد یافتنمد 
 تری بین بهریستی   دینداری  جود دارد. معنا   هدر در زندگی باشد، پ  ارتبا  قوی

ی شمناخت ر ان( طی پژ هشی به بررسی دینداری   بهریسمتی 2632)   دسماخاسماعی   
کسممتان پرداختنممد. نتممای  پممژ هش کممه بممین دینممداری   تنهممایی     در مسمملمانان پا نشممان داد 

بممین دینممداری   اضممطراب رابطممه منفممی معنمماداری  جممود دارد. بممین دینممداری   رضمماید از 
 تری  جود دارد. زندگی رابطه مهبد

کینگآنگ   ج کیفیمد 2633) 1یا ( در بررسی رابطه معنی زندگی با رضماید از زنمدگی   
گیمری ر ش 16زندگی در نمونمه  کمه فرا یافتنمد  همای معنمی در  نفمری از افمراد بررگسمال مسمن در

کیفید زندگی رابطه دارد.  زندگی به طور قاب  توجهی با افزایش خشنودی، رضاید   
که پژ هش می در پایان، پیشنهاد گسمترده در مقیماس  سمیعایی هم شود  تمر پیمایشمی  تمر   

در خیوم تمای  به ازد اا   یا سبک ازد اا، تمای  بمه ازد اا سمفید   ... انجمام شمود تما 
براسماس شناسمایی  ضمعید موجمود، اقممدامات جمدی از سموی سمازمانهای ییمربط صممورت 
                          

1. Ang,R.P.,& Jiaging,O. 
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گریمزان از ازد  اا بمه درسمتی ممورد گیرد. مسائ  عمومی   اقتیادی مرتبط با افراد خواهمان   
گیمممرد. پژ هش در خیممموم رابطمممه مسمممثله تجردگرایمممی   بمممی مسمممولیتی همممایی  بررسمممی قمممرار 

گیممرد.  اقتیممادی  جوانممان بممرای تشممکی  خممانواده بیشممتر مممورد توجممه   بررسممی اساسممی قممرار 
گیمرد  گفتگو برای انسجام بخشی ت ییر نگمرش بمر ازد اا شمک   کانون   تاترهای  همچنین  

گنجانممده هممای  ی در درسشممناخت ر انا   بهریسممتی    مسممئله ازد ا مممدارس   دانشممگاهی 
کمه  می این پژ هش نیزهای  شود. از جمله محد دید کمرد  توان به حجب پمایین نمونمه اشماره 

گسترده تر را برای ما محد د در های  کند   عدم همراهمی نمونمه می قابلید تعمیب به جامعه 
کمافی در حموزه ممرتبط بما معنمازی زنمدگی دسترس در تمامی مراحم    همچنمین نبمود  متمون 
گریزان از ازد اا.  افراد خواهان ازد اا   

 منابع
 ،ناممه دانشمجویان. پایان یهنمی بهریسمای بمر شمناختی درممانی گمر ه اثربخشمی بررسمی .(3111) .ا اشمتاد 
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