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  دهيچک
بخش، انجام گرفت. وجين رضايتمند و ارائه الگوي معناي زندگي رضايتپژوهش، با هدف بررسي معناي زندگي در زاين 

گيري هدفمند انتخــاب شــدند. طــول زوج از طريق نمونه 8جامعه آماري زوجين رضايتمند تهراني بودند كه از بين آنان، 
گيــري از سال و حداقل داراي يك فرزنــد بودنــد. پــژوهش بــا بهــره 15مدت زندگي مشترك زوجين منتخب، كمتر از 

ســاختاريافته اســتفاده شــد. در مرحلــه اول، هريــك از ها، از مصاحبه نيمههاي كيفي انجام و براي دستيابي به دادهروش
و  60هاي فــردي، تنهايي و در مرحله بعد، در كنار هم، مورد مصاحبه قرار گرفتند. ميانگين مدت زمان مصاحبهزوجين به
براي تحليل اطالعات حاصل از مصــاحبه، از كدگــذاري بــاز، محــوري و انتخــابي دقيقه بود.  30هاي مشترك، مصاحبه

هاي معناي زندگي فردي، معناي ازدواج و معناي زندگي مشترك زوجين، نشان ها، ضمن معرفي مؤلفهاستفاده شد. يافته
  .داد همخواني معنايي، همكاري در ساخت معناي مشترك و توانايي مذاكره در زوجين وجود دارد

  بخش.تيرضا يزندگ يمعنا يمشترك، الگو يزندگ يازدواج، معنا ي، معنايفرد يزندگ يمعنا ها:كليدواژه
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  مقدمه

از قــرار داده اســت.  تأثيرها را تحت انسان ياست كه زندگ يبشر ين نهادهايتريياز ابتدا يكيازدواج، 
 يتمنديردار اســت. رضــابرخــو ياديــت زيــاز اهم ييت زناشــويمقوالت مرتبط بــا ازدواج، رضــاميان 
ســان و ي(اُپر گر اشــاره دارديكــدين توســط يرمشــروط زوجــيرش غيبرخاسته از پذ يبه شاد ييزناشو

مثبــت  ي، همبســتگيزنــدگ يو معنــا ييزناشــو يتمندين رضــاي. ب)Oprisan & Cristea( ،2012( ايستيكر
مشترك  يدارا بودن معنا. )1390ن، همكاراو  ييرضا ؛1384جهان،  ي(ر.ك: گواه وجود دارد يمعنادار
ن همســران و بهبــود يمانه بــيش روابــط صــميافــزابراي  يتواند به عنوان روشيم يي،زناشو يدر زندگ

و همكــاران،  ياهونمــ؛ 1390، ي؛ نصر اصفهانLantz( ،2000( (النتزعملكرد خانواده در نظر گرفته شود 
ــاهون2003 ــهدوال ؛Pargament & Mahoney( ،2005( ي؛ پارگامنــت و م ــرتي  & Dollahite( ت و المب

Lambert( ،2008 2012ت و همكاران، يدواله؛( .  
اســت كــه ذات  يمفهــوم يهــاوارهد، احساســات و طــرحيــهــا، عقاده از ارزشيچيپ يازهيمعنا، آم

در قبال خــود،  يريگگرا از جهتكپارچه و كلي ييآورد. معنا، الگويانسان را به وجود م يشناختداريپد
 يكــه بــرا ،از خــود و جهــان يدهنده، چارچوب مرجع و ته نقشــجهت يهان است. نظامگران و جيد
  ).667ص، 2003ن، همكارالكا و ياسپ( روديبه كار م ،و كنار آمدن با آنها يزندگ يدادهايرو ينيبشيپ

تنهــا  ي،شــناختروان يادهيــعنــوان پدبــه يزندگ يگزارش نمودند معنا ،)2011( همكارانو  محمد
نــه بــه كــار ين زميــادراك مسلمانان در ا يجووجست يده شده و همان برايفهم يدگاه غربيبراساس د
، يگــذار در مراحــل رشــد روانــتأثير يتيثر و منــابع حمــاؤن عوامل ميترشود. فرهنگ، از مهميگرفته م

 يهــاباشــند. درمــانيفرد و خانواده مــ يزندگ يهااهداف و ارزش يريگ، شكليف مراحل زندگيتكال
آن،  يياســت و كــارآ يدرون فرهنگ يها، باورها و ارزشيفرهنگ يهانهيثر از زمأبه شدت مت ي،ختشنا

شود. يبه كار برده م ،ها درباره آنانن درمانياست كه ا يو اعتقادات مردم يفرهنگ يهانهيزم تأثيرتحت 
همــان خــانواده  يو فرهنگــ يني، دياجتماع يخانواده در فضا االزم است موضوعات مربوط ب ،نيبنابرا

  .)1390ان، همكارو  يي(رضارد يقرار گ يمورد بررس
هستند كه در بطن جامعه و فرهنگ  يايمعان يمشترك، همگ يازدواج و معنا ي، معنايزندگ يمعنا
ر معموالً نقــش ياخ يهاتا سال يند، ولكيفا ميا يثرؤها نقش مانسان يگرچه در زندگ .شونديساخته م

نه وجود دارد، ين زميهم كه در ا يقاتيده گرفته شده و عمده تحقيناد ييت زناشويضاآن در خانواده و ر
 يمبتنــ يزندگ يمعنا يهالفهؤبه م يابيدرصدد دست، پژوهشاين است.  فرانكله مطروحه يبر نظر يمبتن
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 يزنــدگ يمعنــا يهــالفــهؤپژوهش، تالش شده اســت ماين تمند است. در ين رضايبر فرهنگ در زوج
دگاه يــشــود تــا د يي، شناســاييتمند زناشوين رضايمشترك زوج يزندگ يازدواج و معنا يا، معنيفرد

 ارائه شود. يرانيا يهاها و مشكالت خانوادهينسبت به توانمند يديجد يفرهنگ
  روش پژوهش

اي استفاده شــده اســت. اين پژوهش، از نوع مطالعات كيفي است و براي اجراي آن، از نظريه زمينه
هاي برخاسته از ادبيات پــژوهش، كــه ها جهت آزمون فرضيهبه جاي استفاده از داده در اين روش،

» داده«هاي كالمي افراد در مورد تجاربشــان بــه عنــوان گيرد، از گزارشدر تحقيقات كمّي انجام مي
اي از مفاهيم نظري است كه بــه بهتــرين شــكل شود. هدف نهايي، فراهم كردن مجموعهاستفاده مي

  .كنند را توصيفها داده
هاي كيفي، كه هدف آن تحليل عميــق موضــوع مــورد بررســي گيري در پژوهشجامعه و نمونه

)، عنــوان Boss( )1980( بــاس ).68ص، 1380هومن، است، به اندازه تحقيقات كمي اهميت ندارد (
 هاي نظري بامعنــا، بــا مطالعــه بــر روي افــرادي حاصــلكند يك شيوه مناسب براي ايجاد سازهمي
نظر سرآمد يا الگو باشند. هدف اين پژوهش، تمركز بر زوجيني بــود شود كه در متغيرهاي موردمي

تري به دست آوريم. با استفاده از شيوه هاي غنيكه در رضايت زناشويي الگو باشند، تا بتوانيم داده
س اظهــارات زوجين داراي رضايت زناشويي باال (براسا )،Berg( ،2001( (برگگيري هدفمند نمونه

)، براي شركت در اين پژوهش انتخاب 50نمرة باالتر از  ـ خودشان و نيز نمره آنها در آزمون انريچ
كننده در اين پژوهش، همگي از ساكنان شرق تهــران بودنــد و بــا توجــه بــه شدند. زوجين شركت

پلم، جمعيت غالب جامعه ايران، همگي از بين مسلمانان شيعه و بــا حــداقل ســطح تحصــيالت ديــ
اي، زوجيني انتخــاب شــدند كــه انتخاب شدند. همچنين براي ثابت نگه داشتن برخي عوامل زمينه

سال سن داشتند و داراي حداقل  30سال بود و باالي  15تا  5طول مدت زندگي مشترك آنان، بين 
 داد تا تمركــز عميقــي بــر ســؤاالت پــژوهش داشــتهيك فرزند بودند. انتخاب اين نمونه، اجازه مي

ها بــه ها تا جايي ادامه يافــت كــه مصــاحبهباشيم. تعداد نمونه از ابتداي كار مشخص نبود. مصاحبه
كنندگان شود كه پاسخي كه شــركتحالت اشباع نظري برسند. حالت اشباع، به وضعيتي گفته مي

كنندگان قبلــي بــه هايي باشد كــه شــركتدهند، مشابه همان پاسخجديد به سؤاالت مصاحبه مي
زوج  8ســاختاريافته در اند. اين پژوهش، با استفاده از مصاحبه عميــق نيمهالت مصاحبه دادهسؤا

  شوهر) رضايتمند زناشويي به اشباع نظري رسيد و متوقف شد. 8زن و  8(
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  ابزار پژوهش

براي شناسايي زوجين رضايتمند زناشويي، پس از شناسايي تاريخچه زنــدگي افــراد و احســاس ميــزان 
سؤالي مقياس رضايت زناشويى انريچ استفاده شــد.  47براي تأييد ميزان رضايت، از فرم  مندي،رضايت

و  93/0) همبستگي دروني آزمون را براي فرم بلنــد 1373(نژاد نوابيو  سليمانيانبار در كشور ما، اولين 
كــرده اســت. اند و شركت روان تجهيز سينا، آن را منتشــر محاسبه و گزارش كرده 95/0براي فرم كوتاه 

عنوان زوجين رضايتمند زناشويي مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابتدا به زوجينــي ، به50هاي باالتر از نمره
كه پذيرفتند، در پژوهش مشاركت داشته باشــند، در خصــوص رازداري اطمينــان داده شــد. ســپس در 

مصــاحبه قــرار گرفتنــد.  تنهايي و در مرحله بعــد، در كنــار هــم، مــورديك از زوجين بهمرحله اول، هر
زوج و  8مصــاحبه صــورت پــذيرفت. تعــداد زوجــين رضــايتمند،  3كلي، در مورد هر خانواده، طوربه

دقيقــه و  60هاي فــردي زوجــين، مصاحبه صورت پذيرفت. ميانگين مدت زمــان مصــاحبه 24بنابراين 
زندگي فردي، ارتباط با  دقيقه بود. محورهاي سؤاالت مصاحبه، به معناي 30هاي مشترك آنان، مصاحبه

دانيد؟ بــه نظــر شــما زنــدگي خدا، خود، ديگران و جهان، معناي ازدواج (ازدواج را چگونه پيوندي مي
كند؟ جايگاه زن و شوهر در رابطه شما بــا يكــديگر چگونــه اســت؟) و زناشويي تا كجا تداوم پيدا مي

ي خود داريد؟ چه انتظاراتي دربــاره معناي زندگي مشترك (چه ديدگاهي نسبت به آينده زندگي زناشوي
  پرداخت.زندگي زناشويي خود داريد؟) مي

ا يــباز استفاده شد كه در آن هر واژه، عبــارت  يوه كدگذاريها، ابتدا از شافتهيل يه و تحليتجزبراي 
و ها ن مقولهيارتباط ب ،)يمحور يشوند. در مرحله دوم (كدگذارين مييدار به عنوان كدها تعيجمله معن

بــود كــه  يانتخاب يبه آنها داده شد. مرحله آخر، كدگذار يشتريها مشخص شد و چارچوب برمقولهيز
ق شدند و بــه يها) تلف(تم يمحور يفيك مفهوم توصيرامون يكپارچه شده و پيمختلف باهم  يهامقوله

  د.يارائه گرد يمفهوم يصورت الگو

  ي پژوهشهاافتهي

ي زندگي فردي، معناي ازدواج و معناي زندگي مشــترك زوجــين هاي معناها، مؤلفهتحليل مصاحبه
هاي معناي زندگي فــردي، خــداباوري در عــين انجــام رضايتمند زناشويي را شناسايي نمود. مؤلفه

اعمال عبادي، توكل به خدا در حل مشكالت و در نظر گــرفتن مــرگ، بــه عنــوان زنــدگي دوبــاره 
گاه و اهداف مناسب در زمينــه ازدواج، خودآگــاهي و بودند. همچنين ازدواج در زمان مناسب، ديد

داري باال و دارا بودن صفات صبر، بخشش و فداكاري، انتخاب منطقي همسر، از بين ساير خويشتن
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ها، خواســتگاري و...)، افــق طور سنتي (اطالع خانوادههاي ازدواج، برگزاري مراسم ازدواج بهگزينه
ربيت فرزند)، باورهاي منطقــي در مــورد عشــق و رابطــه ديد گسترده در خصوص ازدواج (رشد، ت

زناشويي (عدم تحميل عقايد خود به همسر، استنادهاي مثبــت بــه رفتارهــاي يكــديگر، مراقبــت از 
رابطه زناشويي)، اولويت دادن به همسر پس از آغاز زندگي زناشويي و اولويت قرار دادن نيازهــاي 

راري ارتباط با والدين (محترمانه و در عين حال بعــد همسر نسبت به سايرين، ساماندهي مجدد برق
هاي زناشويي، تأكيد زنــان و مــردان بــر نقــش برابــر ها و نقشاز ارتباط زوجي)، پذيرش مسئوليت

زوجين در روابــط زناشــويي، تأكيــد زنــان بــر بــاال بــودن جايگــاه مــرد در زنــدگي، مشــاركت در 
، تمايل به پيگيــري اهــداف خــانوادگي، ايجــاد وگو و مذاكرهگيري، صداقت و ميل به گفتتصميم

هاي معنــاي ازدواج و فضاي آرام در خانه و اميدواري به آينده زندگي زناشويي، بــه عنــوان مؤلفــه
  زندگي مشترك، شناسايي شد.

  ييتمند زناشوين رضايدر زوج يزندگ يعبارات مهم معنا يكدگذار از ييهانمونه .1 جدول شماره

 عبارات مهم محتوا و باز يكدگذار يمحور يذاركدگ يانتخاب يكدگذار

روابط انسان با 
خدا، خود، 

عت يگران و طبيد
به عنوان منظرگاه 

 يمعنا يشخص
در نظر  يزندگ

 شود.يگرفته م

 يفرد يزندگ يمعنا
   /يآگاهخود

  يعدم خودآگاه
 

 دارم و پشتكار دارم. ياعتماد به نفس خوب

 دارم. ييترسم، اعتماد به نفس باالياز شكست نم

 دوارترند.يگران از من اميكنم ديفكر م

 صبور هستم.

 خودم را باور دارم.

 خودم را دوست دارم.

ازدواج  يمعنا
حاً با يتلو
رفتار  يچگونگ

 يفرد، قبل و در ط
با  ييرابطه زناشو

 ييعملكرد زناشو
  مرتبط است.

  ازدواج يمعنا

  يمعمول ت خاص/يموقع

 باشد. يمينم كه آدم صمازدواج ك يدوست داشتم با كس يليخ

  همراه با آرامش يك كانون گرم خانوادگي
  و مقدس است. يوند الهيازدواج پ

  بگذارد. تأثيرروابط آن  يچ كس نتواند رويمانه كه هيك رابطه صمي

 ياازدواج به عنوان رابطه
  ازمند مراقبتين

 دهم كه همسرم را دوست دارم.يدر عمل نشان م

م را درك كنم و براي شروع ارتباط كنم احساس همسرسعي مي
 قدم شوم.پيش

كننده و شروع يركالميباشد و هم غ يكنم ابراز محبت هم كالميم يسع
 ارتباط باشم تا مشكل حل شود.

 شه همسرم اهل مشورت است.يهم

  دادم.يام را نشان مبه همسرم، در عمل عالقه يدگيبا رس
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 عبارات مهم محتوا و باز يكدگذار يمحور يذاركدگ يانتخاب يكدگذار

ارتباط  يفضا
  ييزناشو

  آرامش

 به آرامش بود. دنيهدف ما رس

 دم.يق به آرامش رسيار صديك يدا كردن يمن با پ

  ما بدون دغدغه است. سرشار از آرامش يزندگ
 گر.يكديدن به آرامش در كنار يو رس يب فردين بردن معاياز ب

  گر بخواهند.يهمد يآرامش را برا ديزن و شوهر با
 يرا وقتكننده نكه همسرم آرامش داشته باشد، موضوعات ناراحتيا يبرا

 كنم كه خسته نباشد.يمطرح م

  ش داشته باشد.يكنم كه همسرم آسايفراهم م يتيدر خانه موقع

محور ارتباط 
  ييزناشو

  صداقت

 م.يندار يكارپنهان

 م.يكنيم يهم هر كار يصداقت برا ياز رو

 رم.يگيكنم و از او كمك ميز را با همسرم مطرح ميبا صداقت همه چ

ا نسبت به يكديگر داريم. نبايد چيزي را از هم ما باالترين تعهد ر
 پنهان كنيم.

 يان بگذارم. وليز را با همسرم در ميمشكل بود كه همه چ يليدر ابتدا خ
 كرد.يكمك م يلينكردم. همسرم خ يچ وقت پنهان كاريه

ش كمتر مورد يهايژگير ويدارد، سا يمان و درك خوبيهمسرم صداقت، ا
  توجه من است.

در  ييامعن يالگو
ت يو موفق يداريپا

ر مثبت يثأازدواج ت
  دارد. يو منف

  ييمعنا يالگو

در ساختن  يهمكار
  مشترك ييمعنا

  .يكياآلن دو تا فكر ما شده 
  كند.يدا ميز ما با در كنار هم بودن معنا پياالن همه چ

 يزندگ يمعنا يهمخوان
  مشترك

  كنم.يم دوباره همسرم را انتخاب اگر بخواهم انتخاب كنم حتماً
  است. يمرد ستون زندگ

  ازمند گذشت است.يكه ن يريگميدر تصم يكرنگي
  داشته باشد. يكنندگليتواند مطابقت و تكميگر ميكه با قطعه د ياقطعه

  دا كردم.يگاه پهيك همدم و تكيبعد از ازدواج 

  مذاكره ييتوانا

  رم.يگيدر مواقع لزوم از همسرم مشاوره م
  گذارد.يمن احترام م ياههمسرم به خواسته
 يگرير نظرات به دييتغ يبرا يم، وليگوئيما نظرات خودمان را به هم م

  م. يآوريفشار نم
  م.يكنينم يگر را نفيكدياعتقادات 

  م.يم و به هم آزار نرسانيگر را درك كنيد همديبا
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  اهك نگيدر  ييتمند زناشوين رضايدر زوج يزندگ ييمعنا يهالفهؤم :2 جدول شماره

  مردان  زنان  هالفهؤم  يمعان

  يفرد يزندگ يمعنا

  ارتباط با خدا

  يخداباور
  توكل به خدا
  عبادت
  ياخرو يباور به زندگ

  يخداباور
  توكل به خدا
  عبادت

به عنوان  ياخرو يباور به زندگ
  تولد دوباره

  ارتباط با خود

  يخودآگاه
  بخشش

  يريپذانعطاف
  يدواريام

  صداقت
  يزندگ يهدفمند
  يدارشتنيخو

  يخودآگاه

  يدواريام

  صداقت

  يزندگ يهدفمند

  يدارشتنيخو

  گرانيارتباط با د

  عشق و ابراز محبت
  اعتماد

  يريت پذيمسئول
  يهمدل

  عشق و ابراز محبت
  اعتماد
  يهمدل

  عتيدر حفظ طب يسع  ارتباط با جهان
  عتيعالقه و احترام به طب

عت، مخلوق ينكه طبيباور به ا
  خداست
  عتيطب عالقه و احترام به

  ازدواج يمعنا

  ت دو جانبهيحما  ت دو جانبهيحما  اهداف ازدواج

  خاص ةرابط  ت ازدواجيموقع
  ازمند مراقبتيرابطه ن

  خاص ةرابط
  ازمند مراقبتيرابطه ن

  رابطه مستمر  رابطه مستمر  دوام ازدواج

  يتعهد اجتماع  ت ازدواجيماه
  بلوغ

  يتعهد اجتماع
  بلوغ

  ساختار روابط
  قشوجود هرم ن

  يمشاركت يريگميتصم
  وجود هرم نقش

  يمشاركت يريگميتصم

  مشترك يزندگ يمعنا

  آرامش  آرامش  ييارتباط زناشو يفضا
  صداقت  صداقت  ييمحور ارتباط زناشو

  رشد  ييافق ارتباط زناشو
  ت فرزنديترب

  رشد
  ت فرزنديترب
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  يريگجهينتبحث و 

متمــدن، ازدواج و يــا و  يبــدو ياجتمــاع يهــااست. نظام ي، رسم مقدسيازدواج در همه جوامع بشر
شــمار بــه ياند و ازدواج، همواره رسم مقدساحاطه كرده يمذهب يها و نمادهانييرا با آ يمراسم عروس

لكا ي(اسپ د شودأيياش تيابد و درستياست تا وجود آن استمرار  يو قانون يحدود مذهب يد كه دارايآيم
د يــكأت ينيد يو عمل به باورها يبر خداباور ييتمند زناشويان رضي. زوج)257ص، 2003و همكاران، 

ن عمــل يب يمثبت و معنادار يهمبستگكه ) اعالم نمودند Heaton & Pratt( )2004( پرتو  تنيهداشتند. 
 يبه باورها يبنديش پاين معنا كه با افزايبه ا ؛وجود دارد ييزناشو يتمنديزان رضايو م ينيد يبه باورها

سا)، هم ي(كل وابسته به آن يمان و نهاد مذهبيخ، ايشود. در طول تارياد ميز ييزناشو يدتمني، رضاينيد
دهــد، يمــ يغــم و انــدوه رو يرند. وقتيگيجو مواند و هم آنها را به پرسخاطر دادهشيمنان آساؤبه م

 يبــه خــداهــا مشاهده كرد. زمان فشار و فقدان، انســانروشني توان به ين را ميبخش دشيكاركرد آسا
. )230ص، 2003لكا و همكــاران، ي(اســپ ابنــدييآرامش م يق اعمال عباديآورند و از طريم يخود رو

ا مضــر در غلبــه بــر يــسازنده  رثاآارتباط با خدا ممكن است كه گزارش نمودند  ،موسو  هوالهانالبته 
حــل مشــكالت و  ياد بريجد يهاحلق آرامش و اتخاذ راهيمشكالت داشته باشد؛ اثرات مثبت، از طر

مضر، در اثر توكل منفعالنه به خدا و توقع حل مشكل توسط او، بدون انجام هرگونه تالش و كوشــش 
  ).666ص، 2003لكا و همكاران، ي(اسپ نهين زميدر ا

دگاه يــدانســتند. در ديرا آرامش م ييارتباط زناشو يكننده در پژوهش فضان شركتيزوج: آرامش
ن يتــرن، از مهميدر روابط زوج .)28 :شود (رعديجاد آرامش در نظر گرفته ميااد خدا از اركان ياسالم، 
جاد آرامش در قلب يق اياد خدا از طريات قرآن، ياست. براساس آ ييزناشو يزندگ ياستوار يهامالك
ن در حل مشكالت باشد. معناى زنــدگى و يرسان زوجياريتواند يم ،ن، در زمان بروز مشكالتيزوج
، ييزناشــو يو زنــدگ يبه زنــدگ ي، خود را در معنادهييبر خانواده و روابط زناشو ينيد يهاباور تأثير

  .)1390ران، همكاع و ي(بد دهديز از گناهان و تحمل مشكالت خانواده نشان ميانجام واجبات و پره
 يزنــدگ يعنوان محور ارتبــاطهر دو صداقت را به ،كننده در پژوهشزنان و مردان شركت: صداقت

اشويي و مؤلفه معناي زندگي فردي خود باور داشتند و صداقت را در روابط خود بــا يكــديگر بــه كــار زن
شود (نحل: گرفتند. در ديدگاه اسالم، صداقت از اركان ارتباطات انساني و مالك ايمان در نظر گرفته ميمي

براســاس آيــات قــرآن، هاي استواري زندگي زناشويي اســت. ترين مالك). در روابط زوجين، از مهم105
  كند.نمايد و زمينه اختالف را ايجاد ميفقدان صداقت، راه بسياري از مشكالت را به سوي خانواده باز مي
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آشــنا بــا  يت فرزنــديــهر دو رشــد خــانواده و ترب ،كننده در پژوهشن شركتيزوج: ت فرزنديترب
ت يفرقان، ترب ةسور 74 يةبراساس آخود باور داشتند.  ييزناشو يخود را به عنوان افق زندگ يهاارزش

 - همســران«بــر دو محــور  ،ل خــانوادهياز تشــك يسته هدف هر خانواده اســت. هــدف اساســينسل شا
لفه آن به همسران ؤك مياست كه  يادو مؤلفه يازدواج، امر ةمعنا كه فلسفنياستوار است؛ بد» فرزندان

است و » سكونت و آرامش«ج در بعد همسران ازدوا ةگر آن به فرزندان اختصاص دارد. فلسفيلفه دؤو م
دانســت » تيترب –سكونت «توان فلسفه ازدواج را يم ،نيبنابرا». يديت نسل توحيترب« ،در بعد فرزندان

  .)1391ده، يپسند ر.ك:(
م دارد. يگو با هم نسبت مســتقووه گفتيش يريادگيت در ازدواج با ي، موفقگالسرده يبه عق: مذاكره

بدون باخت كه هر دو  ييگوومهرورزانه است. گفت يگو با زبانو، گفتييالت زناشوحل مشكتنها راه
 كند.يبه حل مشكل كمك م يزيد چه چنكنميشنهاد يپروشني  به ،نيك از زوجيطرف برنده باشند. هر

 يهــاد خواســتهيــن بايگو و مذاكره حل نمود. زوجوآن را با گفت يستيبا ،يجاد هر مشكليبه محض ا
تنها بــه ند. گفتن خواسته خود به همسر، نهيها مطرح نماگر در همه حوزهيكديبا  روشنبه طور  خود را

دهد بدون احتمال شكست، موفق شود و اعتماد به نفسش ينفع خود فرد است؛ به طرف مقابل امكان م
د خواســته كننــ ينكه سعيندارند جز ا يان، چارهيك از زوجين كار، هريابد. بدون ايش يافزا يدر زندگ

 .)63صتا، يگالسر و گالسر، ب( ديكه ممكن است غلط از آب درآ يحدس ؛همسر خود را حدس بزنند

  ييتمند زناشوين رضايدر زوج ييزناشو يزندگ يازدواج و معنا ي، معنايفرد يزندگ يمعنا يهالفهؤ. ارتباط م1شكل 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  پيامدها
  آرامش
  صداقت
وگو ميل به گفت

  تربيت فرزند

رضايت زناشويي

  شرايط علي
ـ ايمان به خدا، 

عبادت و توكل به 
خدا در حل 

  التمشك

برابري زن و مرد ـ 
و  در ديدگاه مردان

باالتر بودن جايگاه 
مرد در خانواده در 

  ديدگاه زنان

  ميانجيشرايط 
  حمايت دو جانبه زوجين از يكديگر

رابطه زناشويي به عنوان پيوند آسماني، 
 رابطة خاص، مستمر، نيازمند مراقبت
 هدف از ازدواج: حمايت دو جانبه

  ايزمينهشرايط 
  هي باالخودآگا

 )، اميدواري(صبر، بخشش، گذشت
  داري باالخويشتن

  مقوله محوري
 ميل به رشد خانواده

  تعامالت كنش/
پيگيري اهداف خانوادگي
 تعديل اهداف فردي

 عدم تحميل عقايد خود
  توجه به نيازهاي همسر
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، توكل بــه يبه اعمال مذهب يبندي، پاياورخدابتمند بر ين رضايزوج يفرد يزندگ يمعنا يهالفهؤم
بــر  ياديــات زتــأثير أ، منشپس از مرگ يباور به زندگن ياشاره داشت. همچن خدا در مشكالت به خدا

كه ضــامن  يمشترك يهايژگيو، از باال يخودآگاهن، عالوه بر دارا بودن ين زوجين بود. ايزوج يزندگ
) برخوردار بودنــد. بــه عــالوه، يدواري، گذشت و ام(صبر، بخشش خانواده است يداريحفظ ثبات و پا

 يانتخــاب اهــداف خــانوادگ و هــاهــا، نقــشيريــگميدر تصم يريپذبخشش و انعطاف يژگيزنان از و
را بــه  ده خــوديعق نمودند ويگر مذاكره ميكدي، با حل موارد عدم توافق يبرا نيبرخوردار بودند. زوج

 كردند.يل نميگر تحميكدي
 و رام و حمايت متقابل و مذاكره، نگاه همدالنه و سعي در درك ديــدگاه همســرمهرورزي، احت

ابــراز عالقــه بــه بــراي هر فرصــتي  درگرديد. زوجين نمونه، در زوجين مشاهده ميپذيري انعطاف
بردند و از اينكه همسرشان به سايرين (پدر و مــادر، خــواهر و بــرادر) مهــرورزي بهره مييكديگر 

دانستند. گرچــه زنــان ميبه عنوان تزوير را محبت كالمي كردند. مردان، د نمينمايد، احساس تهدي
تمايل زيادي به دريافت محبت كالمي داشتند، با اين موضوع كنار آمده بودند. زنــان گــروه نمونــه، 

بــين خــانواده و  مهــارت برقــراري تعــادلبااليي داشتند. عالوه بر اينكــه، پذيري احساس مسئوليت
كــه طوريشــد. بهشتند. اين احساس آنهــا شــامل خــانواده پــدري همسرشــان هــم ميديگران را دا

هايي را كه در خصوص والدين خود داشتند، در مورد والدين همسرشــان هــم كوشيدند مراقبتمي
شــدند. گــروه نمونــه، بــراي هــر داشته باشند، يا حداقل مانع رسيدگي همسرشان به والــدينش نمي

حمايــت  انگرهدف ازدواج، بيــهاي معناي ازدواج، نمودند. در مؤلفهه ميگيري، با هم مذاكرتصميم
پذيري در خصوص تغيير اهــداف فــردي بــه انعطافبود.  دو جانبه بوده و متوجه اهداف خانوادگي

 در زوجين مشهود بود.خانوادگي 
اص، اي خعنوان رابطهبهرا ازدواج داشتند.  الهي در خصوص اهداف ازدواج يديدگاههمچنين 

و  هديــه الهــي را همســر گرفتنــد.در نظــر ميالهي و پيوندي آسماني و متفاوت از ساير ارتباطــات 
و زمــان در شــرايط بــوده،  ســنتيآنهــا ازدواج در نظر داشتند. محل تحقق خواسته الهي  را خانواده

از  شناخت كافي زوجينبا مناسب از نظر خود و با نظارت خانواده، تحت قوانين عرفي و شرعي و 
مايت خانوادگي و مــالي در اوايــل ازدواج نموده بودند. گزارش نمودند كه حها، يكديگر و خانواده

اميــد بــه بهبــود و  توكل به خــدا و قــدرداني از يكــديگراند. دريافت داشته ازدواج از سوي والدين
و داشــتند در نظر در مسايل و مشكالت را سهم خود خورد. آنها در روابط آنان به چشم مي روابط
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خود  از رابطه زناشويينمودند كه در برطرف نمودن مشكل با همسر خود همكاري كنند. ميتالش 
فهــم بــاالتري از دانســتند، ولــي بــه مراقبت نموده و گرچه از زمان ازدواج، اين پيوند را مستمر مي

خانواده و مــردان بــر زنان بر باالتر بودن جايگاه مرد در پي برده بودند. استمرار رابطه در طي زمان 
، معــرف و تربيــت فرزنــدخانواده آرامش، صداقت، رشد جايگاه زن و شوهر تأكيد داشتند.  برابري
 انداز آينده زندگي زناشويي آنان بود.چشم

  ييت بخش زناشويرضا يزندگ يمعنا يمدل گسترده الگو .2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

يي زوجين رضــايتمند، حــاكي از ايــن اســت هاي معناهاي اين پژوهش، ضمن معرفي مؤلفهيافته
گذارد. دليــل معناي زندگي فردي زوجين بر معناي ازدواج و معناي زندگي مشترك آنها تأثير مي

رضايتمندي زوجين، تأثيرات مطلوب معناي زندگي فردي و معناي ازدواج در هريك از زوجــين 
باشــد. ش، از طريــق مــذاكره ميبخو همچنين توانايي آنان در دستيابي به معناي مشترك رضايت

معناي زندگي فردي، هم به شيوة مستقيم بر معناي ازدواج و معناي زندگي مشترك زوجين تأثير 
دارد و هم از طريق تأثيرگذاري بر معناي ازدواج، منشأ تأثير برمعنــاي زنــدگي مشــترك زوجــين 

 ارتباط با خدا

معناي زندگي فردي معناي ازدواج

 معناي زندگي مشترك

 بطساختار روا

 ماهيت ازدواج

 دوام ازدواج

 موقعيت ازدواج

 هدف ازدواج

 ارتباط با خود

 ارتباط با ديگران

 جهان ارتباط با

زناشويي ارتباطفضاي  زناشويي ارتباطمحور  زناشوييافق ارتباط 

 رضايتمندي زناشويي
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 كريســتياو  آپريســان)، Hall( )2006( هــالهاي پژوهشي با يافته ،پژوهشاين هاي يافتهشود. مي
در بررسي معنايي طالق دريافتنــد ، )1392( رانهمكاو  شيخي، همخواني دارد. همچنين )2012(

مرتبط با هم منجر به بروز پديده  ،وجود سه دسته عوامل به عنوان مقوالت اصلي و در عين حال
ها، ايــن يافتــه وز شــدن.گردد: ناهمخواني معنايي، ناهمخواني تبييني و ناهمخواني به رطالق مي

اطالعات خوبي درباره ابعاد مختلف معناي زندگي در زوجين و نقش آن بر زندگي زناشويي در 
هاي آموزشــي و ارتقادهنــده رضــايت توان از آن، به منظور طراحي شــيوهگذارد. مياختيار ما مي

زندگي دارند، تمايل  زناشويي استفاده نمود. زوجين رضايتمند زناشويي، افق و معناي نزديكي از
شده قبلي خود، حالت وگو با يكديگر دارند، نسبت به تغيير معناي زندگي آموختهزيادي به گفت

هاي معنــاي كننــد. مؤلفــهگشودگي دارند. در دستيابي به معناي مشترك با يكديگر همكــاري مي
، خــداباوري كننده در پژوهشزندگي فردي، همگي مبتني بر فطرت انساني است. زوجين شركت

دانستند. زمــاني كــه ايــن خــداباوري بــا عمــل بــه عنوان اولين مؤلفه معناي زندگي خود ميرا به
شــود، منشــأ تــأثيرات شــگرفي در ارتبــاط زناشــويي و دستورات الهي و باور بــاطني همــراه مي

  گردد.استحكام بنيان خانواده مي
هاي ايــن جامعــه اســت. يافتــهخانواده، منبع اصلي تــأمين نيازهــاي عــاطفي افــراد در يــك 

پژوهش، نشان داد زوجين رضايتمند به اندازه ساير زوجــين بــا مشــكالت متعــددي در روابــط 
انــد، امــا زمــاني كــه زوجــين در فضــايي سرشــار از همــدلي، بــه طــرح مســايل و خود مواجه

آموزند احساسات خــود را بــه دور از تــرس و قضــاوت بــراي پردازند، ميهاي خود مينگراني
نمايند. بيان افكار و احساسات، يكديگر فاش نمايند، اين حالت را در همسر خود نيز ايجاد مي

آميز شود، نگــرش توجــههاي عاطفي مناسب و درك همسر ميزماني كه منجر به دريافت پاسخ
آموزنــد بــه نگــرش همســر يك از زوجين، ميكند. هرهمسران به مسائل يكديگر را تقويت مي

احترام بگذارند و در حل صحيح موضــوعات پيرامــون زنــدگي زناشــويي، بــه  خود از موضوع
راحتي با يكديگر مذاكره نمايند. چنين روندي در ادامه، منجر به دســتيابي بــه فهــم مشــترك از 

  گردد.مسايل، احساس معنا و افزايش رضايت زناشويي مي
باشــد. همــين مســئله تمر ميريزي مسهاي معناي زندگي، نيازمند برنامهاستقرار و رشد مؤلفه

كنــد. تربيــت مــذهبي صــحيح و ريزي درازمــدت در ايــن زمينــه را بيــان ميلزوم توجــه برنامــه
بخشي به كودكــان و نوجوانــان در خصــوص ابعــاد گونــاگون ازدواج در دوران تحصــيل، آگاهي
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گيري باورهاي غلط در خصوص ساختار و روابــط زنــدگي زناشــويي در ذهــن تواند از شكلمي
هاي آموزشي، با موضوع مشاوره شود برگزاري كالسآنان جلوگيري نمايد. همچنين پيشنهاد مي

سو، و سازي اهداف، موقعيت، ماهيت و ساختار روابط زناشويي، از يكپيش از ازدواج و روشن
ريزان قــرار گيــرد. ايــن پــژوهش، نظر برنامــههاي حل مسئله و مذاكره از سوي ديگر، مدمهارت
خواستيم به نــوعي از معنــا دســت يــابيم كــه هايي نيز بود. به دليل اينكه ما ميحدوديتداراي م
بخش را نشان دهد، تنها از نظــرات زوجــين رضــايتمند هاي ايجابي معناي زندگي رضايتمؤلفه

هــاي گــروه نمونــه (طــول مــدت زنــدگي زناشويي در اين پژوهش استفاده شد. همچنين ويژگي
شود نتايج ما نيز محدود بــه زوجينــي بــا ســاختار سن، مذهب) سبب مي زناشويي، تعداد فرزند،

هــايي همة پژوهشمانند  ،پژوهشكننده در اين پژوهش شود. اين زناشويي، مانند زوجين شركت
هاي قابل كه ابزار گردآوري اطالعات در آنها مصاحبه است، با مشكالتي چون ميل به ارائه پاسخ

شونده و خستگي مواجه بوده و ممكن است حرفي مصاحبهفي يا كمكننده، پرحرتوجه به مصاحبه
 ها تأثير گذاشته باشد.نگرش، منش و رفتار پژوهشگر بر يافته
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