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Abstract 

 

Background and Purpose: Meaning life is one of the predictors of 

marital satisfaction. According to Mulla Sadra's thought, the human soul 

can develop its material and spiritual talents and reach the highest level of 

meaning of life. To achieve this goal, Mulla Sadra discusses the 

relationship among love, immortality, and responsibility with the meaning 

of life. Therefore, this study was conducted to investigate the effectiveness 

of logotherapy training based on Mulla Sadra's School on marital 

satisfaction. 

Materials and Methods: This present quasi-experimental study with a 

pretest-posttest design was conducted on all parents attending to family 

education session held in a female vocational school, Isfahan, Iran, in 2019. 
The samples (n=30) were selected using the voluntary sampling method 

and randomly divided into two groups of experimental and control. The 

experimental group received a 10-session logotherapy training course based 

on Mulla Sadra's School. The participants filled up the short-form ENRICH 

Marital Satisfaction Scale. The collected data were analyzed in SPSS 

software (version 25) using the one-way ANCOVA. 
Results: The results of descriptive statistics indicated increased marital 

satisfaction in the experimental group, compared to the control group. 

Based on the findings of the covariance analysis, the logotherapy training 

based on Mulla Sadra's School significantly improved the mean scores of 

marital satisfaction in the experimental group, compared to the control 

group (P≤0.0001). 

Conclusion: Based on the obtained results, the employment of 

logotherapy based on Mulla Sadra's School would be useful to increase 

marital satisfaction. 
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 چكیده

کننده رضایتمندی بینیگی یکی از عوامل پیشداشتن معنا در زند سابقه و هدف:

استعدادهای مادی و معنوی  تواندمی آدمی نفس مالصدرا، اندیشه توجه به زناشویی است. با

یابد. برای دستیابی به این هدف،  دست زندگی و به باالترین سطح معنای خود را شکوفا کند

 رونیازاکند. عنای زندگی مطرح میمالصدرا ارتباط بین عشق، جاودانگی و مسئولیت را با م

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش معنادرمانی مبتنی بر مکتب مالصدرا بر رضایت 

 زناشویی انجام شد.

 بود. آزمونپس-آزمونشیپبا طرح  آزمایشینیمه پژوهش حاضر ها:مواد و روش

در هنرستان  کننده در جلسه آموزش خانوادهشامل تمام والدین شرکت آماری جامعه

 30 داوطلبانه، گیرینمونه روش استفاده از با ابتدا بود. 1398سال ای در اصفهان در دخترانه

 گروه اعضای. گرفتند جای کنترل و گروه آزمایش دو در تصادفی طوربه و شدند انتخاب نفر

. قرار گرفتندمعنادرمانی مبتنی بر مکتب مالصدرا  تحت آموزش جلسه 10 طول در آزمایش

ها با داده تکمیل کردند. را چیانرنامه رضایتمندی زناشویی کنندگان فرم کوتاه پرسششرکت

 شد. لیوتحلهیتجز 25نسخه  SPSS افزارنرمدر  رهیمتغاستفاده از تحلیل کوواریانس تک

 آزمایش در گروهافزایش رضایتمندی زناشویی  گویای توصیفی آمار نتایج ها:یافته

معنادرمانی مبتنی بر  آموزشداد رل بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان گروه کنت به نسبت

 گروه در رضایتمندی زناشویی نمرات میانگین معنادار بهبود مکتب مالصدرا موجب

 (.≥0001/0Pاست ) شده کنترل گروه به نسبت آزمایش

بر  معنادرمانی مبتنی ، استفاده از آموزشآمدهدستبههای بر اساس یافته استنتاج:

 منظور افزایش رضایت زناشویی مفید خواهد بود.مکتب مالصدرا به

 

 زناشویی، معنادرمانی، مکتب مالصدرا تیرضا های کلیدی:واژه
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 همکارانو  زادهفاطمه السادات هاشمی

 

 1399، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   30

 

 مقدمه

 سود و هاهزینه که است روانی حالتی زناشویی رضایت

 منعکس را خاص شخص یک با ازدواج از شدهادراک

 ازدواج در ای شخصیتجربه زناشوییرضایت   کند.می

 رابطه لذت میزان تواندمی فرد خود فقطکه  است

 مهمی نقش رضایت احساس این و کند ارزیابی را زناشویی

(. 1کند )می ایفا خانواده بهنجار کارکردهای میزان در

 از بسیاری بر زناشویی رضایت دهدیم نشان مطالعات

. گذاردمی تأثیر هاانسان یو اجتماع فردی زندگی        ب عدهای

 خوب عملکرد زیربنای ،بخشتیرضا         زناشویی  هایرابطه

 رضایت در توانندمی زیادی عوامل(. 2است ) خانواده

 ویژه نگرش به توجه با کس هر و باشند مؤثر زناشویی

(. 3کند )می بیان ییزناشو تیرضا برای را عواملی خود،

 هایتوانایی به افراد نگرش زناشویی زندگی از بودنیراض

 تعامالت و احساسات کند.می خلل دچار نیز را خود

 ، تعارضات موضوع به بسته همسران، در منفی رفتاری

در  تعارضات حل هایشیوه و تعارضات استمرار و شدت

 و لوژیکیفیزیو پیامدهای حاوی تواندمی پایداری،صورت 

 زناشویی رضایت افزایش .(4) باشد یشناختروان

 رابطه، از خرسندی احساس متقابل، اعتماد دهندهنشان

 زناشویی پیوند پایداری و دوجانبه تیو حما احترام

 کیفیت با . همچنین رضایت زناشویی(5است ) زوجین

 تراز وبیخبه و( 6دارد ) چشمگیری همبستگی زندگی

 بینیپیش را همسر به وفاداری و زناشویی تعهد باالی

 احتمال افزایش در زناشویی رضایت کاهش .(7کند )می

 (.8) است مؤثر طالق وقوع

 بر مثبتی تأثیر تواندمی که عواملی از دیگر از یکی

 معنا در زندگی است. وجود باشد، داشته زناشویی رضایت

 برای دستاویزی تواندمی یزناشوی پیوند     خود  گاهی

 از یکی زندگی معنایدرواقع (. 9باشد ) معنا ساختن

. است شناختیروان و فلسفی دینی، موضوعات ترینمهم

 سردرگمی و پوچی احساس به زندگی معنای فقدان

. است ارزشمند اهداف از بازتابی زندگی معنای. انجامدمی

 آن شکوفایی به آنچه و انسانی سرشت با اصیل ارزش

 معنا سه زندگی معنای از         . معموال  است مرتبط انجامدمی

 کارکرد زندگی و ارزش زندگی،: هدف شودمی اراده

 همسو زندگی مثبت اهداف با زندگی ی(. معنا10) یزندگ

 از آگاهی فرد، زندگی در هدفمندی موجبو است 

شود می زندگی ارزشمندی ،حالنیدرع و محدودبودن

 توان اظهار داشت که رویکردهایدر این میان می. (11)

 وجودی درمان و معنادرمانی مثل مختلف درمانیروان

 با شناسیروان تلفیق به منجر رویکردها همه از بیش

  (.12است ) شده مراجع مذهبی هایدیدگاه

 اولین و درمانیعنوان پدر معنابه فرانکل از توانیم

 صحبت معنادرمانی زوایای دمور در دقیقطور به که کسی

 زندگی معنای برای تریکامل مبناهای است، کرده

 و باز رویکرد یکعنوان به را لوگوتراپی او. کرد استخراج

 دیگر رویکردهای با تواندمی که بیندمی مکمل

از خدا  تواندینم انسان .(13شود ) ترکیب درمانیروان

 ماورای دین .دعا کند و بگوید خدا با تواندمی اما  Tبگوید

 تردید آن یدر کارآمد لذا ،دارد قرار انسان فهم قدرت

 و کشید بیرون معنایی توانمی هم هارنج دل از است.

 بالقوه     چیز  همه وجود با زندگی دلیل، همین به درست

 با زندگی معناداری(. 14) ماندمیمعنادار  همچنان

 این در است. شده یانب گوناگونی رویکردهای و هانظریه

 ترینمهم خدامحور و گراطبیعت نظریات دسته دو میان

 دیدگاه از زندگی معنای شوند.می محسوب هارهیافت

 و وجودگرایان برخالف مالصدرا، ژهیوبه اسالمی، فیلسوفان

 ودر شناخت  است، رویکرد این مؤسس که فرانکل حتی

 درمسئله  نیترمهم ایشان. شودمی معنا خدا با ارتباط

 (.15) داندمی خدامحور رویکرد را زندگی معنای

در  جوهری حرکت اصل به توجه با و اساس این بر

 معنای و کمال به تواندمی آدمی نفس مالصدرا، شهیاند

 منبع یگانه خداوند مالصدرا تفکر در یابد. دست زندگی

یی هاارزشهای وجودی انسان ارزش(. 15معناست )

انسانی که ذات معنایاب و  رونیازاادی است. فرام

ی فراروی هاارزششناس دارد و نیوش و معرفتحکمت

خود از مرتبه عالم حس، طبیعت و ماده باالتر است، هرگز 

. معنا با وجود مرتبط دکنینماحساس پوچی و بیهودگی 
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نظر مالصدرا اعمال ارادی ماست که مارا  در (.16است )

کند و هر عمل انسان نفس انسانی را می رتبزرگو  ترفربه

، چون هدف در هر لحظه نی؛ بنابرادهدتشکیل می

کند؛ یعنی تواند تحقق یابد، لذا زندگی معنا پیدا میمی

هدف زندگی در خودش در هر لحظه معنای زندگی را هم 

 (. 17چیزی جز تحقق وجودی انسان نیست ) و آندارد 

 تفاوت و انسانی نفس گوناگون نشآت به توجه با

 ضعف و قوت قبول به با توجه نیز و بشر نفوس درجات

. دارد مراتبی زندگی معنای گفت که توانیم نفس، برای

 سطح یک در آنان یهابرداشت وها درک ،هاارزش ،اهداف

 و کرد مقایسه قوی با را توان ضعیفنمی هرگز اما؛ نیست

و  سطح ره در نفسی هر. دانست معنا بدون را او زندگی

 زندگی درجه، همان تناسب به تواندمی باشد، که یادرجه

 نظر از زندگی معنای و ارزش(. 10داشته باشد ) معنادار

 و خیر و حسن به هرچه: الهی رضای -1 شامل مالصدرا

 تعالی حق به انتساب نحوه دلیل به شود، متصف ارزش

 برخوردار الهی فطرت از انسان -2. است او رضای و

 شناخت و است او ارزش و مایه امتیاز این و است

 کرامت -3 .دهدمی تشکیل را زندگی معنای فطرت،

 اساس بر است. تکروینی و واقعی ارزش یک انسانی

 عشق -4. شودیم تنظیم اخالقی اصول انسانی، کرامت

 در مجموعه هستی و اصل با انسان ارتباط: محبت و

 حسوبم حیات ارزش عامل عشق، و محبت قالب

 جراودان زندگی از انسان جاودانگی: -5. شودیم

 به عقیده و ارزش یک جاودانگی اسرت. منردبهرره

 (. 10است ) زندگی معنابخش عوامل از جاودانگی

 تعالی و وجود دارد اهمیت مالصدرا برایآنچه 

 این و است خودشناسی همان که است وجودی

. مالصدراستظر در ن زندگی معنایی هایالیه ترینعمیق

 و برود بیرون جمادی و مادی وجود از خواهدمی انسان

 در را هدفی و معنا که برسد معنوی وجود به بعد

 و خوشبختی احساس تا کندمی ایجاد اشیزندگ

 تأثیر پژوهشی میزان در(. 17) باشد داشته رضایتمندی

 زناشویی هایاختالف درمان در اسالمی خودشناسی

 افزایش که بود آن از حاکی نتایج بررسی شد و

 سازگاری افزایش باعث معناداری طوربه خودشناسی

 تیفیبر ک مبتنی هایدرمان (.18شود )می زناشویی

 اهداف به نگرکل دیدگاهی درمانیمعنا مانند زندگی

 دارترینمعنی کنندمی کمک مراجعان به و دارند زندگی

 وجود هاآن سالمت و شادمانی برای هک بیابند را چیزی

 زوجین زناشویی رضایت  بر مثبتی تأثیر رونیازا دارد،

 (.19دارد )

 ابعاد بر را معنادرمانی تأثیر که هاییپژوهشازجمله 

 اثربخشی به توانمی اند،سنجیده زناشویی زندگی

 کیفیت ابعاد افزایش در شیوه گروهی به معنادرمانی

 کیفیت بر معنادرمانی اثربخشی ،(20مادران ) گیزند

 بر معنادرمانی ریتأث و( 21ناسازگار ) زوجین زندگی

 نیزوج صمیمیت و زناشویی رضایت زناشویی، دلزدگی

 مثبت تأثیر دهندهنشان نتایج که کرد اشاره( 22)

 بنابراین،؛ است بوده زناشویی زندگی بر معنادرمانی

 هایآسیب برای معنادرمانی داشت که اظهار توانمی

 در معنا نبود آن و است قائل اییگانه منشأ گوناگون

 زناشویی زندگی و خانواده به تعمیم قابل که است زندگی

 (. 23است ) نیز

 سبب زناشویی زندگی از رضایت اینکه به توجه با

 جامعه و خانواده معنوی و مادی پیشرفت و تعالی رشد،

 ی ارتباطبرقرار خودشناسی، آشنایی با معنای و شودمی

 ایشان که ایاستفاده و همچنین مالصدرا نظر خدا از با

کند و می قرآن و وحی عقلی،استدالل مهم  منبع سه از

تواند معنای زندگی را با وجود اینکه این موضوع می

 علیرغمدرجات مختلف معنا در هر فرد بررسی کند، 

 یرهایمتغ با دین رابطه درباره که اگونیگون تحقیقات

 حیطه در چه و فردی حوزه در چه شناختی،روان متعدد

 از استفاده ضرورت است، گرفته صورت زناشویی،

 درمانی هایروش دیگر کنار در مذهبی رویکردهای

 به که کشورهایی درخصوص به است، ترمحسوس

 رونیزا. ادارند بیشتری پایبندی مذهبی اعتقادات

 آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 زناشویی رضایت بر مالصدرا مکتب بر مبتنی درمانیمعنا

 .گرفت انجام
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 ها مواد و روش

ی امداخلهبا توجه به موضوع پژوهش، نوع مطالعه 

تجربی با طرح نیمه صورتبهبود. طرح کلی این پژوهش 

بوده است.  آزمونپسو  آزمونشیپگروه کنترل همراه با 

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام والدین 

کننده در جلسه آموزش خانواده در هنرستان شرکت

 هاآنمیان  از بودند. 1398سال ای در اصفهان در دخترانه

 صورتبهگیری شدند که طور داوطلبانه نمونهنفر به 30

نفری )آزمایش و کنترل( تقسیم  15گروه  2تصادفی به 

آزمایش به روش معنادرمانی مبتنی بر مکتب  گروه .شدند

مانده نیز نفر باقی 15داده شد و  آموزشمالصدرا 

های ورود ای دریافت نکردند. مالکگونه مداخلههیچ

 در که غیرمطلقه(متأهل )شامل این موارد بود: والدین 

کنند، اعتقاد به دین اسالم و خود زندگی می همسر کنار

 در اخالق رعایت منظوراالی دیپلم. بهداشتن تحصیالت ب

 در شرکت برای آگاهانه رضایت اساسی پژوهش، شرط

 کنندگانشرکت شخصی اسرار و اطالعات پژوهش، حفظ

 فرایند که پژوهش )هنگامی از مرحله هر خروج در و

 شد. باشد( لحاظ فرد روانی آسایش سلب درمان موجب

ی آمار هاآماری ابتدا از روش لیوتحلهیتجزبرای 

معیار( و آمار استنباطی توصیفی )میانگین، انحراف

ها با ( استفاده شد و دادهرهیمتغ)تحلیل کوواریانس تک

 شد. لیوتحلهیتجز 25نسخه  SPSS افزارنرماستفاده از 

 چیانر نامه رضایتمندی زناشوییاین پژوهش از پرسش در

ل و همکاران در سا Olsonاستفاده شد.  شده(فرم کوتاه)

یک  عنوانبهنامه را طراحی کردند که این پرسش 1982

های متعددی برای ابزار تحقیقی مهم و معتبر در بررسی

(. این 24)شود ی رضایت زناشویی استفاده میریگاندازه

 12ی دارد و از سؤال 125و  115آزمون در اصل دو فرم 

 1376آزمون تشکیل شده است. سلیمانیان در سال خرده

و  سؤال 47نامه را تهیه کرد که اهی از این پرسشفرم کوت

ارتباطات زناشویی، رابطه جنسی، ) اسیمقخرده 9

تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت،  حل فرزندپروری،

گیری مذهبی( مسائل شخصی، دوستان و آشنایان و جهت

، 27، 26، 25، 17، 10، 9، 7، 5، 3، 2، 1 سؤاالت دارد.

موافقم )نمره       کامال به شیوه  44 و 36 ،34 ،33، 29، 28

شود. سؤاالت دهی مینمره (1مخالفم )نمره       کامال ( تا 5

4 ،6 ،8 ،11 ،12 ،15 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،

24 ،30 ،31 ،32 ،35 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،45 ،

و  1موافقم نمره       کامال به این شیوه برعکس ) 47و  46

نمره  شود. در آخردهی میرهنم (5مخالفم نمره       کامال 

نمره خام  کیو کنیم سؤال را با هم جمع می 47

رضایت بیشتر  دهندهنشانآید. نمره باال می دستبه

تأیید شده  نامهپرسشاست. در پژوهشی روایی محتوایی 

 (.25) است

( در تحقیق خود از این 1397ی و همکاران )ثواب

کردند  دییتأن را نامه استفاده و روایی و پایایی آپرسش

های انریچ با مقیاس نامهپرسشهمبستگی  بیضر (.26)

های ، با مقیاس60/0تا  41/0رضایت خانوادگی از 

است که نشانه روایی  41/0تا  32/0ی ازاز زندگرضایت 

انریچ،  نامهپرسشهای مقیاسسازه است. تمام خرده

نشان  نیو اکند های راضی و ناراضی را متمایز میزوج

روایی مالک خوبی دارد. نحوه انجام  نامهپرسشدهد می

 صورتبهمداخله به این ترتیب بود که گروه آزمایش 

های تحت درمان به روش آموزش معنادرمانی گروه

ساعته قرار  5/1جلسه  10مبتنی بر مکتب مالصدرا در 

 ی امداخله گونهچیهنفر باقی مانده نیز  15گرفتند و 

 رویکرد بر مداخله مبتنی در را دریافت نکردند.

طرح  و فرانکل معنادرمانی فنون و اصول از معنادرمانی،

Schullenberg ( آمیخته با معنای 2010) و همکاران

(. 27،28) ( استفاده شد1981زندگی از نظر مالصدرا )

 تصحیح شامل معنادرمانی فنون از برنامه این یدر اجرا

پرسشگری(، ) یسقراط گفت وگوی فن فراخوانی، نگرش،

 برنامه این. شد استفاده بازتاب زدایی قصد متناقض و

، «چرایی زندگی»است:  اصلی مؤلفه چهار شامل

 «چیستی و ماهیت انسان»، «چیستی و ماهیت زندگی»

 «.چگونگی زندگی»و

 Hutzelچارچوب پروتکل درمانی از طرح معنادرمانی 

که در آن توجه به ارزش  استو همکاران گرفته شده 

وجودی، خودآگاهی، معنای زندگی، عشق، آزادی، اراده، 
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مسئولیت، رنج، تنهایی، مرگ و ... بررسی شده است. 

دو تن از اساتید مشاوره و فلسفه این پروتکل  تیدرنها

مالصدرا اولیه را با مبانی معنای زندگی از نظر 

، جاودانگی، اراده خودشناسی، ارزشمندی، مسئولیت،)

تنهایی، تحمل رنج، عشق و ...( پذیرش و درک مرگ و 

بررسی کردند و تغییرات نهایی طبق نظرات ایشان انجام و 

 پروتکل درمانی نهایی در زیر ارائه شد.

 

پروتکل اجرایی جلسات آموزش معنادرمانی مبتنی 

 بر مکتب مالصدرا

 انجام یکدیگر، با گروه اعضای آشنایی :اول جلسه

 با آشنایی گروه، وانینق تعیین رضایتمندی، آزمونپیش

 رنج، مسئولیت، خودشناسی، خدا،) معنادرمانی مفاهیم

 ؛(عشق جاودانگی، و مرگ

 وابسته موجودیعنوان به خود شناخت دوم: جلسه

 نیست، کامل موجودی او، همسر به نیازمند و خدا به

 و شدنخداگونه نهایی که کمال به زندگی در اصلیارزش 

 و خود یهایژگیشناخت و، است داشتن الهی رفتاری

 رفتاری هایویژگی وجودی، فقر دیدگاه از همسر

 زندگی در بودن خداگونه با آن ارتباط وبخش لذت

 مشترک؛

برای  گریکدیبا  اعضا یوگوگفت افزایش سوم: جلسه

پسند عقل مالک دوبر اساس  زندگی ارزشمند هایویژگی

 ییهایژگیکردن وادیپ (.بودنو خداپسندانه بودن منطقی)

 و نیستند مالک دو اینبر اساس  که مشترک زندگی در

 جدید؛ هایویژگی باها آن کردنجایگزین

 یوجوجست و معناخواهی یبررس چهارم: جلسه

خودمان،  انتخاب حق وو اراده  تیمسئول با زندگی معنای

 انتخاب حق و خود هستیم پرتعارض زندگی مسئول اینکه

 نیروی با را آن خالف یا رضایتمندانه یزندگ یک برای

 داریم؛ مشترک زندگی مسئولیت و قبول و اراده

 در معناخواهی هایشیوه درباره بحث پنجم: جلسه

 هایرنج زندگی، آگاهی به اینکه هایرنج پیداکردن و رنج

و در  شودمی افراد رشد و تکامل باعث مشترک زندگی

 خواهد تجربه آرامش و یآسودگ و قدرت رنجی هر برابر

با  هایشرنج وجود با مشترک زندگی تداوم شد، علت

 استفاده از تکنیک قصد متناقص؛

 بودنقطعی به توجه با معناجویی ششم: جلسه

عمر،  کوتاهی به یکدیگر، توجه خطاهای ازگذشت  مرگ،

 کردنمشخص و نامهتیوص استفاده از تکنیک نوشتن

 هایویژگیخاطر به یخواهو عذر همسر ویژگی بهترین

 زندگی طول در یکدیگر از آزردگی باعث که شخصی

 است؛ شده مشترک

 و درک قبل، جلسه تکلیف بررسی هفتم: جلسه

 و ریناپذاجتناب واقعیت عنوانبه و تنهایی مرگ پذیرش

 در تنهایی احساس تحمل در صمیمیت نقش درک

 احتمالی فرصت در مرگ به بودنواقف زناشویی، زندگی

 .شدهنییتع

 مبتنی) عشق با زندگی معنای تعریف هشتم: جلسه

، کنندگانشرکت و مشاور نظر از( صدرایی مکتب بر

 کمک عشق؛ با زناشویی از زندگی افزایش رضایت

 بر همسر به عالقه و عشق بروز تمرین نهم: جلسه

دت مکوتاه اهداف تعیین زندگی، واقعی هایمصداق اساس

 تقویت اساس بر زندگی در تجربه عشق برایبلندمدت  و

 منجر زوجین آرامش و عالقه به که ییهایژگیو و هاروش

 شود؛می

 آموزش اساس بر جلسات یبندجمع دهم: جلسه

 تغییراتی از صحبت مشترک، زندگی هایارزش معنایابی

 نجام وا اندآورده دستبه مشترک زندگی در که

 آزمون.پس

 

 هاافتهی

شناختی )میزان های جمعیتدر این پژوهش ویژگی

 کنندگان( شرکتازدواج زمانمدتو  تحصیالت، شغل، سن

به تفکیک گروه آزمایش و کنترل بررسی شد. نتایج نشان 

داد در هر دو گروه بیشتر افراد تحصیالت لیسانس و شغل 

سال و  69/41آزمایش آزاد دارند. میانگین سنی در گروه 

سال و میانگین مدت ازدواج در  31/39روه کنترل در گ

سال  87/13سال و در گروه کنترل  50/15گروه آزمایش 

 نفر مرد و در گروه  7زن و  نفر 8در گروه آزمایش  .بود
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 های آنرضایتمندی از زندگی زناشویی و زیرمقیاس آزمونپسو  آزمونشیپمعیار نمرات : میانگین و انحراف۱جدول 

 رمقیاسزی گروه
 آزمونپس آزمونشیپ

 معیارمیانگین و انحراف  معیار میانگین و انحراف

)تعداد:  آزمایش

۱5) 

 40/170(61/16) 00/150( 37/25) رضایت از زندگی زناشویی

 40/23( 38/2) 33/18( 76/4) مسائل شخصی زناشویی

 13/25( 79/2) 00/22( 55/5) ات زناشوییارتباط

 80/17( 78/1) 40/14( 31/3) یتعارضات زناشوی

 53/16( 79/3) 40/16( 88/4) اوقات فراغت زوجین

 87/16( 07/4) 20/17( 78/2) جنسی زوجین رابطه

 33/18( 88/3) 13/16( 72/3) فرزندپروری زوجین

 53/18( 23/3) 33/15( 17/4) ارتباط با خانواده و دوستان زوجین

 33/20( 46/3) 60/16( 01/4) ی مذهبی زوجینریگجهت

 67/17( 82/2) 40/16( 98/4) مدیریت مالی زوجین

 (۱5)تعداد: کنترل 

 27/138( 77/14) 47/163( 80/28) رضایتمندی از زندگی زناشویی

 20/18( 65/2) 47/19( 72/5) مسائل شخصی زناشویی

 47/21( 58/3) 27/23( 37/6) ات زناشوییارتباط

 20/14( 38/3) 07/15( 91/2) تعارضات زناشویی

 47/15( 73/1) 13/19( 27/4) اوقات فراغت زوجین

 00/18( 88/2) 40/18( 72/2) جنسی زوجین رابطه

 73/13( 03/3) 53/17( 11/3) فرزندپروری زوجین

 20/14( 17/3) 87/17( 14/3) ارتباط با خانواده و دوستان زوجین

 20/13( 07/3) 93/17( 59/3) ی مذهبی زوجینریگجهت

 40/13( 80/2) 07/18( 35/4) مدیریت مالی زوجین

 

نفر مرد بودند. در پژوهش حاضر  6زن و  نفر 9کنترل 

معیار( بررسی شد که میانگین و انحراف) یفیتوصآمار 

 آمده است. 1نتایج در جدول 
 

 

 ی آماریهافرضشیپبررسی 

 لکیو-رویشاپ فرضشیپ

 قراری نرمالیتی در حاکی از عدم بر 2نتایج جدول 

 کنترل و شیآزما گروه تفکیک به ویلک-شاپیرو آزمون نتایج :2جدول 

 متغیرهای پژوهش
 آزمونپس آزمونشیپ

 معناداری df آماره معناداری df آماره

 آزمایش

 057/0 15 885/0 437/0 15 944/0 رضایتمندی از زندگی زناشویی

 844/0 15 969/0 039/0 15 874/0 مسائل شخصی زناشویی

 287/0 15 932/0 101/0 15 902/0 ات زناشوییارتباط

 598/0 15 955/0 745/0 15 963/0 تعارضات زناشویی

 162/0 15 915/0 675/0 15 959/0 اوقات فراغت زوجین

 087/0 15 897/0 582/0 15 954/0 جنسی زوجین رابطه

 448/0 15 945/0 488/0 15 948/0 فرزندپروری زوجین

 558/0 15 952/0 392/0 15 941/0 ارتباط با خانواده و دوستان زوجین

 040/0 15 875/0 282/0 15 931/0 ی مذهبی زوجینریگجهت

 195/0 15 920/0 108/0 15 904/0 مدیریت مالی زوجین

 کنترل

 526/0 15 950/0 253/0 15 928/0 رضایتمندی از زندگی زناشویی

 132/0 15 909/0 983/0 15 982/0 مسائل شخصی زناشویی

 566/0 15 953/0 148/0 15 913/0 ات زناشوییارتباط

 694/0 15 960/0 485/0 15 947/0 تعارضات زناشویی

 378/0 15 940/0 299/0 15 933/0 اوقات فراغت زوجین

 607/0 15 955/0 608/0 15 955/0 جنسی زوجین رابطه

 142/0 15 911/0 460/0 15 946/0 فرزندپروری زوجین

 796/0 15 966/0 607/0 15 955/0 ارتباط با خانواده و دوستان زوجین

 136/0 15 910/0 571/0 15 953/0 ی مذهبی زوجینریگجهت

 214/0 15 923/0 840/0 15 969/0 مدیریت مالی زوجین
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 : آزمون لوین برای متغیرهای پژوهش۳جدول 

 P ناداریمع F Df1 Df2 متغیرهای پژوهش

 077/0 28 1 376/3 رضایتمندی از زندگی زناشویی

 772/0 28 1 085/0 مسائل شخصی زناشویی

 852/0 28 1 035/0 ات زناشوییارتباط

 470/0 28 1 537/0 تعارضات زناشویی

 008/0 28 1 034/8 اوقات فراغت زوجین

 026/0 28 1 526/5 جنسی زوجین رابطه

 296/0 28 1 135/1 فرزندپروری زوجین

 487/0 28 1 496/0 ارتباط با خانواده و دوستان زوجین

 044/0 28 1 446/4 ی مذهبی زوجینریگجهت

 254/0 28 1 358/1 مدیریت مالی زوجین

 

آزمون متغیرهای مسائل شخصی زناشویی و در پیش

ی مذهبی زوجین و ریگجهتمتغیرهای  آزمونپس

 تعارضات زندگی در گروه آزمایش است.

 

 هاانسیوار یتساو فرضشیپ

 3در جدول  Pشود مقدار که مشاهده می طورهمان

جنسی  رابطهاوقات فراغت زوجین،  جزبهدر تمام متغیرها 

ی مذهبی زوجین و تعارضات زناشویی ریگجهتزوجین، 

ها است،؛ بنابراین، فرض همسانی واریانس 05/0بیشتر از 

 رابطهزوجین،  اوقات فراغت جزبهبرای تمام متغیرها 

ی مذهبی زوجین و تعارضات ریگجهتجنسی زوجین، 

 شود.زناشویی تأیید می

 

 ونیرگرس بیضر یهمگون فرضشیپ

 4در جدول  Pشود مقدار که مشاهده می طورهمان

متغیرهای اوقات فراغت زوجین و  جزبهدر تمام متغیرها 

است؛ بنابراین، فرض  05/0رابطه جنسی زوجین کمتر از 

در متغیر اوقات فراغت  جزنی ضریب رگرسیون همگو

 شود.زوجین و رابطه جنسی زوجین تأیید نمی

برای بررسی معناداری آماری از تحلیل کوواریانس 

 آمده است. 5 استفاده شد که نتایج آن در جدول رهیمتغتک

 

 : آزمون همگونی ضرایب رگرسیونی برای متغیرهای پژوهش4جدول 

 تمجموع مجذورا اثرات 
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 Pی معنادار

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

رضایتمندی از زندگی 

 زناشویی

 000/1 626/0 000/0 635/22 139/4591 2 279/9182 آزمونشیپگروه* 

     829/202 27 388/5476 خطا

 مسائل شخصی زناشویی
 000/1 659/0 000/0 142/26 560/125 2 120/251 آزمونشیپگروه* 

     803/4 27 680/129 خطا

 ات زناشوییارتباط
 946/0 386/0 001/0 483/8 306/75 2 611/150 آزمونشیپگروه* 

     877/8 27 689/239 خطا

 تعارضات زناشویی
 995/0 501/0 000/0 537/13 604/75 2 208/151 آزمونشیپگروه* 

     585/5 27 792/150 خطا

 جیناوقات فراغت زو
 080/0 016/0 807/0 216/0 987/1 2 975/3 آزمونشیپگروه* 

     186/9 27 025/248 خطا

 جنسی زوجین رابطه
 213/0 072/0 366/0 044/1 828/12 2 656/25 آزمونشیپگروه* 

     286/12 27 710/331 خطا

 فرزندپروری زوجین
 954/0 395/0 001/0 818/8 574/98 2 149/197 آزمونشیپگروه* 

     178/11 27 818/301 خطا

ارتباط با خانواده و دوستان 

 زوجین

 971/0 421/0 001/0 831/9 955/89 2 910/179 آزمونشیپگروه* 

     150/9 27 057/247 خطا

 ی مذهبی زوجینریگجهت
 000/1 636/0 000/0 570/23 616/216 2 232/433 آزمونشیپگروه* 

     190/9 27 134/248 خطا

 مدیریت مالی زوجین
 988/0 462/0 000/0 616/11 662/82 2 325/165 آزمونشیپگروه* 

     116/7 27 142/192 خطا
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 رضایتمندی زناشویی رهیمتغتک انسیکووار: نتایج تحلیل 5جدول 

 اثرات هامؤلفه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

ی معنادارسطح 
P 

 ماریتوان آ مجذور اتا

 فرزندپروری
 09/0 01/0 5/0 44/0 49/5 1 49/5 آزمونشیپ

 90/0 29/0 002/0 11/ 3 140 1 140 عضویت گروه

 مدیریت مالی
 41/0 10/0 08/0 08/0 6/23 1 6/23 آزمونشیپ

 97/0 36/0 001/0 4/15 112 1 112 عضویت گروه

 اوقات فراغت
 05/0 001/0 9/0 01/0 11/0 1 11/0 آزمونشیپ

 13/0 02/0 37/0 80/0 25/7 1 25/7 عضویت گروه

 رابطه جنسی
 19/0 04/0 26/0 3/1 08/16 1 08/16 آزمونشیپ

 09/0 01/0 0/ 54 37/0 6/4 1 6/4 عضویت گروه

 ی مذهبیریگجهت
 14/0 03/0 3/0 87/0 39/9 1 39/9 آزمونشیپ

 1 54/0 001/0 4/32 348 1 348 عضویت گروه

 مسائل شخصی
 74/0 21/0 01/0 4/7 34/38 1 34/38 آزمونشیپ

 1 56/0 001/0 35 181 1 181 عضویت گروه

 تعارضات زناشویی
 59/0 16/0 03/0 2/5 1/33 1 1/33 آزمونشیپ

 94/0 32/0 0/ 001 2/13 84 1 84 عضویت گروه

ارتباط با خانواده و 

 دوستان زوجین

 07/0 008/0 65/0 21/0 6/3 1 6/3 آزمونشیپ

 84/0 26/0 004/0 6/9 165 1 165 عضویت گروه

 ارتباطات زناشویی
 2/0 04/0 25/0 33/1 64/13 1 64/13 آزمونشیپ

 82/0 25/0 001/0 9 7/91 1 7/91 عضویت گروه

رضایتمندی 

 زناشویی کل

 269/0 067/0 175/0 937/1 792/462 1 792/462 آزمونشیپ

 999/0 497/0 000/0 707/26 701/6381 1 701/6381 عضویت گروه

 

حاکی از تأثیر معنادار رویکرد  5نتایج جدول 

معنادرمانی مکتب مالصدرا بر رضایتمندی زناشویی و 

رابطه جنسی و اوقات فراغت  رازیغبههای آن تمام مؤلفه

 .است

 

 بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی 

مبتنی بر مکتب مالصدرا بر رضایت زناشویی بود. نتایج 

نشان داد این رویکرد اثر مثبت و معناداری بر رضایت 

نتایج این پژوهش با  رونیازا زناشویی داشته است.

های پیشین مبنی بر اینکه معنادرمانی باعث پژوهش

 شده زوجین و رضایت جنسی زناشویی رضایت افزایش

است و همچنین پژوهشی که با هدف بررسی اثربخشی 

های اسالمی بر رضایت معنادرمانی مبتنی بر ارزش

زناشویی به افزایش رضایت زناشویی دست یافتند، همسو 

طرفی نتایج این پژوهش با نتایج  از (.29-32است )

و  پژوهشی که تأثیر معنادرمانی را بر افسردگی و استرس

کمبود هیجان در فرد افسرده سنجید و به نتایج مثبتی 

 نتایج تبیین (. در33است )ی همسو اگونهبهدست یافت، 

 با مکتب این اینکه به توجه با داشت اظهار توانمی فوق

 با مطابق آنچه هر انسان لذا دارد، همخوانی انسان فطرت

 اگر رونی. ازاپذیردمی باشد، درونش و باطن و فطرت

 نگاه زندگی به دید این با زناشویی در زندگی زوجین

 خداوند به شرایطی هر تحت و حالدر همه  که کنند

 خواهند خود مقابل طرف از درجه اول در ،ندهست محتاج

سخن به میان  کامل موجودیعنوان به همسر از و داشت

باشند.  داشته او از زیادی انتظار که شودآورده نمی

 . کنندمی احساس بیشتری آرامش و ترضای جهیدرنت

در  کند. پیدا خرود درون را زنردگی معنای باید انسان

 در. آورد نخواهد دوام اییلیتحم چیز صورت هیچغیر این
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 معنادرمانی مبتنی بر مکتب مالصدرا و رضایت زناشویی
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 و قوا شناخت با انسان صدرایی، یشناسانسان

 معنای مسیر در راها آنهمه  تواندمی خود استعدادهای

 ارزشمند، خود      کلی ت درتنها نه یزندگ آنگاه بیابد. زندگی

 به هاارزش رونی. ازابود خواهدش باارزش ئجزجزءبه بلکه

 یدر زندگ عاقالنه روابط و دهندمی معنا انسان زندگی

 به منجر همسرانعملکرد  زشتی و زیبایی درک زناشویی،

 . شودمی زوجین در رضایت

 شودمی خواسته کنندگانشرکت از جلسات یط

در  مشترک هایارزش و شخصی هایارزشاز  برخی

 زندگی ارزش) کنند فهرست دفعات به را زناشویی یزندگ

 ییهایژگیو درنظرگرفتن و عاقالنه رفتار مالک دو با

 معنا زندگی به هاارزش این شناخت بنابراین، ؛(خداپسندانه

 از را دیگران برابر در اخالقی مسئولیت مالصدرا. بخشدمی

 خدا برابر در انسان اخالقی مسئولیت یهاشاخه و شئون

 که بپذیرند مشترک یدر زندگ همسران وقتی. است دانسته

 آفرینش و هستی حتی و دیگران خود، خدا، قبال در

 دو هر به زناشویی زندگی در اتفاقی هر وند هست مسئول

 گناهبی یامقصر  ییتنهابه یکهیچ است، مربوط زوج

 همچنین. شد خواهند تعارض دچار کمتر ین،بنابرا نیست؛

 بودن اختیاری و ارادی بر مالصدرا که اهمیتی به توجه با

 زندگی در نظر اختالف و تعارض هر دارد، انسان اعمال

 زوجی هرو  بود خواهد خودشان طرف از حل قابل همسران

  (.34) داشت خواهد را خود مسائل حل توانایی

 و درد توجه داشته باشند کهاین  باید به همسران

 کل بلکه ندارد، مفهوم زناشویی یدر زندگ فقط هارنج

 قابلیت هارنج مالصدرا، بیان به است. رنج درگیر هستی

 آرامش مخل کهیطوربه دارند، را جدید شرایط به تبدیل

 مالی، از اعم مشترک زندگی هایسختی بنابراین، نشوند؛

مشکالت (، جسمی و روحی هایبیماری)ی ماریب تربیتی،

 ،ندهست تحمل قابل غیر بسیار      بعضا  که رفتاری و اخالقی

 درد، و بیماری هنگام یک درجه بستگان از نگهداری

 و نشدهبرآورده احساسی و عاطفی مسائل و عزیزان مرگ

 زندگی یک ناپذیرتفکیک جزء تواندمی هریک که ...

 استعدادهایی سمت به دید زاویه تغییر با باشند، مشترک

 را خود هاموقعیت این در اند،نشده استفاده هرگز که

 به وجودی تکامل روی و رنگ توانندمی و دهندمی نشان

 به هارنج است، خیر سراسر جهان چون. بگیرند خود

 مع ان یسرا العسر مع فان» ؛گردندیبازم خیر و آرامش

 . «یسرا العسر

 باشند که داشته توجه موضوع ینا به همسران اگر

 مرگ و شد خواهند جدا یکدیگر از روزیباالخره 

 با فرصت وانسان است  واقعی ادامه حیات برای یالهیوس

 و نارضایتی در را خود عمر که نیستقدر آن بودنشان هم

 توانندمی جهیدرنت بگذرانند، هاکشمکش و تعارضات

 داشته تریمنطق موضعی مشکالتشان حل به نسبت

 دارید دوست اینکه و همسر به نامهتیوص نوشتن باشند.

 هنگام کند، یاد شما از چگونه همسرتان تان،مرگ از بعد

 خود همسر به نسبت احساسی چه نامهتیوص نوشتن

 زندگی مورد در همسران نگرش تصحیح به ....،و  دارید

 . کرد خواهد کمک مشترک

. است زندگی معنابخش ملعوا از جاودانگی به عقیده

 از سؤال آن، بقای عدم و زندگی ناپایداری مقابل، در

 قرار اگر. انگیزدمیبر را زندگی معنای و فلسفه آفرینش

 زندگی اگر شده است؟ آغاز چرا یابد، پایان چیز همه است

چه  آن معنای پس گیرد،می پایان تناهی بستبن در

 هاشادی ها،تکامل ها،تحمل ها،سختی ها،تالش شود؟می

 بقایی و دوام اگر زندگی کلمه، یک در و هایبستگدل و

 و همه زندگی ارزش گویا دارد؟ ارزشی چه پس ندارد،

 جاودانگی است؛ بنابراین، جاودانگیدرگرو  آن وقایع

 ترینمهم از یکی دارد، ارزش نفسه فی که امریعنوان به

 جاودانگی به میل. ستا زندگی معنای باب در هامقوله

 خواستار همه و دارد قرار همگان نهاد در فطریطور به

 ارزش یک که عدالت مثال،عنوان . بهجاودانگی هستند

 است؛ نیاز جاودانگی به آن تحقق برای شود،می محسوب

 کوتاه عدالت قامت بلندای بر محدود، دنیای سقف زیرا

 را نگیجاودا گستره نامحدود عدالت تحقق و است

 (. 10) طلبدیم

 از یکی گفت که باید زندگی معنای و عشق مورد در

 در عشق نقش. است عشق فطری، و اصیل هایارزش

 انسان و خدا شناخت با. است پررنگ بسیار زندگی معنای
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شده  داده پاسخ فطری نیاز این به دو آن میان     عشق  و

 مظهر عالم . ازآنجاکهگیردمی قرار درست مسیر در و است

 به حق حضرت به عشق است، تعالی حق گاهجلوه و خدا

 عالم عاشق خدا، عاشق و کندیم سرایت او افعال و آثار

 لطف، از سرشار عشق، پرتو در زندگی ؛ بنابراین،شودیم

 مخلوقات دیگر وها انسان سایر بر محبت و خیرخواهی

 دیگران به احسان و محبت با زندگی دیدگاه، این از. است

 به عالقه و عشق بروز تمرین با زوجین. یابدمی معنا

 اهداف تعیین و زندگی واقعی هایمصداق اساس بر همسر

 به زندگی در عشقتجربه  برایبلندمدت  ومدت کوتاه

 . یافت خواهند دست بیشتر رضایتمندی

 تبیین قابل را مذکور برنامه که دالیلی تیدرنها

 نگرش، تغییر) یمعنادرمان فنون و مفاهیم اصول، کند،می

 Victor Emile Frankl است. (... و زداییبازتاب پرسشگری،

 و Irvin D. Yalomبرخالف  که است معنادرمانی گذارانیبن

 و پوچ را جهان که وجودیدرمانگران روان از دیگر برخی

 اساسی اصول از دارد. دینی رویکردی دانند،می معنایب

 و دارد غایتی و هدف هستی، که است این Franklنظریه 

دیگر،  دالیلاز  کنیم.می زندگی معنادار جهانی در ما

 و مالصدرا زندگی معنای اعتقادی و فلسفی مفاهیم

 که معناست زمینه در ایرانی اسالمی فرهنگ بودنغنی

 ناسبت به باشد، که یادرجه و سطح هر در نفسی هر

 با که است برخوردار معنادار زندگی از درجه همان

 را رضایتمندی زناشویی زندگی تواندمی معنا این شناخت

 افراد نگرش تصحیح و تغییر با رویکرد این در. کند تجربه

 افزایش به توانمی زندگی، تعارضات و مشکالت به

 دیدن به را زوجین رویکرد این کرد. کمک رضایتمندی

 همراه به زندگی هایارزش و زناشویی زندگی مثبت نکات

 و عشق درک با زوجین کند.می تشویق آن مشکالت

 شود.بیشتر می ازدواج بودنمقدس از درکشان آن، معنای

 و حفظ برای دیگران از بیش شد خواهد باعث موضوع این

 به میل و مرگ یاد و بکوشند رابطه این نگهداری

 بازدارنده عوامل ترینمهم از کردروی این در جاودانگی

 بود.  خواهد زناشویی زندگی در نادرست رفتارهای

 تعریف پژوهش، این در اساسی یهاتیمحدود از یکی

 در غالب فرهنگهرچند صدرایی( بود. ) یاسالمفرهنگ 

 و دینی چون سطوح است، با اسالم آمیخته ایران، جامعه

 کرد.ایجاد میمشکل  است، متفاوت بسیار افراد باورهای

اعم از زن و ) نیوالدپژوهش حاضر روی  اینکه به توجه با

مرد( مسلمان و دارای تحصیالت باالی دیپلم انجام شد، 

ادیان و همچنین  سایر افراد نتایج به تعمیم است بهتر

 .گیرد صورت بااحتیاط دارای تحصیالت زیر دیپلم

 

 گیرینتیجه

 نتایج حاصل از پژوهش نشان داد آموزش

تواند مشکالت معنادرمانی مبتنی بر مکتب مالصدرا می

بین زوجین را بهبود ببخشد و موجب افزایش 

خداشناسی،  لیقبفردی از های فردی و بینتوانمندی

ورزیدن، تحمل ، عشقپذیریتیمسئول خودشناسی،

 ها و ... شود.رنج

 

 اتپیشنهاد

شود با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می

درمانگران برای بهبود تخصصان در حوزه خانواده و زوجم

های ارتباطی کیفیت زندگی زناشویی، افزایش مهارت

زوجین و ... از مداخالتی چون مداخله ذکرشده استفاده 

 اندیشمندان اندیشه با معنادرمانی رویکرد کنند. همچنین

 و فردی زندگی مختلف هایجنبه روی دیگر ایرانی

 پژوهش این نتایج با آن نتایج و بررسی زوجین زناشویی

 .شود مقایسه

 

 حمایت مالی

شده  انجام مالی حمایت گونههیچ بدون پژوهش این

 .است

 

 مالحظات اخالقی

 این پژوهش در کنندمی اعالم نویسندگان وسیلهبدین

 بودنمحرمانه ازجمله مرتبط اخالقی اصول تمام

 در پژوهش ندگانکنشرکت آگاهانه رضایت ها،نامهپرسش

 .است شده رعایت آن از خروج اختیار و
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  تعارض منافع

 .ندارد وجود مطالعه این در منافعی تضاد گونههیچ

 

 تشکر و قدردانی

                   کارشناسی ارشد رشرته       نامه     پایان   از        برگرفته      مقاله    این

   از   IR.PNU.REC.1398.074                          مشاوره خانواده با کد اخالق 

         نرور مرکرز              انشگاه پیام           های پزشکی د     پژوهش           کمیته اخالق

   که     هایی        و سازمان      افراد     تمام   از      وسیله      . بدین   است       اصفهان

     یراری            ایرن مطالعره        انجرام        راسرتای    در   را          پژوهشرگران 

      کنیم.  می        قدردانی  و     تشکر     مانه ی  صم   ،       رساندند
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