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 تیبا عوامل جمع ییزناشو یزندگ تیفیرابطه ک شناختی جامعهو بررسی  مطالعه

  )ساله شهر کرج 29تا  18زنان  :مطالعه دمور( یشناخت

  

   ١فاطمه رشید

  ٢شهال کاظمی پور ثابت

   ٣قاجانی مرساآ حسین

١٠/٤/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  
٣/٦/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

 

ـ ا. باشـد  یمـ  یشناخت تیبا عوامل جمع جوانان ییزناشو یزندگ تیفیسنجش ک، حاضر قیهدف تحق  نی

 29تـا   18زنـان   هیـ کلآن  يجامعه آمـار . باشد یم یهمبستگ -یفیتوصخود،  تیپژوهش با توجه به ماه

 ينفر به روش خوشـه ا  465حجم نمونه برابر با  ،جه به فرمول کوکراند که با تونباش یشهر کرج م ساله

ـ از نظر ينظر یدر مبان. شدند نییساده تع یتصادف پسو س  ،یپارسـونز، صـاف   ،یزنـدگ  تیـ فیک يهـا  هی

با توجه به تئوري هاي پارسونز،  ق،یتحق يمدل نظر انیاستفاده شده و در پا... و ، دورکیميهمسان همسر

راساس رویکرد اول لیو و تعریف عناصـر تشـکیل دهنـده کیفیـت زنـدگی زناشـویی و       باستتس و  ،فروم

ـ ا. اسـت  دهیگرد یطراح )مدل از پایین به باال(همچنین مدل دوم ایوانز  بـا اسـتفاده از روش    قیـ تحق نی

ـ پا. پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـت     ،داده ها يابزار گردآور. انجام گرفته است یشیمایپ پرسشـنامه   ییای

پس از . باشد یبدست آمد که قابل قبول م 7/0ابعاد پرسشنامه باالتر از  یتمام يکرونباخ برا يفاتوسط آل

هـا مـورد    ، دادهspssو با اسـتفاده از نـرم افـزار     یو استنباط یفیتوص ياساس آمارها ها، بر داده يگردآور

ـ دهد  یمرتبط نشان م يبا آزمون ها هیفرض جهینت. اند قرارگرفته لیوتحل هیتجز و  یزنـدگ  تیـ فیک نیکه ب

وجود  يابطه معنادارر محل زندگی و  يبا همسر، مدت ازدواج، سن بارور یسن، سن ازدواج، فاصله سن

ـ فیبـر ک  رِیتـأث  نیتر يدر بیشترین و قو ریمس لیو تحل ونیطبق آزمون رگرس. دارد  ،ییزناشـو  یزنـدگ  تی
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سـن   و )381/0(با همسـر  ی، فاصله سن)572/0(مدت ازدواج يرهایمتغ میمستق ریبه تاث بیبه ترت توان یم

  .اشاره نمود) 404/0(ازدواج

 

   و قومیت سن ازدواج، زنان جوان  عوامل جمعیت شناختی، کیفیت زندگی زناشویی، :کلیدي واژگان



 

٣ 
 

  مقدمه 

، جامعـه  دیگـر  نهادهـاي  و اجزا بر آن تأثیر و آن زندگی کیفیت چگونگی، خانوادهاعضاي  متقابل واکنش

 سـاز  سرنوشـت  اجتماعی واحد این مطالعه به مختلف رویکردهاي با که است داشته آن بر را ناندیشمندا

کیفیت زندگی زناشویی یا رضایت  ،یکی از مهمترین رویکردهاي مورد توجه اندیشمندان  .گمارند همت

 ،منطقـی  ه يدوستان هوجود یک رابط، رضایت زناشویی. و عدم رضایت آنها از زندگی مشترك می باشد

) 2002( 1کـاپالن و مـدوکس  . درك یکدیگر و ارضاي نیازهاي مادي و معنـوي زن و مـرد اسـت   ، تفاهم

یک تجربۀ فردي در ازدواج است که افراد آن را با توجه به میزان  ،رضایت زناشویی« :کنند چنین بیان می

ها و  نیاز، به انتظارات ها اعتقاد دارند که این امر آن ».کنند مسرت و خوشی در زندگی زناشویی ارزیابی می

:  1389، یبلـداج  یعـ یرف و ياحمـد ، يرفـرد یم( .ها و تمایالت افراد در ازدواجشان بستگی دارد خواسته

وجـه  هـیچ   بـه  آن توصـیف  که است فرایندي بلکه، نیست دقیق و مستقیم مفهوم یک زندگی کیفیت). 59

، کیفیت زندگی از دیدگاه افـراد  که گفت ه طور خالصه می توانب. )37  :1389، 2رابرت(. ساده نمی باشد

 ماننـد و به رضایت فرد از زندگی خود بر می گردد و با عـواملی   استمتفاوت  در موقعیت هاي مختلف

 و سـیادت (محیط اجتماعی و بیماري مرتبط اسـت  ، وضعیت طبقاتی، تحصیالت، جنسیت، فرهنگ، سن

ـ بـه متغ  ییزناشـو  تیرضـا ، ییرابطه زناشو جادیمشترك و ا یشروع زندگاما با) 112: 1386، همایی  يری

فرآینـدي اسـت کـه در طـول زنـدگی       ،رضایت زناشـویی . می شودبدل  یزندگ تیفیم در رابطه با کهم

ایجاد قواعد رفتـاري  ، هاي شخصیتی شناخت ویژگی، ها آن انطباق سلیقه مهآید و الز زوجین به وجود می

داده اسـت کـه    نشـان مطالعات  ).34: 1384 همکاران، و احمدي(. اي است هاي مراوده گیري الگو و شکل

 ؛گـذارد  بر بسیاري از ابعاد زندگی فردي و اجتمـاعی تـأثیر مـی   ، زناشوییعدم رضایت مندي و یا یت رضا

شان پایـدار بـوده و    افراد متأهل که زندگی نتایج مطالعات در محدوده تأثیر جسمانی نشان داد، براي مثال

شاد هستند و بیشـتر  ، ترند جسمانی سالم ظراز ن، دارند  عموماً عمر طوالنی، ستا استحکام بیشتري داشته

ـ . )45: 1384 همکـاران،  و احمـدي (. احتمال دارد که از سرطان نجات یابنـد   يدارا يرابطـه ا  ،شـک  یب

الزم  تیـ فیو هـر دو آن را بـا ک   قرار گرفته رشیهر دو طرف مورد پذ يباشد که از سو یقدرت الزمه م
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 يتوانمنـد  يدارا) زن و شـوهر (خـانواده    انگذارانیشود که بن یبرآورده م یمهم زمان نیو ا ندیمااعالم ن

و توقعـات طـرف    گریکدیحقوق ، هم يازهایو ن گریکدیدرك  ییتوانا، یزندگ يها مهارت، الزمه يها

طـرف مقابـل    اب یمعامله زندگ دهد که در یرا م نانیاطم نیبه زن و شوهر ا يرابطه ا نیچن. مقابل باشند

 جاللـی (. دید رسـ نـ خواه یزنـدگ  نیـ و به اهداف کوتاه مدت و بلنـد مـدت خـود در ا   اند ضرر ننموده 

آنـان و   یتـوان گفـت زنـدگ    یم دیبروز نما نیزوج یدرزندگ تیفیک نیانچه اچن. )24: 1385 هنومرور،

آنـان   نـدان تبع آن فرز دو و به نیا یکننده خوشبخت نیالزمه برخوردار بوده و تضم تیفیروابط آنان از ک

احسـاس  ، يشـود همسـران بـا سـازگار     یموجـب مـ   ییزناشـو  یزنـدگ  تیـ فیک شیدر واقع افزا. است

 نهیزم یطیشرا نیمسلّما چن. کنند یزندگ گریکدیدر کنار يشتریب یو آرامش روان يتمندیرضا، یخوشبخت

). 42:  1386، سـتوده (. دآوری به وجود مـ  یو اجتماع یخانوادگ، يفراوان فرد شرفتیپ يمساعد برا يا

 ومتغیرهـاي  عوامـل  از متاثر انسانی و اجتماعی هاي پدیده دیگر همانند ییزناشو زندگی کیفیت موضوع

 کـاهش ازدواج در سـنین پـایین،    متعدد، مشاهده بررسی سن ازدواج به خصوص در زنان .است مختلفی

 هــاي ســاختاري یژگــیو شگســتر، هــاي ترتیــب یافتــه و افــزایش آزادي در انتخــاب همســر  ازدواج

 رزشاتحرك جغرافیایی و مهاجرت و همچنین گسترش ، صنعتی شدن، یینشهرنش :مدرنیزاسیون همچون

افزایش نارضایتی، ناسازگاري، بی  از طرف دیگر،ی وفردگرایی، الگوي جدید همسرگزین مانندهاي مدرن 

ه محقق را بـه مطالعـه جامعـه    توج ،ها زناشویی زوج زندگی کاهش کیفیت  طورکلی تعهدي، طالق و به

 بـه  تـوان  یم ییزناشو یزندگ تیفیک بر گذار ریتاث عوامل نیب ازبنابراین . شناختی این عوامل متوجه کرد

 تیرضـا  زانیم از یسهم گفت توان یم حوزه نیدرا که داشت اشاره یاجتماع عوامل انکار رقابلیغ نقش

 نـوع  ،یتیقوم تفاوت ازدواج، سن مانند یشناخت تیجمع عوامل در را گریکدی از نیزوج تیرضا عدم ای

 همسـر  وهیشـ  ، خـانواده  افـراد  تعداد زوجین، بین سنی فاصله مشترك، یزندگ يها سال تعداد ، خانواده

  . جستجوکرد...   و ینیگز

 آن نقـش  و ییشناسا یاجتماع ابعاد نیا ياثرگذار زانیم تا شود یم تالش قیتحق نیا در منظور نیهم به

 ندا عبارت پژوهشاین  یاساس سواالت، شده یاد عوامل به توجه با. گردد نییتب نیزوج روابط تیفیک در

  : از

 متغیرهاي و ییزناشو زندگی کیفیت متغیر بین اي رابطه چه ؟ است يحد چه در ییزناشو یزندگ تیفیک

 هـاي  سـال  زوجـین،  سـنی  فاصـله  خـانواده،  اندازه ازدواج، هنگام مرد و زن سن مانند یشناخت تیجمع
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ـ ترک ،يباردار سن نیاول ت،یقوم مشترك، زندگی  دارد؟ وجـود ... و خـانواده  نـوع  فرزنـدان،  یجنسـ  بی

 به میتصم يبرا یمحرک جادیا سبب تواند یم ، خودییزناشو يتمندیرضا احساس کاهش ای فقدانبنابراین 

 ،1دیـ وید و نیکلـ ت، یـ وا( سـت ین دهیپوشـ  یکس بر زین آن مهلک و مخرب آثار که شود طالق و ییجدا

ـ از ا ییهـا  پژوهش يگفت اجرا توان یباتوجه به مباحث باال م). 53: 2008 و تاکیـد و بررسـی    دسـت  نی

 یاز زنـدگ  يمنـد  تیعلل طالق و در نقطۀ مقابل آن رضا تر قیدق ییشناسا يبراعوامل جمعیت شناختی 

هـا،   پـژوهش  لیقب نیصل از احا يها افتهیبر اساس . است رخوردارب يادیز تیدر کشور از اهم ییزناشو

طـالق را   هدیـ و پد یاز اختالفات خـانوادگ  یناش یو روان يو مشکالت ماد ها نهیهزمی توان سو،  کیاز

 يهـا  حاصـل از پـژوهش   يهـا  افتـه ی ژهیـ معرفت و شناخت بـه و  شیبا افزاگر، ید يکاهش داد و از سو

ارائـه کـرد تـا     یـی کـالن اجرا  يهـا  يزیـ ر و برنامـه  ها يگذار استیس يبرا یمناسب شنهاداتیپ، يکاربرد

  .کند دایپ يتر شیخانواده استحکام ب يها انیبن

  فرضیه هاي پژوهش

  : ند ازا عبارتح شده، فرضیاتی که در این پژوهش مطر

 .دارد معکوس تاثیر زناشویی یزندگ تیفیک بر سن .1

 . دارد میمستق تاثیر زناشویی یزندگ تیفیک بر ازدواج سن .2

 . دارد معکوس تاثر ییزناشو یزندگ تیفیکبر نیزوج یسن فاصله .3

 . دارد معکوس ریتاثی زناشویی زندگ تیفیک بر نیمشترك زوج یزندگ يسال ها تعداد .4

 . تعدادفرزندان، بر کیفیت زندگی زناشویی تاثیر معکوس دارد .5

 .فاصله سنی بین فرزندان، بر کیفیت زندگی زناشویی تاثیر معکوس دارد .6

 .دارد مستقیم ریتاث ییزناشو یزندگ تیفیک ي برباردار نیسن زن در اولپایین بودن  .7

 .ازدواج تا تولد فرزند اول، بر کیفیت زندگی زناشویی تاثیر مستقیم دارد سن فاصله .8

 .به نظر می رسد مهاجرت بعد از ازدواج، بر کیفیت زندگی زناشویی تاثیر مستقیم دارد .9

 .دارد و مثبتی میمستق ریتاث ییزناشو یزندگ تیفیک بر، خویشاوندان با ازدواج .10

  . انتخاب همسر با نظر خود فرد، بر کیفیت زندگی زناشویی تاثیر مستقیم دارد .11
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  . تاثیر معکوس دارد ییزناشو یزندگ تیفیکنزدیکی محل سکونت با خانواده همسر، بر .12

  . دارد میمستق ریتاث ییزناشو یزندگ تیفیک قومیت یکسان بین زوجین، بر .13

   چارچوب نظريمبانی و 

ربوط تئوري هاي م ؛اند پرداخته ییزناشو یزندگ تیفیک یبررس به یشناس جامعه در یمختلف يها دگاهید

ظریه تالکوت پارسونز، رنـه کونینـگ،   ، تئوري هاي مربوط به خانواده مانند نبه ازدواج مانند نظریه صافی

 ماننـد نظریـه   مارکس هورکهایمر و تئوري هاي مربوط به کیفیـت زنـدگی زناشـویی    هلموت شلسکی و

ـ نظر ،آنومی دورکیم، نظریه چرخه زندگی، نظریـه همسـان همسـري    ـ نظر، انصـاف  هی ـ نظر، مبادلـه  هی  هی

 ها هینظر نیا از کی  چیهاما  .و دیدگاه اریک فرومکنش متقابل نمادین  هینظر، فمنیست هینظر، مارکسیسم

 جـاد یا بـا  ن،یبنـابرا . کنـد  یبررسـ  گونـاگون  جوانـب  از و نیـی تب را نظر مورد مسئله تواند ینم ییتنها به

. قرار می گیردبررسی مورد  موضوع است، شده مطرح يها هینظر از یبیترک و قیتلف که ينظر یچهارچوب

ـ  عـملکرد و تیموفق عنوانه ب را ییزناشوزندگی  تیفیک 1چیب و نچامیف ،يبرادبور    فیتوصـ   ازدواج ـکی

 گونـاگون  ابعـاد  شـامل  و اسـت   يبــعد   چــند   یهوممــف  ،ییزناشـو زنـدگی   تیفیکو بیان کرده اند که 

اغلـب  ، بر طبق نظریۀ همسان همسري .شود یم از زندگی زناشویی تیرضا و  انسجام ،یا توافق يسازگار

چرا ، را دارند که همسان و شبیه به یکدیگر باشند افراد همواره براي ازدواج خود تمایل به انتخاب فردي

و  مـی شـود  انی افراد در بسیاري از جهات باعث دوام و پایداري آن ازدواج همس، که مطابق با این نظریه

طور افزایش رضایت از زندگی زناشویی را نیز به دنبال خواهد داشت و کیفیت زندگی زناشویی را  همین

او بـا  تـر همسـان    انسان مایل است همسري برگزیند که بیش ،در واقع ).14: 2002، ٢فالکنر(. باال می برد

بلکـه پیونـد و   ، می کنـد ها را به سوي یکدیگر جذّب  همسانی دو فرد نه تنها آن. ويتا ناهمسان با  باشد

هاي بسیاري نیز مؤید ایـن امـر اسـت کـه هـر چـه میـزان         پژوهش .نمایدمی وصلت ایشان را استوارتر 

تر  بیش ...اده واندازه جمعیت خانو، قومیت، نوع خانواده، مانند سن هاي گوناگون همسانی زوجین از جنبه

هر قـدر افـراد از گـروه     صافی بر اساس تئوري. می شودتري حاصل  میزان رضایت زناشویی بیش، باشد

کیفیـت   ،طبقه اجتماعی و اقتصادي و شرایط سـنی همسـانی بیشـتري داشـته باشـند     ، نژادي، هاي قومی

                                                           

١ Bradbury& Fincham & Beach 

٢ Faulkner 
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 يمهـد  یصـادق (.دطور که در نظریه همسان همسري مطرح شـ  همان  -زندگی زناشویی بیشتر می شود

 یگـ  زنـد  از يمنـد  تیرضـا  و ییزناشـو  ،یزنـدگ  چرخۀ ۀینظر در یشناس جامعه دگاهید از. )17: 1384،

 وجـود  شـکل  یمنحن يا رابطه یزندگ يها دوره و ازدواج از تیرضا نیب که است آن از یحاک ، ییزناشو

 و ابـد ی یمـ  کـاهش  ازدواج از تیرضـا  ،یانسـال یم از کوتاه يا دوره در و فرزندان تولد با آن طبق که دارد

: 1384 ، 1برنـاردز ( ابـد ی یمـ  شیافـزا  يریچشـمگ  نحو به یزندگ از تیرضا فرزندان، افتادن راه با سپس

می تواند بر کیفیت زندگی زناشـویی تـاثیر   نیز پس می توان گفت تعداد سال هاي زندگی مشترك  ).243

عشق بین زوجین شامل ابـراز احساسـات    که معتقد است اریک فروم نیز درحوزه کیفیت زندگی .بگذارد

عشـق عبـارت    که فروم معتقد است. حمایت و قدردانی است، همدلی و مهربانی، توجه و مراقبت، مثبت

عشـق  . به شرط نگه داشتن فردیت و مـوازین شخصـیت فـردي   ، است از همبستگی و یگانگی با شخص

 تیمیصـم ، کارهـا  در یهمـدل  و مشـارکت و احترام و شـناخت  ، مسئولیت، بارور همواره بر عالئم توجه

که  بر اساس نظرفروم می توان گفت پس . )99:  1389، فروم( می کندداللت  و تفاهم همه جانبه یجنس

، همکاري و مشارکت و صـمیمیت  مالزمات آن مانند احترام متقابل همراه با نیزوج عالقه و عشق زانیم

در خانواده هسته اي کیفیـت  ، براساس نظریه پارسونز . ارددتاثیر   کیفیت زندگی زناشویی بر... جنسی و 

با طرح نظام از منظر خرد به عنوان نظامی خاص  يپارسونزدر کارکرد خانواده هسته ا. زندگی باالتر است

    تمـایالت را شخصیتی در نظریه خود به تعریف رضایت اقدام می کند و عنصـر اصـلی نظـام شخصـیت     

به عنـوان انگیـزه   چوب نظام شخصیتی اگر به فردي پاداش هایی از نوع تمجید در چار بنابراین .می داند

در زندگی زناشـویی هـم بـر همـین      .رضایت حاصل می شود ،داده شود و فرد این تمجیدها را باور کند

 در یهمـدل  و مشـارکت  و شـناخت  وگذاشـتن   احتـرام ، ها تیمسئول انجام، کردن به هم توجه اساس با

تـوان رضـایت از زنـدگی زناشـویی را      مـی ... و ی و تفاهم در انجام کارهـا جنس تیمیصمداشتن ، کارها

همچنین می توان نظریه آنومی دورکیم را به روشنی با کیفیت زندگی  .)72 :1376، ياعزاز(. مشاهده کرد

تشـویش یـا   . مفهوم آنومی از دیدگاه دورکیم در سه خصیصه به کـار رفتـه اسـت   . زناشویی بررسی کرد

احساس بی نشانی یا فقـدان هـدفی   ، احساس جدایی از معیارها و استانداردهاي گروه، دردناك اضطراب

می توان عنوان کرد که بر اساس دیدگاه دورکیم زن و شوهري که بر اساس ارزش ها و اخالقیـات  . معین

                                                           

١ Bernards 
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تـاثیر  از موقعیت و رابطه خود رضایت دارند و این امر بر کیفیت زنـدگی زناشـویی آنهـا     ،هدایت شوند

کیفیت زندگی زناشویی تابع نـوع و شـدت رابطـه     ،در واقع). 50: 1385و همکاران ،  مقدم صادق(. دارد

 افـراد  با تامین بسیاري از نیازهاي عاطفی و شـناختی و حتـی مـالی    ،از یک سو می توان گفت که. است

رزوهـاي بـی پایـان    از آ، از طریـق مهـار تمـایالت افـراد     ،از سوي دیگر توسط همسر در ارتباط است و

می توان گفت در جریان انتقال از همبستگی مکانیکی به ارگانیکی بـه علـت   همچنین . جلوگیري می کند

ایـن انـزوا    و احتمال منزوي بودن آنها و عدم رضایت آنها بیشـتر مـی شـود   ، عدم انسجام بین زن و مرد

تئوري هاي مختلـف در  در  ر کههمانطوبنابراین . موجب می شود که کیفیت زندگی زناشویی کاهش یابد

، نـوع  قومیـت   وسـن ازدواج  همسانی در، ختلفی مانند طول مدت زندگی مشتركعوامل م ،باال بیان شد

 از. کیفیت زندگی زناشویی تاثیر دارد در، عشق و همکاري بین زوجین انواده، اندازه و جمعیت خانوادهخ

 آن از یحاک ، ییزناشو یگ زند از يمند تیرضا و ییزناشو ،یزندگ چرخۀ ۀینظر در یشناس جامعه دگاهید

 تولـد  با آن طبق که دارد وجود شکل یمنحن يا رابطه یزندگ يها دوره و ازدواج از تیرضا نیب که است

 فرزنـدان،  افتادن راه با سپس و ابدی یم کاهش ازدواج از تیرضا ،یانسالیم از کوتاه يا دوره در و فرزندان

 اسـت  ممکـن  همچنـین ). 243: 1384 ، 1برنـاردز ( ابـد ی یم شیافزا يریشمگچ نحو به یزندگ از تیرضا

در . باشد يفرد ـای یاجتماع  صفات  از مهمتر  ییزناشو زندگی تیفیک يبرا نیزوج انیم تعامالت یژگیو

می توانـد تـاثیر مهمـی در     احترام بین زوجین وسایر اعضاي خانواده و و همکاري اثربخش محبت ،واقع

تاثیرحضور فرزنـدان و تعـداد    2هیل و دوالبر اساس نظر  ،همچنین. زناشویی داشته باشدکیفیت زندگی 

عوامـل مـوثر بـر کیفیـت      نیببه نظرمحقق در و است متفاوت نیزوج نیب در ییزناشو تیفیبرکفرزندان 

بخصوص با توجه به این موضوع که در جامعه کنونی تشویق به   -باشند  تیاهم حـائز، زندگی زناشویی

ـ ا دربنابراین  .مورد توجه مسئوالن می باشداروري و افزایش تعداد فرزندان ب  عوامـل  سـهم  پـژوهش  نی

، و تعدادسـال هـاي زنـدگی مشـترك     ازدواج مـدت  طـول  ماننـد  زین ییزناشو یزندگ تیفیک در یارتباط

در مـورد سـن   . اسـت  شـده  مطـرح فاصله سنی زوجین  وروابط خویشاوندي قبل ازدواج  ،تعدادفرزندان

 اکثر در شوهر و زن میان سنی زیاد تفاوت که این پذیرش در ی مانند شهال اعزازيشناسان جامعه، ازدواج

                                                           

١ Bernards 

٢ Duall and Hill 
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 تفاوت و اختالف اگر. هستند عقیده هم ،گذارد می تاثیر خانواده سالمت بر زیانبار عاملی عنوان به موارد

 و سالمت به آسیب حتمالا، باشد داشته فاحش تفاوت زوجین سنی فاصلۀ و اشدنب متناسب زوجین سنی

 بـه  را اجتمـاعی  عمیـق  فاصـلۀ ، زوجین بین زیاد سنی فاصلۀ چراکه ،یابد می افزایش بسیار خانواده دوام

با توجـه  در مدل نظري . بود خواهند متفاوت نسل دو از نفر دوآن ، دیگر عبارت به .داشت خواهد همراه

، شـادکامی  ماننـد ل که عناصر تشکیل دهنده آن رویکرد او ،بررسی کیفیت زندگیدر  1لیو سه رویکرد  به

    تعریـف . . .  و زنـدگی در  تفـاهم ، تعـارض  حل، همسر تیحما، یجنس تیمیصم، حتراما، رضایتمندي

 دو همچنین بـا توجـه بـه   . )92: 1386،مقصودي (. قرارگرفته استدر این پژوهش مورد توجه  ،شود می

 بـه  باال از مدل :الف متغیرها که شامل دیگر و زندگی یتکیف بین ارتباط توضیح براي معروف ایوانز مدل

 خروجی باعث که است ثابتی ویژگی، کیفیت زندگی که شود می فرض چنین، تئوري این براساس -ینیپا

 خاصی متغیرهاي که است این بر اعتقاد -باال به ینیپا از مدل: ب و -شود می افراد زندگی در معینی هاي

 کیفیت مطالعهکه پژوهش  این هدف به توجه با است،   -دهد می قرار تاثیر حتت را افراد زندگی کیفیت

 مدل، می باشد یشناخت جمعیت و اي زمینه متغیرهاي اساس بر آن مطالعه و 29تا  18 متاهل زنان زندگی

  :گونه ارائه می شود این پژوهش بنابراین الگوي نظري. )56: 1392جمال زاده ،(. است تاکید مورد دوم

  

  تغیر هاي کیفیت زندگی زناشوییم

  تیرضا  انسجام  توافق

  محبت  یجنس تیمیصم

 مشترك اعتقادات   شتركم ماتیتصم

  مناسب رفتار

 گفتگو

  نظر تبادل

                                                               يهمکار

  آرامش  داشتن

  ازازدواج تیرضا

                                                                   

 

 

                                                           

١Liu  

 سکونت محل        مهاجرت   خانم يباردار سن نیاول    مشترك یزندگ يها سال    نیزوج یسن فاصله    اجازدو سن

      ینیگز همسر وهیشی       نیهمسرگز رهیدا   تیقوم     خانواده نوع    فرزندان تعداد     فرزندان نیب یسن فاصله    

هاي جمعیت شناختیمتغیر        اول فرزند تولد تا ازدواج فاصله    
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  شناسی پژوهشروش 

است و داده ها از طریـق پرسشـنامه بـه     یهمبستگ -یفیتوصاز نوع  خود تیماه بهبا توجه این پژوهش 

تا با بررسی و تحلیل هر چه دقیق تر آنها، اهداف  اصلی گردآوري اطالعات، جمع آوري شد عنوان ابزار

ـ ا در .بررسی شوداین پرسشنامه  فرضیاتاشته و این پژوهش به چالش گذ ـ مق از ابتـدا  پـژوهش  نی  اسی

ـ فیک زانیـ م سـنجش  منظور به) RDAS( همکاران و یباسب ییزناشو یزندگ تیفیک  ییزناشـو  روابـط  تی

 جهت در ساخته محقق پرسشنامه از تیدرنها و گردید دنظریتجد محقق توسط فرم نیا بعد. شد استفاده

 دو در پرسشـنامه . شد بهره گیري یشناخت تیجمع يرهایمتغ سنجش و ییناشوز یزندگ تیفیک سنجش

 دوم قسـمت  و یشـناخت  تیجمع يها ریمتغ سنجش يبرا سوال 20 با آن اول بخش که شد هیته قسمت

 در -شکل گرفت) سوال18( انسجام و) سوال12(  تیرضا ،)سوال30( توافق اسیمق خرده 3 با هیگو 60

. اسـت  بـاالتر  ییزناشو تیفیک دهنده نشان باال نمرات و دهند یم نشان را ییزناشو تیفیک نمره مجموع

        1395-96سـال سـاکن  شـهر کـرج در سـال       29تـا   18زنـان متاهـل    پژوهش شامل کلیه جامعه آماري

 "معمـوال  که آنجا از اما ،نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 364 فرمول کوکران،بر اساس . می باشد

 پاسـخگو  دقت عدم لیدله ب ای و شود ینم داده پاسخ کامل طور به ها پرسشنامه از یبرخ به قاتیقتح در

 بـرآورد  نمونـه  حجم نیا از شتریب که شد گرفته میتصم باشد، ینم استفاده قابل آنها در موجود اطالعات

ن پژوهش، نمونه روش نمونه گیري ای. شد عیتوز پرسشنامه 465 ،جهینت در .شود عیتوز پرسشنامه ، شده

می باشد که براساس تقسیم بندي  صورت گرفتـه  از سـوي شـهرداري،     1گیري خوشه اي دو مرحله اي

منطقه از مناطق به صورت تصادفی  5منطقه شهر،  10ابتدا از بین . منطقه تقسیم می شود 10شهر کرج به 

مهرشهر و فاز چهار، مصباح تـا   بخش مرکزي کرج، اسالم آباد و عظیمیه، بلوار ارم،( شدندساده انتخاب 

نفراز  93در هر منطقه انتخاب شده، و در مرحله دوم، ) اد و شهرك بنفشهمحدوده کارخانه قند، حسین آب

براي تجزیه وتحلیل داده ها در بخش . شدندبه صورت تصادفی ساده انتخاب  سال 29تا  18 زنان متاهل

گرایش مرکزي و در بخش آمار استباطی با استفاده از آمار توصیفی با استفاده از جداول و شاخص  هاي 

     بهـره گیـري  هاي تحلیل رگرسیون و ضریب همبسـتگی روابـط بـین متغیرهـا      از آزمون SPSSنرم افزار 

  .  محاسبه شدپایایی پرسشنامه به شیوه آلفاي کرونباخ . می شود

                                                           

١ Double/ two stage cluster sampling 
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  میزان آلفاي کرونباخ متغیرها :1جدول

 ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت عنوان متغیر

 58/0  12 رضایت

 85/0  30 توافق

 84/0  18 انسجام

 90/0  60 کیفیت زندگی

  ي پژوهشیافته ها

   توصیف ویژگی هاي جامعه مورد مطالعه

 24 آنهـا  میانگین سـنی  که به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند که زن متاهل شهر کرج خواسته شد  465از 

 7/4ه سـنی بـا همسـر پاسـخگویان     میانگین فاصل . است -سال 29ن و مسن تری 18کم سن ترین  -سال

 22نگین سـن ازدواج پاسـخگویان   میـا  .اسـت  -سال 16و بیشترین فاصله سنی  0کم فاصله ترین  -سال

 20میانگین سن بـارداري پاسـخگویان    . است -سال 29سال و بیشترین  13کم ترین سن ازدواج  -سال

دت زمان ازدواج پاسخگویان میانگین م. است -سال 29ل و بیشترین سا 14کم ترین سن بارداري  -سال

  . است -سال 15و بیشترین  ماه 1کم ترین مدت ازدواج  -سال 16

درصد  8درصد دو فرزند،  8/21درصد یک فرزند، و  1/53درصد از پاسخگویان فرزندي ندارند،  6/20

  .و بیش از آن فرزند دارند 3هم 

. اعالم کرده اند که با همسر خود خویشاوند نیستند و پاسخ خیر دادند )صددر 6/77(بیشتر پاسخگویان

  . بله جواب دادند هم درصد از پاسخگویان 4/22

 0/26. اعالم کرده اند که نزدیک خانواده همسر خود زندگی می کنند) درصد 3/37(بیشتر پاسخگویان 

درصد نزدیک هیچکدام از  7/36 نزدیک خانواده خود زندگی می کنند وهم درصد از پاسخگویان 

 . خانواده هاي زندگی نمی کنند

بنابراین بیشتر . درصد هم شاغل هستند 4/54اعالم کرده اند که خانه دار هستند و  درصد 6/45  

  . پاسخگویان شاغل هستند
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درصد هم با خانواده همسر  71و  د زندگی می کننددرصد اعالم کرده اند که با خانواده همسر خو 0/29

از افراد برادر  3/0. بنابراین بیشتر پاسخگویان با خانواده همسر خود زندگی نمی کنند. زندگی نمی کنند

پدر یا  4/5واهر همسر، برادر یا خ 2/0درصد پدر یا مادر خود،  7/1یا خواهرشان با آنها زندگی می کند، 

  . مستقل زندگی می کنند ر آنهابیشتبنابراین . نفر هم کسی با آنها زندگی نمی کند 3/90و  مادر همسر

درصد هم بعد از ازدواج از  5/56و  ه بعد از ازدواج مهاجرت کرده انددرصد اعالم کرده اند ک 5/43

  . محل زندگی خود مهاجرت نکرده اند

 3/4درصد مازنی،  0/3درصد لر،  0/5درصد ترکمن،  1. درصد اعالم کرده اند که بلوچ هستند 3/0

بنابراین . درصد عرب هستند 0/2 فارس و 1/50درصد آذري،  4/26د کرد، درص 9/7درصد گیلک، 

  . فارس هستند بیشتر آنها

 6/4درصد لر،  3/4درصد اعالم کرده اند که ترکمن هستند،  6/1 :قومیت همسران نیز به این گونه است

صد عرب در 6/1 فارس و 72/45درصد آذري،  6/26کرد، درصد  2/10درصد گیلک،  3/5درصد مازنی، 

 . فارس هستند بیشتر آنها بنابراین. هستند

درصد بین دو  4/21. فاصله دارندهم بین یک تا دو سال با که فرزندان آنها درصد اعالم کرده اند  4/6 

درصد هم به این سوال پاسخ نداده اند که به  8/42درصد بیشتر از چهار سال، و  4/29تا چهارسال، 

  . احتمال زیاد فرزند ندارند

 )جوانان کیفیت زندگی زناشویی(توصیف متغیر وابسته

 5/32درصد در حد متوسط  و  3/54 ،درصد از پاسخگویان در حد پایین 2/13کیفیت زندگی زناشویی 

کیفیت  بنابراین. می باشد 649/0و انحراف معیار  192/2میانگین . درصد در حد باال و مطلوب است

  . د متوسط استپاسخگویان در ح بیشتر زندگی زناشویی

    کیفیت زندگی زناشوییبرحسب  انیپاسخگو يو درصد یفراوان عیتوز: 2جدول

  انحراف معیار  میانگین  درصد تراکمی درصد معتبر  فراوانی  جوانان کیفیت زندگی زناشویی

  64920/0  192/2  2/13 2/13 60  پایین



 

١٣ 
 

  5/67  3/54  222  متوسط

  100 5/32  64 باال

    100  346  جمع

 

  وصیف ابعاد کیفیت زندگی پاسخگویانت

از  پیداستطور که  همان .جدول زیر بیانگر میانگین پاسخگویان برحسب ابعاد کیفیت زندگی می باشد

و  55/60بیشتر از توافق با میانگین  934/104ویان با میانگین گمیزان انسجام پاسخ، سه بعد بررسی شده

  . می باشد 47/38رضایت با میانگین 

  جوانان توزیع میانگین پاسخگویان برحسب ابعاد کیفیت زندگی :3جدول 

 ابعاد کیفیت زندگی توافق رضایت انسجام

934/104  471/38  553/60  میانگین 

 حداقل 18 14 58

 حداکثر 90 60 151

  ي پژوهشفرضیه هانتایج 

به عنوان متغیر  »نجوانا کیفیت زندگی زناشویی«ه رابطه بین متغیرهاي مستقل با جدول زیر نشان دهند 

نتیجه آزمون ها به طور خالصه در جدول زیر  .وابسته است که از آزمون هاي مرتبط استفاده شده است

  :آمده است

  خالصه آزمون فرضیه ها: 4جدول

 ردیف فرضیه  نوع آزمون  ضریب سطح معناداري يقبولی یا رد

 1  سن و کیفیت زندگی زناشویی پیرسون  177/0 002/0 تایید

  2 فاصله سنی با همسر و کیفیت زندگی زناشویی پیرسون  -119/0 039/0 ییدتا

  3 هاي زندگی مشترك و کیفیت زندگی زناشویی سال پیرسون  195/0 001/0 تایید

  4  سن ازدواج و کیفیت زندگی زناشویی  پیرسون  120/0  039/0  تایید
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  5  تعداد فرزندان و کیفیت زندگی زناشویی  پیرسون  108/0  07/0  رد

  6  فاصله سنی بین فرزندان و کیفیت زندگی زناشویی   اسپیرمن  050/0  393/0  رد

  7 سن بارداري و کیفیت زندگی زناشویی پیرسون  151/0 017/0 تایید

  8 فاصله سن ازدواج تا تولد اولین فرزند پیرسون  079/0 180/0 رد

  9  قومیت و کیفیت زندگی زناشویی  آنوا  516/0  844/0  رد

  10  محل زندگی پس از ازدواج و کیفیت زندگی زناشویی  آنوا  151/3  044/0  تایید

  11  شیوه انتخاب همسر و کیفیت زندگی زناشویی  آنوا  835/5  003/0  تایید

  12  ازدواج با خویشاوندان و کیفیت زندگی زناشویی  تی تست  906/0  342/0  رد

  13  ناشوییمهاجرت پس از ازدواج و کیفیت زندگی ز  تی تست  925/0  016/0  تایید

  آزمون رگرسیون چندگانه: آزمون فرضیه چند متغیره

 معادلۀ ترسیم و) قابل قبول معناداري سطح در( همزمان روش از استفاده چندگانه، با رگرسیون تحلیل در

 ضریب اندازة به ،مستقل يمتغیرها در تغییر واحد یک افزایش با که گفت می توان، استاندارد رگرسیون

در تحلیل رگرسیون چندگانه، کلیه . داشت خواهیم افزایش وابسته متغیر در واحد دارداستان رگرسیون

متغیرهاي مستقل و زمینه اي به عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی زناشویی به عنوان متغیر وابسته در 

  . نظر گرفته شدند

 شویینتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر بر کیفیت زندگی زنا :5جدول 

 انحراف استاندارد تعدیل شده R 2R R مدل

1 685/0 382/0 456/0 89611/1 

 می     نشان را 382/0 عدد) R2  = 1-0/618= 0/382( مسیر تحلیل تعیین ضریب کل در 5در جدول 

 ییزناشو یزندگ تیفیک زانیم واریانس از درصد 2/38 بررسی مورد متغیرهاي که معناست بدان این ؛دهد

 زانیم واریانس رصدد 2/38 و) شده تبیین واریانس مقدار =382/0( نموده تبیین را) یینها وابسته متغیر(

 اند نشده بینی پیش قیتحق در که است متغیرهایی به مربوط) یینها وابسته متغیر( ییزناشو یزندگ تیفیک
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 ،شود یم مشاهده فوق جدول در که همانطور نیبنابرا. )نشده تبیین واریانس مقدار= 0/382 0/618- 1(=

 یم قیتحق نیا در موجود يرهایمتغ که یمعن نیا به؛ 2R=  38/0: با است برابر نییتع بیضر مقدار

 عوامل به زین درصد 62 و کنند نییتب ای دهند حیتوض را یاجتماع مشارکت زانیم درصد 38 تا توانند

  .است امدهین قیتحق نیا در که است وابسته يگرید

  آزمون تحلیل واریانس براي عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویینتایج  :6جدول 

 سطح معناداري F میانگین Df مجموع مجذورات ضرایب

 000/0 9 /642 218/119 5 715 /310 رگرسیون

 12 /364 352 2979 /.814 باقیمانده

 0 360 3695 /127 کل

  

  ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون جند متغیره کیفیت زندگی زناشویی :7جدول

 عنوان متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 سطح معناداري Tمقدار

B اشتباه استاندارد Beta 

 Constant( 473/10 997/10 - 243/1 000/0(عدد ثابت 

 325/0 0 /987 0 /059 0 /006 0 /006 سن بارداري

421/0 فرزندانتعداد   167/0  259/0  2/ 521  012/0  

 640/0 0 /469 0 /037 0 /253 0 /118  سن

0 /373 سن ازدواج  163/0  581/0  283/2  003/0  

 002/0 3 /158 381/0 092/0 290/0 فاصله سنی با همسر

340/0 مدت ازدواج  199/0  404/0  712/1  018/0  

  

  ندگی زناشویی در جامعه نمونه آماريمعادله خط رگرسیون عوامل تعیین کننده رضایت ز

  کیفیت زندگی زناشویی=  10,473+  0,421)تعداد فرزندان+ ( 0,373) سن ازدواج(  

  +    0,340) مدت ازدواج+ (  0,0290) فاصله سنی با همسر (  
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  کیفیت زندگی زناشوییدل تحلیل مسیر عوامل موثر بر میزان م

  

  

  

  

  : توان گفت ي مدل تحلیل مسیر عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی میبرمبنا: تفسیر

 ، )259/0به میزان (و تعداد فرزندان)404/0(میزان کیفیت زندگی زناشویی تحت تأثیر مستقیم مدت ازدواج .1

  . باشد می 381/0و فاصله سنی با همسر به میزان  572/0سن ازدواج به میزان  .1

  . قرار دارد) 381/0به میزان ( أثیر مستقیم مدت ازدواجشاخص تعداد فرزندان، تحت ت .2

  .قرار دارد) 301/0به میزان (شاخص مدت ازدواج، تحت تأثیر مستقیم سن ازدواج  .3

  .می باشد) 389/0به میزان (فاصله سنی با همسر، تحت تاثیر مستقیم سن ازدواج .4

  شوییکیفیت زندگی زنامیزان عوامل مؤثر بر تحلیل مسیرِ تأثیر : 8جدول 

ریمس بیضرا ریانواع تأث  (βi) یزندگ تیفیک زانیبر م  

  کیفیت زندگی زناشویی عوامل موثر بر  تأثیر مستقیم اثرات غیر مستقیم مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

  سن ازدواج  572/0 301/0  873/0

 فاصله سنی با همسر 381/0      389/0  770/0

  مدت ازدواج  404/0   404/0

 تعداد فرزندان 259/0 381/0 640/0

 مجموع تاثیرات 840/1  071/1 -

  

ی ی، سعی شده درقالب تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی، به ترسیم نیکو 8طبق جدول 

توان به  ترین تأثیرِ بر کیفیت زندگی زناشویی، می لذا در بیشترین و قوي. برازش مدل نظري پرداخته شود
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، فاصله سنی با همسر به 404/0، مدت ازدواج به میزان 572/0سن ازدواج با میزان  تاثیر مستقیم متغیر

  . اشاره کرد 259/0و تعداد فرزندان به میزان  381/0میزان 

بر  باید گیري کرد که براي باال بردن میزان کیفیت زندگی زناشویی نتیجهچنین توان  میبدین ترتیب، 

چرا که صله سنی با همسر و تعداد فرزندان؛ ن ازدواج، فامدت ازدواج، س: تاکید کرد زیر عوامل

اثرگذاري مستقیم این عوامل به طور آشکار بیشتر از اثرگذاري سایر عوامل بر کیفیت زندگی زناشویی 

  .است

  بحث و نتیجه گیري

. نموده است جلب خود به را محققان از بسیاري توجه اخیر هاي دهه در جوانان زندگی کیفیت موضوع

، زندگی سطح معنی باالرفتن باعث که پردازد می موضوعاتی تمام تاثیر بررسی به، زندگی کیفیت لعهمطا

 جادیمشترك و ا یشروع زندگبا . گردد می شهروندان زندگی شرایط تناسب و خوشی، شادي افزایش

ت کیفیت اهمی. شودی بدل م یزندگ تیفیم در رابطه با کهم يریبه متغ ییزناشو تیرضا، ییرابطه زناشو

در تأثیر آن بر سالمت روانی و ، زناشویی عدم رضایت از زندگیندي و یتم زناشویی یا همان رضا  زندگی

 تیرضا عدم و تمنديی رضاداده است که  نشانمطالعات همانطور که گفته شد . شود جسمانی پدیدار می

افراد متأهلی که  .گذارد بر بسیاري از ابعاد زندگی فردي و اجتماعی تأثیر می، زناشویی یزندگ از

بیشتر ، مندي زناشویی باالیی برخوردارند و از رضااست شان پایدار بوده و استحکام بیشتري داشته  زندگی

طبق نتیجه این . شوند شناختی می دچار مشکالت روان کمتر، اند و در مقایسه با افراد ناسازگار عاطفی

، فاصله سنی با همسر، سن: ند ازا موثر است عبارتعواملی که در کیفیت زندگی زناشویی از ، تحقیق

شیوه ، محل زندگی پس از ازدواج، سن بارداري، تعداد فرزندان، هاي سپري شده از زندگی مشترك سال

 یید شناساابعا نیا ياثرگذار زانیتا م شدتالش  قیتحق نیدر ا.  انتخاب همسر و مهاجرت پس از ازدواج

همانند دیگر پدیده  ییناشوزموضوع کیفیت زندگی  زیرا ،گردد نییتب نیروابط زوج تیفیو نقش آن در ک

 یپژوهش محقق به بررس نیدر ا. متغیرهاي مختلفی است هاي اجتماعی و انسانی متاثر از عوامل و

 تیفیو ک نیروابط زوج برآن  ریو تاث عوامل جمعیت شناختیپرداخته و سپس  زندگی زناشویی تیفیک

 تیفیتواند ک یم یجامعه شناخت عواملاز  ياریبسکه هرچند  - داقه قرار داده استرا مورد مروابط آنها 

باال رفتن درصد . دینما بیتخر ایو  سازد نهیآن را به، هدرا تحت الشعاع خود قرار د نیروابط زوج
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 يقتل ها، یخشونت خانوادگ شیافزا، ریاخ انیآمدن مدت زمان عمر خانواده در سال نییپا، طالق

از جمله مواردي است که بیانگر کیفیت پایین زندگی  در خانواده یطالق عاطفخیانت و ، یخانوادگ

  . زناشویی می باشد

 با توجه به سطح شبه فاصله اي متغیرها از آزمون. بین سن و کیفیت زندگی رابطه معناداري وجود دارد

ان همبستگی پیرسون میزو  Sig=002/0داري برابر  سطح معنی .همبستگی پیرسون استفاده شده است

کیفیت  ،بنابراین هرچه سن باالتر رود. است که نشان دهنده رابطه معکوس بین متغیرهاست - 177/0

) 1392(ی مرغملک پوری گوهر ولنتیجه آزمون این فرضیه با نتیجه تحقیق . زندگی کمتر است

  .ستهمراستا

با توجه به آزمون همبستگی . ردرابطه معناداري وجود دا زناشویی بین سن بارداري و کیفیت زندگی

است که نشان دهنده  151/0یرسون پو میزان همبستگی  Sig=017/0داري برابر  سطح معنی، پیرسون

بین کیفیت  ،با توجه به سطح معناداري. است زناشویی بین سن بارداري و کیفیت زندگیهمبستگی مثبت 

پس پایین بودن سن زن در  .ري وجود داردزندگی زناشویی و سن زن در اولین بارداري رابطه معنی دا

  . ناشویی تاثیر مستقیم داردزاولین بارداري بر کیفیت زندگی 

برابر  داري سطح معنی، زناشویی فاصله سنی بین فرزندان و کیفیت زندگی در مورد آزمون فرضیه

393/0=Sig  ان گفت میانتوجه به باال بودن سطح معناداري، می تو با. است 050/0و میزان اسپیرمن 

  .و این فرضیه رد شده است فاصله سنی بین فرزندان و کیفیت زندگی رابطه معناداري وجود ندارد

با توجه به آزمون همبستگی . و کیفیت زندگی رابطه معناداري وجود داردمشترك  یزندگ يسال هابین 

است که نشان دهنده  -195/0و میزان همبستگی پیرسون  Sig= 001/0داري برابر  سطح معنی، پیرسون

کیفیت زندگی کمتر  ،بیشتر باشدمشترك  یزندگ يسال هابنابراین هرچه . رابطه معکوس بین متغیرهاست

هاي سپري شده از زندگی مشترك بر کیفیت زندگی زناشویی  سال ،طبق نتیجه آزمون فرضیه. است

 یزندگ تیفیکـبیان کرده  ست که ن فرضیه با نظریه استتس همراستانتیجه آزمون ای. تاثیرگذار است

نیز ) 2003(وهمکاران 1 تونیگ. ابدی یم کاهشطول مدت ازدواج  یعنی با  زمـان گـذشت بـا ییزنـاشو

                                                           

١ Twenge 
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 با ازدواج مدت به این نتیجه دست یافتند که طول »رضایت ذهنی و والدین« در پژوهش خود با عنوان

 داخل در ییزناشو یزندگ تیفیک مورد در شده انجام يها پژوهش در. دارد منفی رابطۀ رضایت زناشویی

 معنادار رابطۀ ییزناشو یزندگ از تیرضا زانیم با ازدواج، مدت طول که اند دهیرس جهینت نیا به یبرخ نیز

 ،يبهار ؛ 1380 ،يخوانسار نیحس ؛1385 ، همکاران و مقدم صادق ؛1388 ،یتیعنا شاه اوشیس. (دارند

 نقل به 2012(  1مریگا و آلندورفیجه پژوهش هاي خارجی مانند با نت ،همچنین). 1385 ،يموسو ؛1386

 يمراد از نقل به 2004 ، 4تیها و رزیا ، 3گاردن - روزن ؛1993 ، 2فنل). (1389: همکاران و آسوده از

 يمراد( از نقل به1984 ، 7تونیه ؛2011 وهمکاران،  6وندورف ؛2004 همکاران، و  5ماالیجنتیو)( 1379:

  . دارد همخوانی )1379:

سطح ، با توجه به آزمون همبستگی پیرسون. بین سن ازدواج و کیفیت زندگی رابطه معناداري وجود دارد

است که نشان دهنده رابطه مستقیم بین  120/0میزان همبستگی پیرسون و  Sig=039/0داري برابر  معنی

نتیجه آزمون این فرضیه با . کیفیت زندگی بهتر است ،بنابراین هرچه سن ازدواج باالتر رود. متغیرهاست

، و همکارانماالیجنتیو(  )1394 (ی جانقربان حقیقتیان و، )1392(ی مرغملک پوری گوهر ولنتیجه تحقیق 

  .ستهمراستا. )1379:به نقل از مرادي  1984، تونی؛ ه2011، وهمکاران ؛ وندورف2004

آزمون همبستگی از  ،یر معکوس داردتعداد فرزندان بر کیفیت زندگی زناشویی تاث که فرضیهاین درمورد 

است که  Sig= 070/0داري برابر  سطح معنی، با توجه به آزمون همبستگی پیرسون. پیرسون استفاده شد

میزان همبستگی پیرسون  ،همچنین. باشد و کیفیت زندگی می داري رابطه تعداد فرزندان از عدم معنی  نشان

 نشان داد )1394 (ی جانقربانحقیقتیان و  تحقیقچنین هم. که رابطه منفی را نشان می دهد است - 108/0
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نیز ) 2003(وهمکاران  1 تونیگ. باشد یاثرگذار نم نیروابط زوج کیفیت ریمتغي تعداد فرزندان بر رو که

 2بلومر. دارد منفی رابطۀ رضایت زناشویی با فرزندان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که تعداد

 کیفیت باالتر با امتیاز بیشتر یا فرزند 2 از مراقبت که د دندر پژوهشی نشان دا) 2000(و همکارانش 

خشنده (. یابد می خانواده کاهش زندگی فرزندان، کیفیت تعداد با افزایش ولی ،است همراه زندگی

  )78: 1381،رو

 نیب در ییزناشو تیفیبرکتاثیرحضور فرزندان و تعداد فرزندان معتقدند که  ) 1997(  يبرادبور  و  یکارن

 زانیکه تعداد فرزندان با م اند دهیرس جهینت نیبه ا یخارج يها از پژوهش یخ بر. است متفاوت نیزوج

  . )2007، 3نوگنیو انست نکالی؛ ارات 2000، براومن(رابطۀ معنادار دارد  ییزناشو یها از زندگ آن تیرضا

که  مورد بررسی قرار گرفتنیز گی زناشویی رابطه شیوه انتخاب همسر و کیفیت زنددر پژوهش حاضر، 

با توجه . نشان داده شد بین انواع شیوه هاي انتخاب همسر و کیفیت زندگی تفاوت معناداري وجود دارد

 داري برابر سطح معنی استفاده شد که Fیا  از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه به سطح متغیرها

003/0=Sig در این . باشد بین شیوه انتخاب همسر و کیفیت زندگی میداري تفاوت  معنیگر  نشان است و

انتخاب والدین و انتخاب سایر اعضاي خانواده ، تحقیق شیوه انتخاب همسر در سه گروه انتخاب خودم

افرادي که همسر خود را با انتخاب سایر اعضا ، با توجه به آزمون تعقیبی توکی نشان داده شد. شدمطرح 

    یفیت زندگی باالتري نسبت به افرادي که با انتخاب خود یا والدین صورت ک ،خانواده برمی گزینند

طبقه ، نژادي، اشاره شد که هر قدر افراد از گروه هاي قومی نیز در نظریه صافی . دارند، می گیرد

       کیفیت زندگی زناشویی بیشتر  ،اجتماعی و اقتصادي و شرایط سنی همسانی بیشتري داشته باشند

  . می شود

کیفیت زندگی  موردانجام شده در  يها در پژوهش ،طور که در نظریه همسان همسري مطرح شد همان

با  یلیو ازدواج فام جقبل از ازدوا ییکه داشتن آشنا اند دهیرس جهینت نیبه ا یبرخ، در داخل زناشویی

م و ؛ صادق مقد1388، یتیعنا شاه اوشیس( . رابطۀ معنادار دارند ییزناشو یاز زندگ تیرضا زانیم
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 )2012( 1آلندورف و گایمر. )1385، ي؛ موسو1386، ي؛ بهار 1380، يخوانسار نی؛ حس1385، همکاران

عوامل تاثیرگزار در زندگی  از رضایت خانواده از انتخاب و در پژوهشی نشان دادند شیوه انتخاب همسر

 تیرضا زانیم پیراموننجام شده ا قاتیاز تحق گرید یبرخ. )1389:آسوده و همکاران (. زناشویی هستند

 تیرضا زانیبا م یتیجنس يریپذ جامعهه نحو و یفرهنگ یکه همگون می دهندنشان  ییزناشو یاز زندگ

و  انتحقیقیبه نقل از 1992، 2راسل و ولز، سفلدیو(. معنادار دارد هرابط ییزناشو یها از زندگ آن

  ) 1394 :یجانقربان

نتایج نشان . مورد بررسی قرار گرفتهم و کیفیت زندگی زناشویی  وندانشایازدواج با خورابطه در اینجا 

ازدواج با «متغیر . دارد میمستق ریتاث ییزناشو یزندگ تیفیک بر، خویشاوندان با ازدواجداد که 

براي . متشکل از دو مقوله بلی و خیر است که در قالب مقیاس اسمی ساخته شده است» شاوندانیخو

. تست مستقل استفاده شود Tالزم است از آزمون » کیفیت زندگی «ین متغیر و متغیر رابطه میان ا بررسی

واریانس ها ناهمگن و  پس. می باشد =Levenes ،342/0 Sigبا توجه به سطح معناداري آزمون 

بر وجود تفاوت کیفیت زندگی در دو گروه افرادي که با همسران مبنی فرضیه بدین ترتیب، . نابرابرند

  . تایید نمی شود، افرادي که نیستند اوند هستند وخود خویش

از آزمون  با توجه به سطح متغیرها. فرضیه تفاوت بین قومیت و کیفیت زندگی رد شد ،از سوي دیگر

از   نشان و است Sig= 844/0داري برابر  سطح معنی گردید کهاستفاده  Fیا  تحلیل واریانس یک طرفه

، بلوچدر این تحقیق قومیت در نه گروه . داردکیفیت زندگی  داري تفاوت بین قومیت و عدم معنی

همسان  و نظریه صافیبرخالف . گردیدمطرح  عرب فارس و، يآذر، کرد، لکیگ، یمازن، لر، ترکمن

طبقه اجتماعی و اقتصادي و شرایط ، نژادي، گروه هاي قومی نظر هر قدر افراد از ،اشاره شد کههمسري 

نتیجه آزمون این فرضیه . بیشتر می شودآنها کیفیت زندگی زناشویی  ،اشندسنی همسانی بیشتري داشته ب

ها از  آن تیرضا زانیبا م نیزوج تیکه قوم بود جهینت نیا گویاي یخارج يها از پژوهش یخ بربرخالف 

  . )2007، 3نوگنیو انست نکالی؛ ارات 2000، براومن(رابطۀ معنادار دارد  ییزناشو یزندگ
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سطح ، با توجه به آزمون همبستگی پیرسون. بررسی شدنیز ا همسر و کیفیت زندگی رابطه فاصله سنی ب

داري رابطه فاصله سنی با همسر و کیفیت زندگی  از معنی  نشان و است Sig= 039/0داري برابر  معنی

که نشان دهنده رابطه معکوس بین  می باشد -119/0همچنین میزان همبستگی پیرسون . دارد

موید  این نتیجه، -کیفیت زندگی کمتر است ،راین هرچه فاصله سنی با همسر بیشتر باشدبناب. متغیرهاست

 به موارد بیشتر در شوهر و زن میان سنی زیاد تفاوت .می باشدنظریه همسان همسري  و صافینظریه 

 بودهن متناسب زوجین سنی تفاوت و اختالف اگر. گذارد می تاثیر خانواده سالمت بر زیانبار عاملی عنوان

 افزایش بسیار خانواده دوام و سالمت به آسیب باشد، احتمال داشته فاحش تفاوت زوجین سنی فاصلۀ و

 این یافته .داشت خواهد همراه به را اجتماعی عمیق زوجین، فاصلۀ بین زیاد سنی فاصلۀ چراکه یابد؛ می

آن  انیم یتناسب سن رایز ،ستهمسو )1388(نوایی نژادو ) 1392(ی مرغملک پوری ولپژوهش با نتیجه 

توقعات و انتظاراتشان  یطیشرا نیدر چن عتاًیطبو می کند کتریق به هم نزدیو عال ازهایدو آنها را از نظر ن

  . خواهد بودرت نانهیواقع ب زین گریکدیاز 

با هم متفاوت اند کیفیت زندگی در دو گروهی که بعد از ازدواج مهاجرت کرده و نکرده همچنین، 

متشکل از دو مقوله افراد مهاجرت کرده و نکرده است که در » مهاجرت پس از ازدواج«یر متغ. هستند

کیفیت «براي بررسی رابطه میان این متغیر و متغیر ، بنابراین. قالب مقیاس اسمی ساخته شده است

، Levenesبا توجه به سطح معناداري آزمون . تست مستقل استفاده شود Tالزم است از آزمون » زندگی

016/0 Sig= تفاوت کیفیت زندگی در دو گروه افرادي که . پس واریانس ها همگن و برابرند. می باشد

کیفیت ، و طبق مقدار میانگین تایید می شود، بعد از ازدواج مهاجرت کرده اند و مهاجرت نکرده اند

  . بیشتر است ،زندگی افرادي که بعد از ازدواج مهاجرت کرده اند

بین محل زندگی پس از ازدواج و کیفیت زندگی تفاوت معناداري که داده شد نشان  ،از سوي دیگر

سطح . استفاده شده است Fیا  از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با توجه به سطح متغیرها. وجود دارد

داري تفاوت بین محل زندگی پس از ازدواج و  از معنی  است و نشان Sig= 044/0داري برابر  معنی

، خانواده همسر یکیدر نزد دستهدر این تحقیق محل زندگی پس از ازدواج در سه . دارد کیفیت زندگی

افرادي  نشان داده شد ،با توجه به آزمون تعقیبی توکی. شدمطرح  چکدامیهو خانواده خودم  یکیدر نزد
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که در  کیفیت زندگی باالتري نسبت به افرادي، که مستقل و به دور از خانواده هاي خود زندگی می کنند

  . دارند، نزدیکی خانواده همسر یا خود زندگی می کنند

شرایط رضایت از جامعه و به طور کلی ، ریشه در رضایت از خود ،تداوم تعهد فرد به نظام اجتماعی

و  بدمی تواند اوضاع فردي خویش را دریا، هر فرد از طریق تحلیل شرایط پیرامون خود. زندگی فرد دارد

ریشه در شرایط ، عواطف مثبت در مورد شرایط خود اگر چه عنصري ذهنی است. ازدبه ارزیابی آن بپرد

این حقیقت را نمی توان نادیده انگاشت که مولفه هاي اصلی در ارزیابی مثبت و منفی هر . عینی دارد

  . تحلیل و ارزیابی ذهنی او از شرایط خود و جامعه در مقایسه با دیگران است، فرد

به . قش موثري در تکوین یا تغییر رویکردهاي توسعه و برنامه ریزي اجتماعی داردن ،رضایت از زندگی 

نوعی تغییر رویکرد در برنامه ، توسعه براساس داده هاي زمینه یابی اجتماعی تدوین برنامه هاي ،عبارتی

اي توسعه و در ریزي از باال به پایین به وجود می آورد و منجر به تقویت نگاه از پایین به باال در برنامه ه

این نوع دگرگونی در رویکرد سیاست گذاري و برنامه ریزي . سیاست گذاري اجتماعی می شود، پی آن

  . چرا که داده هاي این الگو از پایین به باال عرضه و طراحی می شوند، اجتماعی است

 يبرا یمحرک جادیا سبب تواند یم خود، ییزناشو يتمندیرضا احساس کاهش ای فقدان مجموع،در 

نتیجه این اتوجه به ب. ستین دهیپوش یکس بر آن مهلک و مخرب آثار که شود طالق و ییجدا به میتصم

علل طالق و در  تر قیدق ییشناسا يبراتاکید و بررسی عوامل جمعیت شناختی گفت  توان یم تحقیق

  . ستا رخوردارب يادیز تیدر کشور از اهم ییزناشو یاز زندگ يمند تینقطۀ مقابل آن رضا
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The study is to measure the relationship between the  quality of marital life of 
youth with demographic factors. This research is based on the descriptive-
correlation nature. The statistical population contains all married women 
between the ages of ١٨ and ٢٩ years living in Karaj. According to the 
Cochran formula, the sample size is ٤٦٥ people. The sample was determined 
by cluster sampling and then by simple random sampling. In theoretical 
foundations, theories of quality of life, Parsons, Safi, homogeneous, and the 
like are used. Finally, theoretical model of the research is designed. This 
research was conducted using a survey method. The data gathering tool was a 
researcher-made questionnaire. Reliability of the questionnaire was obtained 
by Cronbach's alpha for all dimensions of the questionnaire above ٠/٧, which 
is acceptable. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics and 
analyzed using SPSS software. The result of the hypothesis with related tests 
shows that there is a significant relationship between quality of life and age, 
marriage age, age interval with spouse, duration of marriage, fertility age. 
According to regression and path analysis, the most and the strongest 
influence on the quality of marital life can be directly related to the direct 
effect of the variables of the marriage period (٠/٧٧٢), the age difference with 
the spouse (٠/٣٨١) and the marriage age (٠/٤٤٠). 

KeyWords: Quality of Marital Life, Married Women, Demographic Factors, 
Marriage Age and Ethnicity  


