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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررس��ی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایت از زندگی زناش��ویی
زنان و مردان متأهل  55 - 35س��ال س��اکن در مناطق  3و 20ش��هر تهران است .ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی
تحقی��ق از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﻤﺴﺎن ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آنه��ا گزارهنویس��ی و
ﻓﺮﺿﯿﺎت اخذ شدهاند .روش استفاده شده پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامهی محققساخته است
که با تعیین حجم نمونه  400نفری با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران و با شیوهی نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای ،دادهها و اطالعات الزم جمعآوری و تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که
رضایت زناش��ویی با متغیرهای س��ن ازدواج ،س��طح درآمد ،سطح درآمد همسر ،سطح تحصیالت
و س��طح تحصیالت همس��ر رابطهی معنادار و مس��تقیم دارد و با متغیرهای تفاوت سنی همسران
رابطهی معنادار و معکوس دارد .همچنین متغیرهای شغل ،رشتهی تحصیلی همسر و منطقهی محل
سکونت نیز با رضایت زناشویی ارتباط معناداری دارند .یافتههای پژوهش وجود رابطهی معنادار
بین جنس ،رش��تهی تحصیلی ،قومیت و قومیت همس��ر را با رضایت زناش��ویی تأیید نکرد .نتایج
رگرس��یون چند متغیره نیز نش��ان داد که متغیرهای جمعیتشناختی در رضایت زناشویی مؤثرند و
در کنار هم توانس��تهاند  0/33/5تغییرات رضایت زناش��ویی را تبیین کنند .بر اساس نتایج مشاهده
ش��ده ،متغیر منطقهی محل سکونت ،بیشتر از بقیهی متغیرها در رضایت زناشویی تأثیرگذار است.
بعد از آن متغیرهای سطح تحصیالت همسر ،سطح درآمد و سطح درآمد همسر تأثیرگذاری بیشتری
نسبت به سایر متغیرهای جمعیتشناختی دارند.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

ازدواج مهمترین و تأثیرگذارترین اتفاقی است که در زندگی بیشتر افراد رخ میدهد ،بنابراین

طبیعی است که جایگاهی بسیار مهم داشته باشد و همواره با نگاهی کارشناسانه و دقیق ،موضوع

و مسائل مربوط به آن بررسی شود.

خانواده به لحاظ قدمت ابتداییترین و از لحاظ گستردگی ،جهان شمولترین نهاد اجتماعی

است .تشکیل خانواده از اساسیترین و طبیعیترین نیازهای انسان به شمار میرود و اولین گام

برای ارضای این نیاز اساسی و طبیعی ازدواج است (خدایاری فرد و همکاران .)612 :1386 ،ازدواج

مقدسترین و پیچیدهترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع ،عمیق
و هدفهای متعددی دارد (اکبری و همکاران .)4 :1391 ،ازدواج در جامعهی متغیر امروزی یک

پدیدهی پیچیده است .انسانها به دالیل مختلفی ازدواج میکنند .در کنار تمایالت جنسی  -که

مسائل اولیه هستند  -عشق ،امنیت اقتصادی ،مجالست ،محافظت ،امنیت عاطفی ،فرار از تنهایی،

عالیق مشترک و داشتن فرزند بعضی از عواملی هستند که میتوانند باعث گرایش یک شخص
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به ازدواج شوند (ذخیرهداری و همکاران 191 :1391 ،به نقل از  .)Janetius, 2004ازدواج با هر هدفی
که تشکیل شده باشد ،رضایت از زندگی زناشویی در کیفیت و بقای آن اثر انکارناپذیری دارد.
وقتی زن و شوهر از ازدواج خود رضایت داشته باشند ،خانواده استحکام خوبی خواهد داشت و

آنها میتوانند با مسائل و مشکالت به درستی برخورد کنند و از آسیبها در امان بمانند .با توجه
به مطالعات انجام شده ،پدیدهی ازدواج بر حسب زمان تشکیل ،نحوهی شکلگیری و بسیاری از

جنبههای دیگر تحت تأثیر بافت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه و ابعاد شخصیتی و فردی
زوجین قرار داشته و خود نیز بر جامعه در سطح کالن و عناصر خانواده در سطح خرد از جمله

رضایت زناشویی تأثیرگذار است (سحابی و همکاران.)78 :1392 ،

رضایت زناشویی یک ارزیابی جهانی از وضعیت ازدواج فرد بوده و بازتابی از سعادت زناشویی و

عملكرد آن است ( )Zainah & et al, 2012: 46و با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی

رابطهی مستقیم و غیر مستقیم دارد ،درحالیکه نارضایتی از ازدواج به تنش ،اضطراب و حتی انحالل
واحد خانواده منجر میشود (زارع و همکاران 23 :1392 ،به نقل از .)Shackelford & et al, 2008

رضایت زناشویی باعث افزایش طول عمر و سالمت جسمانی و روانی بین زوجین میشود،

عالوه بر تأثیر جسمانی و روانشناختی رضایتمندی و نارضایتمندی زناشویی در فرد ،تحقیقات
بسیاری از تأثیرات مثبت و منفی رضایت و نارضایتی زناشویی در فرزندان حكایت دارد .نارضایتی

زوجین و ناسازگاریهای خانوادگی و طالق در رفتار و زندگی فرزندان نیز تأثیر میگذارد .همچنین

رضایت زناشویی در میزان توسعهی اقتصادی ،رفاه ،رضایت از زندگی ،مدیریت تعارض ،مهارتهای

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

ارتباطی و حل مسئله تأثیر دارد (حسینپور و همکاران .)126 :1389 ،افزایش میزان رضایت از زندگی

زناشویی در بهبود عملکرد و رفتارهای اجتماعی افراد در جامعه از جمله مهارتهای ارتباطی ،حل

مسئله ،مدیریت تعارض و ....تأثیرگذار است.

نهاد خانواده در ایران نیز در مقایسه با سایر گزینهها (كار ،مذهب و سیاست) اهمیت باالیی

دارد (موسوی ،مرادی و مهدوی هرسینی ،)322 :1384 ،اما به دالیل متعدد از جمله دگرگونیهای

سریع اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،دستخوش تغییرات و نامالیمات زیادی شده است .هم اکنون

ازدواج با مسائلی همچون تفاهم نداشتن زوجین و به دنبال آن گسترش پدیدهی طالق ،باال رفتن

سن ازدواج و پایین بودن نرخ وقوع آن ،تغییرات در نگرشها و آمال و آرزوهای افراد در نحوهی

همسرگزینی و ...مواجه شده است .به رغم خوشایند بودن پیوند ازدواج ،دادههای آماری حکایت از
آن دارد که رضایت زوجین به آسانی در دسترس نیست ،در نتیجه قویترین پیوند انسانی یعنی

ازدواج در مستحکمترین قرارگاه آن یعنی خانواده در معرض خطر جدی قرار دارد؛ افزایش میزان

طالق در جوامع مختلف و کشور ما مؤید این مطلب است .از این رو ضروری است به عوامل مؤثر در
رضایت زناشویی توجه شود .با شناسایی این عوامل میتوان میزان ازدواجهای با خطر باال را کاهش

داد و از این طریق از پیامدهای ناگوار نابسامانیهای خانوادگی جلوگیری کرد (ستوده.)48 :1389 ،
رضایت زناشویی تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی و از جمله عوامل دموگرافیک است در این
تحقیق کوشش شده تا به بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی (جنس ،سن ،تفاوت سنی
همسران ،منطقهی محل سکونت ،درآمد ،تحصیالت ،شغل و قومیت) در رضایت زوجین از زندگی
زناشویی پرداخته شود .با بررسی این ارتباط میتوان عوامل افزایش دهندهی احساس رضایت از
زندگی زناشویی را شناسایی کرده و راههایی برای کمک به ازدواج پایدار و رضایتبخش در زندگی
زناشویی زوجین فراهم کرد .این کار تحقیقی در برگیرندهی جامعهی آماری مردان و زنان متأهل در
دو منطقهی  3و 20شهر تهران است علت این انتخاب تمایزات فرهنگی ،مذهبی و جمعیتشناختی
میان این دو منطقه است .منطقهی ( 20شهرری) جنوبیترین منطقهی شهری تهران با سابقه و
قدمت  6000ساله و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین حرم حضرت عبدالعظیم
(ع) ویژگیهای بارز و خاص تاریخی ،فرهنگی و مذهبی دارد که آن را از سایر مناطق تهران ،مجزا
و متفاوت ساخته است .منطقهی  3از مناطق شمالی شهر تهران است که ساکنان آن نسبت به
ساکنان کل شهر تهران وضعیت اقتصادی بهتری دارند .میزان باسوادی جمعیت منطقهی 96/5 ،3
درصد است که باالتر از میانگین کل شهر تهران ( 90/6درصد) است .سطح تحصیالت افراد باسواد
این منطقه نیز باالتر از میانگین شهر تهران است .سهم نسبی مدیران و کارکنان عالی رتبهی اداری
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و کارکنان مشاغل علمی و فنی در میان شاغالن ساکن در منطقه باالست (مرکز اطالعات جغرافیایی

شهر تهران1395 ،؛ مرکز آمار ایران.)1393 ،
 .2پیشینهی پژوهش

با نگاهی به تحقیقات انجام شده دربارهی راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ عوامل دموگرافیک و رضایت زناشویی

مشاهده میشود که بسیاری از این تحقیقات ابعاد محدودی از عوامل دموگرافیک و رابطهی آن با
رضایت زناشویی را بررسی کردهاند که به نتایج برخی از این تحقیقات اشاره میشود.

در مطالعات داخل کشور ،زارع و صفیاری جعفرآباد از مطالعهی خود نتیجهگیری کردند که

میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان عشق و عالقه ،طول مدت زندگی زناشویی ،اختالف

سنی زوجین ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی و میزان تحصیالت زوجین رابطهی معنادار دارد .همچنین

یافتههای پژوهش آنها وجود رابطهی معنادار بین رضایت از زندگی زناشویی و میزان استفاده از

رسانهها ،تحصیالت همسان زوجین ،میزان درآمد خانواده و وضعیت اشتغال زنان متأهل (شاغل
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و خانهدار) را تأیید نکرد (زارع و همکاران .)1394 ،ایمان و همکاران از تحقیق خود دریافتند ﻛﻪ بین

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻦ ،ﺗﺤﺼﻴﻼت ،تعداد فرزندان ،محل سکونت و ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج زﻧﺎن ﺑﺎ
میزان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ آنها راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد (ایمان و همکاران .)1391 ،منصورینیا

و همکاران از پژوهش خود نتیجهگیری کردند که ﺑﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍی ﺩﺭ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺭﺍﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩارد ،اما بین ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣؤﻟﻔﻪﻫﺎﻱ

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻦ ﻓﺮﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ازدواج تفاوت معنیداری وجود ندارد (منصورینیا و همکاران،

 .)1390فاتحی دهاقانی و نظری در تحلیل خود نشان دادند ،ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁنها ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ولی ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺁنها

ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ همبستگی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ است.

ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺯﻧﺎﻥ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ

ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ بیﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﻄﺢ تحصیالﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ همسرﺍﻧﺸﺎﻥ

ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﻣﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ولی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ
ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ تحصیالﺕ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ

ﻧﺪﺍﺭﺩ (فاتحی دهاقانی و نظری .)1389 ،جدیری و همکاران در بررسی خود دریافتند که بین تحصیالت

و رضایتمندی زناشویی رابطهی معناداری وجود نداشته ،اما بین طول مدت ازدواج و تفاوت سن

زوجین و رضایتمندی زناشویی رابطهی معناداری وجود دارد (جدیری و همکاران .)1388 ،ﺻﺪاﻗﺖ

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

در پایاننامهی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ بین سن ازدواج با رضایت زناشویی آنها رابطهی

معناداری وجود دارد ،همچنین بین سن و طول مدت ازدواج زنان با رضایت زناشویی آنها رابطهی
معناداری وجود دارد اما بین این عوامل و رضایت زناشویی مردان ،رابطهی معناداری مشاهده نشد.

عبداهللزاده ( )1382از تحقیق خود نتیجه گرفت که بین میزان درآمد و میزان تحصیالت و رضایت
زناشویی رابطهی مثبت وجود دارد (عبداهللزاده .)1382 ،مهدوی در طرح پژوهشی دانشگاه شهید

بهشتی تهران نتیجه گرفت که متوسط کل رضایت بین مردان بیشتر از متوسط کل رضایت بین
زنان بوده است و درآمد همسر ،درآمد خود فرد و تحصیالت همسر رابطهی معناداری با رضایت

زناشویی دارد (مهدوی.)1374 ،

در تحقیقات خارج از کشور نتایج مطالعات مدنیان و شافق نشان داد كه سن ،تحصیالت و طول

مدت ازدواج در سطح رضایت زناشویی تأثیرگذار هستند ( .)Madaniana & Shafeq, 2013زاینا و
همکاران از بررسی خود نتیجه گرفتند که تفاوت بسیاری در رضایت زناشویی بر اساس طول مدت
ازدواج و درآمد وجود دارد .پاسخ دهندگان با طول مدت ازدواج ده سال و باالتر ،نسبت به افراد با

طول مدت ازدواج كمتر از ده سال رضایتمندی بیشتری داشتند و افراد با سطح درآمد باال نسبت

به افراد با سطح درآمد پایین راضیتر بودند ( .)Zainah & et al, 2012اراتینکال و وانستینوگن

به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهای بعد خانوار ،تعداد فرزندان ،سن ،طول مدت ازدواج ،درآمد
و قومیت زوجین با میزان رضایت آنها از زندگی زناشویی رابطهی معنادار دارد (& Orithinkal

 .)Vansteenwegen, 2007کارنی و برادبوری از تحقیق ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ نتیجه رسیدند ﮐﻪ درآمد ،شغل

و تحصیالت در رضایت زناشویی مؤثر است و روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺎن هنگام ازدواج ،ازدواج

ﺑﺎﺛﺒﺎت و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ بیشتری را پیشبینی ﻣﯽﮐﻨﺪ ( .)Karney & Bradbury, 2005گوا و

هوانگ از مطالعات خود دریافتند که جنسیت ،سطح تحصیالت ،تعداد فرزندان و وضعیت سالمت

اثرات مثبت بسیاری در رضایت زناشویی دارند .یافتههای آنها نشان داد که ب ه طور متوسط سطح

رضایت زناشویی برای پاسخدهندگان مرد بسیار باالتر از پاسخدهندگان زن بود (Guo & Huang,

 .)2005ویجنتیماال و همکاران نشان دادند که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،سن
ازدواج ،مذهب ،تحصیالت و طول مدت ازدواج زوجین با میزان رضایت آنها از زندگی زناشویی

رابطهی معناداری وجود دارد ( .)Vaijayanthimala, 2004واندرورست نتیجه گرفت که با افزایش

طول مدت ازدواج ،رضایت زناشویی کاهش مییابد ( .)Vandervorst, 2000ﮔﻠﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺪاوﻣﻲ

از ﻛﺎﻫﺶ را در رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ با افزایش مدت ازدواج یافت ( .)Glenn, 1998هلمن و همکاران

درآمد ،شغل و تحصیالت را در رضایت زناشویی مؤثر گزارش کردهاند (.)Holman, & et al, 1994

گرین در بررسی خود نشان داد که همبستگی معناداری میان رضایت هر یک از همسران با سن آنها،
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تحصیالت و درآمد خانواده وجود دارد ( .)Green, 1991یافتههای فاورزوالسن مؤید این مطلب است

که داشتن همزمان کار تمام وقت و نیمه وقت سطح رضایت از ازدواج را در مردان کاهش میدهد،

درحالیکه کار کردن زنان در رضایتمندی زناشویی آنها مؤثر نیست .تعداد مناسب فرزندان نیز در
میزان رضایت از ازدواج نقش مؤثری را ایفا میکند ،همچنین میانگین سنی زوجهای راضی ،بیش

از زوجهای ناراضی است .یکی دیگر از یافتههای آنها مبنی بر احساس رضایت بیشتر در زوجهایی
است که مدت طوالنیتری از ازدواجشان میگذرد (.)Fowers & Olson, 1989

در مرور تحقیقات انجام شده مالحظه میشود که پژوهشگران تأثیر ابعاد محدودی از عوامل

دموگرافیک در رضایت زناشویی را بررسی کردهاند .همچنین گاهی در جامعهی آماری انتخاب
شده ،افراد نمونه از جهت اقتصادی ،تحصیلی ،شغلی ،سنی و ...شرایط مشابهی دارند که این

مشابهت یافتهها را تحت تأثیر قرار داده است .در این پژوهش سعی شده تأثیر ابعاد جامعی از
عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی در یک جامعهی آماری متشکل از نمونههای

متفاوت پژوهشی با توزیع فراوانی مناسب بررسی شود.
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 .3چارچوب نظری پژوهش

ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی پژوهش از ترکیب ﻧﻈﺮیههای ﻫﻤﺴﺎن ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ازدواج بین
ً
ن همسری،
آنها فرضیات ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .نظریهی همسا 
ﻫﻤﺴﺮان از ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ یکسان اﺷﺎره میکند ( .)Birkelund & Heldzal, 2003: 2این
نظریه استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگیهای همسان میان زن و شوهر میداند .همسانی
میان دو فرد ن ه تنها آنها را بهسوی یكدیگر جذب میكند ،بلكه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر
میسازد .تقریباً تمامی نظامهای همسرگزینی به ازدواج همسان تمایل دارند که این خود میتواند
نتیجهی تمایل به معاملهگری و مبادلهی ارزشهای معنوی و داراییهای مادی باشد .معموالً با
توجه به انواع مشخصات ،افراد همسان با یكدیگر ازدواج میكنند (گود .)99 :1352 ،به عقیدهی هیل
افراد مایلاند همسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان و چنانچه این قاعده
به دالیلی رعایت نشود ،احتماالً زوجین ناراضی و ناسازگار شده و در نهایت از هم جدا میشوند.
ﻫﻤﺴﺎن ﻫﻤﺴﺮی ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ تعیین ﺷﻮد؛ ﺑﻪ
وسیلهی زمینهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺮوه ﻧﮋادی ،ﮔﺮوه دینی ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،جمعیتﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﻠﯽ (Birkelund

 .)& Heldal, 2003: 2ﺑﺮ اﺳﺎس این نظریه ،پیش ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

افراد ﺑﻪ ﻫﻢ نزدیکتر ﺑﺎﺷﺪ ،آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺟﻬﺎنبینی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دریابند،
در نتیجه رضایت از زندگی زناشویی افزایش مییابد.

فرض اساسی نظریهی مبادله آن است که مردم در انتخابهای خود منطقی بوده و درصدد

افزایش حداکثری سود خود از طریق انتخاب و برقراری رابطه با دیگران هستند .به این ترتیب

از دیدگاه این نظریه ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺒﺎدﻟﻪ است ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮوع

ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش و ﻫﺰینه ﺗﻠﻘﯽ شود ،زﻧﺪﮔﯽ آنها ﺑﺮ ﻣﺪار ﻣﺒﺎدﻟﻪی

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮیان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ نابرابری ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﺎداش ﺑﺮای زوجین ،ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﺒﺎدله و در نهایت به نارضایتی و گسست روابط متقابل زوجین منجر میشود (جلیلیان،

 44 :1375و .)45ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زوجینی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎدل دﻟﺨﻮاه را در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻫﺰینهﻫﺎ و

ﭘﺎداشﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار کنند ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زیاد ﺑﻪ نارضایتمندی ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﮔﺴﺴﺘﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺮایش

ﻣﯽیاﺑﻨﺪ (سحابی و همکاران .)84 :1392 ،ﻃﺒﻖ این ﻧﻈﺮیه ﻫﻨﮕﺎم ازدواج ،هر چه میزان پاداشهای
ارزشمند برای شخص بیشتر باشد ،احتمال پذیرش همسر و ازدواج و رضایتمندی حاصل از آن

باالتر است .در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی نیز رﻓﻊ اﻧﺘﻈﺎرات و نیازﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ،محترم شمرده

شدن ،ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻦ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدن ﺑـﻪ ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﻲ ،اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎئل

ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺸﻮرت ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ،آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮی در ﻣﺴﺎئل اﻗﺘﺼﺎدی و نبود اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ

از ﻃﺮف زوجین ،ﺳﺎزﮔﺎری و رضایت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻓﻮق ،ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ساکنین متأهل بررسی شده ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄثیر

ﻣتغیرﻫﺎی ﻓﺮدی و دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،در ﮐﻨﺎر ویژﮔﯽﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن زوجین و ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﻮدن

زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی ،ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮیی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄثیر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .بر این اساس در پژوهش
حاضر فرضیات ذیل بررسی خواهد شد.

1.1بین میزان رضایت از زندگی زناشویی مردان و زنان تفاوت معنادار وجود دارد.

2.2بین سن ازدواج با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطهی معنادار وجود دارد.

3.3بین تفاوت سنی همسران با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطهی معنادار وجود دارد.
4.4بین سطح درآمد زوجین با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطهی معنادار وجود دارد.

5.5بین میزان رضایت از زندگی زناشویی زوجین دارای مشاغل مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.

6.6بین سطح تحصیالت زوجین با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطهی معنادار وجود دارد.

7.7بین میزان رضایت از زندگی زناشویی زوجین تحصیل کرده در رشتههای تحصیلی مختلف

تفاوت معنادار وجود دارد.
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8.8بین میزان رضایت از زندگی زناشویی زوجین با قومیتهای مختلف تفاوت معنادار وجود

دارد.

9.9بین منطقهی محل سکونت با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطهی معنادار وجود دارد.

ی پژوهش
 .4روششناس 

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎضر از نوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ و کاربردی اﺳﺖ .روش پژوهش پیمایشی است ﻛﻪ اﻣﻜﺎن

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻤﻴﻢﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻌﺮف ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﻲآورد .از طرف دیگر چون نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در بین افراد جامعه ،جوانان،

خانوادهها ،مشاوران و برنامهریزان استفاده شود ،از این رو از نظر هدف ،کاربردی محسوب میشود.
جامعهی آماری پژوهش ،شامل کلیهی افراد متأهل  35تا  55سال ساکن در مناطق  3و 20شهر

تهران است .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮﮐﺮان ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  384ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد شد ،اﻣﺎ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش و برای جلوگیری از مخدوش یا ناقص بودن احتمالی برخی از پرسشنامهها،
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حجم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  400ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎفت .روش نمونهگیری برای دستیابی به نمونهی پژوهشی معرف،

نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بود که یک نوع از انواع نمونهگیری احتمالی است .پرسشنامهی
این تحقیق شامل دو بخش است:

الف) ﭘﺮسشنامهی وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ :اﻳﻦ ﭘﺮسشنامه برای کسب اطالعات فردی و

ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫا ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ،ﺳﻦ ،سن همسر ،سن ازدواج ،تفاوت
سنی با همسر ،منطقهی محل سکونت ،محل تولد خود و همسر ،قومیت خود و همسر ،ﺗﺤﺼﻴﻼت

خود و همسر ،رشتهی تحصیلی خود و همسر ،شغل خود و همسر و سطح درآمد خود و همسر است.
ب) ﭘﺮسشنامهی رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻧﺮﻳﭻ )1989( :ﺍﻭﻟﺴﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺮسشنامه را ﺗﻬﻴﻪ

کردهاند .ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﺸﻜﻞﺯﺍ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﻮﺕ و پرباری ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ
ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ است و به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعدد برای بررسی رضایت زناشویی استفاده
شده است .در این پژوهش ،از فرم  47سؤالی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شده

است .ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاسهای رضایت خانوادگی از  0/41تا  0/60و با

مقیاسهای رضایت زندگی از  0/32تا  0/41است که نشانهی روایی سازه آن است .همهی خرده
مقیاسهای پرسشنامه انریچ ،زوجهای راضی و ناراضی را متمایز میکنند و این نشان میدهد که

این پرسشنامه روایی مالک خوبی دارد (ثنائی .)22 :1387 ،در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ،

 0/91محاسبه شد.

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

 .5یافتههای پژوهش
 .1-5یافتههای توصیفی

از تعداد  400نفرکل پاسخگویان ،با توجه به جمعیت متأهل ساکن در دو منطقه 50 ،درصد

ساکن منطقهی  3و 50درصد ساکن منطقهی  20شهر تهراناند .از هر منطقه هم نیمی از پاسخگویان
زن و نیمی مرد هستند .میانگین سن پاسخگویان  43/56سال است .کمترین سن پاسخگویان  35و

بیشترین سن آنها  55سال است .میانگین سن همسر پاسخگویان  43/51است .کمترین سن همسر

پاسخگویان  27و بیشترین آن  65سال است .میانگین سن ازدواج پاسخگویان  25/8سال است.

کمترین سن ازدواج  16سال و بیشترین سن ازدواج  49سال است .بیشترین فراوانی سن ازدواج در

میان پاسخگویان بین  21-25سال با  37/5درصد و  26-30سال با  37درصد است .میانگین تفاوت

سن همسران  4/65سال است .بیشترین فراوانی تفاوت سن همسران بین  0-4سال با  55/8درصد

است .قومیت  75درصد پاسخگویان فارس 16/5 ،درصد ترک 3/3 ،درصد لر 2/3 ،درصد کرد2/3 ،

درصد گیلگ و  0/8درصد عرب است .قومیت همسر پاسخگویان  76/5درصد فارس 14/5 ،درصد
ترک 2/8 ،درصد کرد 2/8 ،درصد گیلک 2/5 ،درصد لر و  1درصد عرب است .بیشترین فراوانی سطح

تحصیالت پاسخگویان دیپلم با  33/3درصد و کمترین فراوانی دکتری با  6درصد است .بیشترین

فراوانی سطح تحصیالت همسر پاسخگویان دیپلم با  34/3درصد و کمترین فراوانی فوق دیپلم با 4/8
درصد است .پاسخگویان با  38/5درصد و همسر پاسخگویان با  37درصد ،بیشتر در رشتهی علوم

انسانی و ادبیات تحصیل کردهاند .بیشترین فراوانی شغلی پاسخگویان کارمند امور اداری و دفتری با

 22/3درصد و کمترین فراوانی کارگر با  1درصد و بیشترین فراوانی شغلی همسر پاسخگویان کارمند

خدماتی و فروشنده با  20/3درصد و کمترین فراوانی کارگر با  3درصد است .در میان پاسخگویان زن،

 26/3درصد خانهدار و  28/7درصد از همسران مردان پاسخگو نیز خانهدار هستند .بیشتر پاسخگویان

با  56/3درصد سطح درآمد متوسط و تنها  0/5درصد پاسخگویان سطح درآمد خیلی زیادی دارند.

 50/5درصد از همسر پاسخگویان نیز سطح درآمد متوسطی دارند .میانگین نمرهی رضایت از زندگی
زناشویی پاسخگویان  165/15است .کمترین نمرهی رضایت از زندگی زناشویی  71و بیشترین نمره

ن دهندهی رضایت متوسط زناشویی پاسخگویان میباشد .همچنین در بین
 235است .این میانگین نشا 
خرده مقیاسهای رضایت زناشویی ،خرده مقیاس حل تعارض با میانگین  15/53و فعالیتهای اوقات

فراغت با میانگین  16/37کمترین میزان را داشته و خرده مقیاس جهتگیری اعتقادی و مذهبی با
میانگین  19/20بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند .یعنی در بین مؤلفههای رضایت زناشویی،

دو مؤلفهی حل تعارض و فعالیتهای اوقات فراغت پایینترین سطح رضایت را به خود اختصاص

داده و مؤلفهی جهتگیری مذهبی و اعتقادی باالترین سطح رضایت را به خود اختصاص دادهاند.
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 .2-5یافتههای استنباطی
•تفاوت رضایت زناشویی در بین زنان و مردان

نتایج جدول شمارهی  1و مقدار  sig<0/05در آزمون لون نشان میدهد که واریانسها برابرند.

بنابراین با توجه به نتایج سطر اول جدول خروجی و اینکه  sig<0/05است نتیجه میگیریم که

تفاوت بین میانگینها در سطح ( 0/5با  %95اطمینان) معنادار نیست .یعنی رضایت از زندگی
زناشویی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد.

جدول  :1آزمون مقایسه میانگین رضایت زناشویی در بین زنان و مردان
آزمون لون

مقدارF

سطح معنیداری

مقدارT

درجهی آزادی

سطح معنیداری

نابرابری
واریانس

واریانس

رضایت
زناشویی

انحراف معیار
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برابری
واریانس

0/771

0/381

-1/279

398

0/202

-4/12500

3/22552

-1/279

394/781

0/202

-4/12500

3/22552

فاصلهی
اطمینان %95

متغیر

برابری
نابرابری
واریانس

آزمون برابری میانگین ()t-test for Equality of Means

کمترین

بیشترین

-10/46618

2/21618

-10/46634

2/21634

•رابطهی سن ازدواج ،تفاوت سنی همسران ،سطح درآمد ،سطح درآمد همسر و رضایت زناشویی

مطابق یافتههای جدول شمارهی  2ضریب همبستگی پیرسون میان سن ازدواج برای زنان و

مردان و رضایت زناشویی به ترتیب برابر  0/133و  0/229است .با توجه به سطح معناداری جدول

خروجی ( ،)sig >0/05رابطهی میان متغیرهای سن ازدواج و رضایت زناشویی ،یک رابطهی
مستقیم ،مثبت ،خیلی ضعیف برای زنان و ضعیف برای مردان است .یعنی با افزایش متغیر سن

ازدواج ،رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد و این رابطه در مردان در مقایسه با زنان قویتر است.

ضریب همبستگی پیرسون میان تفاوت سن همسران برای زنان و مردان و رضایت زناشویی به

ترتیب برابر  -0/105و  -0/141است و با توجه به سطح معناداری ( ،)sig >0/05رابطهی میان
متغیرها ،یک رابطهی معکوس و خیلی ضعیف است .یعنی با افزایش تفاوت سن همسران ،رضایت
زناشویی برای زنان و مردان کاهش مییابد.

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن میان سطح درآمد برای زنان و مردان و رضایت زناشویی

به ترتیب برابر  0/439و  0/341و چون  sig >0/05است این ارتباط معنادار است؛ یعنی با
افزایش سطح درآمد ،رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد .همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن
میان سطح درآمد همسر برای زنان و مردان و رضایت زناشویی به ترتیب برابر با  0/501و 0/318

و چون  sig >0/05است این ارتباط معنادار است؛ یعنی با افزایش سطح درآمد همسر ،رضایت

زناشویی نیز افزایش مییابد .افزایش رضایت زناشویی برای زنان با افزایش سطح درآمد و افزایش
سطح درآمد همسر ،در مقایسه با مردان شدیدتر است.

جدول  :2آزمون رابطهی بین سن ازدواج ،تفاوت سنی همسران ،سطح درآمد و سطح درآمد همسر با
رضایت زناشویی
متغیر

سن ازدواج
تفاوت سنی همسران
متغیر
سطح درآمد
سطح درآمد همسر

جنس

رضایت زناشویی
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

زنان

0/133

0/006

مردان

0/229

0/001

زنان

0/105-

0/016

مردان

0/141-

0/014

جنس

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

زنان

0/439

0/000

مردان

0/341

0/000

زنان

0/501

0/000

مردان

0/318

0/000

•رابطهی نوع شغل و رضایت زناشویی

با توجه به نتایج جدول شمارهی  3و با  ،sig >0/05نتیجه میگیریم ،تفاوت بین میانگینهای

گروهها در سطح ( %5با  %95اطمینان) معنادار است .یعنی رضایت زناشویی بین مشاغل مختلف

متفاوت است .افراد شاغل در مشاغل بهداشتی و درمانی و سپس فنی و مهندسی بیشترین رضایت

زناشویی و افراد شاغل در بخش خدمات کمترین رضایت زناشویی را دارند.
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جدول  :3آزمون تحلیل واریانس برای شغل  1و رضایت زناشویی
نوع شغل

Confidence Inter� 95%%
val for Mean

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف
معیار

69

164/8986

28/91323

3/48074

157/9528

89

165/6742

30/42792

3/22535

159/2644

172/0839

49

167/8163

34/42121

4/91732

157/9294

177/7033

39

178/0769

28/42385

4/55146

168/8630

187/2909

22

191/7727

17/22935

3/67331

184/1337

199/4118

13

170/4615

33/95000

9/41604

149/9458

190/9773

281

169/8434

30/62580

1/82698

166/2471

173/4398

خدمات
اداری و مالی
آموزشی و فرهنگی و هنری
فنی و مهندسی
بهداشتی و درمانی
سایر
جمع کل

Lower
Bound

Upper
Bound

171/8443

در جدول شمارهی  4تفاضل میانگین رضایت زناشویی مشاغل بهداشتی و درمانی با خدمات،
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اداری و مالی ،آموزشی و فرهنگی و هنری ،فنی و مهندسی و سایر مشاغل مشخص است.
جدول  :4توصیف متغیر رضایت زناشویی در طبقات مختلف شغلی همسر

شغل

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف
معیار

Confidence Inter� 95%%
val for Mean
Lower
Bound

Upper
Bound

خدمات

81

156/6049

34/76984

3/86332

148/9167

164/2932

خانهدار

115

160/5217

29/74876

2/77409

155/0263

166/0172

اداری ومالی

70

165/8714

32/78207

3/91821

158/0548

173/6880

آموزشی و فرهنگی

25

180/8800

28/47268

5/69454

169/1271

192/6329

فنی و مهندسی

43

181/5116

21/66231

3/30347

174/8450

188/1783

بهداشتی و درمانی

25

186/1600

24/23097

4/84619

176/1579

196/1621

کارگر

12

135/2500

27/43960

7/92113

117/8154

152/6843

بازنشسته

8

158/3750

33/99974

12/02072

129/9505

186/7995

سایر

21

163/6190

36/12544

7/88322

147/1749

180/0632

جمع کل

400

165/1575

32/28084

1/61404

161/9844

168/3306

 -1طبقهبندی مشاغل بر اساس طبقهبندی استاندارد مشاغل مرکز آمار ایران است (مرکز آمار ایران ،طبقهبندی استاندارد مشاغل
ایران.)1395 ،
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جدول  :5آزمون مقایسه واریانس رضایت زناشویی در رده های شغلی همسر
Levene Statistic

درجهی آزادی 1

درجهی آزادی 2

سطح معنیداری

2/464

8

391

0/013

•رابطهی سطح تحصیالت ،سطح تحصیالت همسر

با توجه به نتایج جدول شمارهی  5ضریب همبستگی اسپیرمن میان سطح تحصیالت و رضایت

زناشویی برابر با  0/405و چون  sig >0/05است ،این ارتباط معنادار است؛ یعنی با افزایش سطح
تحصیالت ،رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد .ضریب همبستگی اسپیرمن میان سطح تحصیالت
همسر و رضایت زناشویی نیز برابر با  0/473و چون  sig >0/05است ،این ارتباط معنادار است؛
یعنی با افزایش سطح تحصیالت همسر ،رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد.

جدول  :6آزمون رابطهی بین سطح تحصیالت ،سطح تحصیالت همسر با رضایت زناشویی
رضایت زناشویی

متغیر

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

سطح تحصیالت

0/405

0/000

سطح تحصیالت همسر

0/473

0/000

متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

•رابطهی رشتهی تحصیلی و رضایت زناشویی

با توجه به نتایج جدول شمارهی  7و  ،sig >0/05نتیجه میگیریم که تفاوت بین میانگینهای

گروهها در سطح ( %5با  %95اطمینان) معنادار است؛ یعنی رابطهی رشتهی تحصیلی با رضایت

زناشویی معنادار است .افرادی که در رشتهی علوم ریاضی و مهندسی تحصیل کردهاند ،رضایت

زناشویی باالتری دارند.
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جدول  :7توصیف متغیر رضایت زناشویی در طبقات مختلف رشت ه های تحصیلی

124

Confidence 95%
Interval for Mean

رشتهی تحصیلی

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف
معیار

زیردیپلم

30

136/633

24/48150

4/46969

127/4918

علوم ریاضی و مهندسی

88

175/5568

29/28059

3/12132

169/3529

181/7608

علوم تجربی و پزشکی

72

162/4028

31/53029

3/71588

154/9935

169/8120

علوم انسانی و ادبیات

154

166/9675

33/43424

2/69421

161/6449

172/2902

هنر

45

161/3556

29/21251

4/68468

152/5791

170/1320

علوم حوزوی

3

156

7/93725

4/58258

136/2828

175/7172

زبانهای خارجی

8

172/5000

34/24283

12/10667

143/8723

201/1277

جمع کل

400

165/1575

32/28084

1/61404

161/9844

168/3306

Lower
Bound

upper
Bound

145/7749

جدول  :8آزمون مقایسه میانگین رضایت زناشویی در طبقات مختلف رشت ه های تحصیلی
مجموع مجذورات

درجهی آزادی

میانگین
مجذورات

Fمقدار

سطح
معنیداری

Between
Groups

36309/927

6

6051/654

6/267

0/000

Within Groups

379469/151

393

965/570

جمع

415779/078

399

جدول  :9آزمون مقایسه واریانس رضایت زناشویی در طبقات مختلف رشت ه های تحصیلی
Levene Statistic

درجهی آزادی 1

درجهی آزادی 2

سطح معنیداری

2/838

6

393

0/010

•رابطهی قومیت و رضایت زناشویی

در جدول شمارهی  10با توجه به  ،sig<0/05واریانس در گروهها یکسان است .همچنین با

توجه به  ،sig<0/05فرض صفر را پذیرفته و نتیجه میگیریم که تفاوت میانگینهای گروهها در

سطح ( %5با  %95اطمینان) معنادار نیست؛ یعنی ارتباط قومیت با رضایت زناشویی معنادار نیست.

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

جدول  :10توصیف متغیر رضایت زناشویی در رده های مختلف قومیتی
Confidence Interval 95%
for Mean

قومیت

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف معیار

فارس

300

165/5367

32/14945

1/85615

161/8839

ترک

66

163/8636

30/38719

3/74040

156/3935

171/3337

کرد

9

169/2222

36/24492

12/08164

141/3619

197/0825

لر

13

161/8462

38/30980

10/62523

138/6958

184/9965

عرب

3

158

42/75512

24/68468

51/7904

264/2096

گیلک

9

165/1111

42/33924

14/11308

132/5663

167/6559

کل

400

165/1575

32/28084

1/61404

161/9844

168/3306

Lower
Bound

Upper
Bound

169/1894

جدول  :11آزمون مقایسه میانگین رضایت زناشویی در رده های مختلف قومیتی
مجموع
مجذورات

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداری

Between
Groups

598/571

5

119/714

0/114

0/989

Within
Groups

415180/506

394

1053/758

جمع

415779/078

399

جدول  :12آزمون مقایسه واریانس رضایت زناشویی در رده های مختلف قومیتی
Levene Statistic

درجهی آزادی 1

درجهی آزادی 2

سطح معنیداری

1/365

5

394

0/237

•رابطهی محل سکونت و رضایت زناشویی

نتایج جدول شمارهی  13و سطح معناداری  sig<0/05نشان میدهد که واریانسها برابرند.

با توجه به  sig >0/05در سطر اول فرض صفر رد شده و نتیجه میگیریم که تفاوت میانگینها

در سطح ( %5با  %95اطمینان) معنادار است .یعنی منطقهی محل سکونت با رضایت زناشویی
ارتباط معنادار دارد .افراد ساکن در منطقهی  20تهران در مقایسه با ساکنین منطقهی  3رضایت

زناشویی پایینتری دارند.
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جدول  :13مقایسه میانگین رضایت زناشویی در بین ساكنین منطقه 3و 20
متغیر

رضایت زناشویی

جنس

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف معیار

منطقه3

200

180/5550

26/55528

1/87774

منطقه20

200

149/7600

30/12657

2/13027

جدول  :14آزمون  tمقایسه میانگین رضایت زناشویی در بین ساكنین منطقه 3و 20
تست لیون
سطح
معنی
داری

F

مقدار

126

رضایت
زناشویی

برابری
واریانس

0/099

2/741

نابرابری
واریانس

 t-test for Equality of Meansآزمون برابری میانگین

مقدار

درجهی
آزادی

سطح
معنی
داری

واریانس

انحراف
معیار

10/844

398

0/000

30/79500

2/83971

T

391/827

10/844

0/000

30/79500

2/83971

فاصله اطمینان %95
کمترین

بیشترین

25/21229

36/37771

25/21202

36/37798

تحلیل رگرسیون گام به گام

هدف از انجام دادن رگرسیون گام به گام اندازهگیری واقعی تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل

در متغیر وابسته و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر کدام از متغیرهای مستقل
در تبیین واریانس متغیر وابسته است.

جدول  :15مدلهای ساخته شده در رگرسیون
مدل

متغییرهای وارد شده

متغییرهای حذف شده

( Methodروش)

1

منطقهی محل سکونت

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050،
Probability-of-F-to-remove >= .100).

2

سطح تحصیالت همسر

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050،
Probability-of-F-to-remove >= .100).

3

سطح درآمد

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050،
Probability-of-F-to-remove >= .100).

4

سطح درآمد همسر

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050،
Probability-of-F-to-remove >= .100).

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

در جدول باال تعداد مدلهای ساخته شده در رگرسیون و متغیرهای حاضر در مدلسازی

نمایش داده شده است .در اینجا  4مدل فرض شده است.

جدول  :16ضریب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعدیل شده و انحراف استاندارد برآوردها
مدل

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

0/478a

0/228

0/226

28/39712

2

0/538b

0/289

0/286

27/28516

3

0/560c

0/313

0/308

26/85265

4

0/567d

0/321

0/314

26/72800

در جدول شمارهی  16ضریب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعدیل شده و انحراف استاندارد

برآوردها نمایش داده شده است .یکی از مالکهای انتخاب مدل مناسب نزدیکی مقدار ضریب
تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده میباشد .مشاهده میشود که در اولین گام متغیر منطقهی

محل سکونت وارد معادله میشود .مقدار ضریب همبستگی برابر  0/478و ضریب تعیین برابر

 0/228است؛ یعنی  22/8درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را متغیر منطقهی محل سکونت
تبیین میکند .در گام دوم تحلیل ،متغیر سطح تحصیالت همسر وارد معادله شده است ،این متغیر

ضریب همبستگی را به  0/538و ضریب تعیین را به  0/289افزایش داده است .در واقع متغیر
سطح تحصیالت همسر به تنهایی  6/1درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را تبیین میکند.

در گام سوم تحلیل ،متغیر سطح درآمد وارد معادله میشود ،این متغیر ضریب همبستگی را به

 0/560و ضریب تعیین را به  0/313افزایش داده است .پس متغیر سطح درآمد به تنهایی 2/4
درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را تبیین میکند .در گام چهارم تحلیل متغیر سطح درآمد

همسر وارد معادله میشود ،این متغیر ضریب همبستگی را به  0/567و ضریب تعیین را به 0/321
افزایش داده است .بنابراین متغیر سطح درآمد همسر به تنهایی  0/8درصد تغییرات متغیر رضایت

زناشویی را تبیین میکند .در کل این چهار متغیر  32/1درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی

را تبیین میکنند و  67/9درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را سایر متغیرها تبیین میکنند.
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جدول  :17آنووا  ANOVAaتحلیل واریانس

1

2

3

4

128

مدل

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

Fمقدار

سطح معنیداری

رگرسیون

94833/203

1

94833/203

117/601

0/000b

باقیمانده

320945/875

398

806/397

کل

415779/078

399

رگرسیون

120220/502

2

60110/251

باقیمانده

295558/575

397

744/480

کل

415779/078

399

رگرسیون

130237/416

3

43412/472

باقیمانده

285541/662

396

721/065

کل

415779/078

399

رگرسیون

133596/690

4

33399/172

باقیمانده

282182/388

395

714/386

کل

415779/078

399

80/741

60/206

46/752

0/000

c

0/000d

0/000e

در جدول شمارهی  17اطالعات تحلیلهای واریانس برای هر مدل به طور مجزا نشان داده

شده است .با توجه به  ، sig >0/05به دست میآید که متغیرهای مستقل حاضر در متغیر رضایت
زناشویی مؤثرند و مدل رگرسیونی معنادار است.

جدول  :18تحلیل رگرسیونی Coefficientsa
مدل

1
2

3

4

مقدار ثابت
منطقهی محل سکونت
مقدار ثابت
منطقهی محل سکونت
سطح تحصیالت همسر
مقدار ثابت
منطقهی محل سکونت
سطح تحصیالت همسر
سطح درآمد
مقدار ثابت
منطقهی محل سکونت
سطح تحصیالت همسر
سطح درآمد
سطح درآمد همسر

Unstandardized Coefficients
 Bمقدار

211/350
-30/795
180/945
-20/165
6/603
165/516
-18/423
5/241
6/052
156/435
-17/526
4/036
6/896
3/247

Std. Error

4/490
2/840
6/762
3/280
1/131
7/837
3/262
1/171
1/624
8/854
3/273
1/291
1/663
1/497

Standardized
oefficients
 Betaمقدار

-0/478
-0/313
0/297
-0/286
0/236
0/174
-0/272
0/182
0/199
0/106

رضایت زناشویی a. Dependent Variable:

 Tمقدار

سطح
معنیداری

47/071
-10/844
26/760
-6/148
5/840
21/120
-5/648
4/475
3/727
17/669
-5/355
3/125
4/148
2/168

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/002
0/000
0/031

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

در جدول شمارهی  18ضرایب رگرسیونی ،ضرایب رگرسیونی استاندارد شده ،آماره  tو سطح

معناداری برای هر مدل نشان داده شده است .بر اساس نتایج حاصل از ضرایب بتا مشاهده میشود

که متغیر منطقه محل سکونت ،بیشتر از بقیه متغیرها بر میزان رضایت زناشویی تأثیرگذار است.

متغیرهای سطح تحصیالت همسر ،سطح درآمد و سطح درآمد همسر در ردیفهای بعدی قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری

در بررسیهای مربوط به حوزهی ازدواج و خانواده به رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی

توج ه ویژه و خاص میشود؛ چرا که کیفیت زندگی مشترک و رضایتمندی زناشویی در ثبات و
پایداری خانواده ،سازگاری و هماهنگی بین اعضای خانواده و افزایش کارایی آنها و همچنین در
سالمت و بهداشت جسم و روان زن و شوهر و فرزندان تأثیر بسزایی دارد .در این پژوهش تأثیر

عوامل دموگرافیک در رضایت زناشویی در میان زنان و مردان متأهل  55-35سال ساکن در مناطق

 3و 20شهر تهران بررسی شده است.

نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که میزان رضایت زناشویی بین زنان و مردان

تفاوت معناداری ندارد ،اما در بررسی متغیرهای تأثیرگذار در رضایت زناشویی ،متغیرهای سن

ازدواج ،تفاوت سن همسران برای مردان در میزان رضایتمندی زناشویی آنها در مقایسه با زنان

تأثیرگذارتر است و متغیرهای سطح درآمد ،سطح درآمد همسر ،سطح تحصیالت و سطح تحصیالت
همسر در میزان رضایت زناشویی زنان تأثیر بیشتری دارد .در مجموع به نظر میرسد که تغییرات

صورت گرفته در جامعه و ساختار خانواده از جمله اشتغال هر دو گروه ،نوسازی و مدرنیته شدن و

تغییر نقشهای خانوادگی و توزیع قدرت باعث شده که نقش مؤلفهی جنس در رضایت زناشویی

کمرنگتر شود .بین سن ازدواج و میزان رضایت زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد ،بدین

صورت که با افزایش سن ازدواج در مردان و زنان ،میزان رضایت از زندگی زناشویی آنها نیز افزایش

مییابد ،اما تأثیر آن برای مردان در مقایسه با زنان بیشتر است .افرادی که در سنین زیر  20سال
ازدواج کرده بودند ،کمترین میزان رضایت زناشویی را داشتند .ازدواج در سنین پایین به دلیل

نبودآمادگی جسمانی ،عقلی و عاطفی باعث بروز مشکالت متعدد و در نتیجه کاهش رضایتمندی

زناشویی میشود .افراد به دلیل اینكه هنوز به رشد ذهنی ،عاطفی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

و ...نرسیدهاند ،بسیاری از مهارتهای الزم برای رسیدن به یك زندگی موفق را كسب نكردهاند و از

تواناییهای الزم برایایفای نقش همسری بیبهرهاند ،به همین دلیل معموالً در زندگی مشترك با

ناسازگاریها و اختالفات بسیاری روبهرو میشوند .لزوم رسیدن به رشد و ثبات اقتصادی و شغلی

برای مردان با توجه به مسئولیتهای آنها در تأمین هزینههای مالی خانواده ،تهیه مسکن و ...در
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زندگی مشترک ،گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه و ...باعث میشود که مردان در قیاس با زنان

در سنین باالتر آمادگیهای الزم برای شروع زندگی مشترک را کسب میکنند .کسب آمادگیهای
الزم ،کاهش مشکالت و افزایش رضایت از زندگی زناشویی را به دنبال خواهد داشت .نتیجهی به

دست آمده با یافتههای ﺻﺪاﻗﺖ ،ویجنتیماال و همکاران وکارنی وبرادبوری همسو ولی با یافتههای

منصورینیا و همکاران و ﻋﻄﺎری و همکاران متفاوت است .رابطهی میان تفاوت سنی همسران
و رضایت زناشویی یک ارتباط معنادار و معکوس است ،بدین صورت که با افزایش تفاوت سن

همسران ،رضایت زناشویی کاهش مییابد و بیشترین میزان رضایت زناشویی در بین افراد با تفاوت

سنی کمتر از  4سال است .این نتیجه با نظریهی همسان همسری توجیه میشود ،همسانی سنی
همسران میزان رضایت از زندگی زناشویی را افزایش میدهد؛ در ایران بیشتر بودن سن مرد در

ازدواج ،به صورت یک هنجار پذیرفته مطرح است ،اما در سالهای اخیر به دلیل دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،سیاسی و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪرنﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن معیارهای انتخاب
همسر تغییر کرده و ازدواج زنان و مردان هم سن افزایش یافته است .از طرفی تفاوت سنی زیاد
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در ازدواج تفاوتهای وسیع فرهنگی ،اجتماعی و جهانبینی را به همراه دارد .وجود فاصلهی سنی

زیاد موجب نبود درک متقابل میشود .همچنین وقتی كه فاصلهی سنی بین زن و شوهر زیاد
باشد ،هر یك در دورهای از زندگانی به سر میبرند كه به لحاظ توان جسمانی و فیزیولوژیکی با

همسر خود تفاوتهای عمده دارند و همهی این موارد میتواند زمینهی بروز مشکالت و نارضایتی

را فراهم آورد .این نتیجه با یافتههای زارع و صفیاری جعفرآباد ،فاتحی دهاقانی و نظری ،جدیری
و همکاران همسو است ،اما با یافتههای ﻋﻄﺎری و همکاران متفاوت است .رابطهی میان سطح
درآمد و وضعیت اقتصادی و رضایت زناشویی یک ارتباط معنیدار است و با افزایش سطح درآمد

و سطح درآمد همسر میزان رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد .این ارتباط برای زنان در مقایسه

با مردان قویتر است .سطح درآمد مطلوب و رفاه اقتصادی با کاهش تنیدگی و ایجاد احساس
ایمنی در زوجها و نیز دسترسی بیشتر به یک سری منابع و امکانات ،شرایطی را ایجاد میکند

که رضایت زناشویی را افزایش میدهد .افراد با سطح درآمد مطلوب ،به دلیل امکان فراهم آوردن
شرایط محیطی و تربیتی بهتر برای خود و فرزندانشان ،آرامش روانی بیشتری و اعتماد به نفس

بیشتری دارند .همچنین توانایی برقراری ارتباطهای اجتماعی در این افراد بیشتر است و به سبب

برخورداری از روابط اجتماعی گستردهتر ،حمایتهای اجتماعی بیشتری نیز دارند و با تنیدگیهای

کمتری مواجه میشوند .از طرفی فشارهای اقتصادی ،نگرانیهای دائمی دربارهی بیپولی و

ناهماهنگی دخل و خرج سبب کاهش رضایتمندی زناشویی میشود .دسترسی زنان به منابع مالی
و استقالل اقتصادی و تأمین بخشی از نیازها و هزینه های خانواده ،پایگاه قدرت آنها در خانواده

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین  35-55سال

و تصمیمگیریها را بهبود میبخشد و رضایتمندی زناشویی آنها را افزایش میدهد .این نتیجه با

یافتههای منصورینیا و همکاران ،فاتحی دهاقانی و نظری ،ﻋﻄﺎری و همکاران ،عبداهللزاده ،مهدوی،

زاینا و همکاران ،اراتینکال و انستینوگن ،ویجنتیماال و همکاران ،کارنی و برادبوری ،هلمن و همکاران

و گرین همسو ولی با یافتههای زارع و صفیاری جعفرآباد متفاوت است .رابطهی شغل و شغل همسر

با رضایت زناشویی معنادار است .شغل و تنیدگیهای حرفهای تأثیر بسزایی در روابط زوجین و
رضایت از زندگی زناشویی دارد ،بیکاری ،نبود امنیت شغلی و نگرانیهای توأم با آن ،پایین بودن
منزلت شغلی ،پایین بودن دستمزد ،طوالنی بودن ساعات کاری و سختی کار رضایت زناشویی را

کاهش میدهد .در مورد زنان خانهدار ،دست نیافتن به منابع اقتصادی ناشی از کار و وابستگی به

واسطهی کسب درآمد و تأمین هزینهها به مردان و در نتیجه اعمال قدرت یک سویهی شوهر در

خانواده در رضایتمندی زناشویی تأثیرگذار است .این نتیجه با یافتههای کارنی و برادبوری ،هلمن

و همکاران و فاورزوالسن همسو و با یافتههای زارع و صفیاری جعفرآباد متفاوت است .رابطهی

سطح تحصیالت و رضایت زناشویی یک ارتباط معنیدار است و با افزایش سطح تحصیالت و سطح

تحصیالت همسر ،رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد .این ارتباط برای زنان در مقایسه با مردان

قویتر است .تحصیالت و دانشآموختن به دلیل فراگیری علمیدر زمینههای گوناگون و كسب

آگاهیهای بیشتر برای شناخت مسائل در بازداشتن فرد از انجام دادن و یا بروز رفتارهای نامناسب
تأثیرگذار است .یکی از این مسائل ازدواج و زندگی زناشویی است .زوجینی که سطح آگاهیها و

معلومات آنها نسبت به زندگی زناشویی و جزئیات آن باال باشد ،میتوانند رابطهای مطلوب و سالم
را در تمامی جهات با یکدیگر برقرار کنند که این امر میتواند باعث خرسندی و رضایت زوجین

ی جایگاه فرد در جامعه است .اختالف سطح تحصیالت نیز
شود .از طرفی تحصیالت تعیینكنند ه 

باعث نبود درك صحیح طرفین از یكدیگر ،تفاوت دیدگاهها و واکنشها در مسائل مختلف ،ایجاد

حس حقارت ،کمبود و ...میشود و تمام موارد ذکر شده در میزان رضایتمندی زناشویی تأثیر

دارد .این نتیجه با یافتههای زارع و صفیاری جعفرآباد ،ایمان و همکاران ،منصورینیا و همکاران،

عبداهللزاده ،مهدوی ،مدنیان و شافق ،گوا و هوانگ ،ویجنتیماال و همکاران ،کارنی و برادبوری ،هلمن

و همکاران و گرین همسو و با یافتههای جدیری و همکاران و ﻋﻄﺎری و همکاران متفاوت است.

رابطهی قومیت و قومیت همسر با رضایت زناشویی ارتباط معناداری را نشان نمیدهد .البته معنادار

نبودن ارتباط بین قومیت و میزان رضایت از زندگی زناشویی میتواند از محدودیت شرایط قومیتی

نمونه پژوهش و پراکندگی و توزیع نامتناسب فراوانی نمونههای قومیتی ناشی باشد .ارتباط بین

منطقهی محل سکونت و رضایت زناشویی معنادار است .در بین دو منطقهی  3و  20شهر تهران،

افراد ساکن در منطقهی  20به میزان زیادی ،رضایت زناشویی پایینتری در مقایسه با ساکنان
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منطقهی  3داشتند .منطقهی محل سکونت در مجموعهای از متغیرهای مرتبط با رضایت زناشویی
مثل سطح تحصیالت ،شغل ،درآمد و رفاه اقتصادی و ...تأثیرگذار است .در مجموع نتایج بیانگر

آن است که متغیرهای جمعیت شناختی در رضایت زناشویی مؤثرند و میتوانند تغییرات متغیر
رضایت زناشویی را تبیین کنند .بر اساس نتایج ،مشاهده میشود که متغیر منطقهی محل سکونت

بیشتر از بقیهی متغیرها در میزان رضایت زناشویی تأثیرگذار است .در مرتبهی پایینتر متغیرهای
سطح تحصیالت همسر ،سطح درآمد و سطح درآمد همسر تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر

متغیرهای جمعیتشناختی دارند .تفاوت در یافتههای تحقیقات پیشین و تحقیق حاضر میتواند

ناشی از تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جوامع آماری ،تغییرات صورت گرفته

در جامعه و ساختار خانواده طی سالهای اخیر ،تأثیر متفاوت نوسازی و مدرنیته در جوامع مختلف،

محدودیت نمونههای پژوهش در برخی از تحقیقات و چگونگی پراکندگی و توزیع فراوانیها و ...ناشی

شود .در یک جمعبندی کلی با در نظرگرفتن تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایت زناشویی برای

داشتن ازدواجی موفق ﻓﺮﺩ باید ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ
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و بتواند با نگاهی دقیق و آگاهانه ،همسری مناسب برای زندگی انتخاب کرده و در طول زندگی

زناشویی نیز با بررسی مراحل تحول خانواده و در مواجهه با مشکالت ،بهترین شیوهی برخورد را

برگزیند .این انتخاب صحیح و مناسب و یادگیری مجموعه مهارتهای زندگی زمینهساز رضایت

زناشویی و ساخت رابطهای مستحکم است.
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