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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررس��ی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایت از زندگی زناش��ویی 
زنان و مردان متأهل 35 - 55 س��ال س��اکن در مناطق 3 و20 ش��هر تهران است. چارچوب نظری 
تحقی��ق از ترکیب نظریات همسان همسری و مبادله گرفته شده و بر مبنای آنه��ا گزاره نویس��ی و 
فرضیات اخذ شده اند. روش استفاده شده پیمایش و ابزار تحقیق پرسش نامه ی محقق ساخته است 
که با تعیین حجم نمونه 400 نفری با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با شیوه ی نمونه گیری 
خوشه ای چند مرحله ای، داده ها و اطالعات الزم جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها 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 رابطه ی معنادار و مس��تقیم دارد و با متغیرهای تفاوت سنی همسران 
رابطه ی معنادار و معکوس دارد. همچنین متغیرهای شغل، رشته ی تحصیلی همسر و منطقه ی محل 
سکونت نیز با رضایت زناشویی ارتباط معناداری دارند. یافته های پژوهش وجود رابطه ی معنادار 
بین جنس، رش��ته ی تحصیلی، قومیت و قومیت همس��ر را با رضایت زناش��ویی تأیید نکرد. نتایج 
رگرس��یون چند متغیره نیز نش��ان داد که متغیرهای جمعیت شناختی در رضایت زناشویی مؤثرند و 
در کنار هم توانس��ته اند 0/33/5 تغییرات رضایت زناش��ویی را تبیین کنند. بر اساس نتایج مشاهده 
ش��ده، متغیر منطقه ی محل سکونت، بیشتر از بقیه ی 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 جمعیت شناختی دارند.
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1. مقدمه و بیان مسئله
 ازدواج مهم ترین و تأثیرگذارترین اتفاقی است که در زندگی بیشتر افراد رخ می  دهد، 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 ابتدایی ترین و از لحاظ گستردگی، جهان شمول ترین نهاد اجتماعی 
است. تشکیل خانواده از اساسی ترین و طبیعی ترین نیازهای انسان به شمار می رود و اولین گام 
برای ارضای این نیاز اساسی و طبیعی ازدواج است )خدایاری فرد و همکاران، 1386: 612(. ازدواج 
مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق 
و هدف های متعددی دارد )اکبری و همکاران، 1391: 4(. ازدواج در جامعه ی متغیر امروزی یک 
پدیده ی پیچیده است. انسان ها به دالیل مختلفی ازدواج می کنند. 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 می توانند باعث گرایش یک شخص 
به ازدواج شوند )ذخیره داری و همکاران، 1391: 191 به نقل از Janetius, 2004). ازدواج 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 می توانند با مسائل و مشکالت به درستی برخورد کنند و از آسیب ها در امان بمانند. با توجه 
به مطالعات انجام شده، پدیده ی ازدواج بر حسب زمان تشکیل، نحوه ی شکل گیری و بسیاری از 
جنبه های 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، 1392: 78(.
رضایت زناشویی یک ارزیابی جهانی از وضعیت ازدواج فرد بوده و بازتابی از سعادت زناشویی و 
عملكرد آن است (Zainah & et al, 2012: 46) و با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی 
رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم دارد، درحالی که نارضایتی از ازدواج به تنش، اضطراب و حتی انحالل 

.(Shackelford & et al, 2008 واحد خانواده منجر می شود )زارع و همکاران، 1392: 23 به نقل از
رضایت زناشویی باعث افزایش طول عمر و سالمت جسمانی و روانی بین زوجین می شود، 
عالوه بر تأثیر جسمانی و روان شناختی رضایتمندی و نارضایتمندی زناشویی در فرد، تحقیقات 
بسیاری از تأثیرات مثبت و منفی رضایت و نارضایتی زناشویی در فرزندان حكایت دارد. نارضایتی 
زوجین و ناسازگاری های خانوادگی و طالق در رفتار و زندگی فرزندان نیز تأثیر می گذارد. همچنین 
رضایت زناشویی در میزان توسعه ی اقتصادی، رفاه، رضایت از زندگی، مدیریت تعارض، مهارت های 
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ارتباطی و حل مسئله تأثیر دارد )حسین پور و همکاران، 1389: 126(. افزایش میزان رضایت از زندگی 
زناشویی در بهبود عملکرد و رفتارهای اجتماعی افراد در جامعه از جمله مهارت های ارتباطی، حل 

مسئله، مدیریت تعارض و.... تأثیرگذار است.
نهاد خانواده در ایران نیز در مقایسه با سایر گزینه ها )كار، مذهب و سیاست( اهمیت باالیی 
دارد )موسوی، مرادی و مهدوی هرسینی، 1384: 322(، اما به دالیل متعدد از جمله دگرگونی های 
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 پدیده ی طالق، باال رفتن 
سن ازدواج و پایین بودن نرخ وقوع آن، تغییرات در نگرش ها و آمال و آرزوهای افراد در نحوه ی 
همسرگزینی و... مواجه شده است. به رغم خوشایند بودن پیوند ازدواج، داده های آماری حکایت از 
آن دارد که رضایت زوجین به آسانی در دسترس نیست، در نتیجه قوی ترین پیوند انسانی یعنی 
ازدواج در مستحکم ترین 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 می توان میزان ازدواج های با خطر باال را کاهش 
داد و از این طریق از پیامدهای ناگوار نابسامانی های خانوادگی جلوگیری کرد )ستوده، 1389: 48(.
رضایت زناشویی تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی و از جمله عوامل دموگرافیک است در این 
تحقیق کوشش شده تا به بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی )جنس، سن، تفاوت سنی 
همسران، منطقه ی محل سکونت، درآمد، تحصیالت، شغل و قومیت( در رضایت زوجین از زندگی 
زناشویی پرداخته شود. با بررسی این ارتباط می توان عوامل افزایش دهنده ی احساس رضایت از 
زندگی زناشویی را شناسایی کرده و راه هایی برای کمک به ازدواج پایدار و رضایت بخش در زندگی 
زناشویی زوجین فراهم کرد. این کار تحقیقی در برگیرنده ی جامعه ی آماری مردان و زنان متأهل در 
دو منطقه ی 3 و20 شهر تهران است علت این انتخاب تمایزات فرهنگی، مذهبی و جمعیت شناختی 
میان این دو منطقه است. منطقه ی 20 )شهرری( جنوبی ترین منطقه ی شهری تهران با سابقه و 
قدمت 6000 ساله و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین حرم حضرت عبدالعظیم 
)ع( ویژگی های بارز و خاص تاریخی، فرهنگی و مذهبی دارد که آن را از سایر مناطق تهران، مجزا 
و متفاوت ساخته است. منطقه ی 3 از مناطق شمالی شهر تهران است که ساکنان آن نسبت به 
ساکنان کل شهر تهران وضعیت اقتصادی بهتری دارند. میزان باسوادی جمعیت منطقه ی 3، 96/5 
درصد است که باالتر از میانگین کل شهر تهران )90/6 درصد( است. سطح تحصیالت افراد باسواد 
این منطقه نیز باالتر از میانگین شهر تهران است. سهم نسبی مدیران و کارکنان عالی رتبه ی اداری 
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و کارکنان مشاغل علمی و فنی در میان شاغالن ساکن در منطقه باالست )مرکز اطالعات جغرافیایی 
شهر تهران، 1395؛ مرکز آمار ایران، 1393(.

2. پیشینه ی پژوهش 
با نگاهی به تحقیقات انجام شده درباره ی رابطه ی بین عوامل دموگرافیک و رضایت زناشویی 
مشاهده می شود که بسیاری از این تحقیقات ابعاد محدودی از عوامل دموگرافیک و رابطه ی آن با 

رضایت زناشویی را بررسی کرده اند که به نتایج برخی از این تحقیقات اشاره می شود. 
در مطالعات داخل کشور، زارع و صفیاری جعفرآباد از مطالعه ی خود نتیجه گیری 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 رابطه ی معنادار دارد. همچنین 
یافته های پژوهش آنها وجود رابطه ی معنادار بین رضایت از زندگی زناشویی و میزان استفاده از 
رسانه ها، تحصیالت همسان زوجین، میزان درآمد خانواده و وضعیت اشتغال زنان متأهل )شاغل 
و خانه دار( را تأیید نکرد )زارع و همکاران، 1394(. ایمان و همکاران از تحقیق خود دریافتند كه بین 
سرمایه ی اجتماعي، سن، تحصیالت، تعداد فرزندان، محل سکونت و طول مدت ازدواج زنان با 
میزان رضایتمندی زناشویي آنها رابطه ی معناداری وجود دارد )ایمان و همکاران، 1391(. منصوری نیا 
و همکاران  از پژوهش خود نتیجه گیری کردند که بین رضایت زناشویى و عوامل زمینه ای در 
متغیرهای تحصیالت و وضعیت اقتصادی رابطه ی معنادار وجود دارد، اما بین میانگین مؤلفه هاي 
رضایت زناشویي بر اساس سن فرد هنگام ازدواج تفاوت معنی داری وجود ندارد )منصوری نیا و همکاران، 
1390(. فاتحی دهاقانی و نظری در تحلیل خود نشان دادند، با افزایش درآمد زنان رضایت آنها از 

زندگي زناشویي نیز افزایش پیدا مي كند، ولی درآمد مردان با میزان رضایت زندگي زناشویي آنها 
رابطه اي ندارد. وجود تفاوت سني بسیار زیاد میان زنان و مردان باعث كاهش میزان رضایت از 
زندگي زناشویي ایشان مي شود، اما این ارتباط و همبستگی در میان زنان شدیدتر از مردان است. 
با افزایش مدت زمان زندگي مشترك زنان، میزان رضایت زندگي زناشویي ایشان نیز افزایش پیدا 
مي كند، اما این متغیر در مورد مردان بی تأثیر است. بین تفاوت سطح تحصیالت زنان با همسرانشان 
و میزان رضایت از زندگي زناشویي ایشان رابطه ی معناداری منفي وجود دارد، ولی در مورد مردان 
بین تفاوت تحصیالت مردان و زنان و میزان رضایت از زندگي زناشویي رابطه ي معناداري وجود 
ندارد )فاتحی دهاقانی و نظری، 1389(. جدیری و همکاران در بررسی خود دریافتند که بین تحصیالت 
و رضایتمندی زناشویی رابطه ی معناداری وجود نداشته، اما بین طول مدت ازدواج و تفاوت سن 
زوجین و رضایتمندی زناشویی رابطه ی معناداری وجود دارد )جدیری و همکاران، 1388(. صداقت 
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رابطه ی  آنها  زناشویی  با رضایت  ازدواج  بین سن  نتیجه رسید که  این  به  پایان نامه ی خود  در 
معنا داری وجود دارد، همچنین بین سن و طول مدت ازدواج زنان با رضایت زناشویی آنها رابطه  ی 
معناداری وجود دارد اما بین این عوامل و رضایت زناشویی مردان، رابطه ی معناداری مشاهده نشد. 
عبداهلل زاده )1382( از تحقیق خود نتیجه گرفت که بین میزان درآمد و میزان تحصیالت و رضایت 
زناشویی رابطه ی مثبت وجود دارد )عبداهلل زاده، 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 رابطه ی 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, 2013). زاینا 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 راضی تر بودند (Zainah & et al, 2012). اراتینکال و وانستینوگن 
به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای بعد خانوار، تعداد فرزندان، سن، طول مدت ازدواج، درآمد 
 Orithinkal &) و قومیت زوجین با میزان رضایت آنها از زندگی زناشویی رابطه ی معنادار دارد
Vansteenwegen, 2007(. کارنی و برادبوری از تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که درآمد، شغل 

و تحصیالت در رضایت زناشویی مؤثر است و روی هم رفته، سن باالتر زنان هنگام ازدواج، ازدواج 
باثبات و رضایت زناشویی بیشتری را پیش بینی میکند (Karney & Bradbury, 2005). گوا و 
هوانگ از مطالعات خود دریافتند که جنسیت، سطح تحصیالت، تعداد فرزندان و وضعیت سالمت 
اثرات مثبت بسیاری در رضایت زناشویی دارند. یافته های آنها نشان داد که به  طور متوسط سطح 
 Guo & Huang,) رضایت زناشویی برای پاسخ دهندگان مرد بسیار باالتر از پاسخ دهندگان زن بود
2005). ویجنتیماال 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 
رابطه ی  معنا داری وجود دارد (Vaijayanthimala, 2004). واندرورست نتیجه گرفت که با افزایش 
طول مدت ازدواج، رضایت زناشویی کاهش می یابد (Vandervorst, 2000). گلن الگوی مداومي 
از كاهش را در رضایت زناشویي با افزایش مدت ازدواج یافت (Glenn, 1998). هلمن و همکاران  
 .(Holman, & et al, 1994) درآمد، شغل و تحصیالت را در رضایت زناشویی مؤثر گزارش کرده اند
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, 1991). یافته های فاورزوالسن مؤید این مطلب است 
که داشتن هم زمان کار تمام وقت و نیمه وقت سطح رضایت از ازدواج را در مردان کاهش می دهد، 
درحالی که کار کردن زنان در رضایتمندی زناشویی آنها مؤثر نیست. تعداد مناسب فرزندان نیز در 
میزان رضایت از ازدواج نقش مؤثری را ایفا می کند، همچنین میانگین سنی زوج های راضی، بیش 
از زوج های ناراضی است. یکی دیگر از یافته های آنها مبنی بر احساس رضایت بیشتر در زوج هایی 

.(Fowers & Olson, 1989) است که مدت طوالنی تری از ازدواجشان می گذرد
در مرور تحقیقات انجام شده مالحظه می شود که پژوهش گران تأثیر ابعاد محدودی از عوامل 
دموگرافیک در رضایت زناشویی را بررسی کرده اند. همچنین گاهی در جامعه ی آماری انتخاب 
شده، افراد نمونه از جهت اقتصادی، تحصیلی، شغلی، سنی و... شرایط مشابهی دارند که این 
مشابهت یافته ها را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش سعی شده تأثیر ابعاد جامعی از 
عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی در یک جامعه ی آماری متشکل از نمونه های 

متفاوت پژوهشی با توزیع فراوانی مناسب بررسی شود.

3. چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری پژوهش از ترکیب نظریه های همسان همسری و مبادله گرفته شده و بر مبنای 
آنها فرضیات تحقیق ساخته و پرداخته شده است. نظریه ی همسان  همسری، معمواًل به ازدواج بین 
همسران از یک گروه اجتماعی یکسان اشاره می کند (Birkelund & Heldzal, 2003: 2). این 
نظریه استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی های همسان میان زن و شوهر می داند. همسانی 
میان دو فرد نه  تنها آنها را به  سوی یكدیگر جذب می كند، بلكه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر 
می سازد. تقریبًا تمامی نظام های همسرگزینی به ازدواج همسان تمایل دارند که این خود می تواند 
نتیجه ی تمایل به معامله گری و مبادله ی ارزش های معنوی و دارایی های مادی باشد. معمواًل با 
توجه به انواع مشخصات، افراد همسان با یكدیگر ازدواج می كنند )گود، 1352: 99(. به عقیده ی هیل 
افراد مایل اند همسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان و چنانچه این قاعده 
به دالیلی رعایت نشود، احتمااًل زوجین ناراضی و ناسازگار شده و در نهایت از هم جدا می شوند. 
همسان همسری، مبتنی بر وابستگی گروهی میتواند به صورتهای گوناگونی تعیین شود؛ به  
وسیله ی زمینه ی اجتماعی، گروه نژادی، گروه دینی، پراکندگی منطقهای، جمعیتشناختی یا 
 Birkelund) اجتماعی، به لحاظ پیشرفت تحصیلی، از طریق گروه منزلتی یا طبقه ی اجتماعی فعلی
Heldal, 2003: 2 &). بر اساس این نظریه، پیش فرض این است که هر چه تجارب و دستاوردهای 
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افراد به هم نزدیک تر باشد، آسانتر میتوانند اندیشهها، احساسات و جهان بینی همدیگر را دریابند، 
در نتیجه رضایت از زندگی زناشویی افزایش می یابد. 

فرض اساسی نظریه ی مبادله آن است که مردم در انتخاب های 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 مبادله ی 
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 می شود )جلیلیان، 
1375: 44 و45(.  بنابراین زوجینی که نتوانند تعادل دلخواه را در زمینه ی مبادله ی هزینهها و 

پاداشها برقرار کنند به احتمال زیاد به نارضایتمندی، ناسازگاری و گسستن این رابطه گرایش 
مییابند )سحابی و همکاران، 1392: 84(. طبق این نظریه هنگام ازدواج، هر چه میزان پاداش های 
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 نظیر اظهار عالقه و محبت، محترم شمرده 
شدن، سازگاری داشتن در روابط جنسي، توجه كردن بـه فرایض دیني، اهمیت دادن به مسائل 
تربیتي فرزندان، مشورت كردن با همسر، آینده نگری 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.
بین میزان رضایت از زندگی زناشویی مردان و زنان تفاوت معنادار وجود دارد.. 1
بین سن ازدواج با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطه ی معنادار وجود دارد.. 2
بین تفاوت سنی همسران با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطه ی معنادار وجود دارد.. 3
بین سطح درآمد زوجین با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطه ی معنادار وجود دارد.. 4
بین میزان رضایت از زندگی زناشویی زوجین دارای مشاغل مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.. 5
بین سطح تحصیالت زوجین با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطه ی معنادار وجود دارد.. 6
بین میزان رضایت از زندگی زناشویی زوجین تحصیل کرده در رشته های تحصیلی مختلف . 7

تفاوت معنادار وجود دارد.
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بین میزان رضایت از زندگی زناشویی زوجین با  قومیت های مختلف تفاوت معنادار وجود . 8
دارد. 
بین منطقه ی محل سکونت با میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطه ی معنادار وجود دارد. . 9

4. روش شناسی  پژوهش
تحقیق حاضر از نوع مطالعات کمی و کاربردی است. روش پژوهش پیمایشی است كه امكان 
دستیابي به نتایج  تعمیم پذیر به كل جامعه ی آماری را از طریق مطالعه ی نمونه ای معرف فراهم 
مي آورد. از طرف دیگر چون نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در بین افراد جامعه، جوانان، 
خانواده ها، مشاوران و برنامه ریزان استفاده شود، از این رو از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. 
جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه ی افراد متأهل  35 تا 55 سال ساکن در مناطق 3 و20 شهر 
تهران است. با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران، حجم نمونه معادل 384 نفر برآورد شد، اما 
نظر به احتمال ریزش و برای جلو گیری از مخدوش یا ناقص بودن احتمالی برخی از پرسش نامه ها، 
حجم نمونه به 400 نفر افزایش یافت. روش نمونه گیری برای دستیابی به نمونه ی پژوهشی معرف، 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود که یک نوع از انواع نمونه گیری احتمالی است. پرسش نامه ی 

این تحقیق شامل دو بخش است: 
الف( پرسش نامه ی ویژگيهای جمعیت شناختي: این پرسش نامه برای کسب اطالعات فردی و 
بررسي ویژگيهای جمعیت شناختي آزمودنيها شامل جنس، سن، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت 
سنی با همسر، منطقه ی محل سکونت، محل تولد خود و همسر، قومیت خود و همسر، تحصیالت 
خود و همسر، رشته ی تحصیلی خود و همسر، شغل خود و همسر و سطح درآمد خود و همسر است. 
ب( پرسش نامه ی رضایت زناشویي انریچ: )1989( اولسون و همكاران این پرسش نامه را تهیه 
کرده اند. هدف آن ارزیابي زمینه هاي بالقوه مشكلزا یا شناسایي زمینه هاي قوت و پرباری رابطه ي 
زناشویي است و به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعدد برای بررسی رضایت زناشویی استفاده 
شده است. در این پژوهش، از فرم 47 سؤالی پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شده 
است. ضریب همبستگی پرسش نامه انریچ با مقیاس های رضایت خانوادگی از 0/41 تا 0/60 و با 
مقیاس های رضایت زندگی از 0/32 تا 0/41 است که نشانه ی روایی سازه آن است. همه ی خرده 
مقیاس های پرسش نامه انریچ، زوج های راضی و ناراضی را متمایز می کنند و این نشان می دهد که 
این پرسش نامه روایی مالک خوبی دارد )ثنائی، 1387: 22(. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ، 

0/91 محاسبه شد. 
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5.  یافته های پژوهش

5-1. یافته های توصیفی
 از تعداد 400 نفرکل پاسخ گویان، با توجه به جمعیت متأهل ساکن در دو منطقه، 50 درصد 
ساکن منطقه ی 3 و50 درصد ساکن منطقه ی 20 شهر تهران اند. از هر منطقه هم نیمی از پاسخ گویان 
زن و نیمی مرد هستند. میانگین سن پاسخ گویان 43/56 سال است. کمترین سن پاسخ گویان 35 و 
بیشترین سن آنها 55 سال است. میانگین سن همسر پاسخ گویان 43/51 است. کمترین سن همسر 
پاسخ گویان 27 و بیشترین آن 65 سال است. میانگین سن ازدواج پاسخ گویان 25/8 سال است. 
کمترین سن ازدواج  16 سال و بیشترین سن ازدواج 49 سال است. بیشترین فراوانی سن ازدواج در 
میان پاسخ گویان بین 25-21 سال با 37/5 درصد و 30-26 سال با 37 درصد است. میانگین تفاوت 
سن همسران 4/65 سال است. بیشترین فراوانی تفاوت سن همسران بین 4-0 سال با 55/8 درصد 
است. قومیت 75 درصد پاسخ گویان فارس، 16/5 درصد ترک، 3/3 درصد لر، 2/3 درصد کرد، 2/3 
درصد گیلگ و 0/8 درصد عرب است. قومیت همسر پاسخ گویان 76/5 درصد فارس، 14/5 درصد 
ترک، 2/8 درصد کرد، 2/8 درصد گیلک، 2/5 درصد لر و 1 درصد عرب است. بیشترین فراوانی سطح 
تحصیالت پاسخ گویان دیپلم با 33/3 درصد و کمترین فراوانی دکتری با 6 درصد است. بیشترین 
فراوانی سطح تحصیالت همسر پاسخ گویان دیپلم با 34/3 درصد و کمترین فراوانی فوق دیپلم با 4/8 
درصد است. پاسخ گویان با 38/5 درصد و همسر پاسخ گویان با 37 درصد، بیشتر در رشته ی علوم 
انسانی و ادبیات تحصیل کرده اند. بیشترین فراوانی شغلی پاسخ گویان کارمند امور اداری و دفتری با 
22/3 درصد و کمترین فراوانی کارگر با 1 درصد و بیشترین فراوانی شغلی همسر پاسخگویان کارمند 
خدماتی و فروشنده با 20/3 درصد و کمترین فراوانی کارگر با 3 درصد است. در میان پاسخ گویان زن، 
26/3 درصد خانه دار و 28/7 درصد از همسران مردان پاسخ گو نیز خانه دار هستند. بیشتر پاسخ گویان 
با 56/3 درصد سطح درآمد متوسط و تنها 0/5 درصد پاسخ گویان سطح درآمد خیلی زیادی دارند. 
50/5 درصد از همسر پاسخ گویان نیز سطح درآمد متوسطی دارند. میانگین نمره ی رضایت از زندگی 
زناشویی پاسخ گویان  165/15 است. کمترین نمره ی رضایت از زندگی زناشویی 71 و بیشترین نمره  
235 است. این میانگین نشان  دهنده ی رضایت متوسط زناشویی پاسخگویان می باشد. همچنین در بین 
خرده مقیاس های رضایت زناشویی، خرده مقیاس حل تعارض با میانگین 15/53 و فعالیت های اوقات 
فراغت با میانگین 16/37 کمترین میزان را داشته و خرده مقیاس جهت گیری اعتقادی و مذهبی با 
میانگین 19/20 بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. یعنی در بین مؤلفه های رضایت زناشویی، 
دو مؤلفه ی حل تعارض و فعالیت های اوقات فراغت پایین ترین سطح رضایت را به خود اختصاص 

داده و مؤلفه ی جهت گیری مذهبی و اعتقادی باالترین سطح رضایت را به خود اختصاص داده اند.
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5-2. یافته های استنباطی
• تفاوت رضایت زناشویی در بین زنان و مردان 	

نتایج جدول شماره ی 1 و مقدار sig<0/05  در آزمون لون نشان می دهد که واریانس ها برابرند. 
بنابراین با توجه به نتایج سطر اول جدول خروجی و اینکه sig<0/05 است نتیجه می گیریم که 
تفاوت بین میانگین ها در سطح 0/5 )با 95% اطمینان( معنادار نیست. یعنی رضایت از زندگی 

زناشویی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد. 
جدول 1: آزمون مقایسه میانگین  رضایت زناشویی در بین زنان و مردان

متغیر
برابری 
نابرابری 
واریانس

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

Fر
دا

مق

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

Tر
دا

مق

ی
اد

آز
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جه 
در

ی
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س
یان

وار

یار
 مع

ف
حرا

ان

ی 
له 

اص
ف

%9
5 

ان
مین

اط

بیشترینکمترین

رضایت 
زناشویی

برابری 
10/466182/21618-4/125003/22552-1/2793980/202-0/7710/381واریانس

نابرابری 
10/466342/21634-4/125003/22552-1/279394/7810/202-واریانس

• رابطه ی سن ازدواج، تفاوت سنی همسران، سطح درآمد، سطح درآمد همسر و رضایت زناشویی	
مطابق یافته های جدول شماره ی 2 ضریب همبستگی پیرسون میان سن ازدواج برای زنان و 
مردان و رضایت زناشویی به ترتیب برابر 0/133 و 0/229 است. با توجه به سطح معناداری جدول 
ازدواج و رضایت زناشویی، یک رابطه ی  خروجی )sig >0/05(، رابطه ی میان متغیرهای سن 
مستقیم، مثبت، خیلی ضعیف برای زنان و ضعیف برای مردان است. یعنی با افزایش متغیر سن 
ازدواج، رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد و این رابطه در مردان در مقایسه با زنان قوی تر است. 
ضریب همبستگی پیرسون میان تفاوت سن همسران برای زنان و مردان و رضایت زناشویی به 
ترتیب برابر 0/105- و 0/141- است و با توجه به سطح معناداری )sig >0/05(، رابطه ی میان 
متغیرها، یک رابطه ی معکوس و خیلی ضعیف است. یعنی با افزایش تفاوت سن همسران، رضایت 

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

سطح درآمد همسر، در مقایسه با مردان شدیدتر است.
جدول 2: آزمون رابطه ی بین سن ازدواج، تفاوت سنی همسران ،سطح درآمد و سطح درآمد همسر با 

رضایت زناشویی

جنسمتغیر
رضایت زناشویی

سطح معناداریضریب همبستگی پیرسون

سن ازدواج
0/1330/006زنان

0/2290/001مردان

تفاوت سنی همسران
0/016-0/105زنان

0/014-0/141مردان

سطح معناداریضریب همبستگی اسپیرمنجنسمتغیر

سطح درآمد
0/4390/000زنان

0/3410/000مردان

سطح درآمد همسر
0/5010/000زنان

0/3180/000مردان

• رابطه ی نوع شغل و رضایت زناشویی	
با توجه به نتایج جدول شماره ی 3 و با  sig >0/05، نتیجه می گیریم، تفاوت بین میانگین های 
گروه ها در سطح 5% )با 95% اطمینان( 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 3: آزمون تحلیل واریانس برای  شغل 1 و رضایت زناشویی

انحراف واریانسمیانگینتعدادنوع شغل
معیار

Confidence Inter� 95%%
val for Mean

 Lower
Bound

 Upper
Bound

69164/898628/913233/48074157/9528171/8443خدمات
89165/674230/427923/22535159/2644172/0839اداری و مالی

49167/816334/421214/91732157/9294177/7033آموزشی و فرهنگی و هنری
39178/076928/423854/55146168/8630187/2909فنی و مهندسی

22191/772717/229353/67331184/1337199/4118بهداشتی و درمانی
13170/461533/950009/41604149/9458190/9773سایر

281169/843430/625801/82698166/2471173/4398جمع کل

در جدول شماره ی 4 تفاضل میانگین رضایت زناشویی مشاغل بهداشتی و درمانی با خدمات، 
اداری و مالی، آموزشی و فرهنگی و هنری، فنی و مهندسی و سایر مشاغل مشخص است. 

جدول 4: توصیف متغیر رضایت زناشویی در طبقات مختلف شغلی همسر

انحراف واریانسمیانگینتعدادشغل
معیار

Confidence Inter� 95%%
val for Mean

 Lower
Bound

 Upper
Bound

81156/604934/769843/86332148/9167164/2932خدمات

115160/521729/748762/77409155/0263166/0172خانه دار

70165/871432/782073/91821158/0548173/6880اداری ومالی

25180/880028/472685/69454169/1271192/6329آموزشی و فرهنگی 

43181/511621/662313/30347174/8450188/1783فنی و مهندسی

25186/160024/230974/84619176/1579196/1621بهداشتی و درمانی

12135/250027/439607/92113117/8154152/6843کارگر

8158/375033/9997412/02072129/9505186/7995بازنشسته

21163/619036/125447/88322147/1749180/0632سایر

400165/157532/280841/61404161/9844168/3306جمع کل

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

Levene Statistic1 سطح معنی داریدرجه ی آزادی 2درجه ی آزادی

2/46483910/013

• رابطه ی سطح تحصیالت، سطح تحصیالت همسر 	
با توجه به نتایج جدول شماره ی 5 ضریب همبستگی اسپیرمن میان سطح تحصیالت و رضایت 
زناشویی برابر با 0/405 و چون  sig >0/05 است، این ارتباط معنا دار است؛ یعنی با افزایش سطح 
تحصیالت، رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد. ضریب همبستگی اسپیرمن میان سطح تحصیالت 
همسر و رضایت زناشویی نیز برابر با 0/473 و چون sig >0/05 است، این ارتباط معنا دار است؛ 

یعنی با افزایش سطح تحصیالت همسر، رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد. 
جدول 6: آزمون رابطه ی بین سطح تحصیالت، سطح تحصیالت همسر با رضایت زناشویی

متغیر
رضایت زناشویی

سطح معناداریضریب همبستگی اسپیرمن

0/4050/000سطح تحصیالت

0/4730/000سطح تحصیالت همسر

سطح معناداریضریب همبستگی پیرسونمتغیر

• رابطه ی رشته ی تحصیلی و رضایت زناشویی	
با توجه به نتایج جدول شماره ی 7 و sig >0/05، نتیجه می گیریم که تفاوت بین میانگین های 
گروه ها در سطح 5% )با 95% اطمینان( معنادار است؛ یعنی رابطه ی رشته ی تحصیلی با رضایت 
زناشویی معنادار است. افرادی که در رشته ی علوم ریاضی و مهندسی تحصیل کرده اند، رضایت 

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

انحراف واریانسمیانگینتعدادرشته ی تحصیلی
معیار

 Confidence 95%%
Interval for Mean

 Lower
Bound

 upper
Bound

30136/63324/481504/46969127/4918145/7749زیردیپلم

88175/556829/280593/12132169/3529181/7608علوم ریاضی و مهندسی

72162/402831/530293/71588154/9935169/8120علوم تجربی و پزشكی

154166/967533/434242/69421161/6449172/2902علوم انسانی و ادبیات

45161/355629/212514/68468152/5791170/1320هنر

31567/937254/58258136/2828175/7172علوم حوزوی

8172/500034/2428312/10667143/8723201/1277زبان های خارجی

400165/157532/280841/61404161/9844168/3306جمع کل

جدول 8: آزمون مقایسه میانگین رضایت زناشویی در طبقات مختلف رشته  های تحصیلی

میانگین درجه ی آزادیمجموع مجذورات
سطح Fمقدارمجذورات

معنی داری

 Between
Groups36309/92766051/6546/2670/000

Within Groups379469/151393965/570

415779/078399جمع

جدول 9: آزمون مقایسه واریانس رضایت زناشویی در طبقات مختلف رشته  های تحصیلی

Levene Statistic1 سطح معنی داریدرجه ی آزادی 2 در جه ی آزادی

2/83863930/010

• رابطه ی قومیت و رضایت زناشویی	
در جدول شماره ی 10 با توجه به  sig<0/05، واریانس در گروه ها یکسان است. همچنین با 
توجه به sig<0/05، فرض صفر را پذیرفته و نتیجه می گیریم که تفاوت میانگین های گروه ها در 
سطح 5% )با 95% اطمینان( معنادار نیست؛ یعنی ارتباط قومیت با رضایت زناشویی معنادار نیست.
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جدول 10: توصیف متغیر رضایت زناشویی در رده های مختلف  قومیتی

انحراف معیارواریانسمیانگینتعدادقومیت

 Confidence Interval 95%%
for Mean

 Lower
Bound

  Upper
Bound

300165/536732/149451/85615161/8839169/1894فارس

66163/863630/387193/74040156/3935171/3337ترک

9169/222236/2449212/08164141/3619197/0825کرد

13161/846238/3098010/62523138/6958184/9965لر

315842/7551224/6846851/7904264/2096عرب

9165/111142/3392414/11308132/5663167/6559گیلك

400165/157532/280841/61404161/9844168/3306کل

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

مجموع 
سطح معنی داریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه ی  آزادیمجذورات

 Between
Groups598/5715119/7140/1140/989

 Within
Groups415180/5063941053/758

415779/078399جمع

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

Levene Statistic1 سطح معنی داریدرجه ی آزادی 2درجه ی  آزادی

1/36553940/237

• رابطه ی محل سکونت و رضایت زناشویی	
نتایج جدول شماره ی 13 و سطح معناداری sig<0/05 نشان می دهد که واریانس ها برابرند. 
با توجه به sig >0/05 در سطر اول فرض صفر رد شده و نتیجه می گیریم که تفاوت میانگین ها 
در سطح 5% )با 95% اطمینان( معنادار است. یعنی منطقه ی محل سکونت با رضایت زناشویی 
ارتباط معنادار دارد. افراد ساکن در منطقه ی 20 تهران در مقایسه با ساکنین منطقه ی 3 رضایت 

زناشویی پایین تری دارند.
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جدول 13: مقایسه میانگین رضایت زناشویی در بین ساکنین منطقه 3و 20 

انحراف معیارواریانسمیانگینتعدادجنسمتغیر

رضایت زناشویی
200180/555026/555281/87774منطقه3

200149/760030/126572/13027منطقه20

جدول 14: آزمون t  مقایسه میانگین رضایت زناشویی در بین ساکنین منطقه 3و 20

t-test for Equality of Means آزمون برابری میانگین تست لیون

F 
مقدار

سطح 
معنی 
داری

 T
مقدار

درجه ی 
آزادی

سطح 
معنی 
دار ی

انحراف واریانس
معیار

فاصله اطمینان %95

بیشترینکمترین

رضایت 
زناشویی

برابری 
2/7410/09910/8443980/00030/795002/8397125/2122936/37771واریانس

نابرابری 
10/844391/8270/00030/795002/8397125/2120236/37798واریانس

تحلیلرگرسیونگامبهگام
هدف از انجام دادن رگرسیون گام به گام اندازه گیری واقعی تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل 
در متغیر وابسته و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر کدام از متغیرهای مستقل 

در تبیین واریانس متغیر وابسته است.
جدول 15: مدل های ساخته شده در رگرسیون

Method)روش(متغییرهای حذف شدهمتغییرهای وارد شدهمدل

.منطقه ی محل سكونت1
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter >= .050، 

Probability-of-F-to-remove <= .100).

.سطح تحصیالت همسر2
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter >= .050، 

Probability-of-F-to-remove <= .100).

.سطح درآمد3
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter >= .050، 

Probability-of-F-to-remove <= .100).

.سطح درآمد همسر4
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter >= .050، 

Probability-of-F-to-remove <= .100).
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در جدول باال تعداد مدل های ساخته شده در رگرسیون و متغیرهای حاضر در مدل سازی 
نمایش داده شده است. در اینجا 4 مدل فرض شده است. 

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

RR Square Adjusted Rمدل
Square

 Std. Error of the
Estimate

10/478a0/2280/22628/39712

20/538b0/2890/28627/28516

30/560c0/3130/30826/85265

40/567d0/3210/31426/72800

در جدول شماره ی 16 ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعدیل شده و انحراف استاندارد 
برآوردها نمایش داده شده است. یکی از مالک های انتخاب مدل مناسب نزدیکی مقدار ضریب 
تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده می باشد. مشاهده می شود که در اولین گام متغیر منطقه ی 
محل سکونت وارد معادله می شود. مقدار ضریب همبستگی برابر 0/478 و ضریب تعیین برابر 
0/228 است؛ یعنی 22/8 درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را متغیر منطقه ی محل سکونت 
تبیین می کند. در گام دوم تحلیل، متغیر سطح تحصیالت همسر وارد معادله شده است، این متغیر 
ضریب همبستگی را به 0/538 و ضریب تعیین را به 0/289 افزایش داده است. در واقع متغیر 
سطح تحصیالت همسر به تنهایی 6/1 درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را تبیین می کند. 
در گام سوم تحلیل، متغیر سطح درآمد وارد معادله می شود، این متغیر ضریب همبستگی را به 
0/560 و ضریب تعیین را به 0/313 افزایش داده است. پس متغیر سطح درآمد به تنهایی 2/4 
درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را تبیین می کند. در گام چهارم تحلیل متغیر سطح درآمد 
همسر وارد معادله می شود، این متغیر ضریب همبستگی را به 0/567 و ضریب تعیین را به 0/321 
افزایش داده است. بنابراین متغیر سطح درآمد همسر به تنهایی 0/8 درصد تغییرات متغیر رضایت 
زناشویی را تبیین می کند. در کل این چهار متغیر 32/1 درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی 
را تبیین می کنند و 67/9 درصد تغییرات متغیر رضایت زناشویی را سایر متغیرها تبیین می کنند.
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جدول 17: آنووا  ANOVAa تحلیل واریانس

1

سطح معنی داریFمقدارمیانگین مجذوراتدرجه ی آزادیمجموع مجذوراتمدل

94833/203194833/203117/6010/000bرگرسیون

320945/875398806/397باقی مانده

415779/078399کل

2

120220/502260110/25180/7410/000cرگرسیون

295558/575397744/480باقی مانده

415779/078399کل

3

130237/416343412/47260/2060/000dرگرسیون

285541/662396721/065باقی مانده

415779/078399کل

4

133596/690433399/17246/7520/000eرگرسیون

282182/388395714/386باقی مانده

415779/078399کل

در جدول شماره ی 17 اطالعات تحلیل های واریانس برای هر مدل به طور مجزا نشان داده 
شده است. با توجه به sig >0/05 ، به دست می آید که متغیرهای مستقل حاضر در متغیر رضایت 

زناشویی مؤثرند و مدل رگرسیونی معنادار است.
Coefficientsa جدول 18: تحلیل رگرسیونی

مدل
Unstandardized Coef-

ficients
 Standardized

oefficients مقدار T سطح
معنی داری

Beta مقدار BStd. Error مقدار 

1
211/3504/49047/0710/000مقدار ثابت

10/8440/000-0/478-30/7952/840-منطقه ی محل سكونت

2
180/9456/76226/7600/000مقدار ثابت

6/1480/000-0/313-20/1653/280-منطقه ی محل سكونت
6/6031/1310/2975/8400/000سطح تحصیالت همسر

3

165/5167/83721/1200/000مقدار ثابت
5/6480/000-0/286-18/4233/262-منطقه ی محل سكونت
5/2411/1710/2364/4750/000سطح تحصیالت همسر

6/0521/6240/1743/7270/000سطح درآمد

4

156/4358/85417/6690/000مقدار ثابت
5/3550/000-0/272-17/5263/273-منطقه ی محل سكونت
4/0361/2910/1823/1250/002سطح تحصیالت همسر

6/8961/6630/1994/1480/000سطح درآمد
3/2471/4970/1062/1680/031سطح درآمد همسر

a. Dependent Variable: رضایت زناشویی
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در جدول شماره ی 18 ضرایب رگرسیونی، ضرایب رگرسیونی استاندارد شده، آماره t و سطح 
معنا داری برای هر مدل نشان داده شده است. بر اساس نتایج حاصل از ضرایب بتا مشاهده می شود 
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 ردیف های بعدی قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری
در بررسی های مربوط به حوزه ی ازدواج و خانواده به رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی 
توجه  ویژه و خاص می شود؛ 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 35-55 سال ساکن در مناطق 

3 و20 شهر 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 می رسد که تغییرات 
صورت گرفته در جامعه و ساختار خانواده از جمله اشتغال هر دو گروه، نوسازی و مدرنیته شدن و 
تغییر نقش های خانوادگی و توزیع قدرت باعث شده که نقش مؤلفه ی جنس در رضایت زناشویی 
ارتباط معناداری وجود دارد، بدین  کم رنگ تر شود. بین سن ازدواج و میزان رضایت زناشویی 
صورت که با افزایش سن ازدواج در مردان و زنان، میزان رضایت از زندگی زناشویی آنها نیز افزایش 
می یابد، اما تأثیر آن برای مردان در مقایسه با زنان بیشتر است. افرادی که در سنین زیر 20 سال 
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 می شود. افراد به دلیل اینكه هنوز به رشد ذهنی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و... نرسیده اند، بسیاری از مهارت های الزم برای رسیدن به یك زندگی موفق را كسب نكرده اند و از 
توانایی های الزم برای  ایفای نقش همسری بی بهره اند، به همین دلیل معمواًل در زندگی مشترك با 
ناسازگاری ها و اختالفات بسیاری روبه رو می شوند. لزوم رسیدن به رشد و ثبات اقتصادی و شغلی 
برای مردان با توجه به مسئولیت های آنها در تأمین هزینه های مالی خانواده، تهیه مسکن و... در 
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زندگی مشترک، گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه و... باعث می شود که مردان در قیاس با زنان 
در سنین باالتر آمادگی های الزم برای شروع زندگی مشترک را کسب می کنند. کسب آمادگی های 
الزم، کاهش مشکالت و افزایش رضایت از زندگی زناشویی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه ی به 
دست آمده با یافته های صداقت، ویجنتیماال و همکاران وکارنی وبرادبوری همسو ولی با یافته های 
منصوری نیا و همکاران و عطاری و همکاران متفاوت است. رابطه ی میان تفاوت سنی همسران 
و رضایت زناشویی یک ارتباط معنادار و معکوس است، بدین صورت که با افزایش تفاوت سن 
همسران، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بیشترین میزان رضایت زناشویی در بین افراد با تفاوت 
سنی کمتر از 4 سال است. این نتیجه با نظریه ی همسان همسری توجیه می شود، همسانی سنی 
همسران میزان رضایت از زندگی زناشویی را افزایش می دهد؛ در ایران بیشتر بودن سن مرد در 
ازدواج، به صورت یک هنجار پذیرفته مطرح است، اما در سال های اخیر به دلیل دگرگوني های 
اجتماعي، اقتصادی، سیاسی و فرآیند 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 
در ازدواج تفاوت های وسیع فرهنگی، اجتماعی و جهان بینی را به همراه دارد. وجود فاصله ی سنی 
زیاد موجب نبود درک متقابل می شود. همچنین وقتی كه فاصله ی سنی بین زن و شوهر زیاد 
باشد، هر یك در دوره ای از زندگانی به سر می برند كه به لحاظ توان جسمانی و فیزیولوژیکی با 
همسر خود تفاوت های عمده دارند و همه ی این موارد می تواند زمینه ی بروز مشکالت و نارضایتی 
را فراهم آورد. این نتیجه با یافته های زارع و صفیاری جعفرآباد، فاتحی دهاقانی و نظری، جدیری 
و همکاران همسو است، اما با یافته های عطاری و همکاران متفاوت است. رابطه ی میان سطح 
درآمد و وضعیت اقتصادی و رضایت زناشویی یک ارتباط معنی دار است و با افزایش سطح درآمد 
و سطح درآمد همسر میزان رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد. این ارتباط برای زنان در مقایسه 
با مردان قوی تر است. سطح درآمد مطلوب و رفاه اقتصادی با کاهش تنیدگی و ایجاد احساس 
ایمنی در زوج ها و نیز دسترسی بیشتر به یک سری منابع و امکانات، شرایطی را ایجاد می کند 
که رضایت زناشویی را افزایش می دهد. 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 ارتباط های اجتماعی در این افراد بیشتر است و به سبب 
برخورداری از روابط اجتماعی گسترده تر، حمایت های اجتماعی بیشتری نیز دارند و با تنیدگی های 
و  بی پولی  درباره ی  دائمی  نگرانی های  اقتصادی،  فشارهای  طرفی  از  می شوند.  مواجه  کمتری 
ناهماهنگی دخل و خرج سبب کاهش رضایتمندی زناشویی می شود. دسترسی زنان به منابع مالی 
و استقالل اقتصادی و تأمین بخشی از نیازها و هزینه های خانواده، پایگاه قدرت آنها در خانواده 
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و تصمیم گیری ها را بهبود می بخشد و رضایتمندی زناشویی آنها را افزایش می دهد. این نتیجه با 
یافته های منصوری نیا و همکاران، فاتحی دهاقانی و نظری، عطاری و همکاران، عبداهلل زاده، مهدوی، 
زاینا و همکاران، اراتینکال و انستینوگن، ویجنتیماال و همکاران، کارنی و برادبوری، هلمن و همکاران 
و گرین همسو ولی با یافته های زارع و صفیاری جعفرآباد متفاوت است. رابطه ی شغل و شغل همسر 
با رضایت زناشویی معنادار است. شغل و تنیدگی های حرفه ای تأثیر بسزایی در روابط زوجین و 
رضایت از زندگی زناشویی دارد، بیکاری، نبود امنیت شغلی و نگرانی های توأم با آن، پایین بودن 
منزلت شغلی، پایین بودن دستمزد، طوالنی بودن ساعات کاری و سختی کار رضایت زناشویی را 
کاهش می دهد. در مورد زنان خانه دار، دست نیافتن به منابع اقتصادی ناشی از کار و وابستگی به 
واسطه ی کسب درآمد و تأمین هزینه ها به مردان و در نتیجه اعمال قدرت یک سویه ی شوهر در 
خانواده در رضایتمندی زناشویی تأثیرگذار است. این نتیجه با یافته های کارنی و برادبوری، هلمن 
و همکاران و فاورزوالسن همسو و با یافته های زارع و صفیاری جعفرآباد متفاوت است. رابطه ی 
سطح تحصیالت و رضایت زناشویی یک ارتباط معنی دار است و با افزایش سطح تحصیالت و سطح 
تحصیالت همسر، رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد. این ارتباط برای زنان در مقایسه با مردان 
قوی تر است. تحصیالت و دانش  آموختن به دلیل فراگیری علمی  در زمینه های گوناگون و كسب 
آگاهی های 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 آگاهی ها و 
معلومات آنها نسبت به زندگی زناشویی و جزئیات آن باال باشد، می توانند رابطه ای مطلوب و سالم 
را در تمامی جهات با یکدیگر برقرار کنند که این امر می تواند باعث خرسندی و رضایت زوجین 
شود. از طرفی تحصیالت تعیین  كننده ی  جایگاه فرد در جامعه است. اختالف سطح تحصیالت نیز 
باعث نبود درك صحیح طرفین از یكدیگر، تفاوت دیدگاه ها و واکنش ها در مسائل مختلف، ایجاد 
حس حقارت، کمبود و... می شود و تمام موارد ذکر شده در میزان رضایتمندی زناشویی تأثیر 
دارد. این نتیجه با یافته های زارع و صفیاری جعفرآباد، ایمان و همکاران، منصوری نیا و همکاران، 
عبداهلل زاده، مهدوی، مدنیان و شافق، گوا و هوانگ، ویجنتیماال و همکاران، کارنی و برادبوری، هلمن 
و همکاران و گرین همسو و با یافته های جدیری و همکاران و عطاری و همکاران متفاوت است. 
رابطه ی قومیت و قومیت همسر با رضایت زناشویی ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. البته معنادار 
نبودن ارتباط بین قومیت و میزان رضایت از زندگی زناشویی می تواند از محدودیت شرایط قومیتی 
نمونه پژوهش و پراکندگی و توزیع نامتناسب فراوانی نمونه های قومیتی ناشی باشد. ارتباط بین 
منطقه ی محل سکونت و رضایت زناشویی معنادار است. در بین دو منطقه ی 3 و 20 شهر تهران، 
افراد ساکن در منطقه ی 20 به میزان زیادی، رضایت زناشویی پایین تری در مقایسه با ساکنان 



132

       فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره نوزدهم/ شماره 75 / بهار 1396

منطقه ی 3 داشتند. منطقه ی محل سکونت در مجموعه ای 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 می توانند تغییرات متغیر 
رضایت زناشویی را تبیین کنند. بر اساس نتایج، مشاهده می شود که متغیر منطقه ی محل سکونت 
بیشتر از بقیه ی متغیرها در میزان رضایت زناشویی تأثیرگذار است. در مرتبه ی پایین تر متغیرهای 
سطح تحصیالت همسر، سطح درآمد و سطح درآمد همسر تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر 
متغیرهای جمعیت شناختی دارند. تفاوت در یافته های تحقیقات پیشین و تحقیق حاضر می تواند 
ناشی از تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع آماری، تغییرات صورت گرفته 
در جامعه و ساختار خانواده طی سال های اخیر، تأثیر متفاوت نوسازی و مدرنیته در جوامع مختلف، 
محدودیت نمونه های پژوهش در برخی از تحقیقات و چگونگی پراکندگی و توزیع فراوانی ها و... ناشی 
شود. در یک جمع بندی کلی با در نظرگرفتن تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایت زناشویی برای 
داشتن ازدواجی موفق فرد باید توانایي و آگاهي بیشتري از شناخت و چگونگي انتخاب و تفكیك 
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برگزیند. این انتخاب صحیح و مناسب و یادگیری مجموعه مهارت های زندگی زمینه ساز رضایت 

زناشویی و ساخت رابطه ای مستحکم است. 
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