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  دانشگاه آزاد اسالمي  دانشجويان  زناشوييبررسي عوامل مؤثر در رضامندي
  واحد سنندج
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  چكيده

رضامندي زناشويي . هاي مهم سازگاري در زندگي انسان موضوع ازدواج و رضامندي زناشويي است  يكي از زمينه :زمينه و هدف
هدف پژوهش حاضر  .حالتي است كه طي آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم بودن احساس شادماني و رضايت دارند

  . دانشگاه آزاد اسالمي سنندج استثر در رضامندي زناشويي دانشجويانؤم عوامل بررسي
 كه به صورت  بودند نفر از دانشجويان متأهل اين دانشگاه۲۴۰جامعه آماري شامل  و يليتحل - مطالعه توصيفينوع :روش بررسي

 M.S.I( Marital Satisfaction( يي با استفاده از آزمون رضامندي زناشوهاي پژوهش داده. گيري تصادفي انتخاب شدند نمونه

Inventory ها  يه و تحليل دادهزبراي تجاريانس و آناليزهاي آماري رگرسيون و  و از آزمونآوري   جمعنامه محقق ساخته و پرسش
  .استفاده شد

 شغل و ،حصيالتسن، جنس، ت(بيني رضامندي زناشويي توسط متغيرهاي جمعيت شناختي  آمده نشانگر پيش  نتايج بدست :ها يافته
و ارتباط يابد   حاكي از آن است كه با افزايش سن، رضامندي زناشويي كاهش مينتايج ديگر پژوهش .است) تعداد فرزندان

  .  رضامندي زناشويي وجود داردباگذاري   و سرمايهنگرشهاي جاذبه ـ تفاهم ـ  لفهؤم داري بين سالهاي تأهل با معني
  . بيني كننده رضامندي زناشويي در دانشجويان است ناختي پيش متغيرهاي جمعيت ش :گيري نتيجه

   دانشجويان، جمعيت شناختي،زناشويي رضامندي :ها واژهد يکل
  ۴/۱۲/۸۸ :      پذيرش مقاله۷/۱۱/۸۸: ي      اصالحيه نهاي۹/۸/۸۸: وصول مقاله

  

  مهمقد
ترين رابطه  ترين و اساسي ازدواج به عنوان مهم

زيرا ساختاري اوليه براي بنا . بشري توصيف شده است
  رانهادن رابطه خانوادگي و تربيت كردن نسل آينده

 يكي از جوانب بسيار مهم نظام ).۱ (سازد فراهم مي
زناشوئي، رضايتي است كه همسران در ازدواج تجربه 

ترين آشفتگي  آمار طالق بعنوان شاخص). ۲(كنند  مي
ويي به و نشانگر آن است كه رضايت زناش) ۳(زناشويي 

اساساً سازگاري ). ۴(آساني قابل دستيابي نيست 
  اي  روانشناختي و رضامندي از زندگي داراي ابعاد پيچيده

  

  
هاي مهم سازگاري در زندگي انسان  يكي از زمينه. است

 بدان حد ،ويي استـموضوع ازدواج و رضامندي زناش
  دار ـح پايـطـلزم سـه مستـدانـق و رضامنـوفـه ازدواج مـك
ازدواج به مثابه . باشند ازگاري از جانب زوجين ميس

شود   محسوب مي١نوعي رويدادگذار در چرخه زندگي
ترين  ترين و مشكل و همسر شدن يكي از پيچيده

 زناشويي منديرضا). ۵( گذارهاي چرخه زندگي است
هاي عملكرد سالم نهاد  ترين تعيين كننده يكي از مهم

ناشويي حالتي است رضامندي ز). ۶(باشد   ميهخانواد

                                                
1. Life cycle.  
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  ٤١عطا شاکريان      

  ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

كه طي آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم 
 ،اليس. )۷(بودن احساس شادماني و رضايت دارند 

مندي زناشويي را در احساس عيني خشنودي،  رضا
لذت زن و شوهر از تمامي روابط خود تعريف   رضايت،

ترين  اگر چه ازدواج از جانب زوجين با كم .كند مي
شود اما اين رويداد  ترين لذت درك مي شپيچيدگي و بي

 .)۸ ( بودن برخوردار است١چنان از ظرفيت فشارزا هم
پژوهشگران بر اين نكته تأكيد دارند كه كيفيت و 

هاي  وضعيت ازدواج تلويحات بسياري درباره نقش
، بهداشت رواني و جسمي و رضايت شغلي به يوالدين

 رضامندانه از سوي ديگر، يك ازدواج). ۹(همراه دارد 
ساز فضاي مناسبي جهت تالقي و تبادل احساسات و  زمينه

از اينرو توانايي درك و . عواطف مثبت بين زوجين است
پذيرش افكار، احساسات و عواطف يكديگر در زندگي 

). ۱۰(زناشويي با احساس رضامندي بيشتري همراه است 
دهند كه شيوه ارتباطي بر حل  تحقيقات نشان مي

 بين  وز تعارضات زوج تأثير زيادي داردآمي موفقيت
سازگاري اجتماعي و سازگاري زناشوئي ارتباط مثبت و 

ها با سطح  به عالوه، هماهنگي ارزش. قوي وجود دارد
 ييها زوج. رضايت زناشوئي زوجين ارتباطي مثبت دارد

كه به آساني افكار و احساسات خود را با يكديگر در 
 درك احساسات يكديگر گذارند و به پذيرش و ميان مي

زن و . قادر هستند، رضايت زناشوئي بيشتري دارند
شوهرهايي كه توانايي برقراري ارتباط مناسب را دارا 

. )۱۱ (تري دارند هستند روابط زناشوئي رضايتمندانه
اند تعامل زن و شوهر در ايجاد  تحقيقات متعدد نشان داده

بيني  نگرش منفي و وقوع طالق يا جدايي متغير پيش
هاي ارتباطي و  كنندة قوي است و آموزش مهارت

). ۱۲(زناشويي براي كسب رضايت زناشويي مؤثر است 
                                                
1. Stressor.  

هاي راضي در مقايسه   كه زوجرند دامحققان ديگر اذعان
هاي ناراضي از راه كارهاي بهتر حل مسأله در  با زوج

كنند و تأثير اين مطلب در  زندگي خود استفاده مي
. )۱۳و۱۴( دهد ها خود را نشان مي نمندي زناشويي آ رضا

د كه رضامندي زناشويي به نده  نشان مي ديگرمطالعات
د؛ يعني همسراني كه نكن سازگاري كلي فرد كمك مي

از سازگاري زناشويي بااليي برخوردارند، عزت نفس 
. تري دارند و در روابط اجتماعي سازگارترند بيش

و شامل ي فرآيند زناشويي  سازگاري زناشويي نتيجه
عواملي مانند ابراز محبت و عشق همسران، احترام متقابل، 
روابط جنسي، تشابه نگرش، و چگونگي ارتباط و حل 

  ). ۱۵(مسئله است 
مندي زناشويي زوجين را تحت  عوامل متعددي رضا

 به رضايت از توان دهند كه از آن جمله مي تأثير قرار مي
و ) ۱۷(عشق اعتماد، وفاداري و ) ۱۶(خلق و خوي همسر 

 و نيومن  ٢نيومن. اشاره كرد) ۱۸(درآمد و اشتغال همسر 
سطح تحصيالت باال و نيز موقعيت ،  )۱۹( نقل از كار به

اقصادي و اجتماعي باال را از عوامل مؤثر در رضايت 
نيز ) ۲۰(جمال و همكاران  پژوهش بني. داند زناشويي مي

تحصيالت داري بين ميزان  نشانگر آن بود كه رابطه معني
 هم در شوهران و هم در همسران  و موفقيت در زندگي،

 در بررسي خود نشان داد كه ٣گرين. وجود دارد
داري ميان رضايت هر يك از همسران  همبستگي معني

. با سن آنها، تحصيالت و درآمد خانواده وجود دارد
اند كه احترام متقابل، همخواني  تحقيقات اخير نشان داده

سن ازدواج، مدت زمان زندگي مشترك، باورهاي زوج، 
). ۲۱- ۲۵(مندي مؤثر است  و تعداد فرزندان در رضايت

 در بررسي رضامندي زناشويي مشاهده كرد كه ٤فاورز

                                                
2. Neman.  
3. Green. 
4. Fowers, B. T.  
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 ...مؤثر در  بررسی عوامل      ٤٢

  ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ دستانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کر

ازدواج خود را با توجه به   مردان بيش از زنان،
 دوستان و شخصيت ،خانواده  والدين،  هاي مالي، شاخص

هاي  وهشپژ. اند تر گزارش كرده همسر خود مثبت
، )۲۶- ۲۸(، اشتوتزر وفراي پائولو دي  ،فورست و هيتون

نشانگر آن است كه سازگاري زناشويي باال منجر به 
هاي  پژوهش. شود زيستي رواني در همسران ميبه

 از به نقل  ،١انگي، اپت و )۳۰( ، كرو)۲۹(سون  ديك
د كه رضايت نده نشان مي) ۱۱( لتزنيگر و گوردون،

 جنسي ميان زن و شوهر و ابراز كيفيت پيوند جنسي،
محبت باعث باال رفتن رضامندي زناشويي و عامل تعيين 

 در پژوهش ديگري جليلي . رضايت زناشويي استةكنند
هاي ازدواج بر   طول سالاست كهنشان داده ) ۳۱(

همكاري شوهر در خانه و ميزان ابراز محبت وي به 
ويي را همسر تأثير دارد كه اين امر خود رضامندي زناش

همچنين ميزان تحصيالت همسران و شمار . در پي دارد
فرزندان نيز در رضامندي زناشويي مؤثر دانسته شده 

از فشارهاي مستمر اقتصادي نيز به عنوان عاملي . است
 بطور ).۳۲(مؤثر بر روابط زن و شوهر ياد شده است 

دهد كه شباهت  هاي متعدد نشان مي كلي نتايج پژوهش
ر ابعادي نظير وضعيت اجتماعي، اقتصادي، بين همسران د

مذهب،    سن، قوميت، زمينه تحصيلي و آموزشي،
ها سطوح  ها و ارزش  نگرش هوش، جذابيت جسماني، 

تري از رضايت زناشويي و احتمال كمتري از طالق  باال
  .)۳۳(كند  را پيش بيني مي

بررسي عوامل مؤثر در   هدفاب پژوهش اين
وآزمون ارتباط بين انشجويان رضامندي زناشويي در د

سن، جنس، تحصيالت، ( متغيرهاي جمعيت شناختي
با رضامندي زناشويي و  )مدت تأهل، شغل تعداد فرزندان

  .است انجام شدههاي آن  مقوله
                                                
1. Apt. C.  

 ي بررسروش
 رابطه بين که. است يليتحلنوع مطالعه توصيفي ـ 

يزان رضامندي زناشويي متغيرهاي جمعيت شناختي با م
ان مقطع ي شامل دانشجويآمارجامعه  .دش بررسي 
كارشناسي و كارشناسي ارشد كه در نيمسال  ،كارداني

اند كه   به تحصيل اشتغال داشته۸۸- ۸۹اول سال تحصيلي 
  .  می باشد، است نفر۱۲۰۰۰تعداد آنان 

 نفر از دانشجويان زن و مرد متأهل ۲۴۰حجم نمونه 
روش . ت بدست آمده اسكوكران فرمولكه با استفاده از 

 دو مرحله ایگيري در اين پژوهش روش تصادفي  نمونه
 سهاي  گيري خوشه  ابتدا با استفاده از روش نمونهبود که

 ۵ان ياز ممهندسي، علوم پايه و علوم انساني  فنيدانشكده 
كه پس از شناسايي دانشجويان انتخاب دانشکده مصوب 

 نفر ۲۴۰گيري ساده تعداد  متأهل با استفاده از روش نمونه
گيري   علت استفاده از روش نمونه.شدنداز آنها انتخاب 

 اين است كه در ابتدا ليست ای دو مرحلهتصادفي 
دانشجويان متأهل به صورت كامل در اختيار نبوده و به 

اي  گيري خوشه  روش نمونه ازهمين دليل ابتدا با استفاده
سپس . سه دانشكده انتخاب شدند تا نمونه محدود گردد

ر دانشكده بر اساس ليست دانشجويان، متأهلين در ه
گيري تصادفي   نفر به صورت روش نمونه۲۴۰شناسايي و 

هاي آماري  آزمون از .بدون جايگزيني انتخاب شدند
ها   واريانس براي تجزيه و تحليل دادهآناليزرگرسيون و 
 ن پژوهشي در اابزار به كار برده شده .استفاده شد

 ماده بسته و ۴۹داراي (ويي پرسشنامه رضامندي زناش
 ٢هار مقوله جاذبهچ اين پرسشنامه در که)  اي چهارگزينه

، )ماده۱۲ (٤، نگرش) ماده۱۲ (٣، تفاهم) ماده۱۳(

                                                
2. Attraction. 
3. Rapport.  
4. Attitude.  
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  ٤٣عطا شاکريان      

  ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

صالحي  ( تنظيم شده است ،) ماده۱۲ (١گذاري سرمايه
 به منظور درك بهتر متغيرهاي مهم  كه)۱۳۷۸فدردي، 

  : شوند آن تعريف مي
اي از يك شيء،  ست از جنبهجاذبه عبارت ا: جاذبه

هاي نزديكي در  فعاليت يا شخص كه برانگيزاننده پاسخ
  ديگران باشد، تمايلي براي نزديك شدن به يك شيء،

هاي بدني و  اين پرسشنامه جاذبه در. فعاليت يا شخص
  .جنسي انسان مد نظر قرار گرفته است

ارتباطي مبني بر پذيرش دو سويه، راحت و «  : تفاهم
  . »شود تنش و دغدغه خاطركه بين دو نفر برقرار ميبدون 

نوعي سوگيري عاطفي دروني كه عمل «: طرز تلقي
در اصل اين تعريف در . كند يك فرد را تبيين مي

  . »باشد برگيرنده قصد و نيت فرد مي
منظور از اين عبارت آن است كه : سرمايه گذاري

ساختن رابطه و نيز  ها براي بهتر هر يك از زوج«
دهند و يا  وشايندي طرف مقابل، كارهايي را انجام ميخ

مقابله به «به بيان ديگر، . »كنند از انجام آن خودداري مي
مثل كردن، هنگامي كه رفتار طرف مقابل پاداش دهنده 
است و خودداري از انجام عمل متقابل، هنگامي كه رفتار 

  . »وي پاداش دهنده نيست
مساني دروني و پرسشنامه، از طريق روش ه اعتبار

 ضريب آلفاي.  تعيين شدكرونباخمحاسبه ضريب آلفا
ها و كل   به دست آمده براي هر يك از مقياسكرونباخ

؛ ۶۴/۰؛ تفاهم، ۸۱/۰جاذبه،   :پرسشنامه عبارت است از
؛ كل پرسشنامه، ۷۸/۰گذاري،  ؛ سرمايه۸۶/۰، طرز تلقي

ه پرسشنامه، روايي سازه ب براي پي بردن به روايي. ۹۲/۰
در اين پژوهش براي بررسي روايي . كار گرفته شد

پرسشنامه از همبستگي بين خرده مقياسها استفاده شد 
 ۵۳/۰حداقل ضريب همبستگي بين چهار مقوله پرسشنامه 

                                                
1. Investment. 

است كه حاكي از آن است كه اين پرسشنامه داراي 
  .  نسبتاً خوبي استيرواي

  

  ها يافته
  بررسي رابطه بين متغيرهاي سن، جنس،در

تحصيالت، شغل و تعداد فرزندان بعنوان متغيرهاي 
با  ،بيني با رضامندي زناشويي بعنوان متغير مالك پيش

 از آن است يج حاکي نتا رگرسيون همزمان ازاستفاده
) =۶۰۴/۶F( و >۰۱/۰pرها در سطح ين متغيکه ا

 ان است وي در دانشجورضامندي زناشوييکننده  ينيب شيپ
 ر ي متغ۵ون هر يئب رگرسج بدست آمده از ضراينتا

 متغيرهاي سن و تعداد فرزندان نشانگر آن است که
ر رضامندي زناشويي را بصورت يانس متغيتوانند واريم

 پژوهش يفيج توصي نتا.)۱جدول(ن کنند ييدار تب يمعن
 شرکت کننده در آزمون در ي سنيدر گروه ها

تلقي،   جاذبه، تفاهم، طرز مورد سنجش يها مقوله
ذاري و رضامندي زناشويي نشانگر آن است گ سرمايه

 شتري ساله ب۲۰- ۲۴ ي گروه سنان دري دانشجونيانگيکه م
ج آزمون فرض رابطه ينتا. ها استر گروهين سايانگياز م

 يهاان و مقولهي دانشجويي زناشويرضامند ن سن ويب
ن ين سنيمورد سنجش زناشويي نشانگر آن است که ب

تلقي، و رضامندي   ، طرززان جاذبه، تفاهميمختلف در م
ج ينتا ).۲جدول (دار وجود دارد  ي معنزناشويي تفاوت

در گروه  از آن است که يگر پژوهش حاکي ديفيتوص
مقوله  هل،أ سال ت۲- ۵ يزمانهل با فاصله أان  متيدانشجو

 يهالهو است و در مقيشترين بيانگي ميجاذبه دارا
 ي کلي و رضامنديگذار هي سرما،يتلق تفاهم، طرز

ن دانشجو در فاصله ي در گروه مزدوجيشترين بيانگيم
  . شدده ي سال تأهل د۲  کمتر ازيزمان
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 ...مؤثر در  بررسی عوامل      ٤٤

  ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ دستانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کر

ا استفاده از متغيرهاي جمعيت شناختي ضرايب معادله پيش: ۱جدول    بيني رضامندي زناشويي ب
  سطح معني داري t  ضرايب استاندارد بتا  خطاي  استاندارد Bضرايب   مدل

  ۰۰۰/۰  ۹۰۵/۱۱  ـ  ۵۳۳/۱۲  ۲۳۳/۱۴۹  مقدار ثابت
  ۰۴۷/۰  -۰۰۰/۲  -۱۴۷/۰  ۸۴۴/۱  -۶۸۷/۳  سن

  ۵۴۷/۰  ۶۰۳/۰  ۰۴۳/۰  ۶۰۰/۲  ۵۶۸/۱  جنس
  ۳۹۶/۰  ۸۴۹/۰  ۰۵۳/۰  ۳۹۳/۳  ۸۸۳/۲  تحصيالت

  ۵۸۷/۰  ۵۴۳/۰  ۰۴۰/۰  ۱۵۳/۳  ۷۱۳/۱  شغل
  ۰۰۱/۰  ۴۰۸/۳  ۰۲۴۷/۰  ۷۷۳/۰  ۶۳۴/۲  تعداد فرزندان

  
  هاي آن  مقولهختلف از لحاظ سنين بر رضامندي زناشويي و هاي م  نتايج تحليل واريانس بين گروه :۲جدول 

  ها شاخص
  مقياس

  ها منبع واريانس
مجموع 

  مجذورات
  درجه آزادي

ميانگين 
  داري سطح معني  F  مجذورات

  ۵۹۱/۳۹۴  ۲  ۱۸۲/۷۸۹  ها بين گروه
  جاذبه  ۲۳۷  ۲۱۴/۷۰۵۵  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۳۹۶/۷۸۴۴  كل
۷۶۹/۲۹  

۲۵۵/۱۳  ۰۰۰/۰  

  ۲۸۴/۱۳۸  ۲  ۵۶۸/۲۷۶  ها ين گروهب
  تفاهم  ۲۳۷  ۰۳۲/۳۶۹۸  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۶۰۰/۳۹۷۴  كل
۶۰۴/۱۵  

۸۶۲/۸  ۰۰۰/۰  

  ۸۳۴/۱۱۰  ۲  ۶۶۸/۲۰۵  ها بين گروه
  گذاري سرمايه  ۲۳۷  ۷۳۲/۸۷۰۵  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۴۰۰/۸۹۱۱  كل
۷۳۳/۳۶  

۷۹۹/۲  ۰۶۳/۰  

  ۵۵۳/۲۲۲  ۲  ۱۰۶/۴۴۵  ها بين گروه
  طرز تلقي  ۲۳۷  ۴۹/۱۰۲۲۵  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۶۰/۱۰۶۷۰  كل
۱۴۶/۴۳  

۱۵۸/۵  ۰۰۶/۰  

  ۴۱۶/۳۰۵۷  ۲  ۸۳۳/۶۱۱۴  ها بين گروه
  ۲۳۷  ۶۶/۷۳۶۲۶  ها درون گروه

  رضامندي
  ) پرسشنامه كل( 

  ۲۳۹  ۵/۷۹۷۴۱  كل
۶۶۱/۳۱۰  

۸۴۲/۹  ***  

  
  هاي آن مقولهضامندي زناشويي و بر ر  مدت تأهلاز لحاظها   نتايج تحليل واريانس بين گروه :۳جدول 

  ها شاخص
  مقياس

  داري سطح معني  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  ها منبع واريانس

  ۰۷۳/۵۴۱  ۲  ۱۴۵/۱۰۸۲  ها بين گروه
  جاذبه  ۲۳۷  ۲۵۱/۶۷۶۲  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۳۹۶/۷۸۴۴  كل
۵۳۳/۲۸  

۹۶۳/۱۸  ۰۰۰/۰  

  ۰۳۵/۲۱۹  ۲  ۰۷۰/۴۳۸  ها بين گروه
  تفاهم  ۲۳۷  ۵۳۰/۳۵۳۶  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۶۰۰/۳۹۷۴  كل
۹۲۲/۱۴  

۶۷۹/۱۴  ۰۰۰/۰  

  ۹۵۰/۲۰۹  ۲  ۹۰۰/۴۱۹  ها بين گروه
  طرز تلقي  ۲۳۷  ۷۰/۱۰۲۵۰  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۶۰/۱۰۶۷۰  كل
۲۵۲/۴۳  

۸۵۴/۴  ۰۰۹/۰  

  ۴۸۰/۱۲۷  ۲  ۹۶۰/۲۵۴  ها بين گروه
  سرمايه  ۲۳۷  ۴۴۰/۸۶۵۶  ها درون گروه

  ۲۳۹  ۴۰۰/۸۹۱۱  كل
۵۲۵/۳۶  

۴۹۰/۳  ۰۳۲/۰  

  ۱۹۴/۳۸۹۸  ۲  ۳۸۸/۷۷۹۶  ها بين گروه
  ۲۳۷  ۱۱/۷۱۹۴۵  ها درون گروه

  رضامندي
  )كل پرسشنامه  (

  ۲۳۹  ۵۰/۷۹۷۴۱  كل
۵۶۶/۳۰۳  

۸۴۱/۱۲  ۰۰۰/۰  
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  ٤٥عطا شاکريان      

  ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

هاي مختلف از لحاظ مدت نتايج آزمون فرض گروه
ز لحاظ هاي مختلف ا تأهل نشانگر آن است که بين گروه

داري وجود دارد  مقوله تفاوت معني۵مدت تأهل در هر 
  ).۳جدول(
  

  بحث 
هاي اين پژوهش  آمده از تحليل داده نتايج بدست

نشان داد كه متغيرهاي جمعيت شناختي مانند سن، 
توانند  جنس، تحصيالت، شغل و تعداد فرزندان مي

واريانس % ۱۰بيني كننده رضامندي زناشويي با  پيش
 حافظ ،)۳۳(شيوتا ولونسون ين يافته با مطالعات ا. باشد

، )۳۵(، هالفور، ساندرز و بهرنس )۳۴(شعرباف 
، گرين، جليلي )۳۶(منفرد  ، زماني)۲۲(زاده  ميراحمدي

  اين كه در،هماهنگي دارد) ۳۷ (جاني ، شفيعي كند)۳۱(
داري   متغيرهاي تعداد فرزندان و سن بصورت معني،ميان

  تبيين كننده رابطه با رضامندي ۰۱/۰ و ۰۵/۰در سطح 
در خصوص ارتباط  تعداد فرزندان با . زناشويي است

رضامندي زناشويي مطالعات انجام شده، براي مثال 
تاييدكننده نتايج اين ) ۳۴(گرين  حافظ شعرباف،

 مبني بر وجود فرزندان و ارتباط آن با رضامندي پژوهش
شد كه زن تواند مؤيد آن با اين نكته مي. زناشويي است

پندارد كه قدرت باروري داشته و  زماني خود را كامل مي
دار شود و توانايي موفقيت زيستي، رواني و اجتماعي  بچه

خود را تا حدود زيادي تابع توانايي خود در به دنيا 
و زماني كه زوجين از  ،)۳۸(داند  آوردن فرزند مي

آوردن محصول مهم زندگي مشتركشان محروم   بدست
 بلكه مفهوم روابط ،نه تنها مفهوم زندگي خودباشد، 

مطالعات متعددي ). ۳۹(رود  بينابين آنان نيز زير سؤال مي
 طيف شحاكي از آن است كه ناباروري موجب پيداي

وسيعي از مشكالت روحي از جمله اضطراب، افسردگي، 

سرخوردگي، انزوا طلبي، كاهش اعتماد به نفس، 
س گناه و شرمساري، نارضايتي، ترس از تنهايي، احسا

هويتي شخصي و جنسي، فقدان كنترل شخصي،  بي
كاهش سالمت روان، مشكالت جنسي و زناشويي 

  ). ۴۰- ۴۲(شود  مي
 زناشويي   در خصوص سن و ارتباط آن با رضامندي

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه هرچه سن باالتر 
اين يافته . شود رود رضامندي زناشويي كمتر مي مي

پژوهشي با مطالعات انجام شده هيل، پيپلو، هتسون، وان 
رروف به نقل از هالفورد، ساندرز و جليستي، نولر، فيني، 

بر اين كه زوجين رضامندي زناشويي  مبني ،)۳۵(بهرنس 
 ،دهند بااليي را در اوايل زندگيشان گزارش مي

 نتايج پژوهش در تحليل واريانس .هماهنگي دارد
گروههاي مختلف سني نشانگر آن است كه بين سنين 

ها  گذاري در ساير مقوله مختلف بجز در مقوله سرمايه
ايت  با رض)تلقي و رضامندي كلي  جاذبه، تفاهم، طرز(

در خصوص مقوله . دار وجود دارد زناشويي تفاوت معني
توان بر اين نكته تأكيد نمود كه اگر جاذبه را  جاذبه مي

هاي بدني و جنسي در  در ارتباط زناشويي بعنوان جاذبه
 به نقل از دوكس  برگرفته از ،نظر گرفته شود گلدان

نتايج بسياري از مطالعات انجام شده ). ۷(صالحي فدردي 
به   جمله بلومشتاين و شوارتز، وپرلمن و آلرامسون،از

به نقل از  ، ديكسون؛ ايپ، يانگ،)۷(نقل از دوكس 
، )۴۳(اسدي  ، بني)۳۰(، كرو )۱۱(ليتزينگر وگوردون 

 در پايداري ازدواج تاكيد بر رضايت جنسي و اهميت آن
توان گفت كه رابطه فعال جنسي منبع مهمي  را دارد و مي

است و رضايت از روابط جنسي ارتباط از رضايت خاطر 
در خصوص رابطه . اي با رضامندي زناشويي دارد عمده

مقوله تفاهم در گروههاي سني مختلف با رضامندي 
دار را نشان   رابطه معني۰۱/۰ها در سطح  زناشويي يافته
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 ...مؤثر در  بررسی عوامل      ٤٦

  ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ دستانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کر

،  تفاهم بعنوان ارتباطي مبتني بر پذيرفتن دوسويه. دهد مي
طر كه بين دو نفر برقرار راحت، بدون تنش و دغدغه خا

كميت و كيفيت ارتباط بين زن و شوهر . شود مي
تحقيقات بسياري مورد بررسي  موضوعي است كه در

رسنيك،  ديل،(قرار گرفته است، براي مثال 
، گريفيت، اسپانيرولوئيس به نقل از ۱۹۸۹ )ميچالكويك

، اين )۴۴(، اسكات )۶(، گريف )۱۱(ليتزينگر وگوردون 
 اين نكته تأكيد دارند كه كيفيت رابطهمحققان بر 

كننده رضامندي زناشويي  بيني همسري نيرومندترين پيش
است و توافق افراد بر سر مسائل زناشويي و ابراز محبت 

شود فرد، رضامندي و شادكامي بيشتري در  باعث مي
نتايج اين جنبه از پژوهش  .روابط زناشويي داشته باشد

ان در اظهار احساسات نشانگر آن است هر قدر همسر
خود، بيان مشكالت، باور يكديگر و پاسخ مناسب به 

روتر نسبت به  تر وگشاده هاي يكديگر، صميمانه خواسته
تر و در نتيجه ميزان رضايت  هم باشند، ارتباط آنها قوي

در بررسي ارتباط مقوله طرز  .زناشويي بيشتر خواهد بود
نشانگر ارتباط با رضامندي زناشويي نتايج ) نگرش(تلقي 
ساله  ۲۰- ۲۴هاي سني   در گروه۰۱/۰دار در سطح  معني

نگرش نوعي سوگيري .  ساله وجود دارد۲۵- ۳۰ و
كند كه در  عاطفي دروني كه عمل يك فرد را تبيين مي

در ازدواج اگر . باشد برگيرنده قصد و نيت فرد مي
هاي خوبي بين زوجين  ، احساسات و ارزشيابي باورها

آيد و  اشد ارتباط تنگاتنگي بوجود ميوجود داشته ب
از اينرو  اي مثبت شكل خواهد گرفت، رفتارها به گونه

ديدي ثر در ازدواجهاي موفق داشتن ؤيكي از عوامل م
 به نقل از ١اسپانير ولوئيس. مثبت نسبت به همسر است

، معتقدند كه ارتباط مثبت، )۱۱(ليتزينگر وگوردون 
يي، ابراز محبت باعث توافق افراد بر سر مسائل زناشو

                                                
1. spanier, G & lewis, R 

 فرد، رضامندي و شادكامي بيشتري در روابط شود مي
نتايج اين پژوهش معطوف به . زناشويي خود داشته باشند

اين نكته است كه براي دانشجويان متأهل داشتن ديد 
مثبت نسبت به همسر و توافق بر سر مسائل زناشويي در 

ا باال سالهاي اول زندگي اهميت دارد و رضامندي آنها ر
نتايج آزمون در خصوص ارتباط مدت تأهل با . برد مي

هاي  رضامندي زناشويي نشانگر آن است كه بين گروه
هاي جاذبه، تفاهم،  هل در مقولهأمختلف از لحاظ مدت ت

گذاري و رضامندي كلي با رضايت  طرز تلقي، سرمايه
همچنان كه . داري وجود دارد زناشويي تفاوت معني

آن بود كه در  ي اين پژوهش حاكي از ها اشاره شد يافته
هاي بدني و جنسي در  سالهاي اول زندگي جاذبه

نظر زوجين قرار دارد و منبع رضامندي زناشويي مد 
رضامندي است كه اين يافته با نتايج مطالعات متعدد از 

ليتزينگر و گوردون ) ۴۳(اسدي  ، بني)۲۹(جمله ديكسون 
اين جنبه را نتايج پژوهش . همخواني داشت )۱۱(

شود  چه سالهاي ازدواج سپري مي كند كه هر برجسته مي
 زوجين به مقوله تفاهم به معني پذيرش دو توجه و نياز

سويه و بدون تنش و كميت و كيفيت ارتباط جلب 
شود و رفتارها، عاليق و احساسات جنسي به تنهايي  مي

در . تواند با رضامندي زناشويي ارتباط پيدا كند نمي
گذاري تاكيد بر گذشت،  هاي طرز تلقي و سرمايه مقوله

قدرداني و احترام متقابل و توافق بر سر مسائل زناشويي 
نتايج اين پژوهش نشانگر آن است كه اين جنبه از . است

هاي مختلف تأهل  رضامندي زناشويي در دوره
  .تواند رضامندي را ايجاد نمايد دانشجويان مي

  
   گيري نتيجه

اهميت اقدامات ن پژوهش يای ها تهبه طور كلي، ياف
اي  هاي آموزشي و مشاوره پيشگري را در قالب برنامه
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ها بايد در  كه اين آموزش  نكته مهم آن. دهد نشان مي
كليه سطوح و در پيش و پس از ازدواج صورت پذيرد، 
حتي در مراحلي كه هنوز اقدامي براي ازدواج صورت 

ها داوطلبان هم اكنون در برخي كشور .نپذيرفته است
هاي  ازدواج بايد گواهي مبني بر شركت در كالس

مشتمل بر ابعاد مختلف (مربوط به روابط زناشويي 
در كشور ما نيز . ئه دهندارا ار) شناختي اجتماعي و روان

هايي، اما نه در سطحي مطلوب، برگزار  چنين كالس
ها بسيار كوتاه مدت و محتواي  اين كالس. شود مي

ها را افزايش  هاي ارتباطي زوج  مهارت،دهمطالب ارائه ش
تر از  ئي روشن يابي به نمايه براي دست. دهد نمي

رضامندي و وضعيت زناشوئي و مردان ايراني، به 

اما به هر رو، . تري در اين باره نياز داريم هاي بيش بررسي
هاي آموزشي  توان در برنامه هاي اين پژوهش را مي يافته

از سوي ديگر، به . ار گرفتهاي گروهي به ك رسانه
هاي اين پژوهش در آموزش مشاوران و  كارگيري يافته

شناسان، و نيز در كارهاي باليني سودمند خواهد  روان
  . بود

  
    تشكر و قدرداني

 از دانشجويان امتنان خود راو  وسيله كمال تشكر بدين
 مسئولين و پرسنل زحمتكش دانشگاه آزاد اسالمي ،گرامي

كه در اجراي اين تحقيق همكاري نمودند، ابراز واحد سنندج 
  .ددار مي
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