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چکیده
پژوهش حاضر با عنوان پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس رضایت زناشویی ،سن ازدواج ،الگوهای همسر گزینی و تفاوت سنی
زوجین شهر ماهشهر انجامگرفته است .پژوهش حاضر باتوجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا از نوع همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین شهر ماهشهر در سال  1397است که البته در هیچ مرجع رسمی یا حتی سازمان های
حمایتی ذیربط آمار دقیقی از این گروه در دست نیست .نمونه آماری این پژوهش عبارت است از تعداد  200نفر از زوجین
( 100زوج) که ناچار بر اساس وضعیت موجود آماری آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ،از مراکز مشاوره شهر
ماهشهر انتخاب گردیدند .ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه رضایت زناشوئی اولسون ( ،)1989کیفیت زندگی سازمان بهداشت
جهانی و الگوهای همسر گزینی رفاهی ( )1387میباشد .نتایج پژوهش نشان دادند که بین رضایت زناشویی با کیفیت زندگی
زوجین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ( p=0/0001و  .)r =0/54بین سن ازدواج با کیفیت زندگی زوجین رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد ( p=0/0001و  .)r =0/31بین الگوهای همسر گزینی با کیفیت زندگی زوجین رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد ( p=0/0001و  .)r =0/48بین تفاوت سنی با کیفیت زندگی زوجین رابطه منفی و معنی داری وجود دارد
( =p0/0001و  .)r =0/29متغیر رضایت زناشویی با ضریب بتای  ،0/34متغیر الگوهای همسر گزینی با ضریب بتای ،0/31
متغیر سن ازدواج با ضریب بتای  0/28می توانند به طور مثبت و معنی دار و متغیر تفاوت سنی با ضریب بتای  ،0/24می
توانند به طور منفی و معنی داری کیفیت زندگی زوجین را پیش بینی کنند.
واژههای کلیدی :کیفیت زندگی بر اساس رضایت زناشویی ،سن ازدواج ،الگوهای همسر گزینی و تفاوت سنی
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مقدمه
كيفيت زندگي به دليل گسترش روند صنعتي شدن و پيشرفت فناوري كه توجه به بعد كمي زندگي انسان را مدنظر قرار
ميدهد و همچنين به دنبال غفلت از جنبه هاي كيفي زندگي انسان ،طي چند دهة گذشته در كشورهاي غربي موردتوجه
انديشمندان و متفكران علوم انساني قرارگرفته است .توسعه بيش ازپيش زندگي مدرن كه خود را با توليد انبوه كاالها و خدمات
متنوع در بعد كمي نشان ميدهد ،مشكالت زيادي براي بشر امروزي به ارمغان آورده است .به همين دليل توجه بسياري از
دانشمندان و صاحبنظران به مفهوم كيفيت زندگي معطوف گشته تا از اين طريق ،تالشهايي در راستاي ارتقاي شرايط زندگي
و بهبود بخشيدن به بعد كيفي زندگي بشر صورت دهند (الندمن .)2016، 1در ميان عوامل تأثيرگذار بر كيفيت زندگي ،نقش
خانواده و نحوه ارتباطات اعضاي آن با يكديگر بهويژه زن و شوهر ،اساسي به نظر ميرسد .كيفيت زندگي مناسب و داشتن
روابط زناشويي موفق نه تنها تأثير بسزايي بر خوشبختي و سعادت افراد دارد بلكه فوايد بيشماري نيز براي جامعه دارد .زيرا اگر
همسراني كه در يك جامعه زندگي مي كنند از روابط زناشويي گرم و صميمي برخوردار باشند ،نه تنها فرزندان آنها روابط
صحيح را ميآموزند و در فضايي آكنده از مهر و محبت زندگي ميكنند بلكه جامعه نيز سالمت و سعادت خود را به دست
خواهد آورد بنابراين حيات و سالمت و سعادت خانواده به مهمترين بخش آن يعني كيفيت زندگي و كيفيت رابطه زناشويي
بستگي داشته و استحكام و پويايي جامعه به ثبات و تعادل خانواده بستگي دارد (دهكردي.)1396 ،
همانطور كه مي دانيم ازدواج يكي از مهمترين حوادث و رويدادها ي زندگي است و نقش مهمي در سرنوشت و سعادت و
خوشبختي انسان دارد ،مضاف ٌا بر اينكه اگر به نحو صحيح انجام پذيرد بسياري از نيازهاي انسان را اعم از نيازهاي عاطفي و
جنسي را تاْمين و باعث آرامش روحي انسان مي شود بنابراين در عين حال كه نبايد در انتخاب همسر خيلي وسواس گونه
عمل كرد اما دقت ،شناخت و اتخاذ تصميم حساب شده و باالخره انتخاب صحيح از شرايط ضروري يك ازدواج موفق است
(مظاهري.)1395 ،
اولويتها و معيارهاي همسر گزيني ،ادراكاتي در مورد صفات يا ويژگيهايي هستند كه از يك معشوق خيالي تا همسر بالقوه،
مطالبه مي شوند و تعداد زيادي از اين ادراكات به صورت وا ضحي با هيجانها در ارتباط هستند .شكل گيري اين معيارها امري
نيست كه به طور ناگهاني در فرد به وجود بيايد ،بلكه همه آنها نتيجه رشد يك سلسله فرآيندهاي شناختي ،عقالني ،اجتماعي
و روانتي فرد است .طرحواره هاي باثبات ذهني ،يكي از تعيين كننده هاي دروني اي هستند كه نقش بسيار مهمي در انتخاب
همسر و نيز راهبردهاي مقابله اي در رابطه عاطفي دارند (كريستينا 2،فيليپها 3،وانگ 4،برژيتا5ويكبرگ .)20166،مهمترين عامل
موفقيت در زندگي زناشويي ،رشد عاطفي و فكري است .البته واضح است كه درجه رشد عاطفي و فكري تنها بستگي به سن
ندارد ،بلكه سن رواني ،اجتماعي و عاطفي و سن جسماني همه از عوامل موثر روشنفكري است .اگر اين عوامل فراهم باشد،
بهترين سن براي ازدواج  25سالگي براي مرد و  22سالگي براي زن است .در اين سن يك فرد عادي به اندازه كافي رشد و
ثبات فكري و عاطفي دارد و امكان تغيير ناگهاني در رفتار او كم است ،اگر چه در اين سن عادات مختلف در فرد به صورت
محكمي در آمده ،ولي هنوز قابليت تطبيق و سازش در او موجود است .البته بايد اضافه كرد كه اين سن را تنها از لحاظ كلي
انتخاب كرديم ،بدين معني كه خيلي ازدواجهاي مقرون به خوشبختي وجود دارد كه زن و مرد در موقع ازدواج بسيار مسن تر
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يا جوان تر از سن مذكور بوده اند .رشد جسماني نيز عامل مهمي در آمادگي براي ازدواج است .اگر چه در اجتماع كنوني ما
ازدواج معموال بعد از بلوغ صورت مي گيرد ،معهذا بايد گفت كه روان شناسان ،زناشويي كودكان تازه بالغ را كه آمادگي وارد
شدن به زندگي پر مسئوليت زناشويي را ندارد ،صالح نمي بينند (تبريزي.)1395،
موفقيت در ازدواج حاصل عوامل گوناگوني است :ازدواج به موقع ،همانندي هاي شخصي ،شيوه هاي مناسب ارتباط با
يكديگر و تصميم گيري و حل اختالف ،وحدت نظر آرماني ،فكري و عملي و داشتن فرزند و تربيت او ،برخورداري از امكانات
مناسب شغلي ،مالي و رفاهي را مي توان از جمله مهم ترين عوامل به حساب آورد (برودي.)2013 7،رضايت زناشويي يك
ارزيابي كلي از وضعيت رابطه زناشويي فرد و يك متغير مهم در روايت زوجين از زندگي زناشويي مي باشد .رضايت زناشويي باال
به ش ادي و لذت از روابط ميان زوج ها مرتبط است و به معناي داشتن احساس مطلوب از ازدواج مي باشد كه مي توان آن را
يك موقعيت روان شناختي در نظر گرفت كه خود به خود به وجود نمي آيد بلكه مستلزم تالش هر زوج است .در روابط
زناشويي عوامل متعددي باعث رضايت همسران از يكديگر مي شود كه يكي از آنها الگوهاي ارتباطي است .ارتباط زناشويي
فرآيندي است كه طي آن زوجين به صورت كالمي و غيركالمي به تبادل احساسات و افكار مي پردازند (بخشنده.)1396،
گاتمن ) 1993(8در تحقيقات گسترده خود زوجين را بر مبناي الگوهاي ارتباطي آنها به دو دسته زوجين باثبات و زوجين بي
ثبات تقسيم كرده است .زوجين باثبات شامل :زوجهاي ستني ،زوجهاي دوجنسيتي و زوجهاي اجتنابي مي باشند.
در زوجين سنتي وظايف زن و مرد كامال از يكديگر متمايز و مشخص است .اهداف خانوادگي بر اهداف فردي ترجيح داده
مي شود .اين زوجين در منزل و مكاني مشترک زندگي مي كنند و داراي برنامه منظم و مشخص روزمره هستند .آنها حد
متوسطي از هيجانات مثبت و منفي را از خود نشان داده و از بوجود آمدن تعارض به جز در مسائل بسيار مهم اجتناب مي
كنند .آنها به يكديگر گوش كرده و بعد از پايان هر تعارض آشكارا در پي راضي كردن و متقاعد كردن طرف مقابل هستند .در
زوجين دو جنسيتي زوجين به تقسيم بندي غيرقابل انعطاف وظايف مردانه و زنانه نمي پردازند بلكه هر دو در مواقع مقتضي
هر دو نقش را ايفا مي كنند .اين زوجين اهداف فردي را بر اهداف خانوادگي ترجيح داده و برنامه زندگي منظم و از پيش
تعيين شده اي ندارند .آنها سطوح بااليي از هيجانات مثبت و منفي را از خودشان نشان مي دهند و ترجيح مي دهند براي حل
مشكالت به مذاكره و بحث طوالني بپردازند .زوجين اجتنابي با نقشهاي جنسي سنتي مردانه و زنانه سازگاري دارند .وظايف
مرد و زن كامال از هم جدا و متمايز است .آنها از مهارتهاي زندگي جهت حل تعارض برخوردارند و هنگام بوجود آمدن تعارض
هر يك نظر خود را بيان مي كند ولي هيچ كدام تالشي براي متقاعد كردن طرف مقابل و ايجاد تفاهم انجام نمي دهند .بحث
هاي آنها چندان هيجاني و عاطفي نيست (استاک و اشلمن .)2015 9،زوجين بي ثبات نيز شامل زوجين ناسازگار و زوجين آزاد
و مستقل مي باشند .زوجهاي ناسازگار در حين تعارض تالش سازنده اي براي حل آن نمي كنند .ارتباط اين زوجين با عيب
جو يي و سرزنش دائمي ،ذهن خواني و حالت تدافعي ،بروز هيجاني منفي زياد و هيجان مثبت اندک توام مي باشد .الگوهاي
تعاملي آنها كناره گيري – كناره گيري است (فاتحي زاده و احمدي .)1395 ،گاتمن ( )1993دريافت كه در هر سه الگوي
زوجين باثبات نسبت تعامالت و احساسات مثبت و من في در جريان حل تعارض پنج به يك است .در حاليكه اين نسبت در هر
دو الگوي زوچين بي ثبات تقريبا يك به يك است .در نتيجه روابط زناشويي باثبات و بي ثبات هر دو از الگوهاي رفتاري خاصي
تبعيت مي كنند .در مطالعه اي ديگر (استوارت )200610،به شناسايي تبادالت ارتباطي ناسازگار در تعارض زناشويي پرداخت.
او چند الگوي تبادلي مشكل ساز بين زوجين را شناسايي كرد:
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تبادالت اجباري :در اين تبادل ،همواره يكي از زوجين در پاسخ به تقويت مثبتي كه طرف مقابل در يافت مي كند ،تقويت
منفي مي گيرد .مثال مرد براي رسيدن به هدف خود و گرفتن امتياز زن ر ا مورد حمله و انقاد قرار مي دهد و اين كار را تا آنجا
ادامه مي دهد كه زن بحث را رها كرده و اجازه پيروز شدن را به همسرش بدهد .در اين تبادل مرد براي حصول به هدفش
پاداش مي گيرد ( تقويت مثبت) ،و زن نيز با اين واقعيت كه مرد از انتقاد و سو رفتار نسبت به او دست برداشته تقويت (تقويت
منفي) مي شود .ليكن تقويت مثبت و منفي توسط هر دو طرف احتمال تكرار اين الگو را در آينده افزايش مي دهد.
كناره گيري :در اين تبادل فقط تقويت منفي وجود دارد .به اين صورت كه وقتي منازعه و درگيري زوجين در هنگام
تعارض بسيارآزارنده شود يكي از آنها يا هر دو از منازعه كناره گيري مي كند ،زيرا رهايي از درگيري و قطع منازعه و بحث و
جدل ( تقويت منفي) پاداش دهنده است .مسلما اين سبك تبادلي منجر به حل مساله نگشته و زوجين با احساسات آزارنده به
تبادالت منفي شان خاتمه مي دهند (اديب راد .)1395 ،بنابراين با توجه به مطالب گفته شده محقق به دنبال اين مسئله است
كه آيا بين رضايت زناشويي ،سن ازدواج ،الگوهاي همسر گزيني و تفاوت سني با كيفيت زندگي زوجين رابطه معني داري وجود
دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر باتوجه به هدف كاربردي و شيوه اجرا از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه زوجين
شهر ماهشهر در سال  1397است كه البته در هيچ مرجع رسمي يا حتي سازمان هاي حمايتي ذيربط آمار دقيقي از اين گروه
در دست نيست .نمونه آماري اين پژوهش عبارت است از تعداد  200نفر از زوجين ( 100زوج) كه ناچار بر اساس وضعيت
موجود آماري آنها با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس ،از مراكز مشاوره شهر ماهشهر انتخاب گرديدند.
ابزار گردآوری اطالعات
 )1پرسشنامه رضایت زناشوئی :براي بررسي ميزان رضايت زناشوئي از اين پرسشنامه استفاده شد كه داراي  35سؤال و
چهار زير مقياس است .اولسون ( )1989از اين پرسشنامه براي بررسي رضايت زناشوئي استفاده نمود و معتقد است كه هر يك
از موضوعات اين پرسشنامه در ارتباط با يكي از زمينههاي مهم است .ارزيابي اين زمينهها در درون يك رابطه زناشوئي ميتواند
مشكالت بالقوه زوجها را بيان كند ،يا ميتواند زمينه نيرومندي و تقويت آنها را مشخص كند .اولسون و ديگران اعتبار اين
پرسشنامه را با روش ضريب آلفا  0/92گزارش كردهاند .فرم اصلي با توجه به زياد بودن سؤاالت پرسشنامه موجب خستگي
بيشازاندازه آزمودنيها ميشود .بنابراين سليمانيان ( )1373در پژوهشي تحت عنوان بررسي تفكرات غيرمنطقي بر نارضايتي
زناشوئي " فرم كوتاهي از اين پرسشنامه تهيه كرد كه داراي  35سؤال است .سؤاالت اين پرسشنامه به صورت  5گزينهاي
ال موافق ،نه موافق و نه مخالف ،مخالف ،و كامالً مخالف) هستند .به هر گزينه آن از يك تا  5امتياز تعلق ميگيرد .حداقل
(كام ً
نمره  35و حداكثر نمره  175است .پرسشنامه حاوي توضيحاتي براي آزمودنيهاست كه در ابتداي برگه در مورد محرمانه بودن
اطالعات و نحوه پاسخدهي به سؤاالت آمده است .نمرههاي محاسبه شده براي فرم از نوع مقياس  tاست كه در آن ميانگين
برابر  50و انحراف معيار  10ميباشد .در اين پژوهش از فرم كوتاه اين پرسشنامه استفاده شده است .سليمانيان ( )1373پايايي
پرسشنامه فرم كوتاه را از طريق محاسبه ضريب آلفا  0/95گزارش كرده است.
 )2پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – فرم کوتاه :مقياس (پرسشنامه) فرم كوتاه كيفيت زندگي
سازمان بهداشت جهاني داراي  26سؤال است و  4بعد سالمت جسماني ،رواني ،اجتماعي و محيط فيزيكي را سنجش ميكند
كه به عنوان يك مقياس جامع مورداستفاده قرار ميگيرد و در مجموع شامل كيفيت زندگي كلي و سطوح سالمت عمومي
ميباشد .سؤاالت پرسشنامه  5گزينهاي هستند كه خيلي كم برابر با  1و خيلي زياد برابر با  5نمرهگذاري ميشود .الزم به ذكر
است كه سؤاالت  3و  4و  26بهصورت معكوس نمرهگذاري ميشوند .حداقل نمره در اين مقياس  26و حداكثر نمره 130
ميباشد .در نتايج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقياس كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني كه در  15مركز
بينالمللي اين سازمان انجام شده ،ضريب آلفاي كرونباخ بين  0.73تا  0.89براي خرده مقياسهاي  4گانه و كل مقياس
گزارش شده است )نصيري (1385 ،و در ايران نيز نصيري ( )1385براي پايايي مقياس از سه روش بازآزمايي بافاصله
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سههفتهاي ،تنصيفي و آلفاي كرونباخ استفاده كرد كه به ترتيب برابر  0.84-0.87-0.67بود .همچنين پايايي مقياس كيفيت
زندگي را رحيمي ( )1386سنجيده و ضريب آلفاي كرونباخ براي كل مقياس برابر با  0.88براي سالمت جسمي  0.70براي
سالمت رواني  0.77و براي روابط اجتماعي  0.65براي كيفيت محيط زندگي برابر با  0.77گزارش كرده است.
 )3پرسشنامه مالک های همسرگزینی :پرسشنامه مالک هاي همسرگزيني ،مشتمل بر  22عبارت است كه توسط
رفاهي ( )1387در ايران تهيه شده و روش پاسخدهي به آن به صورت ليكرت است و دو بعد فرآيندي و محتوايي را در انتخاب
همسر بررسي مي نمايد اعتبار پرسشنامه به روش محاسبه ي آلفاي كرو نباخ  0/87محاسبه گرديده كه نشانه اعتبار بابي
پرسشنامه است و همچنين روايي سازه پرسشنامه در كل دو عامل محتوايي و فرآيندي است كه  75درصد واريانس كل را
تبيين مي كنند و حاكي از روايي قابل قبول پرسشنامه است.

یافته ها
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار نمره متغیرهای کیفیت زندگی ،رضایت زناشویی ،سن ازدواج ،الگوهای همسر
گزینی و تفاوت سنی زوجین
متغير

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

كيفيت زندگي

69/41

10/62

200

رضايت زناشويي

106/53

16/65

200

رضايت زناشويي والدين در زمينه رضايتمندي

32/2

8/ 6

200

رضايت زناشويي والدين در زمينه ارتباطات

31/6

9/2

200

رضايت زناشويي والدين در زمينه حل تعارض

30/2

7/4

200

رضايت زناشويي والدين در زمينه تحريف آرماني

15/5

4/ 6

200

سن ازدواج

29/63

4/63

200

الگوهاي همسر گزيني

64/32

9/68

200

تفاوت سني

5/2

1/45

200

در جدول  1ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي كيفيت زندگي ،رضايت زناشويي ،سن ازدواج ،الگوهاي همسر گزيني
و تفاوت سني زوجين را نشان مي دهد.
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جدول  2رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش بین رضایت زناشویی ،سن ازدواج ،الگوهای همسر گزینی و تفاوت
سنی با کیفیت زندگی زوجین با روش ورود همزمان

رضايت زناشويي

0/34

9/657

0/0001

سن ازدواج

0/28

9/849

0/0001

متغيرهاي پيش بين

رو

ش



t

=p

R

«ورود»

0/61

R2

F

0/37

=p

26/88

0/0001

الگوهاي همسر گزيني

0/31

6/760

0/0001

تفاوت سني

-0/24

-5/787

0/005

همان طوري كه در جدول  2مشاهده مي شود ،رگرسيون پيش بيني كيفيت زندگي زوجين از روي متغيرهاي رضايت زناشويي،
سن ازدواج ،الگوهاي همسر گزيني و تفاوت سني معني دار مي باشدد ( p>0/0001و  .)F=26/88متغيدر رضدايت زناشدويي بدا
ضريب بتاي  ،0/34متغير الگوهاي همسر گزيني با ضريب بتاي  ،0/31متغير سن ازدواج با ضريب بتاي  0/28مي توانند به طور
مثبت و معني دار و متغير تفاوت سني با ضريب بتاي  ،0/24مي توانند به طور منفي و معني داري كيفيدت زنددگي زوجدين را
پيش بيني كنند .همچنين ،مقدار  R2نشان مي دهد  %37از واريانس كيفيت زندگي زوجين توسط متغيرهاي ياد شدده تبيدين
مي شود.
جدول  :3ضرايب همبستگي ساده بين رضايت زناشويي ،سدن ازدواج ،الگوهداي همسدر گزيندي بدا كيفيدت زنددگي
زوجين
شاخص آماري
متغير مالک

متغيرپيش بين

ضريب
همبستگي
()r

كيفيت
زندگي

سطح

تعداد

معني داري ()p

نمونه ()n

رضايت زناشويي

0/54

0/0001

رضايت زناشوي والدين در زمينه رضايتمندي

0/47

0/0001

رضايت زناشويي والدين در زمينه ارتباطات

0/53

0/0001

رضايت زناشويي والدين در زمينه حل تعارض

0/51

0/0001

رضايت زناشويي والدين در زمينه تحريف
آرماني

0/39

0/0001

سن ازدواج

0/31

0/0001
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الگوهاي همسر گزيني

0/48

0/0001

تفاوت سني

-0/29

0/0001

همان طوري كه در جدول  3مشاهده مي شود بين رضايت زناشويي با كيفيت زندگي زوجين رابطه مثبدت و معندي
داري وجود دارد ( p=0/0001و  .)r =0/54به عبارت ديگر ،هر چه رضايتمندي زناشويي بيشتر باشد به همان اندازه زوجين
از كيفيت زندگي بااليي برخوردار خواهد بود.همچنين بين رضايت زناشويي والدين در زمينه رضدايت از زنددگي ،ارتباطدات،
حل تعارض و تحريف آرماني با كيفيت زندگي زوجين رابطه مثبت و معندي داري وجدود دارد.بدين سدن ازدواج بدا كيفيدت
زندگي زوجين رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه سدن ازدواج منابسدتر باشدد بده همدان انددازه
زوجين از كيفيت زندگي بااليي برخوردار خواهد بود .بين الگوهاي همسر گزيني با كيفيت زنددگي زوجدين رابطده مثبدت و
معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه الگوهاي همسر گزيني منابستر تر باشد به همدان انددازه زوجدين از كيفيدت
زندگي بااليي برخوردار خواهد بود .بين تفاوت سني با كيفيت زندگي زوجدين رابطده منفدي و معندي داري وجدود دارد .بده
عبارت ديگر ،هر چه تفاوت سني زوجين كمتر باشد از كيفيت زندگي بيشتري برخوردار خواهند بود.

بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد ،رگرسيون پيش بيني كيفيت زندگي زوجين از روي متغيرهاي رضايت زناشويي ،سدن ازدواج ،الگوهداي همسدر
گزيني و تفاوت سني معني دار مي باشد .متغير رضايت زناشويي با ضريب بتاي  ،0/34متغير الگوهاي همسر گزيندي بدا ضدريب
بتاي  ،0/31متغير سن ازدواج با ضريب بتاي  0/28مي توانند به طور مثبت و معني دار و متغير تفداوت سدني بدا ضدريب بتداي
 ،0/24مي توانند به طور منفي و معني داري كيفيت زندگي زوجين را پيش بيندي كنندد.در تبيدين ايدن يافتده ميتدوان گفدت
خانواده با پيمان ازدواج و پيوند همسري زن و مردي هوشمند و آگاه و برخوردار از بلوغ فكري و قابليتهاي اجتماعي پايه گذاري
مي شود و اين زوج ستون اصل حياتي ترين نهاد اجتماعي ،يعني خانواده را تشكيل مي دهند .بنابراين سالمت و سعادت جامعه
به سالمت و پوپايي نظام خانواده وابسته است و بنابراين سالمت و تعادل نظام خانواده نيز به كيفيت روابدط بدين زن و شدوهر و
والدين و فرزند بستگي دارد .هر قدر روابط بين همسران بهتر ،سالمتر و پر جاذبه تر باشد ،زندگي شيرين تر و باصفاتر مي گردد
و فرزندان با نشاط و موفقي تربيت مي شوند .بدين ترتيب خانواده هاي لجام گسيخته و متزلدزل جامعدة متزلدزل را پديدد مدي
آورند كه در آن نشاني از خانواده هاي سالم يافت نشود ،ميزان طالق روز به روز باال برود و ازدواجهداي مطلدوب و برنامده ريدزي
شد كمتر صورت مي گيرد ،به زودي متالشي خواهد شد و به طور كلي اساس كجرويهاي اجتماعي را بايدد در آن جسدت و جدو
كرد .بنابراين اينگونه مي نمايد كه هر چه زن و شوهر داراي روابط صميمانه باشند ،سه عنصدر عشدق يعندي تعهدد ،صدميمت و
شهوت در آنها فعالتر خواهد بود .عشق كامل ،عشقي است كه رابطه اي ايده آل شامل شهوت ،تعهد و صميمت باشد .نهايتاً ايدن
عشق كامل باعث باال رفتن ميزان رضايتمندي زناشويي مي شود (وولف.)201311،
همانطور كه كاپالن و مادوكس ( )2002بيان ميكنند ،رضايت زناشويي به شادي و لذت از روابط ميان زوجها مرتبط است،
رضايت زناشويي به معناي داشتن احساس مطلوب از ازدواج است .با استناد به رويكرد آسيب پذيري ،تنيدگي و سازش به
رضايت زناشويي (كارني و برادبوري2007 ،؛ نقل از قاسم زاده )1392 ،ابراز هيجان سبب احساس رضايت ،خرسندي،
سرزندگي ،هم حسي و صميميت و گرمي بين فردي بيشتري در بين زوجين شده و آنان را كمتر در برابر عواطف منفي
11

-Wolf
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آسيبپذير ميكند .پژوهشهاي انجام شده در زمينة مسائل زناشويي نشان ميدهد كه افرادي كه هيجانات بيشتري را ابراز
ميكنند رضايت زناشويي بيشتري دارند ،در نتيجه تنشهاي كمتري را تجربه ميكنند و كمتر به سمت طالق پيش ميروند؛
زيرا ،اينگونه افراد ،با تعارضات موجود در روابط خود ،مؤثرتر ،مواجه ميشوند .ابراز هيجان سبب بروز ويژگيهاي شخصيتي مانند
قدرت پذيرش باال و احساس كارايي ميشود كه ميتواند نشانگر وجود مهارتهاي شناختي و بين فردي مطلوب باشد.
بر طبق تحقيقات انجام شده زوجين آشفته مي توانند تحت آموزش ،وانمود كنند كه از ازدواجشان خرسند و راضي هستند
و به اصالح رفتارهاي غير كالمي شان بپردازند .گاتمن و همكارانش در يك بررسي به مطالعه نقش احساسات و هيجانات در
تعيين كيفيت رابطه زناشويي پرداختند .آنها رضايت زناشويي را از طريق الگوهاي تبادل عاطفي ،و كاهش رضايت زناشويي را از
طريق عواطف منفي زوجين نسبت به يكديگر 3 ،سال بعد از ارزيابي هاي اوليه ،پيش بيني نمودند .نتايج اين بررسي نشان داد
كه بروز عاطفه منفي از سوي همسر (زن) و به دنبال آن كاهش رضايت زناشويي او ،زماني اتفاق مي افتد كه همسر (مرد) از
لحاظ هيجاني بيشتر عقب نشيني كند  .بر طبق تحقيقات انجام شده در زمينه هيجان ،نمره زوجين خرسند و خوشحال روي
مقياس ارتباط عاطفي ،نظير عشق ،عاطفه ،اعتماد و صداقت باالست و زوجين ناخرسند و ناراضي از طريق ابراز عاطفه منفي
مشخص مي شوند .تجزيه و تحليل يافته هاي حاصل از يك تحقيق كه در زمينه آسيب شناسي روابط زناشويي انجام شد زمينه
ها و عوامل عمده زير را به عنوان عوامل آسيب رسان كلي به رضايت زناشويي ،معرفي نمود (بخشنده.)1396،
همچنين مي توان رضايت زناشويي را به عنوان يك موقعيت روان شناختي در نظر گرفت كه خود به خود به وجود نميآيد بلكه
مستلزم تالش هر دو زوج است ،به ويژه در سالهاي اوليه رضايت زناشويي بسيار بيثبات است و روابط در معرض بيشترين
خطر قرار دارند .در صورت توجه به عوامل رضايت زناشويي مي توان انتظار داشت كه با افزايش سطح سازگاري و بهداشت رواني
بسياري از مشكالت رواني ،عاطفي و اجتماعي كاهش يابد .با ارتقاء سطح رضايتمندي زناشويي و رضايت از زندگي ،افراد جامعه
با آرامش خاطر بيشتر به رشد و تعالي و خدمات اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و  ...خواهند پرداخت و خانواده ها نيز از اين
پيشرفت سود خواهند برد .تحقيقات متعددي نشان داده اند كه رضايت از زندگي زناشويي بر سالمت رواني و جسماني افراد
تأثير مهمي دارد (كاليج و ماهلر ،2004 1به نقل از مهدويان.)1386 ،از سوي ديگر نتايج تحقيقات اولسون و همكاران ()2006
حاكي از آن است كه رضايت افراد از ازدواجشان با رضايت از زندگي خانوادگي  %70و با رضايت از زندگي به طور كلي %67
همبستگي دا رد .رضايت زناشويي تحت تأثير مجموعه اي از عوامل متفاوت است كه هيچ يك به تنهائي براي ايجاد سازگاري
كافي نيست ( البته اين عوامل مي تواند در زوج ها و فرهنگ هاي مختلف ،متفاوت باشد) اين عوامل متعدد شخصيتي ،فرهنگي،
اعتقادي ،شناختي ،ارتباطي ،عاطفي ،اجتماعي و  ...در سازگاري زناشويي مؤثر هستند.يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي
مشابه در اين زمينه همخواني دارد .كرچلر ( )2011در پژوهش خود دريافت كه زوجين خوشبخت بطور متوسط هر روز حدود
هفت ساعت را با هم سپري مي كنند ،در حالي كه زوجين ناراضي روزي پنج ساعت با هم هستند (به نقل از فاتحي زاده و
احمدي .) 1391،عالوه بر اين زوجين خوشبخت زمان بيشتري را نسبت به زوجين ناراضي به صحبت كردن با يكديگر و بحث
درباره موضوعات شخصي سپري كرده و مدت زمان كمتري در تعارض زناشويي به سر مي برند .مطالعه گاتمن ( )2010نيز
نشان داد كه رفتار غير كالمي بهتر از رفتار كالمي مي تواند زوجين درمانده و غيردرمانده را از يكديگر تفكيك كند .همچنين
زوجين درمانده نسبت به زوجين غير درمانده تمايل بيشتري براي ابراز متقابل عواطف منفي دارند نولر و فيتزپاتريك ()2009
به نقش عامل دقت همسران در به رمز درآوردن و رمزگرداني پيامهايي كه بين آنها رد و بدل مي شود در تفكيك زوجين
خوشبخت و ناراضي از هم پرداخته و به اين نتايج دست يافتند :زوجين درمانده در رمزگرداني پيامهاي غيركالمي همسرانشان
در مقايسه با رمزگرداني پيامهاي غيركالمي افراد غريبه از دقت كمتري برخوردارند .اين كمبود دقت در رمزگرداني پيامهاي
غيركالمي بيشتر در شوهران مشاهده مي شود تا در زنان .عواطف منفي رو به افزايش در تعامل بين زن و شوهر ممكن است
Kalich.N. &Mahler
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عامل مداخله گر در توانايي شوهر براي رمزگرداني پيامهاي همسرش باشد و زن و شوهر در ازدواجهاي ناموفق نسبت به اين امر
كه يكديگر را درک نمي كنند ،واقف نيستند .نولر و فيتزپاتريك ( )2009معتقدند كه كيفيت زندگي زناشويي براي آن دسته از
زوجيني كه تاكيد بر اتكاء و نزديكي دارند با سطوح باالي در ميان گذاشتن اطالعات همبستگي دارد ،در حالي كه كيفيت
زندگي زناشويي براي آن دسته از زوجيني كه تاكيد بر استقالل و دو ري دارند به نحو مثبتي با اجتناب از تعارض و كشمكش
همبستگي دارد.
نتايج نشان داد بين رضايت زناشويي با كيفيت زندگي زوجين رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه
رضايتمندي زناشويي بيشتر باشد به همان اندازه زوجين از كيفيت زندگي بااليي برخوردار خواهد بود .همچنين بين رضايت
زناشويي والدين در زمينه رضايت از زندگي ،ارتباطات ،حل تعارض و تحريف آرماني با كيفيت زندگي زوجين رابطه مثبت و
معني داري وجود دارد .در تبيين اين نتايج ميتوان گفت كه رضايت زناشويي به شادي و لذت از روابط ميان زوج ها مرتبط
است و به معناي داشتن احساس مطلوب از ازدواج مي باشد كه مي توان آن را يك موقعيت روان شناختي در نظر گرفت كه
خود به خود به وجود نمي آيد بلكه مستلزم تالش هر زوج است .در روابط زناشويي عوامل متعددي باعث رضايت همسران از
يكديگر مي شود كه يكي از آنها الگوهاي ارتباطي است .ارتباط زناشويي فرآيندي است كه طي آن زوجين به صورت كالمي و
غيركالمي به تبادل احساسات و افكار مي پردازند .در صورت توجه به عوامل رضايتمندي زناشويي مي توان انتظار داشت كه با
افزايش سطح رضايتمندي و بهداشت رواني بسياري از مشكالت رواني ،عاطفي و اجتماعي كاهش يابد« .با ارتقاء سطح
رضايتمندي زناشويي و رضايت از زندگي ،افراد جامعه با آرامش خاطر بيشتر به رشد و تعالي و خدمات اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و  ...خواهند پرداخت و خانواده ها نيز از اين پيشرفت سود خواهند برد.
نتايج نشان داد بين سن ازدواج با كيفيت زندگي زوجين رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه سن
ازدواج منابستر باشد به همان اندازه زوجين از كيفيت زندگي بااليي برخوردار خواهد بود .در تبيين اين نتيجه مي توان گفت
كه براي ازدواج عالوه بر نياز به رشد جسمي و جنسي ،رشد رواني و اجتماعي نيز مورد نياز است .در اواخر دوره نوجواني رشد
جنسي تقريبا كامل مي شود و فرد توانايي توليد مثل پيدا مي كند .در اواخر سنين نوجواني اغلب دختران به فكر ازدواج مي
افتند ،در حاليكه پسران در اين سنين خواهان ازدواج نيستند .گرچه ازدواج تنها راه مشروع و سالم تأمين نيازهاي جسمي و
رواني نوجوانان است ،ولي براي يك ازدواج موفق ،آمادگي زيستي ،رواني ،مادي و اجتماعي الزم است .به همين جهت،
متخصصان سن مناسب ازدواج را براي دختران  18تا  24سال و براي پسران  24تا  28سال توصيه مي كنند .معموال اختالف
سن  2تا  6سال بين دختر و پسر براي ازدواج توصيه مي شود .در صورت داشتن ازدواج زودهنگام ،بهتر است داشتن فرزند تا
پس از  20سالگي به تعويق بيفتد .براي اين منظور الزم است كه زوجين با روش هاي صحيح تنظيم خانواده آشنا باشند.
مهمترين عامل موفقيت در زندگي زناشويي ،رشد عاطفي و فكري است .البته واضح است كه درجه رشد عاطفي و فكري تنها
بستگي به سن ندارد ،بلكه سن رواني ،اجتماعي و عاطفي و سن جسماني همه از عوامل موثر روشنفكري است .اگر اين عوامل
فراهم باشد ،بهترين سن براي ازدواج  25سالگي براي مرد و  22سالگي براي زن است .در اين سن يك فرد عادي به اندازه
كافي رشد و ثبات فكري و عاطفي دارد و امكان تغيير ناگهاني در رفتار او كم است ،اگر چه در اين سن عادات مختلف در فرد
به صورت محكمي در آمده ،ولي هنوز قابليت تطبيق و سازش در او موجود است .البته بايد اضافه كرد كه اين سن را تنها از
لحاظ كلي انتخاب كرديم ،بدين معني كه خيلي ازدواجهاي مقرون به خوشبختي وجود دارد كه زن و مرد در موقع ازدواج
بسيار مسن تر يا جوان تر از سن مذكور بوده اند .رشد جسماني نيز عامل مهمي در آمادگي براي ازدواج است .اگر چه در
اجتماع كنوني ما ازدواج معموال بعد از بلوغ صورت مي گيرد ،معهذا بايد گفت كه روان شناسان ،زناشويي كودكان تازه بالغ را
كه آمادگي وارد شدن به زندگي پر مسئوليت زناشويي را ندارد ،صالح نمي بينند (حسيني بيرجندي.)1391،از جمله داليل
معقول و منطقي مطالعه بر روي جزئيات رضايت زناشويي ،درک محوريت آن در سالمت خانواده و اشخاص ،اهميت آن براي
جامعه ،در حالتي كه ازدواجهاي موفق شكل ميگيرد ،دست كشيدن از جرم و نياز به گسترش مداخالت تجربي براي زوجين به
منظور جلوگيري يا كم كردن فشارهاي زناشويي و طالق است .طالق از پديدههاي آسيبزا است كه با رضايت زناشويي رابطة
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نزديك و تنگاتنگ دارد ،طبق خبرنامة آماري سازمان ثبت احوال طالق در ايران در پنج سال گذشته رشدي صعودي داشته و
در شش ماهة اول سال  89نسبت به مدت مشابه در سال قبل  %6/2افزايش داشته است .بر اساس اعالم اين سازمان در شش
ماهة نخست همين سال در هر شبانه روز به طور متوسط  354واقعه طالق ثبت شده است .بدين ترتيب ،ميتوان گفت كه
پديدة طالق در ايران از  %9به  %14افزايش يافته است .در واقع فقدان يا كاهش احساس رضايتمندي زناشويي ،خود ميتواند
سبب ايجاد محركي براي تصميم به جدايي و طالق شود كه آثار مخرب و مهلك آن نيز بر كسي پوشيده نيست (تبريزي،
 .)1395باتوجه به مباحث باال ميتوان گفت اجراي پژوهشهايي از اين دست براي شناسايي دقيقتر علل طالق و در نقطة
مقابل آن رضايتمندي از زندگي زناشويي در كشور از اهميت زيادي بهرهمند است .زيرا بر اساس يافتههاي حاصل از اين قبيل
پژوهشها ،ازيك سو ،هزينهها و مشكالت مادي و رواني ناشي از اختالفات خانوادگي و پديدة طالق را كاهش داد و از سوي
ديگر ،با افزايش معرفت و شناخت به ويژه يافتههاي حاصل از پژوهشهاي كاربردي ،پيشنهادات مناسبي براي سياست گذاريها
و برنامهريزيهاي كالن اجرايي ارائه كرد تا بنيانهاي خانواده استحكام بيشتري پيدا كند.
براي انجام هر پژوهشي بايد از پژوهشهاي پيشين و دستاوردهاي آن آگاه بود ،پژوهشهاي پيشين در حكم پشتوانهاي براي
انجامدادن پژوهشهاي جديد هستند و ضمن آنكه ميتوانند الهام دهندة ايدههاي جديد و نو به محقق باشند .ميتوانند باعث
پيشرفت سريع كار ،غنيتر شدن پژوهش و جلوگيري از ابهام و سردرگمي و تكرار شوند.
برخي از پژوهشهاي خارجي به اين نتيجه رسيده اند كه متغيرهاي بعد خانوار ،تعداد فرزندان ،درآمد و قوميت زوجين با ميزان
رضايت آنها از زندگي زناشويي رابطة معنادار دارد .يافتههاي پژوهشها ديگر حاكي از وجود رابطة متغيرهاي همساني پايگاه
اجتماعي-اقتصادي ،ه مساني سن در زمان ازدواج ،همساني مذهبي ،همساني تحصيالت و طول مدت ازدواج زوجين با ميزان
رضايت آن ها از زندگي زناشويي است .برخي ديگر از تحقيقات انجام شده در باب ميزان رضايت از زندگي زناشويي نشان
ميدهند كه همگوني فرهنگي ،نحوة جامعهپذيري جنسيّتي ،چگونگي توزيع قدرت و ساختار خانواده زوجين و جذّابيت زن با
ميزان رضايت آنها از زندگي زناشويي رابطة معنادار دارد .ضمن اينكه ،يافتههاي اين پژوهش حاكي از رضايت بيشتر مردان در
مقايسه با زنان در خانواده هاي اقتدارگرا است .اين پژوهش دليل اين امر را وجود موقعيت مسلط و برترمرد در چنين
خانوادههايي ميدانند .سرانجام ،گروه ديگري از پژوهشها به اين نتيجه رسيدهاند كه ميزان عشق و عالقه زوجين به يكديگر،
ارزش هاي مشترک ،طول مدت ازدواج ،تعهد ،وفاداري و احترام به روابط زناشويي ،حمايت و پشتيباني زوجين از همديگر ،ايمان
و اعتقادات مذهبي محكم زوجين با ميزان رضايت آنها از زندگي زناشويي رابطة معنادار دارد (بخشنده.)1396،در پژوهشهاي
انجام شده در باب ميزان رضايت از زندگي زناشويي در داخل ،برخي به اين نتيجه رسيدهاند كه وضعيت اشتغال زن (خانهدار يا
شاغل بودن) ،ميزان تحصيالت زنان شاغل و خانهدار در زندگي زناشويي ،همساني تحصيالت زوجين ،طول مدت ازدواج ،داشتن
آشنايي قبل از ازدواج ،سرمايه و امكانات اقتصادي ،وجود رضايت و موافقت والدين و ازدواج فاميلي با ميزان رضايت از زندگي
زناشويي رابطة معنادار دارند .دسته ديگري از پژوهشهاي داخلي حاكي از آن هستند كه ميزان عشق و عالقه زوجين به
يكديگر ،ميزان احترام زوجين به همديگر ،سرماية اجتماعي خانواده ،تفاهم در اعتقادات و باورهاي مذهبي و ميزان ارتباطات
كمي در درون و بيرون از خانواده با ميزان رضايت از زندگي زناشويي رابطة معنادار دارد .سرانجام در پژوهش ديگري اين نتيجه
به دست آمد كه بين باورهاي غلط و غيرمنطقي زوجين و ميزان رضايت آنها از زندگي زناشويي رابطة معنادار وجود دارد
(انتظاري.)1394،
نتايج نشان داد بين الگوهاي همسر گزيني با كيفيت زنددگي زوجدين رابطده مثبدت و معندي داري وجدود دارد .بده
عبارت ديگر ،هر چه الگوهاي همسر گزيني منابستر تر باشد به همدان انددازه زوجدين از كيفيدت زنددگي بدااليي برخدوردار
خواهد بود .در تبيين اين يافته ها ميتوان گفت كه نقش بسيار پر رنگدي كده سدالها ازدواج در تمدام ابعداد
زندگي انسانها ايفا مي كند ،ذهن را به سمت تفكر هدر چده بيشدتر در مدورد چگدونگي انتخداب و تصدميم
گيري سوق م ي دهد ازدواج تعهدي است كه افراد در بزرگسالي قبول مي كنندد و بده عندوان مهمتدرين و
مدترين نهاد اجتماعي و مكاني براي رشد و پرورش عاطفي پسدران همدواره مدد نظدر بدوده اسدت ازدواج،
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اولين و مهمترين مرحله در س ب ك زندگي خانوادگي است كده در آن انتخداب همسدر صدورت مدي گيدرد و
موفقيت در ديگر مراحت زندگي به موفقيت در اين مرحله بستگي دارد ( رشيد پور  .) 1392 ،انتخاب همسدر
يكي از مهم ترين انتخاب هاي زندگي هر فرد است كه مي تواند مسير زندگي او را تغيير بدهد و سرنوشدت
سالهاي بعدي زندگي را به شكل ديگري رقم بزند .اما مالک هايي كه دختران و پسران بدرا ي گدرفتن ايدن
تصميم دارند با هم تفاوت دارد .مالک هاي انتخاب پسران و دختران ،حاكي از آ ن است كده بدراي پسدران
مال ک هاي جذابيت عشقي متقابل ،سالمتي خوب ،فراهم كننده موقعيت نشاط انگيز ،شخصيت قابدل اتكدا،
ثبات هيجاني و پختگي عاطفي بيشترين اهميت را دارد و مالكهاي زمينه تحصديلي مشدابه ،آيندده مدالي
خوب ،تشابه در عقايد سياسي ،تشابه مذهبي ،دسدت پخت خدوب ،خانده دار بدودن ،كوشدايي و ارتقداجويي
كمترين اهميت را دارد  .براي دختران ،شخصيت قابدل اتكدا ،ثبدات هيجداني و پختگدي عداطفي ،موقعيدت
اجتماعي خوب ،اهل فرزند و خدانواده داري ،فدراهم كنندده موقعيدت نشداط انگيز و اهدل معاشدرت بدودن،
مهم ترين مالک ها و دست پخت خوب و خانه دار بودن ،خوش قيافه بودن ،زمينده تحصديلي مشدابه ،تشدابه
در عقايد سياسي ،تحصيالت و هوش و تشابه مذهبي كم اهميت ترين مالک ها هستند ( حسيني.) 1389 ،
بر اساس نتايج حاصل مي توان بيان نمود كه ازدواجهاي ي موفق هستند كه در آنها مالكهاي انتخاب همسر به
درستي رعايت شده باشد و طرفين شرايط الزم را براي انتخاب داشته داشته باشند .مالكهداي همسدرگزيني،
ادراكاتي در مورد ويژگيهايي هستند كه از يك معشوقه خيالي يا همسر بالقوه ،مطالبه ميشوند وتعداد زيادي
از اين ادراكات به صورت واضحي با هيجانات در ارتباط هستند .اطالعات كدافي در مدورد نقدش هدا و وظدايف
خود در زندگي مشترک به شروع يك زندگي موفق ،كمك مي كند  .آگاهي زوجين از آنچده باعدث تحكديم يدا
تخريب ارتباط در زندگي زناشويي مي شدود ،بده موفقيدت آندان در زنددگي مشدترک كمدك مدي كندد .روان
شناسان د ر رابطه با مالک هاي انتخاب همسر بيان نموده اند كه در انتخاب همسر ايده هاي مختلفدي مطدرح
مي باشند كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود .بديهي است افدزايش آگداهي زوجدين در شدرف
ازدواج از ايده هاي رايج در انتخاب همسر تا حدود زيادي مي تواند در انتخاب مناسب زوج آيندده و تحكديم
و بفاي بنيان خانواده تاثيرگذار باشد ( علي اكبري.) 1396 ،
 ايده تصادفي بودن :براساس اين نظريه هيچگونه قدانوني در زمينده انتخداب همسدر وجدود نددارد  .انتخدابشريك زندگي مانند ساير تصميمات مهم زندگي فقط بصورت تصادفي از بين يك مجموعه محدود از افراد كه
عمومأ شبيه به خود فرد هستند ،صورت مي گيرد.
 ايده همتا همسري :بر اساس اين ايده ،انتخاب همسر بيشتر از آنچه كه به صورت تصادفي انتظدار مدي رود،در بين زوج ها يي رخ مي دهد كه از لحاظ جسمي و رواني به يكديگر شدبيه هسدتند .در واقدع مدردم تمايدل
دارند كساني را به عنوان هم سر برگزينند كه با آنها همسان باشند .پژوهشها نشان داده اند كه همساني مدثال
در تحصيالت به معني تشابه در نگر ش ها ،ارزش ها و عقايد كسداني اسدت كده در تحصديالت ،هدوش و ديدن
مشابه اندو تمايل ويژه در رو ابط پايدار به خصوص ازدواج دارند.
 ايده تكميل كنندگي :مطابق اين نظر يه هر شخصي همسري را انتخاب مي نمايدد كده بتواندد نيازهداي او راجبران و تكميل كننده نقصهاي او باشد  .مدافعان اين نظريه عقيده دارند ،اين نه شباهت و همساني ،بلكه بي
شباهتي و ناهمساني و به ويژه صفات تكميل كننده است كه افراد را به وصلت با ديگري وا مدي دارد و شدايد
به اين دليل است كه افراد برون گرا و درون گرا ،سلطه پذير و سلطه گدرا ،وابسدته و مراقبدت كنندده جدذب
يكديگر مي شوند تا نيازهاي مكمل خود را ارضا كنند .اگرچه زندگي زناشويي سعادتمندانه فقط تدا انددازه اي
مربوط به رابطه جنسي است ،ولي اين رابطه ممكن است از مهم ترين علل خوش بختي يا عدم خوشدبختي در
زندگي زناشويي باشد  .زيرا اگر اين رابطده قدانع كنندده نباشدد ممكدن اسدت منجدر بده احسداس محروميدت،
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ناكامي ،به خطر افتادن سالمت روان و بدنبال آن فروپاشي بنياد خانواده شود .مشدكل عمدده اي كده جامعده
امروز با آن روبه رو است عدم آگاهي كافي ،فقدان درک ص حيح و اصولي از چگونگي مسائل جنسدي ،خجالدت
از صحبت كردن درباره مسائل جنسي ،وجود نگرش ها و اعتقادات نادرسدت نسدبت بده ايدن موضدوع در بدين
خانواده ها و مخصوصأ تازه ازدواج كرده ها مي باشد كه از علل موثر در بروز مشكالت جنسي مدي باشدد كده
پيامد آن به تباهي كشيدن بسياري از خانواده هاست  .در اين راس تا مطالعاتي وجود دارد كه نشان مدي دهدد
نياز به آموزش روشهاي پيشگيري از بارداري و روابط سدالم زناشدويي در دوران عقدد يكدي از نيازهداي مهدم
بهداشت باروري جوانان ايراني مي باشد .بديهي است كه آمدوزش جنسدي يدك فرآيندد طدوالني اسدت كده از
طريق آن افراد اطالعات و دانش الزم در م ورد مسدائل جنسدي را بدسدت مدي آورندد و نگدرش هدا و عقايدد و
ارزش هاي خود را تشكيل مي دهند .براي نيل به اين مهدم شايسدته اسدت ضدمن مشدخص نمدودن سداختار
فرهنگي د اجتماعي مسائل جنسي و بدا توجده بده ارزش هداي فرهنگدي ،اجتمداعي و مدذهبي حداكم برجامعده،
تعريف صحيحي از آموزش هاي جنسي در سطوح مختلف ارائده نمداييم .در مقدام اجدراي ايدن آمدوزه هدا نيدز
شايسته است با توجه به شان و حرمت حريم خصوصي افراد و حساسيت موضوع مشداوره جنسدي بدا در نظدر
گرفتن موانع و مشوقهاي موثر در ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي بهداشت باروري و جنسي ،آموزش هداي
مدون و منظمي را به اجرا گذاريم .اولويتها و معيارهاي همسر گزيني ،ادراكاتي در مورد صفات يا ويژگيهايي
هستند كه از يك معشوق خيالي تا همسر بالقوه ،مطالبه مي شوند و تعداد زيادي از اين ادراكات به صورت وا
ض حي با هيجانها در ارتباط هستند  .شك ل گيري اين معيارها امري نيست كه به طور ناگها ني در فرد به وجود
بيايد ،بلكه همه آنها نتيجه رشد يك سلسله فرآينددهاي شدناختي ،عقالندي ،اجتمداعي و روانتدي فدرد اسدت .
طرحواره هاي باثبات ذهني ،يكي از تعيين كننده هاي دروني اي هستند كه نقش بسديار مهمدي در انتخداب
همسر و نيز راهبردهاي مقابله اي در رابطه عاطفي دارند .
نتايج نشان داد بين تفاوت سني با كيفيت زندگي زوجين رابطه منفي و معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چده تفداوت
سني زوجين كمتر باشد از كيفيت زندگي بيشتري برخوردار خواهند بود .در تبيين نتيجه اين فرضيه مي توان گفت كه بسياري
از زوجهاي جوان به دليل عدم آشنايي و د ر پاره اي از موارد نبود آگاهي كافي درباره نحوه برخورد با روابط عداطفي و زناشدويي
بين همسران ،با مشكالتي مواجه هستند ،كه متاسفانه اين مشكالت در برخي از موارد تبديل به بحران هاي خانوادگي مي گدرد
كه آثار آن در معضالتي همچون افزايش آمار طالق در جامعه ،تنوع طلبي جنسي و ....قابل مشاهده مي باشدد .كيفيدت زنددگي
بخش مهم زندگي هر زوج است و هر گونه عاملي كه به اين رابطه آسيب برساند ،مي تواند كانون خانواده را تا به مدرز فروپاشدي
نيز پيش ببرد .اختالف سني زياد چه از طرف مرد و چه از طرف زن ،يكي از همين مولفه هاست .تفاوت سني زيداد ميدان زن و
شوهر ،مسبب بروز برخي از مشكالت جدي در روابط جنسي و ارضاي زوجين است .عدم بداروري ،خياندت ،روابدط فرازناشدويي،
طالق عاطفي ،ناهماهنگي والدين در اصول تربيتي فرزندان ،دلسردي و نااميدي ،احساس افسردگي و  ...از مهمتدرين پيامددهاي
منفي اين واقعه است .اختالف سني در برخي مواقع حالت" شكاف نسلي" به خود مي گيرد و براي زوجين كه بيش از يك دهه
با يكديگر فاصله سني دارند ،مخاطرات زيادي به همراه دارد .ثبات و پختگي عاطفي ،ويژگي هاي شخصيتي ،اخالقي و جسمي و
حركت بر روي خط ثابتي از مديريت هيجاني يكي از طرفين در مقابل ناپختگي و بدي تجربگدي هداي طدرف مقابدل ،مهمتدرين
عاملي است كه كفه ترازوي ارتباط را در بيشتر ابعاد زندگي زناشويي تحت الشدعاع قدرار داده و ندامتوازن مدي سدازد (تبريدزي،
 .)1395امروزه ازدواجهايي كه در آن زوجها همسال هستند و يا ازدواجهايي كه در آن زن بزرگتر از مرد است ،بيشدتر از قبدل
ديده ميشود .اگر چه ازدواج با فردي جوانتر از خود در ابتدا ميتواند جالب و هيجانانگيز باشد ،امدا اخدتالف سدني زيداد بدين
زوجين با كاهش رضايت زناشويي در طول زمان مرتبط است .گر تفاوت سني ميان زن و مرد سه تا چهار سال باشد ،از يك حد
معمولي برخوردار است .الب ته اين مورد بستگي به اين دارد كه چقدر زن و مرد بتوانند اين فاصله و تفاوت سني در ازدواج را باور
داشته باشند؛ در واقع اين مسئله را نمي توان به همه تعميم داد و به اين معنا نيست كه همه كساني كه چندين اخدتالف سدني
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دارند ،زندگي خوبي هم دارند .هر چه فاصله سني زوجين كمتر باشد ،احتمال تفاهم بيشتر است ،چراكه دو نفر با تفداوت سدني
زياد در دو مرحله متفاوت از زندگي هستند و نيازها و خصوصيات آنها متفاوت است .فاصله سني از  10سال به بداال بده دليدل
اينكه تفاوت زماني و يك دهه فاصله زندگي كردن بدين دو فدرد وجدود دارد ،مشدكالتي بدراي هدر دو زوج بده وجدود مديآورد.
مشكالتي چون عدم درک صحيح و متقابل ،برآورده نشدن انتظارات دو طرف بعدد از مددتي و بيحوصدلهگي فدرد بزرگتدر ،بده
خصوص احساس پشيماني و بروز مشكالت بيشتر از مواردي است كه بين زوجها با فاصله سني زياد ديدده ميشدود) بخشدنده،
.)1396همچنين يكي از م عيارهاي انتخاب همسر ،هماهنگي و تناسب بين زوجين از نظر فاصله سني است .به هر حال افدرادي
كه در محدوده سني نزديك هم باشند ،تجربهها و خاطرههاي يكساني دارند و پيشزمينه فرهنگدي مشدابهي بدراي درک كدردن
هم خواهند داشت .از اين رو ،يكي از مهمترين معيارهاي انتخاب همسر هماهنگي و تناسب بدين زوجدين از نظدر فاصدله سدني
است .در چنين موردي نبايد فريب احساساتمان را بخوريم ،گاهي اوقات ممكن است احسداس كنديم كده بده خداطر ازدواج بدا
شخص خاص (كسي كه فاصله سني زيادي با ما دارد) حاضر هستيم كه از نيازها و تمايالت خود بگذريد اما وقتدي جدذابيتها و
اتفاقات هيجانانگيز ابتداي آشنايي بگذرد و در رابطهاي باشيم كه در آن از تمايالت خود گذشدتهايم ،بده مدرور زمدان احسداس
دلخوري و ناراحتي بيشتري خواهيم كرد .درست است كه تفاوت سني باال هميشده مطلدوب نيسدت ،امدا عوامدل مختلفدي روي
رضايت زناشويي يك زوج تأثير ميگذارد .ب راي مثال ممكن است زوجي كه با وجود تفاوت سني زيداد ،شدباهتهاي شخصديتي
زيادي با يكديگر دارند و يا به پختگي و رشد فردي قابل توجهي رسيدهاند ،بتوانند در كنار هم خوشحال و راضي زنددگي كنندد.
بنابراين بايد به بررسي دقيق بقيه ويژگيهاي فرد مقابل نيز بپردازيم و از خود بپرسيم كه آيا با وجود تفاوت سني ،ميتدوانم بده
تصميمهايش اعتماد كنم؟ آيا ميتوانم در سختيهايي كه ممكن است پيش بيايد ،روي كمك و قضاوتش درباره مسائل حسداب
كنم؟ آيا به ديدگاههايش احترام ميگذارم و يا آنها را عقب افتاده و كودكانه ميدانم؟ در چنين شرايطي ،به خصوص وقتي كده
نگران اختالف سني با همسرمان هستيم ،مشاوره پيش از ازدواج ميتواند بسيار مؤثر و راهگشا باشد.اختالف سدني بداالي ميدان
زوجين در بسياري از مسائل خانوادگي بخصوص مسائل زناشويي و روابط جنسي زوج تاثيرگذار اسدت ،مدثال يكدي از مشدكالت،
يائسگي زنانه و يائسگي مردانه است .معموال هورمونهاي زنانه در حدود  40تا  50سالگي و هورمونهاي مردانه بعد از  50سالگي
به حداقل مي رسد و فرد را با پديده اي به نام يائسگي مواجه مي كند ،حال اگر زني بيش از ده سال با همسر خود تفاوت سدني
داشته باشد ،مواجهه با پيامدهاي اين امر ،اجتناب ناپذير خواهد بود ،چه بسا زن هنوز جدوان و در اوج هيجدان جنسدي خدويش
است ،در حالي كه همسرش توانايي برقراري رابطه جنسي نداشته و يا قادر نيست روابط جنسي متعددي با همسر خدود داشدته
باشد ،اگر چه عكس اين موضوع هم صادق است ،اختالف سني معكوس و بزرگتر بودن زن از مرد نيز ،برقراري رابطده زناشدويي
زوج را به دليل تغييرات فيزيولوژيكي رخ داده در بدن زن ،دچار مشكل مي كند .تفداوت انتظدارات ،عددم پدذيرش و نداتواني در
اجابت نيازها باعث بروز مصائبي در خصوصي ترين رابطه بين زن و مرد مي شود.
منابع فارسی
ابراهيمي ،عليرضا .)1391( .بررسي اثربخشي برنامه عملي آموزشهاي مهارت راهبردهاي مقابلهاي مسئله مدار بر افزايش
كيفيت زندگي و كاهش استرس بيماران مبتال به آسم مراجعين به كلينيكهاي درماني تهران .پاياننامه كارشناسي ارشد
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افضلي گروه ،صولت .)1395( .مقايسه و بررسي رابطه كيفيت زندگي و خشنودي شغلي بر روي  50نفر از معلمان مرد شهر قم
و همسرانشان با كنترل سن و طول مدت ازدواج .پاياننامه كارشناسي ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
اكرميان ،فهيمه .)1391( .مقايسه مالكهاي همسرگزيني در افراد با ميزان خودمتمايزسازي باال و پايين در كاشان پايان نامه
كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
امان الهي ،عباس ،اصالني ،خاد ،تشكر ،هاجر ،غوابش ،سعاد ،نكوئي ،سميه .)1391( .بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي عاشقانه
و عشق با رضايت زناشويي ،فصلنامه مطالعات روانشناختي اجتماعي زنان ،دوره  ،10شماره  ،3صفحات .85-67
بخشنده ،سميه .) 1396( .بررسي رابطه بين عشق و رضايت زناشويي در دانشجويان زن متأهل ،پاياننامه كارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.
بلوريان ( ) 1397به بررسي اختالل عملكرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي
درماني شهر سبزوار ،پايان نامةكارشناسي ارشدروانشناسي .نيشابور ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات واحد نيشابور.
پاک گهر ،مينو .)1387( .تأثير مشاوره بر رضايت جنسي زنان نابارور .مجله حيات ،دوره  ،14شماره .21-30 ،1
پرنده ،اكرم ،سيرتي نير ،مسعود ،خاقاني زاده ،مرتضي ،كريمي زارچي ،علياكبر  .)1391(.تأثير آموزش حل تعارض بر كيفيت
زندگي همسران جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه ،فصلنامه اصول بهداشت رواني ،سال هشتم ،شماره سي و سوم
و سي و چهارم ،صفحه .78-67
تبريزي ،سميرا ( .)1395مقايسه كمي و كيفي رضايت زناشويي در بين معلمين .پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد ،دانشگاه
الزهرا.
توكل ،زينب .ميرمواليي ،سيده طاهره .مؤمني موحد ،زهره .منصوري ،آسيه ( .)1395بررسي ارتباط عملكرد جنسي با
رضايت جنسي در زنان مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران .مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي
همدان ،دوره نوزدهم ،شماره .2
ثنايي ،حسن .)1389( .مقياسهاي سنجش خانواده و ازدواج تهران انتشارات رشد.
جمالي ،طيبه ( .)1395مقايسه كيفيت زندگي والدين دانش آموزان دختر و پسر عقبمانده ذهني آموزش پذير و والدين
كودكان عادي .پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،رشته روانشناسي و آموزش كودكان
استثنايي.
حسيني بيرجندي ،سيدمهدي .)1391( .مشاوره در آستانه ازدواج ،چاپ اول ،تهران :انتشارات آواي نور
درويش پور كاخكي ،علي .)1389( .كيفيت زندگي و ابزار اندازهگيري سازمان بهداشت جهاني .نشریه كيفيت زندگي-25 ،2،
22
دهكردي ،مرتضي .)1396( .بررسي ارتباط كيفيت زندگي و استرس ادراکشده بيماران مبتال به آسم تهران .پاياننامه
كارشناسي ارشد رشته آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران.
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دوستداري تيله نويي ،تيمور .)1392( .رابطه سبكهاي دلبستگي با صميميت و سازگاري زناشويي در زوجين فرهنگي،
پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود ،منتشره شده ،دانشكده علوم انساني.
رشيد پور ،مجيد ( )1392مراحل ازدواج ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات بدر
زادهوش ،سميه .)1387( .بررسي مقايسه اثربخشي گروهدرماني شناختي -رفتاري ،مذهبي و گروهدرماني شناختي-رفتاري
كالسيك بر روابط و رضايت زناشويي بانوان ،پاياننامه كارشناسي ارشد روانشناسي ،منتشر شده ،دانشگاه اصفهان ،دانشكده
روانشناسي
سليمانيان ،علياكبر .) 1389( .بررسي تأثير تفكرات غيرمنطقي براساس رويكرد شناختي بر نارضايتي زناشويي .پاياننامه
كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه تربيتمعلم تهران.
شاكريان ،رضا .)1392( .بررسي و مقايسهي حماي ت خانواده و ارتباط با كيفيت زندگي و بهبود عالئم آسم دانشجويان مبتال به
آسم دانشگاه آزاد سنندج .پاياننامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد سنندج.
شيري ،زهرا .)1389( .مهارت حل تعارض براي همسران ،ناشر :سازمان بهزيستي كشور.
شيرين پور ،مجيد .)1391( .بررسي رابطه سبكهاي مقابله اي و كيفيت زندگي با رضايت زناشويي افراد مبتال به آسم اهواز.
پاياننامه كارشناسي ارشد مشاوره و خانواده دانشگاه شهيد چمران اهواز.
علي اكبري ،مهناز .)1386( .بررسي مقايسه اي مالک هاي همسر گزيني در دختران جوان شهر اهواز ،دانشور رفتار .دوره .14
شماره  ،25صفحه  75تا صفحه 83
گدايلو ،نايلين ( .)1389مقايسه كيفيت زندگي و رضايت زناشويي در اوليا دانش آموزان جانباز و عادي پاياننامه مقطع
كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
گرين ،برگ .)2008( .بازسازي روابط زناشويي ،ترجمه انتظاري ،مهرداد .)1387( .نشر بدرقه جاويدان ،تهران.
گلدنبرگ ،گلدنبرگ .)2003( .خانوادهدرماني ،ترجمه حميدرضا حسين شاهي براوتي ،)1385( .تهران :روان.
محسني ،مختار ،محسن زاده ،فرشاد .)1382( .سبكهاي دلبستگي ،فرايندهاي تعامل زناشويي و رضايت زناشويي :مدل
معادالت ساختاري (برازش مدل خانوادهدرماني) ،فصلنامه مشاوره و رواندرماني خانواده .سال دوم شماره  ،3صص -288
.306
محمدي آريا ،عليرضا ،قربان زاده ،فاطمه ،قهاري ،شهربانو ،باغداساريانس ،آنيتا ،روستايي ،امين .)1392( .بررسي رابطه بين
ويژگيهاي شخصيتي و اجزا عشق با رضايت زناشويي ،پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي ،دوره  ،3شماره  ،9صفحات -95
.110
محمدي ،شهناز .)1385( .ارتباط سازگاري زناشويي و تنيدگي ناشي از ناباوري در زمان مراجعهكننده به مركز درمان
ناباروري .فصلنامهي باروري و ناباروري ،صص .26-39
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محمديون ،مينا ( .)1395بررسي رابطه بين رابطه كيفيت زندگي با توافق پذيري در دانشجويان شاهد و مقايسه آن با
دانشجويان غير شاهد در دانشگاه دولتي گرگان ،پاياننامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
گرگان
مهدوي ،محمد صادق .)1389( .بررسي تطبيقي تغييرات ازدواج ،تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
مرادي ،فاطمه .)1395( .رابطه ويژگيهاي شخصيتي و نگرش مذهبي با رضايتمندي زناشويي در دانشجويان زن متأهل
رشتههاي روانشناسي و زبان انگليسي دانشگاه رودهن ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،روانشناسي عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي
رودهن.
مشاک ،رويا ،سحر صفرزاده .)1389( .مقايسه مؤلفههاي عشق (صميميت ،هوس و تعهد) و رضايت زناشويي دانشجويان زن
و مرد ،اولين همايش ملي بهداشت خانواده و اصالح شيوه زندگي ،اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.
مصلحتي ،حسين .)1389( .ازدواج و ازدواج درماني ،تهران :نشر البرز
مهدوي ،زهرا .)1389( .بررسي رابطه بين كيفيت زندگي و ويژگيهاي شخصيتي آسيبهاي اجتماعي نوجوانان در خانوادههاي
تك والديني تهران ،پاياننامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال.
مهدويان ،فاطمه .) 1386( .بررسي تأثير آموزش و ارتباط بر رضايتمندي زناشويي و سالمت رواني ،پاياننامه كارشناسي ارشد،
انستيتو روانپزشكي تهران.
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