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 در زوجین شهرستان فیروزآباد بررسی رابطه بین سبک زندگی با رضایت زناشویی

 

 لیال صیامی دکترعلی عدالتی، ، پروانه دودمان هاجرصفری،

 

 تهران، ایران  3993-19391دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور صندوق پستی، 
Email: fdoodman@gmail.com 

 
 چکیده

 .این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک زندگی و رضایت زناشویی در زوجین شهرستان فیروزآباد انجام گرفت

 111آنها جامعه آماری شامل کلیه زوجین شهرستان فیروز آباد بودند که از میان . پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود

از دو پرسشنامه به نامهای سبک زندگی میلر و اسمیت و پرسشنامه . نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند

نتایج نشان داد بین سبک زندگی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود . استفاده شد( 1999)رضایت زناشویی اینتریچ 

و . ان درآمد، سطح تحصیالت، ارتباط مثبت و معناداری داشت اما با سن رابطه نداشتهمچنین رضایت زناشویی با میز. دارد

میانگین مردان در رضایت زناشویی بیشتر از . همچنین تفاوت معناداری بین رضایت زناشویی مردان و زنان وجود داشت 

 .زنان بود و بین سبک زندگی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود نداشت

 

 مقدمه
یت زناشویی میزان عالقمندی زوجین به یکدیگر و نگرش مثبت به متاهل بودن است که به عواملی از جمله مسائل رضا

مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندپروری،  ،شخصیتی، ارتباط، مسائل شخصیتی، حل تعارض

رضایت زناشویی را می توان  (1393نی و همکاران، داپورمی)نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی وابسته است 

احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر زمانی که تمام جوانب ازدواجشان را در نظر می 

رضایت زناشویی از انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است و وضعیت فرد در روابط زناشویی حاصل می . گیرند، دانست

وینچ، )و در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند شود 

0111 .) 

برخی از مهم ترین آن ها خصوصیات شخصیت، سبک های ارتباطی و . رضایت زناشویی می تواند از عوامل مختلف اثر پذیرد

در این میان سبک زندگی نیز به عنوان ( 1990کاستا و مک کری، )انگیزشی فرد هستند که طی زمان ثابت فرض شده اند 

بحث های اولیه در مورد سبک زندگی در درجه اول بر تغذیه، . شاخصی از سالمت  بر رضایت زناشویی تاثیر می گذارد

تغییر کرده ورزش، سیگار و استفاده از الکل متمرکز بود، در صورتی که امروز درک سبک زندگی و رابطه آن با سالمتی 

ارتقا سالمت نیازمند یک رویکرد چند بعدی می باشد که شامل فعالیت های آموزشی و ( 0111لیونز و النجیل، )است 

 (0112ماکوی، طوفان و ولپ، )ترویج برخی تغیییرات رفتاری و مرتبط با سبک زندگی است 

سازمان . ار شخصی خود را نشان می دهددسبک زندگی الگوی زندگی فرد است که در فعالیت ها ، دلبستگی ها و افک

بهداشت جهانی سبک زندگی را الگوهای مشخص و قابل تعریف رفتاری می داند که از تعامل بین ویژگی های شخصی، 
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منصوریان، قربانی و سلیمانی، ) روابط اجتماعی، شرایط محیطی و موقعیت های اجتماعی و اقتصادی حاصل می شود

خالدی، )رونی و مذهب از مولفه ای سبک زندگی می تواند از عوامل تاثیر گذار بر ازدواج باشد ارتباط، عوامل بی(.1399

 (.1393موتابی، پورابراهیم و باقریان، 

سبک زندگی هدف فرد، . سبک زندگی اصطالحی است که آدلر برای اشاره به حال و هوای زندگی فرد به کار می برد

آدلر سبک زندگی فرد را بیش از هر . یگران و نگرش فرد به دنیا را شامل می شودخودپنداره، احساس های فرد نسبت به د

چیز خالقیتی می داند که حاصل کنار آمدن با محدودیت ها، موانع تضادها و بحران های است که فرد در مسیر پیشرفت به 

 (.1393؛ به نقل از پورمیدانی و همکاران، 1399فیست و فیست، )سوی آرمانش بروز می دهد 

در تحقیقی بر روی زوجین جوان نشان دادند که سبک زندگی بر روی رضایتمندی ( 1393)پورمیدانی، نوری و شفتی 

نشان دادند که بین معنای زندگی و رضایت مندی زناشویی رابطه ( 1393)همچنین گواهی جهان . زناشویی تاثیر می گذارد

 .  مثبت و معناداری وجود دارد

 یشتر از افرادیبودند ب ییزناشو یتینارضا یکه دارا یدرافراد یرمنطقیزان تفکرات غینشان داد م( 1333)ان یمانیسل

با داشتن فلسفه  ییزناشو یت از زندگین رضایکه رابطه ب یقیدر تحق( 1992)کاسلو  .بودند ییت زناشویرضا یبودکه دارا

با  یفلسفه درزندگ داشتن. پژوهش قرار گرفته بود مورد ییزناشو یموفق و ناموفق زندگ ین دو گروه زوجهایدرب یدرزندگ

هم چنین مشخص شده است که عوامل مرتبط با فشار روانی و راه های مدیریت  .مرتبط شناخته شد ییزناشو یرضامند

بر مشکالت جنسی و میزان رضایت زناشویی موثر است، به نحوی که افرادی که از ( از مولفه های سبک زندگی ) استرس 

و 0111یو، کیم و سوی، ال) را های مسئله مدار استفاده می کنند به میزان قابل توجهی از رضایت بیشتری برخوردارند

اسماعیل پور، )همچنین میزان رضایت زناشویی بر اساس مهارت های ارتباطی قابل پیش بینی می باشد ( 0111محمودی، 

نشان دادند انجام فعالیت های ورزشی و داشتن سبک زندگی فعال ( 0112)ماکوی و همکاران (1390خواجه و مهدوی، 

                                                                         .     منجر به سالمت بیشتر می شود

 

                                                                                                                                                   روش       

نمونه آماری .  در این شهر ساکن بودند 1390یه زوجین شهرستان فیروزآباد که در سال جامعه آماری پژوهش حاضر کل

                                                                      .                                                                                 نفر مرد  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند 11نفر زن و  11نفر که از این میان  111شامل 

رضایت زناشویی انتریچ میلر و اسمیت و پرسشنامه  زندگی سبک پرسشنامه ي مورد استفاده عبارت بود از

 علوم دانشگاه علمی هیت اعضای ی وسیله به ترجمه باز به روش ترجمه از سبک زندگی پس ی پرسشنامه روایی.(1993)

 بیماری به مبتال بیمار 01 مورد در پایلوت مطالعه یک در آن/  تک تک کرونباخ آلفای پایایی و شده تأیید اصفهان پزشکی

اولسون و همکاران اعتبار این پرسش نامه را با روش ( 1993)  1پرسش نامه رضایت زناشویی اینتریچ.  آمد بدست991 ریه

به کار گرفته (  1333) سوالی اینتریچ که توسط سلیمانیان % 23در این پژوهش از فرم . گزارش کرده اند% 90ضریب آلفا  

 .بدست آمده استفاده شده است % 91شده و ضریب آلفای آن 

 

                                                 
1
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 یافته ها

 .ی ارائه می شود و سپس سئواالت مطرح می شودفیصتو آماردر این قسمت در ابتدا 

 ازدواج  زمان مدت حسب بر  انیپاسخگو درصد و یفراوان عیتور -1 جدول

 درصد یفراوان طبقات

 19 19 سال3 ریز

 31 31 سال11-9

 9 9 سال00-19

 1 1 شتریب و سال 03

 ٪111 111 جمع
 

 میزان در آمدتوزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب  -0جدول 

 درصد فراوانی طبقات

 11 11 هزار تومان211زیر 

 01 01 هزارتومان911-211

 31 31 هزارتومان1011111-911

 01 01 تومان  و بشتر1011111

 ٪111 111 جمع

 همورد بررسی در افراد مورد مطالع میانگین  و انحراف معیار متغیرهای 3جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 919/3 99/32 زندگیسبک 

 291/3   39/12 رضایت زناشویی

 ؟.با رضایت زناشویی رابطه معناداري وجود دارد سبک زندگیبین آیا :  سوال اول

 و رضایت زناشویی سبک زندگیآزمون همبستگی پیرسون  بین  2جدول 
 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر

 111/1* 299/1 و رضایت زناشویی سبک زندگی

 

بر اساس یافته  . و رضایت زناشویی را نشان  می دهد سبک زندگی، نتایج آزمون  همبستگی پیرسون  بین متغیر 2جدول 

می توان  نتیجه  گرفت  بین  دو متغیر مذکور   sig=  111/1و سطح معناداری  299/1ها و با توجه  به  ضریب همبستگی 

 .بنابراین  سوال  فوق تایید می شود. داردوجود  p< 0/01رابطه  معناداری در سطح کمتر از 

 ؟.آیا بین  سن و رضایت  زناشویی رابطه  معناداري وجود دارد: سوال  دوم
 همبستگی پیرسون  بین  سن  و رضایت  زناشویی -1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر

 333/1 191/1 سن
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. بین سن  و رضایت  زناشویی را نشان  می دهدمندرجات  جدول فوق نتایج  آزمون  همبستگی پیرسون  

می توان   sig=333/1و سطح  معناداری 191/1بر اساس یافته ها  و با  توجه  به ضریب همبستگی 

 .بنابراین  سوال فوق رد می شود. نتیجه  گرفت  بین دو متغیر مذکور رابطه معناداری  وجود ندارد 

 

 ناشویی رابطه معناداري وجود دارد؟                    و رضایت  ز  آیا بین  میزان تحصیالت: سوال سوم    
 همبستگی پیرسون  بین  رشته تحصیلی  و رضایت  زناشویی -9جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر

 111/1* 111/1 میزان تحصیالت

بر اساس . زناشویی را  نشان می دهدمندرجات  جدول فوق نتایج  همبستگی پیرسون  بین  تحصیالت  همسر و رضایت   

می توان  نتیجه گرفت  بین  متغیر مذکور  sig=111/1و سطح معناداری  111/1یافته ها  و با توجه به  ضریب همبستگی 

 .بنابراین  سوال فوق تایید می شود. وجود دارد p  >11/1رابطه  معناداری در سصح کمتر از 

 
 

    ؟.درآمد و رضایت  زناشویی رابطه  معناداري وجود داردآیا بین  میزان : سوال  چهارم
 همبستگی پیرسون  بین  میزان  درآمد و رضایت  زناشویی -3جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر

 110/1 901/1 میزان  در آمد

بر . زناشویی را نشان می دهدمندرجات  جدول فوق نتایج  آزمون  همبستگی  پیرسون  بین  میزان  در آمد و رضایت  

می توان  نتیجه گرفت  بین  دو  sig=110/1و سطح معناداری  901/1اساس یافته ها  و با توجه به ضریب همبستگی  

 .بنابراین  سوال  فوق تایید می شود. متغیر مذکور رابطه معناداری وجود دارد 

 

 ؟.تفاوت معناداري وجود دارد رضایت زناشوییدر و مردان بین میانگین نمرات  زنان آیا : پنجمسوال 
 

 جنسبر حسب  رضایت زناشوییآزمون  تفاوت  میانگین - 9جدول  

 سطح معناداری درجه آزادی tمقدار انحراف معیار میانگین فراوانی طبقات متغیر

 رضایت 

 زناشویی

 111/1* 992/31 301/2 399/39 90/1 11 مرد

 912/19 33/1 11 زن

میزان  میانگین  ها حاکی است  که  میانگین . را نشان  میدهد جنسبر حسب  رضایت زناشویینتایج  آزمون تفاوت میانگین  فوق  جدول

با مقدار  tتفاوت مشاهده شده  بر اساس آزمون  . شده است( 33/1)بیشتر از مقدار آن  برای زنان ( 90/1) مرداندر  رضایت زناشویی

تفاوت معناداری وجود  رضایت زناشوییاز لحاظ   و مردانبیانگر این است که بین میانگین زنان   sig= 111/1و سطح معناداری  301/2

 .بنابراین سوال فوق تایید می شود. دارد
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 ؟.تفاوت معناداري وجود دارد سبک زندگیدر و مردان بین میانگین نمرات  زنان  آیا :ششمسوال 

 جنسبر حسب  سبک زندگیآزمون  تفاوت  میانگین - 9جدول  

 سطح معناداری درجه آزادی tمقدار انحراف معیار میانگین فراوانی طبقات متغیر

 021/1 091/30 199/1 131/9 13/39 11 مرد سبک زندگی

 131/3 91/33 11 زن

میزان  میانگین  ها حاکی است  که  . را نشان  میدهد جنسبر حسب  سبک زندگی، نتایج  آزمون تفاوت میانگین 9 لجدو

تفاوت مشاهده شده  بر اساس . شده است( 91/33) مردانبیشتر از مقدار آن  برای ( 13/39)در زنان  سبک زندگیمیانگین 

سبک از لحاظ   و مردانبیانگر این است که بین میانگین زنان   sig= 021/1و سطح معناداری  199/1با مقدار  tآزمون  

 .د می شودربنابراین سوال فوق . داردنتفاوت معناداری وجود  زندگی

 

 نتیجه گیري و بحث

 انجام 1390 سال در فیروزآباد شهر زوجین بین در رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی تعیین هدف با پژوهش این

که این نتیجه با نتایج . یافته ها نشان داد که سبک زندگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد گردید

 دانستن گفت  در تبیین این یافته می توان.همسو می باشد( 1399)الماسی و همکاران و ( 1393)پورمیدانی، نوری و شفتی

 و خواب ورزش، برای تغذیه، مناسب های انتخاب شیوه آن متعاقب و زندگی مرحلة هر از گذر برای زندگی مناسب، سبک

 موجب و سازد می ایمن زیادی حدود واجتماعی تا روانی های آسیب مقابل در را عوامل، زوجین استراحت و دیگر

 .آنها در زندگی زناشویی می گردد روابط استحکام

 این یافته با پژوهشهای. تحصیالت زوجین بود یافته دیگر این پژوهش ارتباط مثبت بین رضایتمندی زناشویی و
انجام   و همکارانش آقامحمدیان  وهشی که توسطدر پژ. همسو می باشد(1393)و همکارانش  جمالی بنی، (1999)نیومن

گرفت، عامل تحصیلی در کنار عواملی چون عقیدتی، اخالقی، اقتصادی و جنسی، رابطة معناداری با استحکام زندگی 

از سوی دیگر، نبود تحصیالت ویا تفاوت فاحش زوجین از لحاظ تحصیل، زمینة بروز اختالف و حتی .زناشویی نشان دادند

در پژوهش خود دریافتند، سطح تحصیالت  (1393) و همکارانش زاده میراحمدیبرای مثال، . آورد طالق را فراهم می

 . داری کمتر از سایرین بود متقاضیان طالق به طور معنا

                                                                                                                      . مثبت بین رضایتمندی زناشویی با میزان درآمد ارتباط هش عبارت بود ازهمچنین از دیگر یافته های این پژو   

در تببین این سوال می توان گفت که عدم . همخوانی ندارد(  1390)عبداهلل زاده (  1339)این یافته با یافته شبانی حصار

امنیت مالی موجب بی ثباتی زندگی ،ناخشنودی و عدم رضایت از زندگی و ازدواج می شود و همچنین فقر اقتصادی می 

افرادی که خود را فقیر و بی پول قلمداد می کنند،دارای رفتارهای  تواند موجب مشکالتی چون بیماری و بیکاری شود و

  .  نگران کننده در زندگی زناشویی می شوند

این پژوهش عبارت بود از میزان تفاوت در میزان رضایتمندی زناشویی که میانگین رضایت زناشویی در مردان یافته دیگر 

می توان گفت که  یافتهدر تبیین این . همسو می باشد ( 1391)خالویی نتایج پژوهش  با بیشتر از زنان بود که این یافته

با افزایش عالقه و  ،رضایت زناشویی در زنان و مردان تفاوت دارد چرا که ممکن است زنان با ابراز محبت همسرانشان 
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، ایجاد آرامش در خانه  امکانات مالی و رفاهی از زندگی رضایت داشته باشند و بر عکس مردان با کمتر غر زدن همسرانشان

                                                                                                      .احساس رضایت داشته باشند... و 

                                                                                            .      یافته پایانی این پژوهش عبارت بود از اینکه بین سبک زندگی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود نداشت

 . همسو نمی باشد( 1390)که با نتایج پژوهش رضایی و همکاران 

وزش تغییر سبک زندگی به زوجین کمک کرد تا با اصالح سبک مپیشنهاد کاربردی این پژوهش این است که از طریق آ

خود و شناسایی سبک های مخربی که رضایت زناشویی را دچار اختالل می کند و نیز اتخاذ سبک مبتنی بر گرایش زندگی 

اجتماعی تمایالت خودخواهانه خود را کنار گذاشته و روابط خود را بهبود بخشند و باعث غنی سازی زندگی مشترک خود 

 .گردند
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