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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سازگاری زناشویی در بین معلمان دبیرستان
های شهرستان شیروان بود .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این تحقیق
کلیه ی معلّمان دبیرستان های آموزش و پرورش شهرستان شیروان می باشند که در سال تحصیلی
 49-49در این مدارس مشغول تدریس بوده اند؛ که براساس اعالم کارشناسی آموزش متوسطه اداره
آموزش وپرورش شهرستان شیروان تعدادکل این معلّمان  1931نفر می باشد که از این تعداد  479نفر
خانم و 707نفرآقا است .بدین منظور 900نفر (131نفرمرد و 111نفرزن) به روش طبقه ای تصادفی
نسبی از بین معلمان دبیرستان های شیروان انتخاب شدند .برای اندازه گیری هریک ازمتغیرهای پژوهش
از دو پرسشنامه کیفیت زندگی(وارکاسینسکی و کلر  )1996 ،و سازگاری زناشویی(اسپانیر)1474،
استفاده شد.به منظور تعیین رابطه بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی از آزمون پیرسون استفاده
شد .مقدار ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین معلمان برابر با 0/14
می باشد ،این عدد مثبت است .سطح معناداری برای این ضریب همبستگی برابر با  0/000است که از
 0/01کمتر می باشد بنابراین با اطمینان  41درصد می توان گفت رابطه ای معنادار و مستقیم بین
کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی وجود دارد.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،سازگاری زناشویی
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مقدمه
یکی از مهم ترین عواملی که بر بقاء ،دوام و رشد خانواده اثر می گذارد ،روابط سالم ومبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضاء ،به
خصوص زن و شوهر است .سازگاری زناشویی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است (سین ها و
ماکرجک .)1440 ،سازگاری زناشویی بر کیفیت عملکرد والدینی ،طول عمر ،میزان سالمت ،رضایت اززندگی ،میزان احساس
تنهایی ،رشد و تربیت فرزندان ،روابط اجتماعی و گرایش به انحرافات اجتماعی تاثیر دارد( .احمدی ،فتحی آشتیانی و نوابی نژاد،
 .)1939مهمترین عامل پیش بینی کننده بهداشت روانی افرادمتأهل ،روابط با همسر است همسر عنصر اصلی زندگی عاطفی و
اجتماعی فرد است و نداشتن سازگاری زناشویی به توانایی زوجین برای برقراری روابط توأم با رضایت و خشنودی با فرزندان و
همچنین سایر افراد خانواده آسیب می رساند .روابط مطلوب توأم با رضایت در درون خانواده به سازگاری مؤثر افراد در موقعیت
های گوناگون یاری می رساند و از طرف دیگر تعارضات زناشویی ،زمینه آسیب روانی را فراهم می کند (وینج.)1479 ،1
خانواده که نخستین گروه اجتماعی است و به تعبیری شالوده و زیر بنای هر جامعه محسوب می شود اگر دچار مشکالت و
نقصان تزلزلی در شبکه ارتباطی خود گردد ،بدون شک اثرات جبران ناپذیری بر عناصر خود (زن  -شوهر ،فرزندان) و به تبع آن
جامعه خواهد گذاشت ،موردی که در پژوهش های مختلف تائید گردیده است .از سویی با توجه به روند کاهش سازگاری
زناشویی درمیان خانواده خاصه در دهه های اخیر توجه دانشمندان و محققان مرتبط با این پدیده در حوزه های علوم اجتماعی،
روانشناسی ،مشاوره و حقوق را به خود جلب کرده و هر یک بر حسب حیطه علمی خود به سبب شناسی این پدیده پرداخته و
درتحقیقات خود عواملی را برشمرده اند ( جاسبی .) 1930 ،
ازدواج ،نیازمند همکاری ،همدلی ،وحدت ،عالقه ،مهربانی ،بردباری و مسئولیت پذیری است .با شروع ازدواج و ایجاد رابطه
زناشویی ،رضایت زناشویی به متغیری مهم در رابطه با کیفیت ازدواج بدل می شود و نداشتن سازگاری زناشویی به توانایی
زوجین برای برقراری روابط توأم با رضایت و خشنودی با فرزندان و همچنین سایر افراد خانواده آسیب می رساند .روابط مطلوب
توأم با رضایت در درون خانواده به سازگاری مؤثر افراد در موقعیت های گوناگون یاری می رساند و از طرف دیگر تعارضات
زناشویی ،زمینه آسیب روانی را فراهم می کند (وینج .)1479 ،
مطالعات انجام شده در زمینه سازگاری زناشویی نشان می دهد که سازگاری زناشویی تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد که
می توان این عوامل را در دو بعد فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد یکی از این عوامل که هم در زندگی فردی و هم در
زندگی اجتماعی افراد مطرح است شاخص کیفیت زندگی می باشد .کیفیت زندگی عبارت است از برداشت و درک فرد از
وضعیت زندگی خود که در ارتباط با عوامل فرهنگی ،اهداف ،عقاید و باور های او تعیین می شود ( گروه کیفیت زندگی سازمان
جهانی بهداشت ؛  .)1444،1441تعریف کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی شامل توانایی عملکرد و سالمت ،بهزیستی و
وضعیت روحی – روانی فرد است .عالوه بر عوامل ذکر شده عوامل مهم و متعدد دیگری نیز همچون حمایت های اجتماعی و
محیطی در کیفیت زندگی مطرح اند که این شاخص را تحت تاثیر فاکتور هایی قرار می دهند که به زندگی ارزش داده و به
ایجاد تجارب مثبت کمک می کند و برای افراد مختلف معانی متفاوت پیدا می کند (گلینگ .)1443، 9به علت درک متفاوت از
کیفیت زندگی در فرهنگ های مختلف و کاربرد چند گانه آن نمی توان تعریف مشخصی از کیفیت زندگی ارائه داد .تعاریف
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کیفیت زندگی از تعاریف تخصصی مانند سالمت یا توانایی عملکرد در تحقیقات ،تا سطوح پایین تر مثل رضایت متفاوت است.
وضعیت زندگی ،تجارب زندگی و عواملی مانند وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی تعبیرهای مختلفی از کیفیت زندگی هستند.
کیفیت زندگی یک فرد نظر شخصی وی بوده و توسط خود هر فرد تعیین می شود ( بورکهات.)1443 ، 9
خانواده عبارت است از گروه کوچکی که در نتیجه ی هم زیستی یک عده از انسان ها به وجود می آید و این گروه کوچک به
مثابه قسمتی از جامعه خویش شمرده می شود این مجموعه از پدر ،مادر ،کودک یا کودکان تشکیل شده است که همه بخاطر
یک هدف مشترک که منفعت زندگی مشترک ،درد و غم مشترک و خالصه تمامی مزایای زندگی مشترک است ،نیازمند یکجا
زیستن هستند .همچنین اعضای این محیط مشترک را یک رشته نامرئی مهم و مقدس با هم پیوند داده است که از آن با نام
عاطفه و همخوانی یاد می شود .خانه و خانواده مرکزکانونی پاک و منزه است که زندگی دو انسان از جنسیت های مختلف را با
رشته زرین و مقدس ازدواج به هم گره زده است .آنها در زیر چتر مستحکم وفا و صمیمیت با هم چون تن واحد سکنی گزیده
و محیط حیات مشتکر خود را با به وجود آوردن فرزند یا فرزندان ،بیش از پیش تقدس ،گرمی و زیبایی می بخشند.
اگر هریک از زوجین نسبت به مسئولیت ها و وظایف خویش در قبال خانه و خانواده آگاهی کامل داشته باشند و برای حفاظت
از خوشی های خانوادۀ خویش آماده پذیرش زحمات و قربانی ها باشند همچنین اگر عقیده و نظریات شان در ساختار یک
زندگی مشترک یکی باشد این زیبایی مملوء از لذت و گرمی می تواند دوام دار بوده و برای همیشه فروغ سعادت را در گوشه
های پنهان و پیدای خانه شان گسترده کند و در پایان منجر به صمیمیت  ،رضایت و سازگاری زناشویی برای هریک از زوجین
شود .بررسی مسئله سازگاری زناشویی از جهات مختلف چه ابعاد فردی و چه ابعاد اجتماعی امری مهم می باشد .در بعد فردی
این مسئله مهم است چرا که اگر یک زوج در روابطشان با یکدیگر نتوانند به یک توافق نسبی و در نتیجه سازگاری برسند
کارکردهای خانواده مختل می شود که شاید تنها راه حل آن جدایی باشد و این راه حل نیز پیامد های منفی بسیاری برای
هریک از زوجین و فرزندان آنان به دنبال خواهد داشت .در بعد اجتماعی نیز این مسئله مهم است چراکه اگر خانواده که
کوچکترین واحد اجتماعی است دچار دگرگونی و آسیب شود  ،برکل جامعه تاثیر می گذارد و سالمت جامعه را با مخاطره روبرو
می کند ( حسن شاهی .) 1973 ،
از ضرورت های توجه به کیفیت زندگی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 -1همه انسانها از آغاز حیات خود در جستجوی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی شان بوده اند و به این واقعیت پی برده اند
که آینده جامعه در گرو شناسایی عواملی است که بر شرایط زندگی انسان ها تاثیر می گذارد.
 بهبود کیفیت زندگی یکی از شفاف ترین رویکرد های توسعه اجتماعی است که بر مبنای عوامل اجتماعی مانند کاهش فقر،افزایش اشتغال ،گسترش آموزش و پرورش ،عدالت اجتماعی ،حقوق اقلیت ها و یکپارچگی در کل جامعه تعریف می شود.
 -9کیفیّت زندگی پدیده ای است که اثرات آن برتمام ابعادزندگی فردی و اجتماعی افراد قابل مشاهده است (زاهدی .) 193 ،
عوامل موثر بر سازگاری زناشویی

زن و شوهر بعلت مالحظات ورودی وآغازین زندگی و هم به علت حیای افراطی و عالقه به اینکه زندگی را بر هم نزنند و ارکان
آن را متالشی نسازند عیوب یکدیگر را نادیده گرفته و به دنبال پیشرفت زندگی مشترکشان هستند  .ذوق و سلیقههای
شخصی ،طرز فکرها ،برداشتهای خود را از امور مخفی نگه میدارند ،ولی این امر همه گاه به همین صورت باقی نمانده و
باالخره روزی آشکار خواهد شد .در بررسی عوامل سازگاری زناشویی به دو دسته عوامل و علل برخورد میکنیم عواملی که
مربوط به دوران پیش از ازدواج است و عواملی که مربوط به دوران پس از ازدواج است ( .کاسلو.)1449،1
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ابعاد سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی یک مفهوم کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس میشود .از طرفی سازگاری زمانی اتفاق
میافتد که روابط زن و شوهر در تمامحیطهها بهنجار 4گزارش شود .لذا برای آسانی در سنجش ،7همچنین برای عملیاتی کردن
این مفهوم محققان سازگاری زناشویی را به چهار بعد اساسی تبدیل کردهاند که عبارتاند از:
 -1جاذبه : 3جاذبه عبارت است از جنبهای از یک شئ ،فعالیت یا شخص که بر انگیزانندۀ پاسخهای نزدیکی در دیگران باشد
 تفاهم :ارتباطی مبتنی بر پذیرش دوسویه ،راحت و بدون تنش و دغدغة خاطر که بین دو نفر برقرار میشود. -9نگرش : 4نوعی سوگیری عاطفی درونی است که عمل یک فرد را تبیین میکند .در اصل این تعریف دربرگیرندۀ قصد و نیت
فرد است.
 -9سرمایهگذاری :منظور از این عبارت آن است که هریک از زوجها برای بهتر ساختن رابطه و نیز خوشایندی طرف مقابل،
کارهایی میکنند یا از کارهایی خودداری میکنند؛ به بیان دیگر ،معامله به مثل کردن ،هنگامیکه رفتار طرف مقابل پاداش
دهنده است و خودداری از انجامدادن عمل متقابل ،هنگامیکه رفتار وی پاداش دهنده نیست ( فتحی آشتیانی .) 1934 ،
تبیین کیفیت زندگی
11

کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی ،ذهنی و پیچیده و فرایندی جامع و منعطف است که تمام جنبه های زندگی افراد را در
بر می گیرد و به عبارت دیگر یک درک فردی منحصر بفرد ،و راهی است برای بیان احساس یک فرد در مورد سالمت یا سایر
جنبه های زندگی ،که از طریق بیان عقاید افراد و با استفاده از ابزارهای استاندارد شده بررسی می شود (گیل .)1449 ،1
در مطالعات کیفیت زندگی آنچه مهم است میزان برآورده شدن نیازها و اولویتهای اساسی انسان است ،امروزه یک تحول بسیار
مهم در امر نظارت بر خدمت رسانی درمانی و بهداشتی وجود دارد و آن افزایش درک اهمیت نقطه نظرات بیماران است .چند
بعدی بودن کیفیت زندگی به لحاظ اینکه فردی است ابعاد مختلف سالمت و آسایش روانی و اجتماعی زندگی افراد را در بر
داشته و متأثر از تجربیات شخصی و درک فرد از زندگی است که با گذشت زمان تغییر می کند .اگر چه جنبه عینی 19در
توصیف میزان سالمت مهم است ،ولی انتظارات و دریافت های ذهنی فرد است که بیانگر کیفیت زندگی واقعی بیان شده توسط
وی است .برخی از صاحبنظران کیفیت زندگی را در رابطه با سطح خوشحالی و رضایت مندی از زندگی و احساس فردی بهتر
زیستن توصیف می نمایند و گروهی نیز آن را در ابعاد عملکردی و کنترل بیماریها و نشانه های آن مورد توجه قراد داده اند
(الینگسون.) 000 ، 19
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بررسی ها نشان می دهد که مشخصات فردی و زمینه ای می تواند در کیفیت زندگی موثر باشد ،به عنوان مثال سن روی
بسیاری از ابعاد کیفیت زندگی موثر است .عوامل دیگری که می توانند روی جنبه های مختلف کیفیت زندگی تأثیر داشته
باشند شامل وضعیت تاهل ،ارتباطات اجتماعی و عوارض طوالنی مدت بیماری می باشند .اکثر پژوهش های انجام شده حاکی
از احساس ارتقای کیفیت زندگی متناسب با میزان حمایت خانواده و دوستان می باشند(گارت.) 00 ، 11
شاخص های ذهنی از قبیل شادی و رضایت پنجاه درصد واریانس کیفیت زندگی را شامل می شود .شاخص های عینی درباره
وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و آموزش که بوسیله دانشمندان علوم اجتماعی اندازه گیری می شود بقیه واریانس را تشکیل می
دهند ( کارنوس و راجرز .)1474 ،14کیفیت زندگی یک پدیده ذهنی منعکس شده در احساس کامل و همه جانبه بهزیستی
است و یک تجربه مالک به حداقل سه متغیر :الف) ویژگی های شخصیتی نظیر سن و جنس ب) جنبه های عینی حوزه های
مختلف زندگی نظیر درآمد و ج ) جنبه های ذهنی همان حوزه ها نظیر رضایت از درآمد ،است( لهمان .)1444 ،17بنابر تعریف
سازمان بهداشت جهانی )1449(13کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ ،نظام ارزشی که در آن
زندگی می کنند ،اهداف ،انتظارات استاندارد شده و اولویت هایشان است .این مسئله کامالً فردی بوده و توسط دیگران قابل
مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است ( بونومی.) 000 ، 14
پیشینه پژوهش

امیدی ( )1941در پژوهشی با عنوان اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام مند بر سازگاری زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زوج
های ناسازگار مراجعه کننده به شعب شورای حل اختالف بهبهان ،اثر بخشی مشاوره انگیزشی نظام مند بر سازگاری زناشویی و
بهبود کیفیت زندگی زوجین ناسازگار مورد بررسی قرار داده است .جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به
شعب شورای حل اختالف شهرستان بهبهان در بهار سال  41می باشد .آزمودنی ها شامل  14زوج می باشند که نمره آنها در
سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل قرار گرفتند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر و مقیاس کیفیت زنگی سازمان
بهداشت جهانی بود.
مقدم رحمانی ( )1949در تحقیقی با موضوع اثر بخشی روان درمانگری بین فردی به شیوه گروهی بر کاهش عالئم افسردگی،
بهبود کیفیت زندگی و افزایش سازگاری زناشوئی زنان مبتال به اختالل افسردگی پس از زایمان  ،اثر بخشی روان درمان گری
بین فردی به شیوه گروهی برکاهش عالئم افسردگی،بهبود کیفیت زندگی و افزایش سازگاری زناشوئی زنان مبتال به اختالل
افسردگی پس از زایمان را مورد بررسی قرار داده است .روش پژوهش حاضرنیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با
گروه کنترل بود .جامعه پژوهش را کلیه زنان با افسردگی پس از زایمان که به پزشکان زنان و زایمان در فصل زمستان مراجعه
کرده اند تشکیل داد که تعداد  9نفر از زنان با افسردگی پس از زایمان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به شکل
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ( .هر گروه  1نفر ) که از این تعداد در نهایت  17نفر(4نفر گروه آزمایش و
 3نفر کنترل) با توجه به معیارهای تحقیق به عنوان نمونه وارد تحقیق شدند .ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس افسردگی
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بک ،مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ ، 0پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس رضایت زناشویی انریچ . 1به منظور
تجزیه و تحلیل داده ها درسطح آمار توصیفی از شاخص های مرکزی وپراکندگی ودر سطح آمار استنباطی از روش تحلیل
کواریانس تک متغیره استفاده شد.نتایج نشان داد که روان درمان گری بین فردی به شیوه گروهی بر کاهش عالئم افسردگی،
بهبود کیفیت زندگی و افزایش سازگاری زناشوئی زنان مبتال به اختالل افسردگی پس از زایمان تاثیر دارد .روان درمان گری
بین فردی می تواند به عنوان یک روش درمانی موثر برای بهبود مهارتهای ارتباطی ،افزایش سازگاری بین فردی ،کیفیت
زندگی و سازگاری زناشویی زنانی که به علت زایمان دچار تغییر نقش شده اند به کار رود.
پاداش ( )1934در تحقیقی با موضوع بررسی اثربخشی درمان مبتنی برکیفیت زندگی بر سازگاری و رضایت زناشویی زنان و
مردان متاهل به بررسی میزان و نحوه اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری ورضایت زناشویی زنان و مردان
متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره الفبای زندگی شهر اصفهان پرداخت .این تحقیق که نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ،پس
آزمون با گروه شاهد بود یک نمونه  9نفری شامل زنان و مردان متاهل را بصورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش و
شاهد تقسیم بندی کرد سپس گروه آزمایش به مدت  3جلسه تحت آموزش های روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی قرار
گرفتند سپس مشاهده شد که روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بسیار در مداخالت خانوادگی از جمله سازگاری
زناشویی مفید و موثر می باشد.
محمودی (  ) 1934در تحقیقی با موضوع رابطه کیفیت زندگی کاری و خالقیت دبیران مقطع متوسطه رابطه کیفیت
زندگیکاری و خالقیت دبیران شهرستان رشت را مورد مقایسه و بررسی قرار داده است .روش پژوهش توصیفی  -همبستگی
بوده است و نمونه پژوهش  40نفر از دبیران زن مقطع متوسطه را در بر میگرفت که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
انتخاب شدند .فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از :بین کیفیت زندگیکاری و خالقیت دبیران رابطه وجود دارد .در این
پژوهش برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه کاسیو ( )1447که توسط نجفی( )1931ترجمه و استاندارد شده و
برای سنجش خالقیت از پرسشنامه استاندارد رندسیپ که توسط فصیح( )1937برای سازمانهای آموزشی متناسب گردیده
استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و مولفههای آن (دموکراسی در سازمان ،طراحی
شغل ،مشارکت در تصمیمگیری ،آموزش و فرصتهای تحصیلی ،حقوق و مزایا ،امکانات و خدمات رفاهی ،فضای کاری) و
خالقیت دبیران رابطه مثبت وجود دارد.
سنچاک و کی لوونارد (  ) 144در تحقیقی با عنوان سبک های دلبستگی و سازگاری زناشویی در زوجهای تازه ازدواج
کرده رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری زناشویی در زوجهای تازه ازدواج کرده مورد بررسی و مقایسه قرار داده است.
این تحقیق سبک های دلبستگی و سازگاری زناشویی در میان  9زوج جوان تازه ازدواج کرده را دریک مطالعه طولی مورد
بررسی قرارداد .این زوج ها در سه متغیرشامل سبکهای دلبستگی بزرگسالی وصمیمیت و عملکرد زناشویی ورفتارهای الزم
برای حل و پایان دادن به مناقشه اندازه گیری شدند .بعداز تکرار اندازه گیری ها داده ها تجزیه و تحلیل شد .نوع سبکهای
دلبستگی هر دو طرف عامل اصلی و موثر در روابط بین شوهر و زن بود .نتایج نشان داد که شوهران و همسران تمایل به جفت
بر اساس شباهت سبک های دلبستگی دارند واین شباهت های سبک های دلبستگی فی نفسه ،با متغیرهای سازگاری زناشویی
همراه بود .،بطور کلی سازگاری زناشویی در زوج هایی که در سبک های دلبستگی شباهت بیشتری دارند بیشتر است.
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مارکوس و گرین وود )1439( 9به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط علمی میان سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر
وجود دارد .بدین ترتیب که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستن ،در روابط اجتماعی نیز افراد سازگار و موفقی
خواهند بود همچنین هافمن و نای )1479( 9معتقدند  :مادران شاغل غالبا ازخود احساس رضایت و سازگاری بیشتری دارند،
تا مادرانی که شاغل نیستند.
نیلسون ) 004 ( 1در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان در روستاهای بنگالدش
پرداخته است .هدف اصلی این محقق تشخیص عوامل تعیین کنندۀ تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بود ،و تحقیق در مورد
همبستگی بین کیفیت زندگی و سطح فردی و جمعی سرمایه اجتماعی در میان سالماندان در روستاهای بنگالدش صورت
می گرفت .آنها برای جمع آوری اطالعات یک نمونه  1191نفری از روستاییان سالمند با سن باالی  40سال را انتخاب کردند و
با استفاده از پرسشنامه ،به مصاحبه با آنها پرداختند .متغیرهای مستقل این تحقیق را سن ،جنس ،تحصیالت ،پایگاه اقتصادی
افراد سالمند ،و سرمایه اجتماعی در سطح روستا و فرد تشکیل می دادند ،و متغیر مالک نیز کیفیت زندگی بود که با نظر خود
سالمندان مشخص می شدبا استفاده از رگرسیون لجستیک ،محقق به شناسایی عوامل تعیین کننده در کیفیت زندگی پرداخت
و در نهایت نتایج نشان داد که سن باال ،پایگاه اقتصادی ضعیف خانواده ،و میزان پایین سرمایه اجتماعی در سطح فرد و روستا
عوامل تعیین کننده در کیفیت زندگی افراد محسوب می شدند.
جی.کی.ام مارتا 4در سال ( ) 011تحقیقی با عنوان ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخالق و کیفیّت زندگی کاری مدیران
بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی انجام داد تحقیقات قبلی نشان می دهدکه نهادینه سازی اخالق به طور
مؤثر بر کیفیّت زندگی کاری تأثیر می گذارد  .این تحقیق فرض می کند که تأثیر نهادینه سازی اخالق بر کیفیّت زندگی کاری
برای مدیران تایلندی بیشتر از مدیران آمریکایی است ،چراکه فرهنگ تایلندی جمعی است در حالی که فرهنگ آمریکایی
فردی می باشد .داده های نظرسنجی از یک نمونه مدیران بازاریابی شرکت های تایلندی می باشد که در بورس اوراق بهادار
تایلند ( )SETجمع آوری شده است  .داده های ایاالت متحده شامل یک نمونه از اعضای انجمن بازاریابی آمریکایی بود .نتایج تا
حدودی فرضیّات را تأیید میکنند.
هدف پژوهش

تعیین رابطه بین کیفیت زندگی با سازگاری زناشویی در بین معلمان.
فرضیه پژوهش

بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد .در این نوع تحقیقات رابطه ی میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل
می گردد .در تحقیقات همبستگی اگر هدف ،پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد ،به متغیر وابسته
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متغیر مالک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین می گویند .همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این
است که در اینجا متغیرهای پیش بین دستکاری نمی شوند.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه ی معلّمان دبیرستان های آموزش و پرورش شهرستان شیروان می باشند که در سال تحصیلی
 49-49در این مدارس مشغول تدریس بوده اند؛ که براساس اعالم کارشناسی آموزش متوسطه اداره آموزش وپرورش شهرستان
شیروان تعدادکل این معلّمان  1931نفر می باشد که از این تعداد  479نفر خانم و 707نفرآقا است.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
7

حجم نمونه با استناد به فرمول کوکران انتخاب گردید .فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه
آماری است و زمانی استفاده می شود که حجم جامعه مشخص باشد .در این فرمول به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه
حجم نمونه برآورد می شود .بنابراین در این تحقیق طبق فرمول کوکران و حجم جامعه که  1931نفر می باشد حجم نمونه
 900نفر تعیین می شود.روش نمونه گیری نیز بدین صورت است که با استفاده از روش طبقه ای تصادفی نسبی ،ابتدا درصد
هرگروه از معلّمان ازکلّ جامعه(1931نفرکه شامل 525نفرخانم و856نفرآقا است ) را به تفکیک جنسیّت درهرگروه مشخص
کردیم و درنهایت در نمونه ای با حجم  900نفر111 ،نفر خانم و  131آقا با روش طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شد و پرسش
نامه ی کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین آنان توزیع شد .پس از جمع آوری پرسشنامه ها و نمره گذاری ،با توجه به
نمرات پرسشنامه ها ،داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزارگردآوری اطّالعات

با توجه به چهارچوب های نظری و متغیرهای آن و شرایط جامعه ی آماری  ،در این تحقیق از پرسش نامه به عنوان ابزار اندازه
گیری و گرد آوری اطالعات استفاده شد.
پرسشنامه کیفیت زندگی
از دهه  1490مفهوم کیفیت زندگی مورد توجه دانشمندان علوم روانشناسی ،اقتصاد ،سیاست ،جامعه شناسی ،پزشکی به
صورت یک موضوع میان رشته ای ،قرار گرفت  .به این ترتیب در خصوص معنی کیفیت زندگی تعابیر و تعاریف متعددی مطرح
شد .سازمان جهانی بهداشت در سال  000این مفهوم را به این صورت تعریف تعریف کرده است:کیفیت زندگی،درک افراد از
وضعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ ،سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویت
هایشان است ،پس کامالً فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان
استوار است .یکی از پرسشنامه هایی که اغلب به منظور سنجش سریع مورد توجه قرار گرفته پرسشنامه کیفیت زندگی 1
سوالی وارکاسینسکی و کلر 3است که در سال 1444طراحی شده است .این پرسشنامه کیفیت زندگی را از نظر درک کلی از
سالمتی خود (عبارت  ،)1عملکرد فیزیکی (عبارات و  ،)9سالمت جسمانی( عبارات 9و )1مشکالت هیجانی (عبارات 4و،)7
درد جسمانی (پرسش  ،)3عملکرد اجتماعی (عبارت  ،)4نشاط و انرژی حیاتی (عبارات  10و  )1مورد بررسی قرار می دهد.
سواالت هم با مقیاس چند گزینه ای لیکرت و هم به صورت بلی و خیر ،است.نمره کل پرسشنامه از جمع نمرات مربوط به 1
پرسش محاسبه و بدست می آید .به عبارت دیگر عدد جلوی هر پاسخ نمره مربوط به آن پرسش است که آزمونگر می تواند با
جمع کردن نمرات هر پرسش نمره کل پرسشنامه و یا نمره کیفیت زندگی آزمودنی را محاسبه کند و با مراجعه به جدول
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وضعیت کیفیت زندگی آزمودنی را تعیین کند .همچنین سواالت  1و3و10و 11به صورت معکوس نمره گذاری می شود .به
عنوان مثال نمره  1در عبارت شماره یک به  1و نمره  1در همان پرسش به نمره  1تبدیل می شود .افراد بر حسب نمره ای که
در پرسشنامه کسب می کنند به سه دسته ضعیف،متوسط و خوب طبقه بندی می شوند (جدول پیوست) .دامنه نمرات از  1تا
 93متغیر است .به عبارت دیگر امتیاز باال نشان دهنده کیفیت زندگی باالتر است.
وارکاسینسکی و کلر ( )1444پایایی این مقیاس را با روش باز آزمایی محاسبه کردند بدین ترتیب که آلفای کرونباخ محاسبه
شده در این روش برای  1سوال بعد جسمانی و بعد روانی به ترتیب  0/34و  0/74گزارش شدکه نشان دهنده میزان پایایی
مطلوب این پرسشنامه بود .روایی این پرسشنامه نیز توسط وارکاسینسکی و کلر( )1444با روش تجربی و همچنین توسط
کنتودیموپولوس ) 007( 4باروش روایی سازه مورد بررسی قرار گرفت که در هریک از پژوهشها شواهد روایی مطلوب گزارش
شده است .منتظری و همکاران ( )1933نیز روایی و پایایی این مقیاس را در ایران با پژوهشی برروی جامعه سالمندان مورد
بررسی قرار دادند برای بررسی پایایی از روش بازآزمایی استفاده نمودند .پایایی  1سوال مولفه جسمانی و روانی به ترتیب برابر
 0/79و  0/7گزارش گردید .آنها برای بررسی روایی این مقیاس در این پژوهش از روش همگرا استفاده نمودند .همبستگی
بین سواالت  9خرده مقیاس مولفه جسمانی با نمره کل مولفه جسمانی باال بود و سواالت  9خرده مقیاس مولفه روانی با نمره
کلی بعد روانی نیز همبستگی باالیی نشان داد.
پرسشنامه سازگاری زناشویی
پرسشنامه رضایت زناشویی یک ابزار  9عبارتی برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی از نظر زن و شوهر که در سال 1474
توسط اسپانیر ساخته شده است .تحلیل عاملی آزمون نشان داده است که این مقیاس چهار بعد را می سنجد ،این ابعاد عبارتند
از  :رضایت زوجین (میزان رضایت از جنبه های مختلف رابطه ) ،همبستگی زوجین (میزان مشارکت در فعالیت های مشترک )
توافق زوجین (میزان توافق طرفین در مسایل مربوط به رابطه زناشویی مثل امور مالی ،تربیت بچه ها و ) ...و ابراز محبت.
نمره کلی این پرسشنامه بین  0تا 111متغیراست که کسب نمرات برابر یا بیشتر از  100به معنای سازگاری افراد و نمرات
کمتر از 100به معنی وجود مشکلی در روابط زناشویی و عدم سازگاری و تفاهم خانوادگی است.
به منظور ساخت و هنجار یابی این آزمون ،اسپانیر ( )1474مقیاس سازگاری زناشویی را بر روی نمونه ای از زوجین ( 13نفر)
و افرادی که از همسرانشان جدا شده بودند ( 49نفر) اجرا کرد .میانگین سنی زوجین  91/1سال و میانگین سنی افراد مطلقه
 90/9سال بود .میانگین مدت زمان زندگی مشترک زوجین  19/سال بود ،در حالی که میانگین مدت زندگی مشترک افراد
مطلقه 3/1سال بود .نمره میانگین کل آزمون برای زوجین  119/3با انحراف استاندارد  17/3و نمره میانگین آزمون برای افراد
مطلقه  70/7با انحراف استاندارد  9/3بود.
ضریب آلفای کرونباخ نمره کلی مقیاس 0/44 ،گزارش شد که نشان دهنده همسانی درونی قابل توجه و پایایی مطلوب آزمون
بود همچنین همسانی درونی زیر مقیاس ها نیز بین خوب تا عالی گزارش شد .ضریب آلفای زیر مقیاس رضایت زوجین 0/49
ضریب آلفای زیر مقیاس همبستگی زوجین ، 0/31ضریب آلفای زیر مقیاس توافق زوجین  ،0/40و ضریب آلفای زیر مقیاس
ابراز محبت  0/79بود .اسپانیر( )1474روایی مقیاس سازگاری زوجین را با روش روایی صوری مورد بررسی قرار داد.همچنین،
این مقیاس با قدرت تمیز دادن زوجهای متاهل و مطلقه در هر سوال ،روایی خود را برای گروههای مورد مطالعه نشان داد.این
مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار بود و با مقیاس رضایت زناشویی الک واالس 90همبستگی داشت لذا از روایی مطلوبی
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برخوردار بود .این آزمون در پژوهش های داخلی زیادی مورد استفاده قرار گرفته است .در پژوهش مال زاده و همکاران ()1931
با اجرا در فاصله زمانی  97روز بر روی نمونه  4نفری از زوج های جوان ضریب پایایی به روش باز آزمایی  0/34بدست آمد و
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/34تعیین شد.همچنین در پژوهش حسن شاهی همکاران (  )193ضریب آلفای
کرونباخ  ،0/4در پژوهش برازنده همکاران ( ،0/44 )1931در بررسی ابوالقاسمی و کیومرثی ( 0/4 )1931و در پژوهش
کهکی ( 0/49 )1937بدست آمدکه تمام این پژوهش ها نشان دهنده میزان پایایی مطلوب این پرسشنامه در ایران هستند.
همچنین در تحقیق مال زاده و همکاران ( ،)1931به منظور برآورد روایی ،با اجرای همزمان این پرسشنامه و پرسشنامه
سازگاری زناشویی الک واالس ضریب همبستگی برای  74نفر از زوجهای مشابه با زوجهای نمونه 0/40،به دست آمد که روایی
مطلوب این پرسشنامه را در ایران نشان می دهد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه مورد نظر ،در سطح آمار استنباطی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار
توصیفی برای بررسی همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است.
یافته ها
بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ،فراوانی آزمودنیها بر اساس جنسیت مطابق جدول شماره  1می باشد .مطابق جدول
 1مشاهده می شود که  131نفر معادل 41/44درصد از پاسخ دهندگان را مردان و  111نفر معادل 93/99درصد آنها زن
هستند.
نتایج جدول نشان می دهد که میانگین متغیرکیفیت زندگی  93/ 3می باشد که در بین مقیاس ها(خوب،97-93متوسط-94
، 1ضعیف )1 - 9در کل وضعیت افراد خوب می باشد و نیز خرده مولفه نشاط و انرژی حیاتی باالترین میانگین 4/94و خرده
مولفه مشکالت هیجانی پایین ترین میانگین 9/94را در بین سایر مولفه ها به خود اختصاص داده اند.
نتایج جدول 9نشان می دهد که میانگین متغیر سازگاری زناشویی  1 7/91می باشد ،خرده مولفه توافق زوجین با
میانگین 49/93باالترین و ابراز محبت با میانگین کمترین می باشند لذا با این وجود می توان گفت خرده مولفه توافق زوجین
با میانگین باالتر نسبت به سایر مولفه ها بیشترین تاثیر را در نمرات متغیر سازگاری زناشویی داشته است.
فرضیه :بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد.
بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی رابطه وجود نداردH0:P=0.
بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی رابطه وجود داردH1:P≠0.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین معلمان در جدول  9نشان داده شده است.
بر اساس جدول  9مقدار ضریب همبستگی بین کیف یت زندگی و سازگاری زناشویی در بین معلمان برابر با  0/14می باشد ،این
عدد مثبت است .سطح معناداری برای این ضریب همبستگی برابر با  0/000است که از  0/01کمتر می باشد بنابراین با
اطمینان  41درصد می توان گفت رابطه ای معنادار و مستقیم بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی وجود دارد .به بیان
دیگر می توان گفت هر چه کیفیت زندگی معلمان بیشتر باشد میزان سازگاری زناشویی آنها نیز بیشتر می شود.

www.SID.ir

Archive of SID

جداول ،شکل ها و نمودارها
جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

131

41/44

زن

111

93/99

جمع کل

900

100

جدول  2آمارهای توصیفی کیفیت زندگی و خرده مولفه ها
تعداد

عامل
کیفیت زندگی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

1

93

93/ 3

11/04

1

1

9/97

1/90

9/11

1/91
0/39

900

سالمتی خود

900

عملکرد فیزیکی

900

4

سالمتی جسمانی

900

9

9/93

مشکالت هیجانی

900

9

9/94

0/37

درد جسمانی

900

1

1

9/41

1/94

عملکرد اجتماعی

900

1

4

9/19

1/33

نشاط و انرژی حیاتی

900

1

4/94

9/94

جدول  3آماره های توصیفی سازگاری زناشویی و خرده مولفه ها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

عامل

4

119

1 7/91

91/49

زوجین

900

7

11

94/09

7/ 9

همبستگی زوجین

900

9

1

1/1

4/ 9

توافق زوجین

900

11

71

49/93

1/91

ابراز محبت

900

0

سازگاری زناشویی
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جدول  4ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی

متغیر

سازگاری زناشویی

کیفیت زندگی

Pearson Correlation = 0/59
Sig. (2-tailed) =0/000
N=200

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش ،نشان دهنده این است که میانگین متغیر کیفیت زندگی  93/ 3می باشد که در بین مقیاس ها (خوب-93
،97متوسط، 1-94ضعیف )1 - 9در کل وضعیت افراد خوب می باشد و نیز خرده مولفه نشاط و انرژی حیاتی باالترین
میانگین 4/94و خرده مولفه مشکالت هیجانی پایین ترین میانگین9/94را در بین سایر مولفه ها به خود اختصاص داده اند.
همچنین درباره سازگاری زناشویی نشان دهنده آن است که میانگین متغیر مذکور  1 7/91می باشد ،خرده مولفه توافق
زوجین با میانگین 49/93باالترین و ابراز محبت با میانگین کمترین می باشند لذا با این وجود می توان گفت خرده مولفه
توافق زوجین با میانگین باالتر نسبت به سایر مولفه ها بیشترین تاثیر را در نمرات متغیر سازگاری زناشویی داشته است.
در ادامه به منظور بحث و تبیین فرضیه تحقیق می توان گفت ،باتوجه به جدول  ، 9که با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها نشان می دهدکه بین کیفیت زندگی با سازگاری زناشویی در معلّمان رابطه ی همبستگی معنادار و مستقیم وجود
دارد .به بیان دیگر می توان گفت هر چه کیفیت زندگی معلّمان بیشتر باشد میزان سازگاری زناشویی آنها نیز بیشتر می شود.
فرضیه مبنی بر اینکه بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد مورد تأیید قرارمی گیرد.
مطالعات انجام شده در زمینه سازگاری زناشویی نشان می دهد که سازگاری زناشویی تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد که
می توان این عوامل را در دو بعد فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد یکی از این عوامل که هم در زندگی فردی و هم در
زندگی اجتماعی افراد مطرح است شاخص کیفیت زندگی می باشد .کیفیت زندگی عبارت است از برداشت و درک فرد از
وضعیت زندگی خود که در ارتباط با عوامل فرهنگی ،اهداف ،عقاید و باور های او تعیین می شود ( گروه کیفیت زندگی سازمان
جهانی بهداشت ( )1441،1444تعریف کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی شامل توانایی عملکرد و سالمت  ،بهزیستی و
وضعیت روحی – روانی فرد است.کیفیت زندگی تحت تاثیر فاکتور هایی همچون وضعیت جسمانی ،روانی ،اقتصادی و اجتماعی
است که به زندگی ارزش داده و به ایجاد تجارب مثبت کمک می کند و سبب پیشرفت در کیفیت زندگی افراد می شود
(بورکهات .)1443 ،با توجه به توضیحات ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که کیفیت زندگی موجب افزایش سازگاری
زناشویی می شود.
محدودیت های پژوهش

شناخت محدودیت های پژوهش برای پژوهشگران حائز اهمیّت می باشد؛ چون توجه به این محدودیّت ها پژوهشگر را قادر
می سازد تا در دفاع از یافته های پژوهش خود تواناتر ظاهر شود.
محدودیت های در اختیار پژوهشگر
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 -1محدود شدن جامعه آماری تنها به شهرستان شیروان
 محدود شدن جامعه آماری به نیروهای صف (معلّم) و عدم به کارگیری نیروهای ستادی -9جمع آوری اطالعات تنها از طریق پرسشنامه
 -9محدود شدن جامعه آماری تنها به معلمان مقطع متوسطه
محدودیّت های خارج از کنترل پژوهشگر

 -1عوامل روانی اثرگذار ،مانند ( :نگرانی ،خستگی و بی تفاوتی نسبت به پاسخگویی به پرسشنامه به دلیل توزیع بیش از حد
چنین پرسشنامههایی توسط سایر دانشجویان و یا ارگان های دولتی دیگر و  )...که امکان جمع آوری دقیق اطالعات و همچنین
زمان صرف شده برای این کار را نیز طوالنیتر می نماید.
 وجود تمایالت ،تعصّبات ،تجربیات گذشته و  ..ممکن است بر نتایج اثرگذار باشد. -9اعمال نظر یا نفوذ بعضی از مدیران در پاسخگویی به سؤاالت مخصوصاً در مدارس دخترانه.
 -9نوع جوّ حاکم بر مدارس باعث می شود افراد گروه نمونه از پاسخگویی صریح و آشکارپرسشنامه امتناع کنند.
-1کمبود منابع در رابطه با متغییر رفتارهای کنترل گرایانه زن و شهر.
 -4علی رغم اینکه پرسشنامه های پژوهش فاقد اطالعات جمعیّت شناختی بودند که بتوانند هویت پاسخ دهنده را افشا نماید
ولی باز هم این احتمال وجود داردکه افراد از ابراز دقیق مکنونات درونی خود طفره رفته یا احیاناً تالش کرده باشند که خود را
متدیّن تر از آنچه هستند نشان دهند.
پیشنهادات پژوهشی محقّق

 -1با توجه به محدود شدن این تحقیق به یک جامعه و نمونه ی کوچک ،پیشنهاد می شود تحقیقات مشابهی در نمونه های
بزرگ تر و سایر شهر ها و استان ها انجام پذیرد.
 پیشنهاد می شود در تحقیقات مشابه قبل از توزیع پرسشنامه جلساتی با مسئولین و مدیران سازمان مورد پژوهش برگزارگردد تا هماهنگی و همکاری کامل صورت گیرد.
 -9پیشنهاد می شود رابطه ی سازگاری زناشویی با دیگر متغیرها ی مورد پژوهش مثالً انگیزه  ،مسئولیّت پذیری ...مورد بررسی
قرار گیرد.
 -9ازآنجا که مطالعه ی حاضر بر روی معلّمان دبیرستان ها صورت گرفته است ،لذا پیشنهاد می شود در بین معلّمان سایر
مقاطع نیز صورت گیرد.
 -1پیشنهاد می گردد یافته ی جانبی این پژوهش در تحق یقی دیگر به عنوان فرضیه ی اصلی انتخاب گردد و در مورد آن
پژوهش صورت گیرد .
 -4پیشنهاد می شود مشابه این تحقیق در کادر ستادی اداره آموزش و پرورش به عمل آمده و نتیجه آن با تحقیق مقاسیه
گردد.
پیشنهادات کاربردی محقّق

 -1بهتر است افراد چه در زندگی شخصی و چه در ا جتماع همیشه چهره اصلی خود را به نمایش بگذارند و برای منحصر به فرد
بودن ،توانایی ،پیچیدگی ،ظرافت و لطافت روحی ،فهم و شعور انسان های اطراف خود اهمیت قائل باشند.
 الزم است که زوجین در ارتباط با یکدیگر از فریبکاری  ،دورویی و دروغ به شدت پرهیز نمایند. -9ضروری است هر فرد قبل از ازدواج به به مواهب واقعی زندگی آگاهی پیدا کرده وفقط خواسته ها و عالیق خود را در نظر
نگیرد.
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 -9پیشنهاد می شود هر فرد قبل از ازدواج نسبت به توانایی ها ،عالیق  ،امیال و خواسته های خود شناخت کامل پیدا کند و
برای ازدواج فردی را متناسب با این ویژگی ها بیابد .
 -1الزم است افراد از استثمار و بهره برداری از دیگران بخصوص همسر خویش به شدت بپرهیزند وبا وی مانند اشیاء یا ابزار
رفتار نکنند .
 -4الزم است افراد در روابط زناشویی به نظرات و عقاید دیگران بخصوص همسر خود احترام گذاشته و به مشورت با وی
بپردازند .
 -7افراد باید از سبک زندگی انگلی ،استثماری و دیکتاتوری پرهیز کنند.
 -3افراد باید مسئولیت پذیری و وفادار بودن را هم در روابط اجتماعی و هم در روابط زناشویی سرحوله زندگی خود قرار دهند .
 -4پیشنهاد می شود در زندگی برنامه ریزی و هدف گذاری را سرلوحه خود قرار داده و از خودسری به شدت بپرهیزیم.
 -10الزم است افراد انتقاد پذیر بوده و و از داشتن دیوار دفاعی در برابر دیگران پرهیز کنند .
 -11از جمله عواملی که سبب افزایش کیفیت زندگی افراد می شود وضعیت اقتصادی مناسب آنها می باشد پیشنهاد می گردد
مسئولین با تهیه و تنظیم طرحی جامع به بهبود وضعیت معاش و اقتصادی معلمان کمک کنند .
 -1تغییر سبک مدیریتی در مدارس و ادارات آموزش و پرورش از دیکتاتوری و متمرکز به سبک مدیریت باز و مشورتی بسیار
می تواند الگوی مناسبی برای کاهش تنش و رفتارهای کنترل گرایانه زوجین معلم در محیط خانه و خانواده باشد.
 -19پیشنهاد می شود در قالب کالس های ضمن خدمت جلسات مشاوره گروهی با موضوع نحوه رفتار مناسب با اعضای
خانواده بخصوص همسر برای معلمین برگزار گردد .
 -19پیشنهاد می شود در مدارس پوستر هایی با موضوع نحوه کیفیت بخشی به زندگی توزیع شود تا معلمان و دانش آموزان
با مطالعه آنها چگونگی باالبردن کیفیت زندگی خود با امکانات موجود را بیاموزند
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