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  دانشگاه پيام نور مركز همداندانشگاه پيام نور مركز همدان  هاي ازدواج دانشجوييهاي ازدواج دانشجويي  ميزان رضايت زناشويي زوجميزان رضايت زناشويي زوج

  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نورعضو هيات علمي دانشگاه پيام نور    --دكتر نصراله عرفانيدكتر نصراله عرفاني

  چكيده

هاي ازدواج دانشجويي دانشگاه پيام نور  اين مقاله به بررسي ميزان رضايت زناشويي زوج

از . و ميزان درآمد آنان پرداخته است مركز همدان با توجه به جنسيت، سن، وضعيت اشتغال،

اي به حجم  هاي ازدواج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز همدان، نمونه ميان جامعه آماري زوج

گيري تصادفي منظم انتخاب شدند و به پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ  زوج به روش نمونه 86

 tيفي، آزمون آماري مربع كاي، آزمون هاي آمار توص ها با استفاده از شاخص داده. پاسخ گفتند

تجزيه و تحليل SPSS طرفه به وسيله نرم افزار  هاي مستقل و تحــليل واريانس يك براي گروه

  .شد

ها در حد خيلي كم يا خيلي  نتايج بيانگر آن است كه رضايت زناشويي هيچ يك از زوج

داد بين ميزان رضايت همچنين نتايج نشان . زياد نيست، بلكه بيشتر در حد متوسط است

به نحوي كه ميزان . شود داري مشاهده مي هاي ازدواج دانشجويي تفاوت معني زناشويي زوج

در ضمن نتايج نشان دادند كه . رضايت زناشويي افراد به ترتيب در حد متوسط، زياد و كم است

، و سطوح ميانگين رضايت زناشويي دانشجويان با توجه به جنسيت، گروه سني، وضعيت اشتغال

  .داري ندارد درآمد آنها تفاوت معني

  رضايت زناشويي، جنسيت، سن، اشتغال، درآمد : ها كليد واژه
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  مقدمه

هاي بسيار قديم، بلكه از آغاز زندگي  ازدواج يك سنت ديرينه اجتماعي است كه از زمان      

كه نه تنها در سالمت اين امر يكي از مهمترين وقايع زندگي انسان است . بشر مرسوم بوده است

جسمي، رواني و اجتماعي فرد موثر است، بلكه در ورود او به مرحله بزرگسالي نقش اساسي 

هر چند قبل از پيمان زناشويي، ميزان تحصيالت و شغل و موقعيت اجتماعي، . كند بازي مي

ي، آيند، ليكن در اين ميان، زندگي زناشوي معيارهاي مهمي در انتخاب همسر به شمار مي

تواند تاثير  اي است كه از طريق صميميت و احساس تعهد دو نفر نسبت به يكديگر، مي حوزه

  ).1378اميني، (مستقيمي بر نتايج تحصيل و شغل بر جا گذارد 

آيد، زن و شوهر به مثابه  در خانواده كه كوچكترين واحد جامعه به حساب مي

ركردهاي متعددي داشته باشد كه از تواند كا خانواده متعادل مي. هاي اصلي هستند ستون

تواند در  كاركرد درست نقش زن و مرد در تعامل با هم، مي. هاي مختلف قابل بررسي است جنبه

افزايش . اي داشته باشد العاده حفظ و رشد سالمت جسمي، رواني و اجتماعي افراد تاثير فوق

اثير آن بر همه اعضاي خانواده ها بر اهميت پرداختن به اين موضوع و ت شيوع طالق در خانواده

شود كه انگار همه  معموال راجع به خانواده طوري صحبت مي). 1965، 1فرامو(افزوده است  

كنيم،  هاي خانواده را مطالعه مي دانند خانواده چيست؟ در حالي كه هر چه بيشتر پويايي مي

). 1971، 2الين(يم شو واقف مي "آموزش خانواده"بيشتر به عمق و اهميت خانواده و لزوم 

خانواده كانوني است كه بايد . فرد است "هويت"گيري  ها كانون شكل خانواده در تمام فرهنگ

                                                 
1 . Framo 
2 . Lain 
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فشارهاي رواني وارد شده بر اعضاي خود را تخفيف دهد و راه رشد و شكوفايي آنها را هموار 

  ).1985، 1آكرمن(كند 

مشكالت . قبل تاريخ است قدمت ازدواج يا تشكيل خانواده، به قدمت تاريخ و حتي ما

ماندن  زناشويي نيز از همان ابتداي تاريخ وجود داشته است، اما يكي از داليل بغرنج باقي

ها خانواده و اثر آن را بر فرزندان يا  مشكالت زناشويي اين است كه هنوز بعد از گذشت قرن

بر خود و رابطه  شناسيم و از عمق، شدت و گستره نفوذ خانواده هاي بعد به درستي نمي نسل

  ).1973، 2اسكولينگ(خبريم  زناشويي خويش، هنوز بي

آمار ) 1369(به نظر شهابي . شود اي دچار مشكل و تعارض مي ازدواج به داليل عديده

) 1993( 3گرلر. است "زندگي مشترك"باالي طالق در ايران و جهان، نشانه بارز مشكالت 

هاي شناخته  از جمله موضوع. شود به طالق منجر مينويسد در آمريكا از هر دو ازدواج يكي  مي

تواند موجب اختالفات زناشويي باشد، عواملي چون، پول، روابط جنسي، روابط  شده كه مي

خويشاوندي، دوستان، فرزندان، مصرف مواد مخدر، صرف اوقات فراغت، اختالفات مذهبي، 

شكالت مادي، سوء استفاده خيانت جنسي، به پايان رسيدن عشق متقابل، مشكالت عاطفي، م

  .هاي شغلي و امثال آنهاست بدني، ارتباط، ازدواج در سنين پايين، درگيري

دهد، اما به رابــطه پايان  مـــرگ به زندگي خاتمه مي": گويد مي) 1970( 4اندرسون

هاي رابطه كه ممكن  مانده را براي تجزيه و تحليل گره اي كه ذهن فرد باقي دهد، رابطه نمي

                                                 
1 . Ackerman 
2 . Skolinick 
3 . Gerler 
4 . Anderson 
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و  2به نقل از كاپالن( 1ليدز. كند هرگز هم ميسر نشود، همچنان به خود مشغول مي است

معتقد است موفقيت زناشويي تركيبي است از ثبات ) 1381؛ ترجمه پورافكاري، 3سادوك

ازدواج سازماندهي دوباره هر دو ). خودشكوفايي(و انطباق هيجاني ) رضايت از ادراك و عملكرد(

  .كند طرف را ايجاد مي

كنند، در بدو  بعضي اوقات زن و مردي كه با يكديگر ازدواج مي) 1372(به نظر انصاري 

ها زندگي زناشويي، حالت عشق بين آنها به  اي ندارند، ولي پس از مدت امر به يكديگر عالقه

بين اين افراد نيز مانند اشخاصي كه در ابتداي . شود آيد و جدايي برايشان مشكل مي وجود مي

  .آيد كنند، عشق و عالقه به وجود مي ه يكديگر تمــايل پيدا ميمالقات ب

 4از جمله نتايج پژوهش مارلو. هايي نيز انجام گرفته است در زمينه ازدواج پژوهش

ها هميشه در سطح رضايت زناشويي  نشان داد كه زن) 1373؛ به نقل از سليمانيان، 1976(

ز دريافت كه زنان تحصيل كرده ارتباط بهتري ني) 1987( 5جكوبسون. تر از مردان هستند پايين

 6رضايت جنسي و اهميت آن در پايداري ازدواج با تحقيقات ديكسون. كنند با شوهران برقرار مي

در واقع رضايــت از رابطه جنسي به حفــظ . به تاييد رســيده اســـت) 1991( 6ديكسون

ت رضايت زناشويي زنان درياف) 1373(سليمانيان . رابطه زناشــويي پايدار كمــك مي كند

مندي از ازدواج در  نشان داد بين رضايت) 1374(حيدري نسب . بيشتر از مردان است

                                                 
1 . Lids 
2 . Kaplan 
3 . Sadock 
4 . Marlo 
5 . Jacobson 
6 . Dixon 
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نيز دريافت كه رضايت ) 1382(موسوي . داري وجود دارد دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني

  . زناشويي در زنان تحصيل كرده بيشتر از زنان ديپلمه است

گيرد، اين پژوهش  اي كه در زمينه ازدواج دانشجويي انجام مي با عنايت به تبليغات گسترده

هاي ازدواج دانشجويي دانشگاه پيام نور  به دنبال آن بوده است كه ميزان رضايت زناشويي زوج

مركز همدان را تعيين كند و مشخص نمايد در اين زمينه متغيرهاي جنسيت، سن، وضعيت 

  نند؟ ك اشتغال و ميزان درآمد چه نقشي ايفا مي

  روش 

هاي ازدواج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز همدان،  از جامعه آماري زوج 1يابي طي يك مطالعه زمينه

را  3انتخاب شدند و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ 2گيري تصادفي منظم زوج به روش نمونه 86تعداد 

اي از كامالً موافق تا  ج درجهسوال است كه به صورت طيف پن 47اين پرسشنامه داراي . تكميل كردند

اي مورد سنجش قرار  كامال مخالف تنظيم شده است و نهايتاً رضايت زناشويي را در مقياس فاصله

پرسشنامه مذكور از . گزارش گرديده است 93/0 5آن به روش آلفاي كرانباخ 4ضريب پايايي. دهد مي

هاي آمار  عودت، با استفاده از شاخص طريق پست به نشاني افراد گروه نمونه ارسال گرديد و پس از

هاي مستقل و تحليل واريانس  براي گروه t7، آزمون 6آماري مربع كايتوصيفي و آزمون 

                                                 
1 . survey 
2 . systematic random 
3 . Enrich 
4 . reliability 
5 . Cronbach's allpha 
6 . chi-square test 
7 . Student's t-test 
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هاي پژوهش تجزيه و تحليل  در راستاي سؤال SPSS2افزار آماري  و با بكارگيري نرم 1طرفه يك

  .گرديد

  ها يافته

  وه نمونه بر حسب متغيرهاي مورد مطالعهتوزيع فراواني گر: 1جدول شماره               

  F  P  متغير

  جنسيت

  زن                      

  مرد                      

  

86  

86  

  

50  

50  

  سن 

                   23-19  

                   28-24  

                   33-29  

  

46  

109  

17  

  

  7/26  

               4/63  

                9/9  

  وضعيت اشتغال

  شاغل                   

  غير شاغل                  

  

95  

77  

  

2/55  

8/44  

  وضعيت درآمد

  خيلي كم                 

  كم                     

  متوسط                 

  زياد                    

  خيلي زياد                

  

0  

10  

74  

7  

4  

  

0  

5/10  

9/77  

4/7  

2/4  

172 =n  

                                                 
1 . ANOVA 
2 . Statistical Package for Social Science 
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 7/26. درصد مرد هستند 50درصد افراد گروه نمونه زن و  50دهد كه  نتايج نشان مي

تا  29درصد بين سنين  9/9و  28تا  24درصد بين سنين  4/63، 23تا  19درصد بين سنين 

 8/44درصد از افراد گروه نمونه شاغل و  2/55از نظر وضعيت اشتغال نيز . باشند سال مي 33

درصد  4/7درصد درآمد متوسط،  9/77درصد درآمد كم،  5/10. هستند درصد غير شاغل

  .درصد درآمد خيلي زياد دارند% 2/4درآمد زياد و 

  توصيف گروه نمونه بر حسب ميزان رضايت زناشويي: 2جدول شماره 

  F  P  رضايت زناشويي

  خيلي كم

  كم

  متوسط

  زياد

  خيلي زياد

0  

5  

96  

71  

0  

0  

9/2  

8/55  

3/41  

0  

                                                                              172 =n  

درصد در حد متوسط،  8/55دهد از نظر ميزان رضايت زناشويي،  نتايج نشان مي

رضايت زناشويي هيچ يك از . گيرند درصد در حد كم قرار مي 9/2درصد در حد زياد و  3/41

  .           ا خيلي زياد نيستافراد گروه نمونه در حد خيلي كم ي
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  مقايسه رضايت زناشويي گروه نمونه بر حسب ميزان رضايت: 3جدول شماره 

 Fo  Fe  df χ2  p  ميزان رضايت

  كم

  متوسط

  زياد

5  

96  

71  

3/57  

3/57  

3/57  

  

2  

  

10/77  

  

  

��000/0  

                                                                         172 =n , 01/0<  P ��  

دهد، بين ميزان سطوح رضايت زناشويي افراد گروه  نتايج آزمون مربع كاي نشان مي

به نحوي كه ميزان رضايت ). P , 10/77=  )2(χ2  >01/0(داري وجود دارد  نمونه تفاوت معني

  . زناشويي افراد به ترتيب در حد متوسط، زياد و كم است

  ناشويي گروه نمونه بر حسب جنسيتمقايسه رضايت ز: 4جدول شماره 

 N  M S  df  t P  جنسيت

  مرد

  زن

86  

86  

35/136  

26/137  

89/17  

31/15  
170  35/0 -  721/0  

                                                                                                 172 =n              

يانگين رضايت زناشويي دانشجويان دختر و پسر دهد، بين م نشان مي tنتايج آزمون 

توان گفت كه ميزان رضايت  بنابراين مي). N.S , 35/0-= )170(t(داري وجود ندارد  تفاوت معني

  . زناشويي مردان و زنان تقريبا همسان است
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  مقايسه رضايت زناشويي گروه نمونه بر حسب سن: 5جدول شماره 

  SS  df  MS  F P  جنسيت

  ها بين گروه

  ها درون گروه

  كل

04/676  

21/46517  

27/47193  

2  

169  

171  

03/338  

25/275  

  

  

/0  

172 =n  

دهد، بين ميانگين رضايت زناشويي  نتايج آزمون تحليل واريانس يك عاملي نشان مي

).  N.S , 22/1 = )169/2(F(داري وجود ندارد  دانشجويان با سطوح سني مختلف، تفاوت معني

  .توان گفت سن نقش اثرگذاري بر رضايت زناشويي در ازدواج دانشجويي نداشته است پس مي

  

  مقايسه رضايت زناشويي بر حسب وضعيت اشتغال: 6جدول شماره 

 N  M S  df  t P  وضعيت اشتغال

  شاغل

  غير شاغل

95  

77  

139  

09/134  

27/15  

85/17  
170  94/1  054/0  

172 =n  

دهد، بين ميانگين رضايت زناشويي دانشجويان شاغل و غير  مينشان  tنتايج آزمون 

توان گفت وضعيت  پس مي). N.S , 94/1 = )170(t(داري وجود ندارد  شاغل تفاوت معني

  .آيد اشتغال عامل اثرگذاري بر رضايت زناشويي ازدواج دانشجويي به حساب نمي

٢٢/١  ٢٩٥/٠  
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  ميزان درآمدمقايسه رضايت زناشويي گروه نمونه بر حسب : 7جدول شماره 

  SS  df  MS  F P  ميزان درآمد

  ها بين گروه

  ها درون گروه

  كل

19/459  

81/21484  

21944  

3  

91  

94  

06/153  

09/236    

  

  

  

172 =n  

دهد بين ميانگين رضايت زناشويي  نتايج آزمون تحليل واريانس يك عاملي نشان مي

). N.S) 64/0= )91/3(F ,داري وجود ندارد  اوت معنيدانشجويان با سطوح درآمد مختلف تف

توان گفت كه ميزان درآمد نقش اثرگذاري بر رضايت زناشويي در ازدواج دانشجويي  بنابراين مي

  . ندارد

  

  

  

  

  

  

  

   ٦٤٨/٠  
٥٨٦/٠  
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  گيري بحث و نتيجه

داري وجود  نتايج بيانگر آن است كه بين ميزان رضايت زناشويي ازدواج دانشجويي تفاوت معني

در توضيح اين . ه نحوي كه ميزان رضايت زناشويي اكثر دانشجويان در حد متوسط استب. دارد

نمايد و دو  يافته بايد گفت كه در واقع وجود مشكالت بسيار زيادي كه هنگام تحصيل رخ مي

شوند، مانع از آن  چندان شدن همين مشكالت در زماني كه ازدواج و تحصيل با هم همزمان مي

اما اين . جو از زندگي زناشويي خود به طور كامل رضايت داشته باشنداست كه زوجين دانش

هايي تحصيل كرده و به همين سبب تا حدودي  نكته نيز حائز اهميت است كه دو طرف، انسان

اند كه انتخابي شايسته داشته  هم كفو هستند و هر دو به آن درجه از بلوغ فكري و عقلي رسيده

  .دگي زناشويي در حد بسيار پايين هم نيستباشند، لذا رضايت آنها از زن

ها حاكي از آن است كه رضايت زناشويي مردان و زنان تقريبا همسان است و  يافته

) 1373(، سليمانيان )1373؛ به نقل از سليمانيان، 1976(هاي مارلو  اين يافته با نتايج پژوهش

ز نظــر رضايت زناشويي در واقع زنان و مردان ا. ، همخواني ندارد)1374(و حيدري نسب 

تواند رابطه خوب يا بدي  دانشجو صـرف نظر از جنسيت خود مي. تفاوت چنــداني با هم ندارند

آيد نقش پر  را با همسر خود برقرار نمايد و در صورت مهيا بودن شرايط ديگر كه به نظر مي

يابد و اين ، به يك زندگي مسرت بخش دست  تري در بهبود يك زندگي زناشويي دارند رنگ

  .مسأله چندان هم به مرد يا زن بودن او بستگي ندارد

نتايج بيانگر آن است كه سن افراد نقش اثرگذاري بر رضايت زناشويي در ازدواج 

همخواني ) 1382(و موسوي ) 1370(اين يافته با نتايج پژوهش ارجمند . دانشجويي ندارد

در واقع يك زوج . انشجويان محدود استشايد به اين دليل كه پراكندگي دامنه سن د. ندارد
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گرچه به نظر . توانند از زندگي خود راضـي يا ناراضي باشند دانشجو در هر سـني كه باشند، مي

خورد، عامل مهمي در نحوه  آيد پختگي و تجربه بيشتري كه در سنين باالتر به چشم مي مي

تر مشكالت كمتري در رابطه با برخورد زوجين با مسائل مختلف است و دانشجويان با سنين باال

  .همسر خود دارند و شايد خيلي كارآمدتر، تعارضات را از بين ببرند

نتايج حاكي از آن است كه وضعيت اشتغال عامل اثرگذاري در ارتباط با رضايت 

هاي جوهري و  رود و اين يافته با نتايج پژوهش زناشويي ازدواج دانشجويي به شمار نمي

شايد با توجه به وضعيت كنوني جوانان و معضل بزرگ . مخوان نيسته) 1372(همكاران 

بيكاري در جامعه، دانشجويان به عنوان قشري فهيم و آشنا به مشكالت اجتماع سطح توقعات 

اند كه در حين تحصيل، شرايط براي به دست آوردن  اند و نيز دريافته خود را اندكي پايين آورده

لذا با اين مسأله كنار آمده و آن را به عنوان مانعي بر سر  .تر است يك شغل مناسب بسي سخت

  .كنند راه خوشبختي خويش قلمداد نمي

هاي پژوهش نشان داد كه ميزان درآمد نيز نقش اثرگذاري بر رضايت زناشويي  يافته

و حيدري ) 1372(هاي جوهري و همكاران  اين يافته با يافته. هاي ازدواج دانشجويي ندارد زوج

در توضيح اين مطلب بايد گفت، شايد علت اين امر حمايت مالي . همخواني ندارد) 1374(نسب 

رغم رفاه مادي از زندگي  هايي كه علي هاي آنان باشد و يا اطالع از وضعيت خانواده خانواده

تواند دليلي باشد مبني بر آن كه ماديات و ميزان درآمد  اين مي. برند زناشويي خود لذت نمي

  .سوي دانشجويان عامل مهمي در رضايت زناشويي به حساب نيايد خانواده از

شود كه  مند پيشنهاد مي هاي اين پژوهش، به پژوهشگران عالقه با توجه به يافته

. را مورد مطالعه قرار دهند.... هاي مختلف، از جمله كارمندان، كارگران و رضايت زناشويي گروه
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شود از آنجا كه دانشجويان به  ژوهش پيشنهاد ميهاي اين پ در ضمن به منظور كاربست يافته

اند و موفقيت آنها در امر ازدواج نهايتاً به سالمت فكري و  ساز جامعه مطرح عنوان قشر آينده

هاي آموزش خانواده، قبل از ازدواج،  انجامد، مسئولين امر با برگزاري كالس رواني آنها مي

صحيح با همسر خود ياري كنند و نيز با توجه به  دانشجويان را در ايجاد يك ارتباط صميمانه و

آن كه ازدواج در حين تحصيل با مشكالتي اعم از اقتصادي و اجتماعي همراه است، بر مسئولين 

امر است كه با قرار دادن تسهيالتي جهت رفاه حال دانشجويان، آنها را به امر ازدواج ترغيب و 

هاي كسب و كار، و كارآفريني  هاي آموزشي مهارت در عين حال با برگزاري دوره. تشويق نمايند

توان گفت، با آن كه داشتن مسكن و ارتباط  همچنين مي. زمينه اشتغال آنان را مساعد نمايند

آن با رضايت زناشويي در اين پژوهش مطالعه نشده است، اما بديهي است كه دارا بودن آن، 

نمايد با  ريزان و مسئوالن امر پيشنهاد مي نامهلذا به بر. كند زندگي و رضايت از آن را تسهيل مي

هاي جوان، ازدواج را براي قشر دانشجويان تسهيل  تهيه مسكن ارزان قيمت و مناسب زوج

  .نمايند
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