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 فضای کنشی درون خانواده و رضایت از زندگی زناشویی

 )مورد مطالعه: زنان متأهل شهر ارومیه(

 1افشار کبیری

 4رقیه خاکپور
 47/54/88تاریخ پذیرش:                       18/11/89تاریخ دریافت: 

 هچکید
رشد در ساختار جوامع بشری، نهاد خانواده نیز از این تحوالت مستثنا  دنبال تحوالت و تغییرات روبه به

ای اجتماعی تبدیل شده است که به نهاد  نمانده است. در زمان حاضر ناسازگاری زناشویی به مسئله

ها  شدن ارزش شیتدریج جامعه را به وضعیت بحرانی و تا مرز متال رساند و به خانواده آسیب می

کشاند. هدف از این مطالعه تأثیر فضای کنشی درون خانواده بر رضایت از زندگی زناشویی زنان  می

شکلی،  است. فضای کنشی خانواده براساس نظریة نظم اجتماعی پارسونز و چلبی در ابعاد هم

اده با استفاده از گیری تصادفی س بختی، هماهنگی و همدلی سنجیده شده است. براساس شیوة نمونه هم

عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. اطالعات نیز  نفر از زنان متأهل شهر ارومیه به 195فرمول کوکران، 

تحلیل شد. متغیرهای همسانی  SPSSافزار  کمک نرم ها با ابزار پرسشنامه، به آوری داده پس از جمع

اس امنیت در خانواده، احترام زن در ها، قدرت زن در خانواده، احس گیری عقیدتی، مشورت در تصمیم

نکردن دیگران، همکاری شوهر در کارهای خانه، اعتماد به شوهر، احساس فشار نقش  خانواده، دخالت

زمان وارد مدل شدند. درنهایت متغیرهای  وگوی زن و شوهر با هم، هم در انجام نقش و گفت

ها و احساس امنیت در  گیری در تصمیم وگوی زن و شوهر با هم، احترام زن در خانواده، مشورت گفت

از واریانس متغیر رضایت از زندگی را تبیین کردند.  16/5خانواده در مدل باقی ماندند و این متغیرها 

دهد ساختار فضای کنشی درون خانواده تأثیر معناداری بر رضایت از زندگی زناشویی   نتایج نشان می

شکلی به هماهنگی و همدلی، میزان  بختی و هم ه از همزنان دارد و با تغییر فضای کنشی خانواد

 یابد. رضایت از زندگی زناشویی افزایش می

 بختی، همدلی.  ارومیه، خانواده، رضایت، زناشویی، زنان، همهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و طرح مسئله

ترین نهاد  اییترین اجتماع انسانی و اولین نهاد بشری و ابتد شناختی خانواده طبیعی از نگاه جامعه

خورند  ترین ارکان این نهادند که با ازدواج به هم پیوند می اجتماعی است. زن و شوهر، اصلی

ترین نوع روابط انسانی چنان توان  ترین و عمیق (. ارتباط زناشویی پیچیده12: 1190)منادی، 

ن مانند آن را توا فردی دیگر می ای در آزادسازی احساسات دارد که در کمتر روابط بین بالقوه

(. ازدواج نقطة عطف مهمی در زندگی برای بیشتر اعضای جامعه 1182یافت )زارع و صفیاری، 

طور  درصد زنان و مردان جوامع مختلف به 85دهد بیش از  است. شواهد موجود نشان می

؛ ثنایی، 174: 1179کنند )کارلسون و همکاران،  بار در زندگی خود ازدواج می حداقل یکمتوسط 

ترین اهداف ازدواج نیل به آرامش و سکون، تأمین نیازهای جنسی و بقای نسل،  (. مهم21: 1178

(. در نظام الهی و 174: 1196تکامل انسان و آرامش و امنیت اجتماعی است )سیادت و همایی، 

فرهنگ قرآنی ما نیز هدف اصلی ازدواج رسیدن به آرامش و آسایش خاطر، پیمودن رشد، نیل به 

انسانی و تقرب به ذات حق است. تردیدی نیست که رهایی از تنهایی، همسر و کمال 

های نفسانی و غرایز طبیعی و فرزندآوری  دادن خانوادة مستقل، ارضای کشش شدن، تشکیل همراه

ترین عوامل مؤثر در آرامش روان و آسایش فکر و جان و  قهری ازدواج و از مهماز نتایج 

ها  (. ازدواج در تعالی و سالمت روانی انسان42: 1177ت )افروز، احساس رضایتمندی درونی اس

تر و  است که افراد متأهل سالم  های زیادی نشان داده ای که پژوهش گونه نقشی اساسی دارد؛ به

(. درواقع برای بسیاری از افراد، 1890؛ وایت و همکاران، 1179شادتر هستند )چلبی و موسوی، 

تر از منابعی مانند کار،  ترین منبع خشنودی و حتی مهم ویی مهمکسب خشنودی از رابطة زناش

(. فضای کنشی خانواده، 1197آید )ابراهیمی و جان بزرگی،  شمار می دوستان و حتی فرزندان به

تنها در تأمین آرامش و سالمت روانی فرزندان نقش کلیدی دارد، بلکه تأثیر فراوانی بر سایر  نه

 های اجتماع برعهده دارند. اعضای خانواده در سایر عرصه کارکردهایی خواهد داشت که

اگر رضایت درونی از زندگی زناشویی را مانند یک طیف درنظر بگیریم، کسانی که در 

کنند و  خود را تنها احساس می گیرند نیز گاه در خلوت، سطوح باالتر این طیف قرار می

: 1194؛ اعزازی، 102: 1190ارد )گیدنز، روابطشان با همسرانشان نزدیکی و استحکام کافی را ند

ها از زندگی زناشویی خود کمال رضایت را دارند، از  ای تعدادی از زوج (. در هر جامعه184

بودن خرسند هستند؛ درنتیجه زندگی خوب موفق و توأم با  انتخاب یکدیگر راضی و از باهم
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ها از زندگی زناشویی  ز زوجکه تعدادی دیگر ا احساس خوشبختی و آرامشی را دارند؛ درحالی

کنند کمترین تماس و ارتباط  خود رضایت ندارند، از انتخاب یکدیگر ناراضی هستند و سعی می

ها به وجود نیاید و از تنش موجود بینشان کاسته شود.  را با یکدیگر داشته باشند تا تنشی بین آن

دهند. به عبارت دیگر این  می کنند، اما به زندگی مشترکشان ادامه ها احساس خوشبختی نمی آن

ها به طالق عاطفی گرفتارند. تعدادی دیگر، در بین این دو دسته قرار دارند؛ یعنی نه خیلی  زوج

کنند. درنهایت خارج از این سه دسته،  مند هستند و نه از یکدیگر فرار می زیاد به یکدیگر عالقه

زندگی مشترکشان به جدایی و طالق قدر مشکل و با یکدیگر اختالف دارند که  تعدادی نیز آن

 (.21: 1190انجامد )منادی،  می

زاست که با رضایت زناشویی رابطة نزدیک و تنگاتنگی دارد. طبق  هایی آسیب طالق از پدیده

احوال کشور، طالق در ایران در چهار دهة گذشته رشدی صعودی  خبرنامة آماری سازمان ثبت

کننده در  دهندة شرایط نگران الق به ازدواج نیز نشانداشته است. آمارهای مربوط به نسبت ط

به  75مورد طالق داشتیم که این آمار در دهة  9ازدواج  155به ازای هر  65کشور است. در دهة 

طالق به  17طور متوسط به  این آمار به 95ازدواج رسید. همچنین در دهة  155طالق در هر  14

ازدواج افزایش  155طالق به ازای  14این عدد به  85ازدواج و متأسفانه در دهة  155ازای 

دهد که این  بررسی روند تغییرات نسبت طالق به ازدواج طی چهار دهه گذشته نشان می .یافت

درصد افزایش داشته است. آمار بسیار طالق در مقایسه با گذشته  42نسبت طی سه دهه گذشته 

هاد خانواده کاهش یافته است. رشد ساالنة دهد میزان رضایتمندی زنان از زندگی در ن نشان می

، در مقایسه با دهة قبل سیر 1190-1170تعداد طالق در استان آذربایجان غربی طی دهة 

ادامه داشته است. در قیاس با  1180-1185های  صعودی داشته و این روند افزایشی طی سال

، از 0/6های استان با  قوضعیت کل کشور نیز، طی بازة زمانی مذکور، رشد ساالنة تعداد طال

 (.1187احوال کشور،  بیشتر بوده است )سازمان ثبت 8/2رشد ساالنه کل کشور 

عنوان آسیبی جدی از سوی کارشناسان مطرح  همچنین شیوع طالق عاطفی بین زوجین به

دهد در ایران از هر دو ازدواج یک مورد به طالق عاطفی  ها نشان می شود. برخی پژوهش می

شود و این موضوع از ارضانشدن نیازهای عاطفی و روانی زوجین در کانون خانواده  منجر می

دهد که وضعیت  های سالمت و جمعیت نشان می های پیمایش ملی شاخص حکایت دارد. یافته

استان آذربایجان غربی با مرکزیت شهر ارومیه، از نظر رضایت از زندگی، درک از زندگی بهتر و 
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کشوری قرار دارد و همچنین از نظر  15ها در رتبة  قایسه با سایر استاناحساس شادی زنان در م

ها به خود  را در میان استان 46متغیر رضایت از زندگی در کنار خانواده، این استان رتبة 

ها  (. نتایج موج سوم پیمایش ارزش151-154: 1181اختصاص داده است )رشیدیان و همکاران، 

دهد که رضایت از زندگی زناشویی در بین زنان در  نشان می 1182 های ایرانیان در سال و نگرش

مقایسه با مردان کمتر بوده است و همچنین با افزایش سن میزان رضایت از زندگی زناشویی 

یابد و زنان در مقایسه با مردان رضایت کمتری از اعضای خانواده خود دارند  افزایش می

 (.74-71: 1182 های ایرانیان، ها و نگرش )پیمایش ارزش

تر وضعیت  چنین برای شناسایی دقیق هایی این با توجه به مباحث مذکور، اجرای پژوهش

رضایتمندی از زندگی زناشویی و تبیین علل نارضایتی در زندگی زناشویی از اهمیت بسیاری 

برخوردار است؛ بنابراین با توجه به اهمیت و نقش رضایت از زندگی زناشویی در استحکام و 

های مختلف در این زمینه، لزوم توجه و  المت خانواده و نظم اجتماعی با وجود پژوهشس

منظور کاهش تعارضات و مشکالت و بهبود و افزایش رضایت از زندگی  بررسی این مسئله به

شود. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤاالت است که میزان رضایت از  احساس می

ان متأهل شهر ارومیه در چه سطحی است؟ همچنین میزان رضایت زندگی زناشویی در میان زن

 از زندگی زناشویی تا چه حد متأثر از فضای کنشی درون خانواده است؟

 چارچوب مفهومی و تجربی
شده دربارة میزان رضایت از زندگی زناشویی، برخی بر همسان همسری،  های انجام در پژوهش

دواج، آشنایی قبل از ازدواج، وضعیت اقتصادی، اشتغال زن، تحصیالت زنان، طول مدت از

؛ 1199عنایتی،  وجود رضایت و موافقت والدین و ازدواج فامیلی تأکید دارند )سیاوش شاه

؛ قادری و 1190؛ موسوی، 1196؛ بهاری، 1195؛ خوانساری، 1190مقدم و همکاران،  صادق

ق و عالقة زوجین به یکدیگر، های داخلی بر میزان عش (. دستة دیگری از پژوهش1181مردانی، 

میزان احترام زوجین به یکدیگر، سرمایة اجتماعی خانواده، تفاهم در اعتقادات و باورهای مذهبی 

؛ نیکویی و سیف، 1199نوری،  ؛ خواجه1190و ساختار قدرت خانواده تأکید دارند )جاللی، 

 (.1194صبوری،  ؛ مهدوی و1191؛ ذوالفقاری و همکاران، 1182؛ زارع و صفیاری، 1192

اقتصادی، -های خارجی به تأثیر ساختار توزیع قدرت، همسانی پایگاه اجتماعی در پژوهش

همسانی سن در زمان ازدواج، همسانی مذهبی، همسانی تحصیالت و طول مدت ازدواج زوجین 
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و  1892؛ هابتون، 4511؛ وندورف و همکاران، 4552تأکید شده است )وایجانتیماال و همکاران، 

دهد که میزان عشق و  های خارجی نشان می (. برخی دیگر از پژوهش1886یتل و همکاران، ل

های مشترک، طول مدت ازدواج، تعهد، وفاداری و احترام به  عالقة زوجین به یکدیگر، ارزش

روابط زناشویی، حمایت و پشتیبانی زوجین از یکدیگر، ایمان و اعتقادات مذهبی محکم زوجین 

؛ روزن و همکاران 1881ها از زندگی زناشویی رابطة معنادار دارد )فنل،  آن با میزان رضایت

ای با موضوع الگوهای نگرش به نقش جنسیتی و کیفیت  ( در مطالعه4517(. پارک و جو )4552

طلب میانه را  ت طلب و مساوا طلب، کمتر مساوات زندگی زناشویی سه الگوی بسیار مساوات

طلبانه به افزایش رضایت زناشویی  های کمتر مساوات د که نگرشتشخیص دادند و نتیجه گرفتن

 دهد. کند، اما تعارضات زناشویی را کاهش نمی کمک می

کند.  شناسی عمدتاً رضایت از زندگی را در تعامالت نظام جامعه و شخصیت بررسی می جامعه

فردی انسان باشند،  نظام بتوانند پاسخگوی نیازهای که چهار خرده براساس این دیدگاه در صورتی 

گیری  (. دورکیم اساس شکل18: 1179شود )چلپی و موسوی،  رضایت از زندگی فراهم می

عنوان نهاد  دهد. خانواده به بستگی اجتماعی را با تشکیل خانواده و مناسبات درونی آن توضیح می هم

بستگی  ور همدهندة نحوة تقسیم کار جنسی و تقسیم کار اجتماعی و ظه اجتماعی محوری، نشان

 (.45: 1180شود )ارمکی،  بستگی اجتماعی قلمداد می خانوادگی است که نخستین نوع هم

نظریة نظام اجتماعی تالکوت پارسونز ابزاری تحلیلی است. چلبی با الهام از پارسونز در 

نظریة نظم اجتماعی در سطح خرد دو عنصر اساسی سازندة نظم اجتماعات طبیعی مانند خانواده 

پذیری و  داند. اجتماع طبیعی باالترین مرتبة نظم را دارد؛ یعنی باالترین نظم فرد و تعامل میرا 

ترین  (. یکی از کوچک89: 1198دهندگی و درواقع پایة اصلی نظم سایر اجتماعات )چلبی،  نظم

ی کوچک که در آن تعهدات اجتماعی و « ما»اشکال اجتماع طبیعی خانواده است؛ اجتماع یا یک 

های زناشویی نسبتاً پایدار بین حداقل دو نفر )زن و مرد( با پشتوانة تعامالت گرم وجود  قهعل

(. از نظر تحلیلی تعامل بالقوه دو وجه عمدة ابزاری و ابرازی دارد. در تعامل 68دارد )همان: 

ابزاری، دیگری و تعامل برای کنشگر جنبة کامالً ابزاری دارند. در معنای محدود کلمه، سنخ 

شود و بیشتر  عالی چنین تعاملی، نوعی مبادلة سرد است. چنین تعامالتی معموالً زیاد انجام می

توانند دوام بیاورند و خصلت  تنهایی نمی دارای خصلت تصادفی و مشروط است. همچنین به

دهد و سبب تکرار و دوام و  تصادفی خود را از دست بدهند، اما آنچه افراد را به هم پیوند می

شود، بعد ابرازی تعامل است. در این بعد، تعامل فرد حائز ارزش  شدن تعامالت می لمتشک
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یا « اجتماع»یا « ما»کمک تعامل ابرازی است که  درونی است و تعامل هدف است، نه وسیله. به

توان از نوعی نظم اجتماعی خرد سخن گفت.  می« ما»گیرد. با تشکیل  گروه اجتماعی شکل می

یی که خود از دو عنصر « ما»زمان دربرگیرندة افراد، تعامالت و ماست،  هم این نظم اجتماعی

 افراد و تعامالت تشکیل شده است.

اولین ضرورت برقراری رابطه از هر نوع وجود نوعی نمادها و اطالعات مشترک است. 

شود، حداقل نوعی اطالعات ارزشی و هنجاری مشترک  زمانی که بحث روابط ابرازی مطرح می

های مشترک،  ای از نمادها، اطالعات و ارزش الزم است؛ بنابراین بدون حداقل مجموعه نیز

تصور نیست؛ بنابراین یکی از الزامات نظم در سطح خرد،  قابل« ما»پایداری نسبی تعامالت و 

شکلی، درک مشترک و ارزشیابی مشترک نسبی است. در  کردن حداقل همفکری، هم فراهم

« ما»ک در ابعاد فوق نباشد، در سه عنصر نظم، یعنی فرد، تعامل و صورتی که همفکری مشتر

ها، فرد حداقل قدرت  تبع این یابد. به شود و قابلیت یادگیری فرد کاهش می اختالل حاصل می

ها پیامدهای  دهد که این طور مؤثر از دست می کنترل و انطباق خود را در مقایسه با محیط به

دربارة عنصر تعامل نیز، تعامالت حداقل در بعد ارتباطی دچار  اختالل در نظام شخصیتی است.

نیز استعداد انطباقی خود را « ما»دنبال آن  دهند. به شوند و کارکرد خود را از دست می اختالل می

شود.  رنگ می تدریج حریم فرهنگی آن مخدوش و کم دهد و به با محیط خویش از دست می

ارزشی مشترک وجود نداشته باشد، هر سه عنصر مزبور  همدرنهایت در صورتی که حداقل نوعی 

شوند. با نداشتن همفکری و همسانی، فرد احساس تعهد و تعلق خود را به  دچار اختالل می

تدریج دچار آنومی و ازخودبیگانگی یعنی نوعی سردرگمی،  دهد و به دیگران و ما از دست می

بیند و حقوق و تکالیف  بعد ابرازی آسیب می شود. درنتیجه تعامل در احساس جدایی و انزوا می

شود. به سخن دیگر حق، تکالیف و پیوندهای  ی مشترک مخدوش و مکدر می«ما»نیز در 

 (.45: 1198شود )چلبی،  اعضای ما با یکدیگر و با ما نامعلوم و مبهم می

ی و ای هنجار توان گفت که ابعاد اجتماعی پیوندهای زناشویی و همسرگزینی پشتوانه می

های  گیرد و مکانیسم ارزشی دارد؛ یعنی براساس آداب و رسوم و هنجارهایی صورت می

کند. از سوی دیگر براساس نظریة مبادلة اجتماعی،  همسرگزینی، همسان همسری را تشویق می

ها  هر چه در یک گروه ارتباط اجتماعی اعضا با یکدیگر نزدیک باشد، کنش متقابل میان آن

همسری در  (. به این ترتیب، نظریة همسان77: 1178؛ ساروخانی، 417: 1896ر، متواتر است )ترن

دلیل وجود   شناسی خانواده مطرح است که بر استحکام، خوشبختی و پایداری خانواده به جامعه
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افراد مایلند همسری (. »02: 1195؛ حسینی،165-109: 1172همسران همسان تأکید دارد )تقوی، 

انسان دانسته در پی گزینش همسری است که «. »مسانشان باشد تا ناهمسانبرگزینند که بیشتر ه

در هر لحظه بخت هر فرد بیشتر در »به گمان الک بروکس « صفاتی همگون او داشته باشد.

(. بورسا و 24-25: 1178)ساروخانی، « گزین کند تا ناهمسان راستای ازدواجی همسان عمل می

مردی که از نظر مذهبی و عقیدتی تفاوت دارند، به  بل معتقدند که زناشویی میان زن و

جا  انجامد؛ زیرا باورهای مذهبی همیشه و در همه های شخصی و خانوادگی گوناگون می دشواری

اند. به عقیدة لوگال تا پیش از ازدواج مذهب بر رفتار  سرچشمة بنیادین تلقیات جمعی بوده

های فراوانی  های دینی یکی از طرفین دشواری جوانان مؤثر است، اما پس از زناشویی ناباوری

 (.62شود )همان:  های دائمی می کند و سبب ایجاد مشاجره ها ایجاد می برای آن

بودن است. سازش  از دیگر الزامات نظم اجتماعی در سطح خرد نوعی سازش بیرونی و مکمل

رفیت اجراست. اگرچه در فرد بودن هریک از افراد در بعد ارگانیکی و ظ بیرونی ناظر بر منحصربه

پذیری فرض بر این است که همة نیازهای فرد هنجاری شود، هرکدام در فرایند  خالل فرایند جامعه

کنند؛ بنابراین  فردی کسب می های منحصربه های مختلف، تجربه پذیری، در ارتباط با محیط جامعه

. در یک کالم، افراد ضمن های مختص به خود را داشته باشند تصور است که افراد خواسته قابل

ویژه در موقعیت  طور نسبی و بالقوه حائز منافع متضاد، به زمان به اینکه نفع مشترک دارند، هم

شدن تضاد منافع و حادشدن آن الزم است  ترتیب برای جلوگیری از بالفعل کمیابی هستند. بدین

وحدت عمل و همگامی مشترک نوعی  کمک سازش بیرونی عمالً  که به طوری حلی پیدا شود؛ به راه

دست بیاید؛ بنابراین یکی از مسائل نظم خرد، ایجاد همگامی مشترک است. بدیهی است اگر این  به

الشعاع مصالح فردی و  مسئله )سازش بیرونی دوجانبه( حل نشود، مصالح جمعی و بلندمدت تحت

رونی، قدرت انطباقی خود را از در ارتباط بی« ما»گیرند. درنتیجه اجتماع طبیعی  مدت قرار می کوتاه

 (.45: 1198شود )چلبی،  دهد و از نظر درونی دچار مشکل انسجامی و سازگاری می دست می

الزام بعدی نظم اجتماعی در سطح خرد مسئلة همدلی متقابل و احساس تعلق مشترک است. 

یعنی نبود احساس تعلق افراد به یکدیگر و به ماست؛ « مای مشترک»درواقع خمیرمایة اصلی 

ها. در تحلیل «من»حداقل نوعی همدلی و احساس تعلق مشترک یعنی نبود ما و اضمحالل ما به 

نهایی، پایة هر نظم اجتماعی عاطفه است. در صورتی که حداقل نوعی همدلی مشترک وجود 

شوند.  در وجه همدلی دچار مشکل می« ما»نداشته نباشد، هر سه عنصر نظام شخصیت، تعامل و 

دهد. دوم  از دست می« ما»ویژه  اینکه فرد، تعهد و وابستگی عاطفی خود را به دیگران و بهاول 
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با از دست دادن بعد اجتماعی « ما»رود و سوم اینکه  اینکه معنا و مفهوم تعامل اجتماعی از بین می

رکز ثقل شود. درواقع م نوعی تجمع می زمان با از دست دادن جمعی افراد به ما، تبدیل به خود و هم

 (.41: 1198یک اجتماع طبیعی مانند خانواده همدلی و احساس تعلق مشترک است )چلبی، 

بختی مشترک است. منظور از  آخرین مسئلة ماهوی نظم اجتماعی در سطح خرد، هم

بختی مشترک، نفع مشترک و اقبال مشترک است. اساساً نفع مشترک در نیازهای عام و  هم

کمک جمع و با مشارکت دیگران در جمع  ها به نیازهایی که تأمین آن مشترک انسانی ریشه دارد.

حل جمعی برای رفع برخی نیازهای مشترک در وضعیت تعادلی،  بیشتر ممکن است. تجلی راه

ها )قانون( نهفته است. منظور از اقبال مشترک،  های قراردادی )مثل قواعد( یا در میثاق یعنی تعادل

به نقل از چلبی، همان(.  1885مساعی فیزیکی است )الستر،  به تشریکمیزان نیاز متقابل افراد 

بختی مشترک نظم حل نشود، سه  مساعی تقسیم کار است. اگر مسئلة هم مظهر عالی این تشریک

شوند. دربارة شخصیت باید گفت  دچار ضعف و اختالل می« ما»عنصر شخصیت )فرد(، تعامل و 

ای در  کند. دربارة عنصر تعامل، روابط مبادله ریافت نمیکه فرد پاسخ مؤثر به نیازهای خود د

قدرت انطباقی آن با محیط « ما»شوند و باالخره در ارتباط با عنصر  وهلة اول دچار نقصان می

 (.44: 1198یابد )چلبی،  بیرونی و قدرت نظارتی و تنظیمی آن به محیط درونی هر دو کاهش می

کنند در  واره در زندگی خود در تعامل هستند و سعی میها هم از دیدگاه مکتب مبادله، انسان

دست بیاورند. هر تعامل در حکم نوعی مبادله است. از دیدگاه نظریة  این تعامل نفعی برای خود به

مبادله، زندگی زناشویی میدانی است که در آن زوجین براساس سود و زیان به مبادله و تعامل 

کنند و در صورت شکست از  ند، از ابتدا روابط را ترمیم میپردازند و چنانچه احساس زیان کن می

؛ اسدیان و 27: 1184گیرند )اسکید مور،  شوند و درنهایت طالق می ادامة مبادله منصرف می

(؛ بنابراین فضای کنشی درون خانواده تأثیر فراوانی بر زندگی زوجین 1198؛ مولر، 1181صداقت، 

بختی،  درون خانواده اعم از همسانی و همفکری، همدارد. همچنین زوجینی که فضای کنشی 

 هماهنگی و همدلی بیشتری دارند از زندگی مشترک خود بیشتر راضی هستند.

 های پژوهش فرضیه
 رسد رضایت از زندگی زناشویی متأثر از فضای کنشی درون خانواده است. نظر می به 

 گامی و همدلی است تا رسد رضایت از زندگی زناشویی بیشتر متأثر از هم نظر می به

 بختی. شکلی و هم هم
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 مدل تحلیلی 
شکلی یا همسانی، احساس  زمان حداقلی از هم سالمت و انسجام خانواده در گرو تأمین هم

بختی مشترک، احساس همگامی مشترک، احساس همدلی و همفکری مشترک است، اگر  هم

همسری  شود. همسان ه ایجاد مینظمی در خانواد یکی از این ابعاد تأمین نشود، اختالل و بی

مقدمة همسانی در فکر و اندیشه و همدلی است و در صورتی که همدلی و هماهنگی در 

انجامد و  شکلی و همسانی به تعهد و وابستگی عاطفی نمی خانواده ایجاد نشود، صرف هم

کنار  دهند؛ بنابراین در تعامالت اجتماعی درون خانواده معنا و مفهوم خود را از دست می
گزینی و  تواند از ناهمسان شکلی و همسانی، حداقلی از همدلی و هماهنگی نیاز است که می هم

 بودن زوجین تأمین شود. مکمل

 
 . مدل تحلیلی پژوهش1شکل 

احساس همگامی 
قدرت در  مشترک

 خانواده

بختی  احساس هم
 مشترک

همسانی 
 تحصیلی

شکلی  احساس هم
 مشترک

احساس همدلی و 
 تعلق مشترک

امنیت در 
 خانواده

شار در نبود ف 
 خانواده

همسانی 
 سنی

میزان احترام در 
 خانواده

نکردن  دخالت
 دیگران

تقسیم کار و 
 همکاری

رضایت از زندگی 
 زناشویی

همسانی 
 عقیدتی

رضایت 
 جنسی

وگوی  گفت
 مشترک

 اعتماد به همسر

مشورت در 
 گیری تصمیم
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 شناسی پژوهش روش
. جامعة ها پیمایشی است بستگی و کاربردی است و از نظر گردآوری داده پژوهش حاضر هم

آماری این مطالعه زنان متأهل شهر ارومیه، واحد تحلیل خانواده و واحد مشاهدة فرد بودند. 

نفر از زنان متأهل شهر ارومیه  195گیری تصادفی ساده،  براساس فرمول کوکران و شیوة نمونه

استفاده از ساخته با  ها از پرسشنامة محقق آوری داده منظور جمع عنوان نمونه انتخاب شدند. به به

ارزیابی اعتبار پرسشنامه با استفاده از پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ و اولسون استفاده شد. 

روش محتوایی از نوع صوری برآورده شد. پرسشنامه نیز بعد از تدوین در اختیار کارشناسان و 

آوری و در  عها جم تک گویه ها دربارة تک های آن استادان علوم اجتماعی قرار گرفت و دیدگاه

ها از ضریب آلفای  منظور سنجش قابلیت اعتماد گویه طرح نهایی پرسشنامه اعمال شد. به

های آماری توصیفی، شامل میانگین و  کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات، روش

های آمار استنباطی تحلیل شدند. به تناسب سطح سنجش متغیرهای  انحراف استاندارد و روش

استفاده  tبستگی پیرسون و اسمی از آزمون  ای آزمون آماری هم موجود در سطح تحلیل فاصله

عنوان متغیر مستقل بر رضایت از  شد. برای بررسی تبیین تأثیر فضای کنشی درون خانواده به

 زندگی زناشویی از رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

 های تجربی پژوهش یافته

 های توصیفی یافته

ن قسمت اطالعات توصیفی و استنباطی مربوط به متغیرهای مختلف براساس سطح متغیرها در ای

 .ارائه شد

کارلسون معتقد است، از آنجا که انتظارات و شیوة نگرش افراد در همسانی سنی همسران: 

سنین گوناگون متفاوت است و افرادی که سن متفاوتی دارند، نگرش و اندیشة متفاوتی نیز 

بینی را به همراه دارد و بر تداوم زندگی  های وسیع جهان ت وسیع سنی با خود تفاوتدارند، تفاو

(. براساس برآیندی از نظریات و 01: 1178و سعادت زناشویی تأثیرگذار است )ساروخانی، 

(. با 1181سال است )قادری و مردانی،  0-4تحقیقات پیشین و عرف جامعه بهترین فاصلة سنی 

تر  سال از زنان بزرگ 0-4شده همسانی سن زمانی است که مردان حدود  هتوجه به تعریف ارائ

شوند. نتایج این پژوهش حاکی از آن  باشند. بقیة موارد نیز جزو ناهمسانی سنی محسوب می
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درصد از  9/16درصد پاسخگویان با همسران خود از نظر سنی همسان و تنها  4/61است که 

 آنان از نظر سنی ناهمسان هستند.

استوارت معتقد است میان پرورش فرد و آنچه از همسر او سانی تحصیلی همسران: هم

ها،  ریزی رود، نوعی تناسب منطقی وجود دارد. معموالً تفاهمی که افراد در برنامه انتظار می

ها و فهم متقابل کالمی یکدیگر دارند، ارتباط مستقیمی با میزان تحصیالتشان دارد.  گیری تصمیم

پردازان اختالف تا یک مقطع تحصیلی مطلوبیت و بهنجار شمرده  بیشتر نظریه براساس آرای

شود )ساروخانی،  شود و به میزان افزایش شکاف تحصیلی، از مطلوبیت آن نیز کاسته می می

(. همسانی تحصیلی در این پژوهش به معنای آن است 89: 1181؛ قادری و مردانی، 61: 1178

ر از زن یا برابر با او باشد. بقیة موارد جزو ناهمسانی تحصیلی که مرد یک مقطع تحصیلی باالت

درصد پاسخگویان با همسران خود از  2/69دهد  شوند. نتایج این پژوهش نشان می محسوب می

 درصد آنان از نظر تحصیلی با همسران خود ناهمسان هستند. 6/11نظر تحصیلی همسان و 

د زناشویی میان زن و مردی که از نظر مذهبی بورسا و بل معتقدنهمسانی عقیدتی همسران: 

شود؛ زیرا  و عقیدتی تفاوت دارند، سبب مشکالت و مسائل شخصی و خانوادگی گوناگونی می

جا سرچشمة بنیادین تلقیات جمعی است و این تلقیات نیز  باورهای مذهبی همیشه و در همه

که در نبود یا ضعف هماهنگی و دهندة اخالقیات یک قوم دربارة زن و مرد است  نمودار و نشان

؛ قادری 00: 1174؛ شهابی، 62: 1178یابد )ساروخانی،  همفکری با پیشرفت زندگی افزایش می

میزان همسانی عقیدتی بر مبنای امتیازی است که هر یک از پاسخگویان  (.87: 1181و مرادی، 

ها براساس  تی که گویههای متغیر همسانی عقید اند. شاخص دست آورده از ترکیب چهار گویه به

اند از: مسائل مذهبی، تربیت فرزند و شرکت در مراسم اعیاد و  اند عبارت آن طراحی شده

دهد همسانی عقیدتی  است که نشان می 78/1آمده  دست های مذهبی. میانگین به سوگواری

 همسران متوسط به باالست.

طرفه و بدون  های یک ریگی در مسائل خانوادگی نیز تصمیمها:  گیری مشورت در تصمیم

گذاشتن به همسر و فرزندان ایجاب  احترام .ساز است مشورت با سایر افراد خانواده، اغلب مسئله

شود، با آنان مشورت شود. ثمرة آن نیز  کند دربارة موضوعاتی که به امور خانواده مربوط می می

ها بر مبنای امتیازی  گیری گیری از افکار آنان است. میزان مشورت زن و شوهر در تصمیم بهره

های متغیر مشورت در  اند. شاخص دست آورده است که آنان از ترکیب چهار گویه به
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اند از: خریدهای اساسی مانند   اند عبارت ها براساس آن طراحی شده ها که گویه گیری تصمیم

شایان ذکر انداز، تربیت، اشتغال و تحصیل فرزندان.  خرید ماشین و خانه، تفریح، چگونگی پس

ها در میان  گیری دهد مشورت در تصمیم است که نشان می 40/2آمده  دست است که میانگین به

 همسران بیشتر است.

ساختار توزیع قدرت در خانواده شامل سه بعد حوزه و قلمرو میزان قدرت زن در خانواده: 

ی و شیوة اعمال گیر قدرت زن و شوهر در خانواده، ساخت قدرت در خانواده یا الگوی تصمیم

(. میزان قدرت زن در خانواده نیز بر 24: 1194قدرت یا راهبرد رفتار است )مهدوی و صبوری، 

های متغیر قدرت زن که  دست آمده است. شاخص مبنای امتیازی است که از ترکیب پنج گویه به

وهر، اند از: بخشش اموال منقول بدون دخالت ش اند عبارت ها براساس آن طراحی شده گویه

وآمد آزادانه با فامیل،  بخشش اموال غیرمنقول بدون دخالت شوهر، خرج درآمد شخصی، رفت

آمده  دست ها. میانگین به های مورد عالقه و پوشیدن آزادانة آن دوستان و آشنایان و خرید لباس

 است؛ یعنی قدرت زن در خانواده باالتر از متوسط است. 47/1

درصد پاسخگویان ارتباط جنسی از  5/72دهد  نشان می نتایج پژوهشنوع ارتباط جنسی: 

درصد نیز به این سؤال پاسخ  9/4درصد آنان نیز ارتباط جنسی سردی داشتند.  4/41نوع گرم و 

 اند. مشخصی نداده

احساس امنیت میزان آرامش خاطر ذهنی و روانی زنان  احساس امنیت زن در خانواده:

خود چقدر در برابر خطرات احتمالی و خشونت در  دربارة این است که در زندگی روزمرة

(. میزان احساس امنیت زن در خانواده 41: 1181خانواده مصونیت دارند )طاهری و همکاران، 

دهندة  اند. حداقل امتیاز نشان دست آورده بر مبنای امتیازی است که آنان از ترکیب سه گویه به

تیاز نیز بیانگر احساس امنیت زن در سطح احساس امنیت زن در سطح بسیار کم و حداکثر ام

ها براساس آن  های متغیر احساس امنیت زن در خانواده که گویه بسیار زیاد است. شاخص

اند از: احساس اضطراب یا ترس هنگام ورود شوهر به منزل، اطمینان از  اند عبارت طراحی شده

 11/2آمده  دست لی. میانگین بهتداوم زندگی و پشتیبانی شوهر از زن دربارة مسائل فردی و ما

 است؛ یعنی احساس امنیت زن در خانواده بسیار است.

میزان احترام زن در خانواده بر مبنای امتیازی است که آنان از ترکیب  احترام زن در خانواده:

ای و با استفاده از طیف لیکرت  ها در یک سطح فاصله اند. گویه دست آورده چهار گویه به
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دهندة احترام بسیار کم زن در خانواده و حداکثر امتیاز نیز  ند. حداقل امتیاز نشانا سنجیده شده

های متغیر احترام زن در خانواده که  دهد. شاخص احترام بسیار زیاد زن در خانواده را نشان می

اند از: رعایت عفت کالم شوهر هنگام دعوا،  اند عبارت ها براساس آن طراحی شده گویه

شوهر به اقوام نزدیک و دور زن، تشویق فرزندان به رعایت احترام مادرشان از  گذاشتن احترام

است؛ یعنی  44/2آمده  دست سوی شوهر و ایجاد احساس حقارت در زن نزد دیگران. میانگین به

 احترام زن در خانواده زیاد است.

 دخالتامتیاز هر یک از پاسخگویان در متغیر  نکردن دیگران در امور خانواده: دخالت

ای و با  ها در یک سطح فاصله دست آمده است. گویه نکردن دیگران، از ترکیب هشت گویه به 

دهندة دخالت بسیار کم دیگران و  اند. حداقل امتیاز نشان استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده

نکردن  های متغیر دخالت حداکثر امتیاز نیز بیانگر دخالت بسیار زیاد دیگران است. شاخص

نکردن پدر، مادر، خواهر،  اند از: دخالت اند عبارت ها براساس آن طراحی شده گران که گویهدی

 بوده است؛ یعنی دخالت دیگران بسیار زیاد است. 05/2آمده  دست برادرزن و شوهر. میانگین به

امتیاز هر یک از پاسخگویان در متغیر میزان همکاری  میزان همکاری شوهر در منزل:

ای و با استفاده از  ها در یک سطح فاصله آمده است. گویه دست یب سه گویه بهشوهر، از ترک

دهندة میزان همکاری بسیار کم شوهر و  اند. حداقل امتیاز نشان طیف لیکرت سنجیده شده

های متغیر میزان همکاری  دهد. شاخص حداکثر امتیاز نیز میزان همکاری بسیار شوهر را نشان می

اند از: همکاری شوهر در کارهای منزل،  اند عبارت اس آن طراحی شدهها براس شوهر که گویه

همکاری شوهر در کارهای مربوط به نظافت و تحصیل فرزندان و کمک شوهر در مسائل مالی 

بوده است؛ یعنی میزان همکاری شوهر در  11/1آمده  دست یا خانوادگی اطرافیان زن. میانگین به

 امورات منزل در حد متوسط است.

میزان اعتماد به شوهر نیز بر مبنای امتیازی است که آنان از ترکیب  یزان اعتماد به شوهر:م

ای و با استفاده از طیف لیکرت سنجیده  ها در یک سطح فاصله اند. گویه سه گویه به دست آورده

نندة ک دهندة اعتماد بسیار کم زن به شوهر و حداکثر امتیاز نیز بیان اند. حداقل امتیاز نشان شده

ها براساس آن طراحی  های متغیر اعتماد که گویه اعتماد بسیار زیاد زن به شوهر است. شاخص

کردن در افکار و  رساندن شوهر در رسیدن به اهداف زن، سهیم اند از: یاری اند عبارت شده
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بوده  95/1آمده  دست وفصل مسائل خانوادگی. میانگین به اطالعات خود و وقف توانایی در حل

 ؛ یعنی اعتماد به شوهر متوسط به باالست.است

های متناقضی که یک فرد هنگام ایفای نقش با  ها و چشمداشت الزاماحساس فشار نقش زن: 

شود. میزان احساس فشار نقش زن در ایفای نقش بر  شود، فشار نقش اطالق می رو می ها روبه آن

ها در یک سطح  است. گویه  دست آورده مبنای امتیازی است که او از ترکیب سه گویه به

دهندة احساس فشار  اند. حداقل امتیاز نشان ای و با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده فاصله

کنندة احساس فشار بسیار زیاد زن در انجام  بسیار کم زن در انجام نقش و حداکثر امتیاز نیز بیان

اند  س آن طراحی شدهها براسا های متغیر احساس فشار که گویه نقش خود است. شاخص

اند از: فشار در انجام کارهای مربوط به منزل و فرزندان، کمبود وقت و فشار در برقراری  عبارت

بوده است؛ یعنی احساس فشار نقش  70/4آمده  دست ارتباط با شوهر و خویشاوندان. میانگین به

 در انجام نقش نزدیک به متوسط است.

وی زن و شوهر نیز بر مبنای امتیازی است که آنان وگ میزان گفت وگوی زن و شوهر: گفت

ای و با استفاده از طیف لیکرت  ها در یک سطح فاصله اند. گویه دست آورده از ترکیب سه گویه به

وگوی بسیار کم زن و شوهر و حداکثر امتیاز نیز  دهندة گفت اند. حداقل امتیاز نشان سنجیده شده

وگوی زن و شوهر که  های متغیر گفت ر است. شاخصوگوی بسیار زن و شوه کنندة گفت بیان

ها و عالیق نزد شوهر، تالش برای  اند از: بیان خواسته اند عبارت ها براساس آن طراحی شده گویه

آمده  دست وگو. میانگین به های یکدیگر و احساس صمیمیت با شوهر پس از گفت رفع عیب

 در انجام نقش متوسط به باالست.وگو در میان زن و شوهر  بوده است؛ یعنی گفت 85/1

این شاخص عبارت است از: احساسات عینی خشنودی،  رضایت از زندگی زناشویی:

های زندگی زناشویی  شده از سوی همسر با درنظرگرفتن همة جنبه رضایت و لذت تجربه

(. میزان رضایت از زندگی زناشویی هر یک از پاسخگویان بر مبنای امتیازی 00: 1898)آلیس، 

ای و با استفاده از  ها در یک سطح فاصله دست آمده است. گویه است که از ترکیب شش گویه به

دهندة رضایت بسیار کم از زندگی زناشویی و  اند. حداقل امتیاز نشان طیف لیکرت سنجیده شده

های متغیر  کنندة رضایت بسیار زیاد از زندگی زناشویی است. شاخص حداکثر امتیاز نیز بیان

اند از: احساس  اند عبارت ها براساس آن طراحی شده از زندگی زناشویی که گویه رضایت

شدن برای  مسئولیت دربارة مسائل خانواده و فرزندان، نگهداری از اقوام شوهر، احترام قائل
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شوهر، اعتقاد به پول شوهر، گذراندن اوقات فراغت با شوهر و چگونگی روابط با اقوام. میانگین 

 گیرد. است که باالتر از متوسط قرار می 11/2آمده  دست به

برای آزمودن تفاوت میزان رضایت از زندگی  همسانی سنی همسران و رضایت از زندگی:

استفاده شده است. نتایج این آزمون با سطح معناداری  tبراساس همسانی سن همسران از آزمون 

ز زندگی افراد براساس همسانی داری در میزان رضایت ا حاکی از آن است که تفاوت معنی 80/5

 سن وجود ندارد.

برای سنجش تفاوت میزان رضایت از همسانی تحصیلی همسران و رضایت از زندگی: 

با  tاستفاده شده است. نتایج آزمون  tزندگی براساس همسانی تحصیلی همسران نیز از آزمون 

ن رضایت از زندگی افراد داری در میزا حاکی از آن است که تفاوت معنی 80/5داری  سطح معنی

 براساس همسانی تحصیلی وجود ندارد.

از آنجا که نوع ارتباط جنسی یک متغیر اسمی  نوع ارتباط جنسی و رضایت از زندگی:

برای سنجش  tدوحالته )روابط جنسی از نوع گرم، روابط جنسی از نوع سرد( است، از آزمون 

نشان  555/5داری  ج این آزمون با سطح معنارابطة بین این دو متغیر استفاده شده است. نتای

داری از نظر  دهد در میان پاسخگویانی که روابط جنسی از نوع گرم یا سرد دارند، تفاوت معنا می

 میانگین میزان رضایت از زندگی وجود دارد.

 های تبیینی یافته

به این قسمت های مربوط  آماره بستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته: نتایج ضریب هم

توان گفت رابطة  ها می ها و سطح معناداری آن آمده است. براساس مقدار آماره 1در جدول 

ها، قدرت زن در خانواده، احساس  گیری متغیرهای مستقل همسانی عقیدتی، مشورت در تصمیم

نکردن دیگران، همکاری شوهر در کارهای  امنیت در خانواده، احترام زن در خانواده، دخالت

وگوی زن و شوهر با  دادن نقش و گفت انه، اعتماد به شوهر، احساس فشار نقش در انجامخ

ترین  اند. قوی یکدیگر با متغیر وابستة میزان رضایت از زندگی زناشویی رابطة معنادار داشته

وگوی زن و شوهر با هم، احترام زن در خانواده، احساس امنیت  بستگی میان متغیرهای گفت هم

بستگی  ترین هم ه و اعتماد به شوهر با میزان رضایت از زندگی زناشویی است. ضعیفدر خانواد

نکردن دیگران و احساس فشار نقش با رضایت از زندگی زناشویی است. درنتیجه  میان دخالت
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توان گفت احساس همدلی و تعلق مشترک در میان زنان در مقایسه با سایر فضاهای کنشی  می

 بستگی بسیاری با رضایت از زندگی زناشویی دارد. مدر خانواده ارتباط و ه

 بستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته )رضایت از زندگی( . نتایج ضریب هم1جدول 

 متغیر ردیف
میزان رضایت از زندگی 

 زناشویی

آمارة 

 پیرسون

داری سطح معنا

(Sig) 

 555/5 **49/5  همسانی عقیدتی همسران 1

 555/5 **15/5  ها گیری مشورت در تصمیم 4

1 
احساس قدرت زن در 

 خانواده
 47/5** 555/5 

 555/5 **05/5  احساس امنیت در خانواده 2

 555/5 **05/5  احترام زن در خانواده 0

 551/5 **41/5  نکردن دیگران دخالت 6

 555/5 **11/5  همکاری شوهر در خانه 7

 555/5 **29/5  اعتماد به شوهر 9

 555/5 **-44/5  فشار نقشاحساس  8

15 
وگوی زن و شوهر با  گفت

 هم
 01/5** 555/5 

ها و روابط  در این بخش به تحلیل رگرسیون چندگانه از دادهبررسی روابط چندمتغیری: 

کردن سهم و تأثیر متغیرهای عمدة  میان متغیرها پرداخته شده است. هدف از این تحلیل مشخص

های اساسی در تحلیل  فرض تغیر وابسته است. یکی از پیشبینی تغییرات م تحقیق در پیش

های مدل  مانده بودن توزیع باقی بودن توزیع خطاها یا به عبارتی نرمال رگرسیون چندگانه، نرمال

ها از آزمون دوربین واتسون استفاده شد.  مانده بودن باقی برازش است. برای آزمون فرض نرمال

های این مدل رگرسیونی، مستقل از  مانده دهد باقی نشان میاست که  142/4نتیجة این آزمون، 

در تبیین واریانس متغیر رضایت از زندگی زناشویی، همة متغیرهای مستقل شامل  هم هستند.

ها، قدرت زن در خانواده، احساس امنیت در خانواده،  گیری همسانی عقیدتی، مشورت در تصمیم

ان، همکاری شوهر در کارهای خانه، اعتماد به شوهر، نکردن دیگر احترام زن در خانواده، دخالت
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وگوی زن و شوهر با یکدیگر با استفاده از روش  احساس فشار نقش در انجام نقش و گفت

زمان وارد مدل شدند. سپس تحلیل رگرسیونی انجام شد که درنهایت چهار متغیر مستقل  هم

ها و احساس  گیری شورت در تصمیموگوی زن و شوهر با یکدیگر احترام زن در خانواده، م گفت

از کل واریانس متغیر رضایت از  16/5امنیت در خانواده در مدل باقی ماندند. این متغیرها 

 زندگی زناشویی را تبیین کردند.

 های تحلیل رگرسیونی چندگانۀ متغیر وابسته . آماره2جدول 

 سطح معناداری F شده تعدیل R R2 R2 مدل

1 651/5 161/5 101/5 608/12 555/5 

 گیری بحث و نتیجه
شود که سالمت و انسجام آن ارتباط تنگاتنگی با  ترین نهاد هر اجتماع محسوب می خانواده مهم

نظم و انسجام جامعه دارد. اختالل در روابط خانواده به اختالل در جامعه و روابط آن منجر 

سکون، تأمین نیازهای جنسی و بقای ترین هدف خانواده نیل به آرامش و  شود. شاید مهم می

دنبال تحوالت و تغییرات سریع  نسل، تکامل انسان و آرامش و امنیت اجتماعی باشد. امروزه به

های نهاد خانواده از جمله افزایش آمار ناسازگاری زوجین و نرخ طالق، به  اجتماعی، چالش

مندی از  انواده میزان رضایتهای مربوط به مسائل خ نگرانی عمومی تبدیل شده است. در بررسی

های زیادی در داخل و خارج به آن  زندگی زناشویی همواره مدنظر قرار گرفته و پژوهش

پرداخته است. در پژوهش حاضر نیز به تأثیر فضای کنشی درون خانواده بر رضایت زندگی 

 زناشویی پرداخته شده است.

 سطح معناداری
Beta 

 

SE 

 اشتباه معیار
B 

 
 متغیر

 )مقدار ثابت( 726/11 120/1 - 555/5

 وگوی زن و شوهر گفت 658/5 115/5 177/5 555/5

 احترام زن در خانواده 121/5 155/5 406/5 551/5

 گیری مشورت در تصمیم 188/5 597/5 108/5 544/5

 اس امنیت در خانوادهاحس 460/5 114/5 100/5 526/5
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زندگی زناشویی در میان  دهد میزان رضایت از های تجربی توصیفی نشان می یافته

درصد پاسخگویان  4/61تری قرار دارد.  پاسخگویان متوسط به باال بوده است و در حد مطلوب

ها از نظر تحصیلی با همسران خود همسان  درصد آن 2/69با همسران خود از نظر سنی و 

د از نوع درص 72درصد پاسخگویان از نوع سرد و  4/41اند. در این پژوهش، رابطة جنسی  بوده

گرم بوده است. میزان احساس فشار نقش در میان پاسخگویان در حد متوسط و میزان همسانی 

عقیدتی پاسخگویان، میزان احساس قدرت زن در خانواده، میزان همکاری شوهر در خانه، میزان 

 وگوی زن و شوهر در میان پاسخگویان در حد متوسط به باال بوده اعتماد به شوهر و میزان گفت

ها، میزان احساس امنیت زنان در خانواده و میزان احترام  گیری است، میزان مشورت در تصمیم

تری قرار دارد. درواقع انسان مایل است همسری برگزیند که  زنان در خانواده در حد مطلوب

کند،  سوی یکدیگر جذب می ها را به تنها آن بیشتر همسان او باشد تا ناهمسان. همسانی دو فرد نه

تواند در  کند. نزدیکی سن و تحصیالت زوجین می بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می

رابطه و تعامالت زن و شوهر با یکدیگر مؤثر باشد. اختالف سنی زیاد نیز سبب تفاوت در 

های  تواند از جنبه شود و حتی می ها، سالیق، باورها و افکار زن و شوهر می نگرش و دیدگاه

، روحی و عاطفی بر زندگی مشترک و رضایت زن و شوهر تأثیرگذار باشد فیزیولوژیک

(. میان همسانی سنی و تحصیلی و میزان رضایت از زندگی زناشویی تفاوت 1178)ساروخانی، 

معناداری وجود ندارد؛ بنابراین فرض پژوهش رد شده است. بین همسانی عقیدتی و رضایت از 

که با افزایش میزان همسانی  طوری مستقیمی وجود دارد؛ بهداری و  زندگی زناشویی رابطة معنا

های  یابد. این نتیجه با نتایج پژوهش عقیدتی همسران، میزان رضایت از زندگی نیز افزایش می

(، 4552(، وایجایانتیماال و همکاران )1181(، طاهری و مردانی )1181هاشمی و همکاران )

راستاست، اما با نتایج پژوهش سیاوش شاه  هم( 1182( و زارع و صفیاری )1191صیادپور )

 خوانی ندارد. ( هم1199عنایتی )

براساس دیدگاه مبادله، زندگی زناشویی میدانی است که در آن زوجین براساس سود و زیان 

شوند و در صورت  پردازند و چنانچه احساس زیان کنند، ناراضی می به مبادله و تعامل می

کنند. مبادله در زندگی  گیری و سرانجام طالق می به کناره شکست در ترمیم روابط اقدام

تواند مبادلة جنسی زن  گیرد. یکی از این مبادالت می های مختلفی صورت می خانوادگی در زمینه

و شوهر باشد. هرچه زن و شوهر در این زمینه احساس سود و فایده کنند، رضایت از 
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جنسی سرد و گرم و رضایت از زندگی زناشویی یابد. میان نوع روابط  شان افزایش می زندگی

تفاوت معناداری از نظر میانگین رضایت از زندگی وجود دارد؛ بنابراین فرضیة پژوهش یعنی 

به عبارت دیگر، در این تفاوت میان نوع روابط جنسی و رضایت از زندگی تأیید شده است. 

ود دارد. این نتیجه با پیشینة پژوهش بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی رابطة معناداری وج

(، نیکولز 4552(، برزنیاک و ویسمن )1197های همایی، خیاطان و سلیمی ) نظری و با پژوهش

( و 1185(، رحمانی و همکاران )1199بخشایش و مرتضوی )(، 4555(، سلوسارز )4550)

 .خوانی دارد هم( 1180زاده و بختیارپور ) طالیی

درت زن و شوهر در خانواده، ساخت قدرت در خانواده یا ساختار توزیع قدرت و قلمرو ق

گیری و شیوة اعمال قدرت یا راهبرد رفتار با مسائل از جمله متغیرهایی است که  الگوی تصمیم

بستگی  تأثیر آن بر میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان بررسی شد. همچنین مقدار هم

دهد رابطة دو متغیر مستقیم  تغیر است و نشان میداربودن رابطة دو م آمده حاکی از معنا دست به

های خانوادگی و احساس  گیری که با افزایش میزان مشارکت زنان در تصمیم طوری است؛ به

این  قدرت زن در خانه و رضایت از زندگی زناشویی رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد.

( 1194(، مهدوی و صبوری )1884) ویسفلد و همکارانهای  نتیجه با پیشینة نظری و با پژوهش

خوانی  ( ناهم1894اما با نتیجة پژوهش لیتل ) است،همسو  (1191و ذوالفقارپور و همکاران )

های  وی با بررسی ساختار قدرت در خانواده به این نتیجه رسیده است که در خانوادهدارد. 

 مردساالر باالترین کیفیت رابطه وجود دارد.

امش خاطر ذهنی و روانی زنان دربارة این موضوع است که در احساس امنیت میزان آر

زندگی روزمرة خود چقدر در برابر خطرات احتمالی و خشونت در خانواده مصونیت دارند. 

براساس نظریة مازلو مورد توجه و محبت واقع شدن از نیازهای هر انسانی است. همچنین 

محبت است و آن را نزد خانواده، دوستان،  گوید انسان نیازمند کرونباخ نیز در نظریة خود می

کند. همچنین اگر نیازهای عاطفی و روانی پاسخ داده شود،  وجو می آشنایان و همکاران جست

مراتب نیازهای مازلو، هرچه نیازهای  براساس سلسله .تواند سبب رشد و تکامل افراد شود می

یابد. احساس  زناشویی افزایش می اساسی زنان در خانواده بیشتر ارضا شود، رضایت از زندگی

امنیت زن در خانواده و میزان احترام او در خانواده از دیگر متغیرهای پژوهش بود که رابطة 

دهد میان احساس امنیت و  ها با رضایت از زندگی زناشویی آزموده شد. نتایج نشان می آن
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د دارد؛ یعنی با افزایش میزان احترام زن در خانواده و رضایت از زندگی رابطة مستقیم وجو

یابد. این  میزان احساس امنیت و احترام زن در خانواده رضایت از زندگی زناشویی افزایش می

(، 1199نوری ) (، خواجه1190(، دانش و حیدریان )1190های جاللی ) نتیجه با نتایج پژوهش

( 1182)(، هزارجریبی و فعلی 1199(، هزارجریبی و صفری شالی )1192نیکویی و سیف )

 خوانی دارد. هم

شود،  رو می ها روبه های متناقضی که فردی هنگام ایفای نقش با آن ها و چشمداشت الزام

های  وضعیت تضاد و فشار نقش است. هیپادوپوپ بر اهمیت تضاد و تعارض میان نقش

خانوادگی )همسری و مادری( و نقش شغلی زنان و تأثیرات سویی که از تجمیع این دو ممکن 

های سنتی و جدید ممکن است به  ورزد. به نظر وی تجمع نقش وجود بیاید تأکید می ت بهاس

تضاد نقش یا فشار بار اضافی منجر شود و سالمت زنان را با مخاطرة جدی مواجه کند. میزان 

تواند از احساس فشار نقش زن در خانواده بکاهد. همچنین تأثیر  همکاری شوهر در خانه می

آمده حاکی از آن است که  دست بستگی به از زندگی زناشویی دارد. مقدار هم زیادی بر رضایت

میان همکاری شوهر در خانه و میزان رضایت از زندگی رابطة مستقیم معناداری وجود دارد؛ 

یابد و میزان  که با افزایش همکاری شوهر در خانه، احساس فشار نقش کاهش می طوری به

( 1181های خضری و ارجمند ) این نتیجه با نتایج پژوهش شود. رضایت از زندگی بیشتر می

 ( هماهنگ است.1199( و هال )1170های پژوهش افشاری ) خوانی دارد. همچنین با یافته هم

وگوی بین زن، شوهر و اعتماد به شوهر و تأثیر آن بر میزان رضایت از زندگی  گفت 

آمده حکایت از آن دارد  دست بستگی به زناشویی زنان از دیگر متغیرهای پژوهش بود. مقدار هم

وگوی زن و شوهر و اعتماد به شوهر در خانه با میزان رضایت از زندگی  که میان میزان گفت

که با افزایش اعتماد به شوهر، میزان رضایت از  طوری رابطة مستقیم معناداری وجود دارد؛ به

( و 1197ی نتایج پژوهش بخارایی )یابد. نتایج پژوهش در راستا زندگی زناشویی نیز افزایش می

( در این زمینه است که اعتماد زوجین به یکدیگر از حداقل تا حداکثر در نوسان 1190منادی )

 استوار است.« اعتماد»های استحکامی خانواده بنا بر تئوری گیدنز بر زیربنای  است؛ بنابراین پایه

منظور برای  جتماعی است؛ بدینترین وظیفة یک پژوهشگر ا ای اجتماعی مهم تبیین مسئله

تبیین واریانس متغیر رضایت از زندگی زناشویی، متغیرهای همسانی عقیدتی، مشورت در 

ها، قدرت زن در خانواده، احساس امنیت در خانواده، احترام زن در خانواده،  گیری تصمیم
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فشار نقش در نکردن دیگران، همکاری شوهر در کارهای خانه، اعتماد به شوهر، احساس  دخالت

زمان وارد مدل شدند. نتایج رگرسیون  وگوی زن و شوهر با هم، هم انجام نقش و گفت

وگوی زن و شوهر با هم، احترام زن در خانواده،  دهد چهار متغیر گفت چندمتغیری نشان می

از کل واریانس  16/5ها و احساس امنیت در خانواده باقی ماندند و  گیری مشورت در تصمیم

ز زندگی زناشویی در بین زنان را تبیین کردند. همچنین ساختار فضای کنشی درون رضایت ا

که فضای کنشی با  طوری خانواده تأثیر معناداری بر رضایت از زندگی زناشویی زنان دارد؛ به

شکلی صرف به هماهنگی و همدلی، سبب افزایش میزان رضایت از  بختی و هم تغییر از هم

 زندگی زناشویی شده است.

زمان  نتایج تحلیلی حاکی از آن است که سالمت و انسجام خانواده در گرو تأمین هم 

بختی مشترک، احساس همگامی مشترک، احساس همدلی و همفکری  حداقلی از احساس هم

شود.  نظمی در خانواده ایجاد می مشترک است و اگر یکی از این ابعاد تأمین نشود، اختالل و بی

سانی در فکر، اندیشه و همدلی خواهد بود و در صورتی که همدلی و همسری مقدمة هم همسان

شکلی و همسانی به تعهد و وابستگی عاطفی  هماهنگی در خانواده ایجاد نشود، صرف هم

انجامد و تعامالت اجتماعی درون خانواده معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.  نمی

زمان با از دست رفتن هویت  درون خانواده و هم درنهایت اینکه با از دست رفتن بعد اجتماعی

یابد که در  نوعی تجمع تقلیل می جمعی افراد با همدیگر و مای مشترک، گروه خانوادگی به

شود. به عبارت دیگر در شرایط  عنوان طالق عاطفی یاد می شناسی خانواده از آن به جامعه

انواده به اعضا و اجزای مشابه بختی صرف بدون همدلی و هماهنگی، کلیت خ شکلی و هم هم

 رود. عنوان یک واحد اجتماعی به سمت ضعف و نابودی پیش می یابند و خانواده به تقلیل می
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