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خالصه

ي کیفیت زندگی و رضایت این پژوهش با هدف بررسی رابطه:مقدمه

  .زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گناباد انجام شد

نفر از دانشجویان  40همبستگی، تعداد  - توصیفیيمطالعه ایندر : کارروش

- براي جمع. گیري در دسترس انتخاب شدنددانشگاه پیام نور به صورت نمونه

 انریچ والی و رضایت زناشوییئس 36ها از پرسشنامه کیفیت زندگی آوري داده

واریانس و آزمون (ها با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل داده .استفاده شد

  .شد نجاما) همبستگی پیرسون

ي سالمت جسمی با رضایت تحلیل داده ها نشان داد که رابطه: هایافته

ي سالمت روانی با رضایت رابطهو همچنین )P>001/0(دار زناشویی معنی

  ).P>001/0(دار است زناشویی نیز معنی

ها بین کیفیت زندگی دانشجویان و میزان رضایت زناشویی آن:گیرينتیجه

  .وجود داردداري معنیيرابطه

  کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، سالمت:هاي کلیديواژه
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مقدمه

خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشري است و ازدواج 

حساس ترین تعهد عاطفی است که انسان براي برخورداري از آرامش 

داشتن کیفیت زندگی مناسب و . روانی و روابط صمیمی آن را می پذیرد

روابط زناشویی موفق نه تنها تاثیر بسزایی بر خوشبختی و سعادت فرد و 

در واقع حیات . خانواده دارد بلکه فواید بی شماري هم براي جامعه دارد

و سالمت و سعادت خانواده بر مهم ترین بخش آن یعنی کیفیت زندگی 

ه بستگی بستگی داشته و استحکام و پویایی جامعه به ثبات و تعادل خانواد

  ).1(دارد 

خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی تعریف کرده اند که ناشی از پیوند 

از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود .زناشویی زن و مرد است

تعامل سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز 

اي نیازهاي خانواده محل ارض.صمیمیت و همدلی به یکدیگر است

مختلف جسمانی، عقالنی و عاطفی استو داشتن اگاهی از نیازهاي زیستی 

و روانی، و شناخت چگونگی ارضا آنها و تجهیز شدن به تکنیک هاي 

رضایت .شناخت تمایالت زیستی وروانی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد

یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وي از خانواده محسوب می 

شود، و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه 

موجب تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادي و معنوي جامعه 

به عبارت دیگر، یکی از جنبه هاي حیاتی یک سیستم ). 2(خواهد شد 

زناشویی، رضایتی است که همسران در رابطه خویش تجربه و احساس 

  .)3(می کنند

یت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه ي زناشویی یا رضا

رابطه ي عاشقانه کنونی فرد است و می تواند انعکاسی از میزان شادي 

افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاري از 

می توان رضایت زناشویی را به .عوامل مختص رابطه ي زناشویی باشد

یت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به عنوان یک موقع

به ویژه در سال . وجود نمی آید، بلکه مستلزم تالش هر دو زوج است

هاي اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معرض 

  ).4(بیشترین خطر قرار دارند 

. براي چندین دهه است که رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار می گیرد

ققان به هنگام مطالعه رضایت زناشویی در طول دوران ازدواج مح

در طی . شکل دارد uدریافتند که این رضایت، تمایل به پیروي از مسیر 

 20تا 10مراحل اولیه ازدواج، رضایت زناشویی افزایش می یابد و در طی 

سال بعد رو به کاهش می گذارد و بعد از اینکه فرزندان خانه را ترك می 

زوجین مجال بیشتري براي تقویت رابطه زناشویی و صمیمت بیشتر کنند، 

  .)5(می یابند 

خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی ترین و به لحاظ گستردگی، جهان 

این امر نشان می دهد که تشکیل خانواده . شمول ترین نهاد اجتماعی است

 از. یکی از اساسی ترین و طبیعی ترین نیازهاي انسان محسوب می شود

دیدگاه اسالم، باورهاي دینی مهم ترین رکن در تشکیل خانواده و 

. استمرار و پویایی آن است و بدون لحاظ آن  خانواده ارزشی ندارد

اصوال در مکتب هاي آسمانی پیوندهاي مادي همیشه تحت الشعاع 

  .)6(پیوندهاي معنوي است

آنچه  در دیدگاه اسالمی، ازدواج از قداست ویژه اي برخوردار است و

از خود ازدواج مهم تر به شمار می رود، موفقیت در ازدواج و احساس 

خوشبختی و رضایت زوجین از یکدیگر و بهداشت روانی خانواده است 

  ).7(که در سایه معنویت شکل می گیرد 

شناخت تعامل ها و ویژگی هاي گوناگون رابطه زناشویی عوامل مهمی 

اثیر می پذیرند و ارائه آن به جوانان که بر آن تاثیر می گذارند و از آن ت

از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین در صورت توجه به 

عوامل موثر در رضایتمندي زناشویی می توان از بسیاري از مشکالت 

خانواده و در نتیجه جامعه پیشگیري کرد، لذا انجام این تحقیق در جهت 

تمندي زناشویی امري الزم و بررسی تاثیر سطح کیفیت زندگی بر رضای

  .ضروري به نظر رسید

  کارروش

طرح تحقیق از نوع همبستگی است که پژوهشگر در این تحقیق قصد 

هدف تحقیق . بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ورضایت زناشویی را دارد

هبستگی، مطالعه حدود تغییرات یک متغیر دررابطه با تغییرات یک یا 

  ).8(ضرایب همبستگی است  چند متغیر دیگر بر اساس

نفر هستند  1241تعداد کل دانشجوهاي دانشگاه پیام نور مرکز گناباد 

  .نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 40که از این تعداد 

  ابزار پژوهش

براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز و اندازه گیري متغیر هاي مورد 

  .مطالعه از ابزارهاي زیر استفاده شده است

این پرسشنامه به عنوان یک : پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ- الف

ابزار دقیق در تحقیقات متعددي براي رضایت زناشویی مورد استفاده قرار 

اولسون از این پرسشنامه براي بررسی رضایت زناشویی . گرفته است

استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مربوط می شود به تغییراتی که 

وره حیات آدمی رخ می دهد و همچنین در این خصوص به در طول د

هر یک از .تغییراتی که در خانواده به وجود می آید حساس است

. موضوع هاي این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه هاي مهم است

ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکالت 

ا می تواند زمینه هاي نیرومندي و تقویت بالقوه زوجین را توصیف کند ی
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این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار . آن ها را مشخص نماید

تشخیص براي زوج هایی که درجستجوي مشاوره زناشویی و به دنبال 

سوال  115این پرسشنامه از . تقویت رابطه زناشوئیشان هستند، استفاده شود

پاسخ - 1: ست که این مقیاس ها شاملمقیاس تشکیل شده ا 12بسته و 

ارتباط - 4موضوعات شخصیتی،  -3رضایت زناشویی، - 2قراردادي، 

فعالیت هاي مربوط به - 7نظارت مالی، - 6حل تعارض، - 5زناشویی، 

بستگان و - 10ازدواج و بچه ها، - 9روابط جنسی  - 8اوقات فراغت، 

یري جهت گ-12نقش هاي مربوط به برابري زن و مرد و - 11دوستان، 

سوال دارد، بقیه مقیاس ها شامل  5عقیدتی است که به جز مقیاس اول که 

کامال موافق، (گزینه اي  5پاسخ به سواالت به صورت . سوال است 10

علی اکبر . است) موافق، نه موافق و نه مخالف، مخالف،کامال مخالف

سلیمانیان در پژوهشی تحت عنوان بررسی تفکرات غیر منطقی بر رضایت 

شویی درباره روایی و اعتبار این پرسشنامه اظهار می دارد که براي زنا

  .استفاده پرسشنامه در تحقیق ابتدا پرسشنامه  ترجمه گردد

پس از ترجمه، سواالت به رویت متخصصین روانشناس، خانم دکتر 

نوابی و آقاي دکتر نادري رسانده شد و روایی محتوایی پرسشنامه مورد 

نفري  11مرحله ي بعد پرسشنامه بر روي یک گروه در . تایید قرار گرفت

اجرا گردید و ضریب اعتبار آن از طریق ضریب آلفا محاسبه شد که عدد 

 115(با توجه به زیاد بودن سوال هاي پرسشنامه . به دست آمد%  95

که موجب خستگی بیش از اندازه آزمودنی ها می شد، تصمیم ) سوال

اولسون و همکاران اعتبار این . شود گرفته شد فرم کوتاهی از آن تهیه

براي این منظور . گزارش کرده اند% 92پرسشنامه را با روش ضریب آلفا، 

ابتدا همبستگی هر یک از سواالت با کل پرسشنامه از طریق ضریب 

سوال که از همبستگی نسبتا باالیی  47سپس . همبستگی محاسبه گردید

به طور مساوي از مقیاس هاي  این انتخاب. برخوردار بودند انتخاب شدند

سوال  47مختلف پرسشنامه صورت گرفت و بدین ترتیب در مجموع 

 11سوالی بر روي یک گروه  47انتخاب شد که مجددا ضریب اعتبار فرم 

به % 95نفري با استفاده از ضریب آلفا استفاده گردید که ضریب اعتبار 

ور به استناد روش محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه مزب. دست آمد

پس از . ارائه گردید) پس از بررسی و نگرش کامل(راهنمایی پژوهش  

بررسی و مطالعه اصل پرسشنامه و از طریق محاسبه اعتبار و روایی آن، 

جهت روش مذکور از نظر ایشان مورد تایید قرار گرفت و از پرسشنامه

زدواج ها، برآورد میزان رضایت زناشویی در گروه هاي مطالعه و مقایسه ا

که در اصل یک (گزینه اي  5پرسشنامه به صورت این.  استفاده شد

در نظر گرفته شده است که به هر گزینه ) نگرش سنج از نوع لیکرت است

  .امتیاز داده می شود 5تا  1آن از 

  برداشتازاستعبارتزندگیکیفیت:زندگیکیفیتپرسشنامه- ب

. یترضایت از این وضع هر شخص از وضعیت سالمتی خود و میزان

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درك فرد از جایگاهش در 

زندگی در بافت سیستم  فرهنگ  و ارزش هایی که او در آنها زندگی 

کند می داند که در ارتباط با هدف ها، انتظارات، استانداردها و می

) sf-36(سوالی  36پرسشنامه ي کیفیت زندگی ). 9(نگرانی هاي اوست 

. مشهورترین و پر استفاده ترین ابزار براي سنجش کیفیت زندگی است

مقیاس تشکیل شده است که هر  8سوال و از  36این پرسشنامه داراي 

مقیاس فرم کوتاه کیفیت زندگی . ماده است 10تا  2مقیاس متشکل از 

خرده مقیاس شامل سالمت  4سوال و  26سازمان بهداشت جهانی حاوي 

. المت روانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی می باشدجسمانی، س

محاسبه گردیده است و ) 1384(روایی و پایایی این مقیاس توسط نصیري 

  ).10(در نمونه هاي ایرانی در حد مطلوب گزارش گردیده است 

  نتایج

در این جدول ویژگی هاي توصیفی داده ها از قبیل میانگین و انحراف 

طور که مشاهده می شود میانگین و انحراف همانمعیار ارائه شده است و 

میانگین و انحراف . است 62289/50و  2000/145معیار رضایت زناشویی

میانگین . باشدمی 47472/51و  0125/228معیار سالمت جسمی به ترتیب 

 30574/62و 2417/186و انحراف معیار سالمت روانی هم به ترتیب 

  .است

یر رابطه ي سالمت  جسمی با رضایت با توجه به داده هاي جدول ز

صدم و با آلفاي کمتر از یک هزارم معنی دار 60زناشویی انریچ  به میزان 

همچنین به استناد داده هاي موجود می توان گفت که رابطه . می باشد

صدم با آلفاي کمتر از  58سالمت روانی با رضایت زناشویی به میزان 

  .یک هزارم معنی دار است

  

رابطه رضایت زناشویی با سالمت جسمی و روانی -1جدول

دانشجویان

  سالمت روانی  سالمت جسمیرضایت زناشویی    

ضریب 

همبستگی 

  پیرسون

  580/0  603/0  000/1  رضایت زناشویی

  523/0  000/1  603/0  سالمت جسمی

  000/1  523/0  580/0  سالمت روانی

  000/0  000/0    رضایت زناشویی  داريمعنی

  000/0    000/0  جسمیسالمت 

    000/0  000/0  سالمت روانی

  

  بحث

رضامندي زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با با 

این احساس . یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند 

زمانی پدید می آید که زن و شوهر بتوانند به میزان قابل توجهی نیازها و 
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پس از جمع . همسرشان را در رابطه زناشویی برآورده کنندانتظارات 

آوري داده هاي مورد نیاز، براي بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از 

) میانه، میانگین، انحراف معیار،فراوانی درصدي(توصیفی روش هاي آمار

استفاده شد و در ) واریانس و آزمون همبستگی پیرسون(و آمار استنباطی 

بین کیفیت زندگی دانشجویان و میزان رضایت زناشویی نهایت رابطه 

به عبارتی می . مورد تایید قرار گرفت و از نظر آماري مثبت و معنادار بود

توان گفت با توجه به یافته هاي پژوهش، کیفیت زندگی در ابعاد مختلف 

ارتباط مستقیمی با رضایت زوجین داشته و بر میزان رضایتمندي آنان تاثیر 

حتی بعد روانی نیز با تاثیرگذاري بر جنبه جسمانی می تواند بر . دمی گذار

با تکیه بر ادبیات پژوهش و نتایج .میزان رضایت زوجین موثر واقع شود

پژوهش حاضر می توان مدعی شد که آموزش مهارت هاي زندگی 

موجب موجب افزایش کیفیت زندگی و در نتیجه افزایش میزان 

از یافته هاي این مطالعه و پژوهشهاي . د رضایتمندي از زندگی می شو

مشابه نتیجه گیري می شود که یکی از شاخص هاي اصلی توسعه جوامع 

اگر خانواده با . ها از نظر کیفیت کارکرد است بررسی وضعیت خانواده

مهارت هاي زندگی آشنا باشد و از انعطاف هاي الزم در جهت انطباق با 

. م و بقاي خود کمک خواهد کردوضع موجود برخوردار شود به دوا

  ).10- 12(نتایج این تحقیق با تحقیقات صورت گرفته همسو است 

به منظور ارتقاء کیفیت پژوهش هاي بعدي پیشنهاد می شود پژوهش 

حاضر در جامعه وسیع تر و با حجم نمونه بیشتري انجام شود، کنترل 

اقتصادي برخی از متغیرهاي مداخله گر مانند سن، نوع شغل و وضعیت 

می تواند در پژوهش هاي بعدي در این زمینه مورد توجه پژوهشگران 

  .قرار گیرد

  گیرينتیجه

بر اساس نتایج، بین کیفیت زندگی دانشجویان و میزان رضایت 

  .زناشویی آنها رابطه معنی داري وجود دارد
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