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مقدمه

می کنند .آنان منبع کنترل بیرونی تری دارند از حمایت

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

اجتماعی و تحمل جسمانی کمتری برخوردار هستند و

جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است .این امر نشان می

تحریک پذیری بیشتری دارند اما افراد با سبک زندگی سالم

دهد که تشکیل خانواده یکی از اساسی ترین و طبیعی ترین

شیوه های مقابله ای مثبت تری دارند ( .)1مفهوم سبک

نیازهای انسان محسوب میشود .اولین گام برای ارضای این

زندگی ابتدا توسط آدلر و پیروانش مطرح شد .آدلر

نیاز اساسی و طبیعی ،ازدواج است .اما به رغم خوشایند بودن

برخالف بسیاری از روان شناسان عالوه بر نگاه توصیفی -

پیوند ازدواج ،داده های آماری حکایت از آن دارد که

نگاهی ارزشی و تجویزی هم به روانشناسی داشت .به عقیده

رضایت زوجین به آسانی بدست نمی آید .رضایت زناشویی

آدلر همه اشخاص عالیمی از عناصر فرهنگ موروث را

یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و

دارند که مشخصه زیستی -ذاتی هستند از اینکه این افراد

آنچه در زندگی خود تجربه میکند (  .)1رضایت زناشویی

چطور با جهان ارتباط برقرار می کنند .این سبک ارتباطی

می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و

که اشخاص با محیط خودشان دارند رابطه آنها را با

یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختلط

خودشان ،دیگران و جهان توضیح میدهد و این چه ارچوب

رابطه زناشویی باشد ( .)5یکی از این عوامل می تواند

سبک زندگی فردی را می سازد (  .)7عامل دیگری که به

انتخاب سبک زندگی زوجین برای جلوگیری از خطرات و

نظر می رسد می تواند در رضایت زناشویی تاثیر گذار باشد

پیامدهای ناگواری مثل طالق باشد .سبک زندگی روشی

تعهد زوجین می باشد.

است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده اند و زیربنای

تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن

آن در خانواده پی ریزی میشود .این روش در واقع متأثر از

هنگام غم وشادی ،وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی ،بر

فرهنگ ،نژاد ،مذهب ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و

مبنای احساس و عاطفه و هم بر پایه ی قصد و نیت می باشد.

باورهاست .به عبارت دیگر سبک زندگی عبارت است از

زنانی که در قبال تعهد خود در برابر همسر و دیگران به

منش کلی فرد به جهت رسیدن به اهداف و غلبه بر

بلوغ فکری الزم نرسیده و رفتاری دوسوگرایانه را تعقیب

مشکالت ،سبک زندگی هر فردی الگوی زندگی اوست

می کنند در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار مشکل

که در فعالیت ها ،دلبستگی ها و افکار شخصی بروز می

خواهند شد و غالب اً نتیجهی این امر ،بی وفایی خواهد بود

کند .در واقع سبک زندگی چیزی بیش از شخصیت ،طبقه

( .)9به عبارتی متعهد بودن در قبال خانواده ،مبنای صرف

اجتماعی شخص است .بطور کلی سبک زندگی شامل

زمان و انرژی اعضای خانواده برای فعالیت هایی است که به

الگوی کامل منش و واکنش فرد در جهان است (  .)3در

نحوی به خانواده مرتبط می گردد .به بیان دیگر مطالعات در

متون تنش های خانواده و تئوری انعطاف پذیری در مقابل

مورد تعهد نشان می دهد که تعهد باعث حفظ و بقای ارتباط

عوامل استرس زا ،بیان شده که تعهد ممکن است وسیله ای

در زوجین می گردد (  .)9همچنین تعهد در ازدواج باعث

باشد که تا به طور مؤثری در برابر خواسته های نابهنجار

افزایش رضایت از زندگی و رضایت زناشویی و کیفیت آن

مقاومت کند ( .)4

می گردد (.)12

دو نوع جهت گیری برای برخورداری از سبک زندگی

نتایج پژوهشگرانی همچون مهناز علی اکبری دهکردی نشان

مطلوب الزم است که ش امل بایدها و نبایدهای مقبول در

داد که بین هوش هیجانی زنان با رضایت زناشویی آنان و

زندگی و شیوه های اجرا و محقق کردن آن است (.)2

همسرانشان رابطه معنی داری وجود دارد .پژوهش سولیوان

افرادی که سبک زندگی ناسالم دارند احساس درماندگی

( )11نشان داد که افرادی در سطح باالتری از مذهبی بودن
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قرار دارند نسبت به افراد مذهبی سطح پایین ،ثبات زناشویی

اغلب و همیشه) رفتارهای ارتقادهنده سالمتی فعلی را بر

بیشتری دارد .رقیه عیدی و همکاران ( )15نشان دادند که بین

مبنای الگوی ارتقای سالمت در  1خرده مقیاس تعالی

بررسی رضایت زناشویی در سبک های مختلف دلبستگی،

معنوی ،مسئولیت پذیری سالمتی ،تغذیه ،فعالیت جسمی،

تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)13در مقاله ای با عنوان

مدیریت استرس و روابط بین فردی مورد سنجش قرار می

تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل ،نتایج نشان

دهد .این پرسشنامه در سال  1992توسط والکر ساخته شد.

داد که سبک زند گی زنان را نمی توان صرفاً از روی

والکر و همکاران ،پایایی پرسشنامه را به سبک آلفای

موقعیت شغلی آنها شناخت و سایر عوامل هم در سبک

کرونباخ برای شش مقیاس به ترتیب ،2/92 ،2/91 ،2/91

زندگی مؤثر است (.)14

 2/79 ،2/92و  2/97و برای کل پرسشنامه  2/94به تأیید

در رابطه بین سبک زندگی در بعد تغذیه و سالمت عمومی

رسانده اند .همچنین این پرسشنامه هنجاریابی شده و ضریب

نتایج نشان می دهد که بین سالمت عمومی و تغذیه ،ارتباط

آلفای آن را  2/91محاسبه کردهاند ( .)11پایایی بدست

آماری معنی داری وجود دارد ( .)12تأثیر سبک زندگی

آمده در این پژوهش  2/93می ب اشد.

سالم بر نشانه های افسردگی و اضطراب نشان می دهد که

ب  -پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :در این مطالعه برای

این نشانه ها توسط زندگی سالم و فعاالنه کاهش می یابد.

بررسی میزان رضایت زناشویی از مقیاس رضایت زناشویی

در پژوهش صالحی و همکاران ( )11نشان داده شد که بین

انریچ استفاده شده که شامل  47سؤال و  11خرده مقیاس می

نگرش دینی و سبک زندگی دانشجویان ،رابطه همبستگی

باشد .در پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در

قوی و مثبتی وجود دارد به طوری که سطح باالی نگرش با

روش بازآزمایی (به فاصله یک هفته) برای گروه مردان

سطح باالی سبک زندگی و سطح پایین سبک زندگی با

 ،2/93برای گروه زنان  ،2/944برای گروه زنان و مردان

سطح پایین نگرش همراه است .این مطالعه با هدف بررسی

 2/94به دست آمده است .ضریب آلفای فرم  49سؤالی

رابطه سبک زندگی ،تعهد زوجین و رضایت زناشویی در

پرسشنامه در پژوهش میرخشتی  2/95و در فرم  47سؤالی

زنان متاهل انجام گرفت.

پژوهش سلیمانیان ( ،2/92 )19به دست آمده است .ضریب

روشکار

همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاس های رضایت خانوادگی

پژوهش انجام شده یک مطالعه توصیفی همبستگی است.

از  ،2/41تا  2/12و با مقیاس های رضایت از زندگی  2/35تا

جامعه آماری پژوهش ،کلیه زنان مراجعهکننده به چند مرکز

 2/41است که نشان دهنده روایی آن است (.)19

مشاوره در سطح شهرستان مشهد بودند .از آنجایی که در

ج -پرسشنامه تعهد زناشویی :پرسشنامه تعهد زناشویی در

پژوهشهای از نوع همبستگی حداقل حجم نمونه  22نفر

سال  1997توسط آدامز و جونز تدوین شد .این پرسشنامه

برای چگونگی رابطه ضرورت دارد ( )17لذا  522نفر به

دارای  44سؤال و سه خرده مقیاس تعهد به همسر ،تعهد به

عنوان در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامهها در اختیار آنها

ازدواج و تعهد اجباری است .نمرات در دامنه  42تا 552

قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آما ر توصیفی

قرار می گیرند و نمرات باالتر داللت بر تعهد زناشویی بیشتر

شامل میانگین ،انحراف استاندارد و آمار استنباطی مانند

دارد .آدامز و جونز روایی پرسشنامه تعهد زناشویی را بر

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

اساس روایی مبتنی بر همبستگی خرده مقیاس ها با یکدیگر

ابزار پژوهش

و با نمره کل مطلوب ارزیابی کردند و پایایی آن را بر اساس

الف -پرسشنامه سبک زندگی :پرسشنامه سبک زندگی

آلفای کرونباخ برای  2/99 ،2/91و  2/91به دست آوردند.

ارتقاءدهنده سالمتی ،شامل  25سؤال است که در یک

خرده مقیاس های تعهد به همسر ،تعهد به ازدواج و تعهد

مقیاس لیکرت چهاربخشی به صورت (هرگز ،گاهی اوقات،

اجباری به ترتیب شاه سیاه و همکاران این آزمون را به
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فارسی ترجمه کرده و مورد اعتباریابی قرار دادند که روایی

یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار در جدول

محتوایی آن توسط اساتید مشاوره دانشگاه اصفهان مورد

 1ارائه شده است همانطور که در جدول مالحظه میشود

تأیید قرار گرفت .همچنین پایایی آزمون بر اساس روش

میانگین سبک زندگی برابر با  112/12و رضایت زناشویی

آلفای کرونباخ و بازآزمایی برای کل آزمون  2/92و 2/91

برابر با  149/15می باشد که از بین متغیرهای سبک زندگی،

به دست آمد ( .)9

روابط باالترین و تغذیه پایین ترین میانگین را دارا هستند.

نتایج
جدول  -1یافته های توصیفی مربوط به متغیر سبک زندگی و رضایت زناشویی
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

تعالی معنوی

52/19

3/39

مسئولیت پذیری

52/11

4/21

تغذیه

17/12

3/3

فعالیت جسمی

19/59

3/51

مدیریت استرس

14/14

5/7

روابط

52/59

4/5

سبک زندگی

112/12

52/9

رضایت زناشویی

149/51

55/53

نتایج به دست آمده از سبک زندگی و رضایت زناشویی که

میانگینی برابر با  52/59و انحراف از معیار برابر با  4/5و

نمره به دست آمده از رضایت زناشویی با میانگینی برابر با

مدیریت استرس همچنین از بین مولفه های سبک زندگی

 149/51و انحراف معیاری برابر با  55/53و سبکهای زندگی

مولفه روابط با با میانگینی برابر با  14/14و انحراف معیار

با میانگینی برابر با  112/12و انحرافی برابر با  52/9که نشان

برابر با  5/7به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به خود

دهنده باال بودن نمرات آزمودنی ها در دو متغیر می باشد.

اختصاص دادند.

همچنین از بین مولفه های سبک زندگی مولفه روابط با با
جدول  -7میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد زناشویی در زنان
متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعهد زناشویی

127/32

1/12

تعهد به همسر

37/44

4/54

تعهد به ازدواج

49/11

4/95

تعهد اجباری

91/21

2/34

نتایج این تحقیق نشان داد که به طور کلی با توجه به نمره

مولفه های تعهد زناشویی بیشترین نوع تعهد اجباری با

کسب شده متغییر تعهد زناشویی (با میانگینی برابر با 127/32

میانگینی برابر با  91/21و انحراف معیار برابر با  4/95و

و انحراف معیار برابر با  )1/12می توان اذعان کرد که تعهد

کمترین نوع تعهد به همسر با میانگینی برابر با  37/44و

به زندگی زناشویی در زنان متوسط به باال می باشد و از بین

میباشد.

انحراف

معیار

برابر

با

4/54

جدول  -3ضرایب همبستگی بین رضایت زناشویی و خرده مقیاس های سبک زندگی
متغیر مالک
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سبک زندگی

2/42

2/221

تعالی معنوی

2/42

2/211

مسئولیت پذیری

2/32

2/224

تغذیه

2/19

2/224

فعالیت جسمی

2/52

2/211

مدیریت استرس

2/42

2/223

روابط

2/49

2/221

تعهد زناشویی

2/39

2/215

تعهد به همسر

2/44

2/227

تعهد به ازدواج

2/31

2/259

تعهد اجباری

2/39

2/241

چون سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته فاصلهای

جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به تعامل

است از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود .بر

سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی را با روش

اساس این آزمون بین دو متغیر رابطه معناداری در سطح

سلسله مراتبی (  )Enterنشان میدهد .ترتیب ورود متغیرها

 2/22وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی بین سبک

به معادله پیش بین بر اساس باالترین ضریب همبستگی

زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در بین زنان

دومتغیری با متغیر مالک می باشد که بر این اساس به ترتیب

متأهل شهر مشهد با توجه به سطح معناداری در سطح 2/22

متغیرهای سبک زندگی و تعهد زوجین برای پیش بینی

معنادار شده است (.)P< 2/22

رضایت زناشویی وارد تحلیل شدند که نتایج در جدول زیر
آمده است.

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی برای پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک زندگی و
تعهد زوجین
شاخص آماری

همبستگی
چندگانهMR

ضریب تعیین
RS

تعهد زوجین

2/212

2/313

تعهد زوجین و سبک زندگی

2/299

2/341

متغیرهای پیش بین

نسبت F
احتمال p

ضرایب رگرسیون ( )و )(B

1

مقدار ثابت

5

()a

B= -1/12
F=17/42

=-2/21

P<2/221

t=-9/51

-

79/24

P=2/221
B= -1/42

B= 2/93

F=39/91

=-2/49

=2/19

P<2/221

t=-1/9

t=5/7

P=2/221

P=2/229

25/49

همانطور که در جدول  4مشاهده می شود ،بر اساس نتایج

است که حدود  32درصد واریانس متغیر رضایت زناشویی

حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش سلسله

توسط متغیرهای پیشبین سبک زندگی و تعهد زوجین قابل

مراتبی ،ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی

تبیین است.

متغیرهای تعامل سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت

بحث

زناشویی برابر  MR= 2/299و ضریب تعیین برابر

تعهد به همسر و ازدواج ،اعتماد زناشویی را امکانپذیر

 RS=2/341می باشد که در سطح  P>2/221معنی دار

میسازد .زندگی بدون تعهد و وفاداری میتواند به شکست

است .با توجه به ضریب تعیین به دست آمده ،مشخص شده

بینجامد .تا زمانی که تعهد به همسر و ازدواج جدی گرفته
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نشود ،نمی تواند به ساختار زندگی زناشویی سالمی برسد

سبک زندگی فعاالنه منجر به کاهش نشانه های افسردگی و

تعهد ،آمیزه ای از ارزشها و باورهاست که ممکن است

اضطراب می گردد و توانایی افراد برای مقابله با استرس و

خودساخته یا تجویزشده از جانب دیگران باشد ( .)19نتایج

تنش های زندگی را افزایش می دهد ( .)54بین مسئولی ت

تحقیقات نشان میدهد که فقدان تعهد ،مهمترین عامل مؤثر

پذیری و رضایت زناشویی نیز رابطه مثبت معنی داری وجود

در بروز طالق است ( .)52بر این اساس ،رابطه زناشویی

دارد .زوجین اگر میزان مسئولیت پذیری باالیی را داشته

بدون تعهد ،رابطه ای سطحی ،ظاهری و بدون سمت و سو

باشند رضایت زناشویی خوبی را در پی خواهند داشت و این

خواهد بود و در این صورت ،زوجین نخواهند توانست عمق

مسئولیت پذیری با تقسیم وظایف انجام می گیرد .شرکات

عشق و صمیمیتی را که در سایه وفاداری و تعهد همسر و

( )52این موضوع را عنوان کرد کسانی که تعالی معنوی

ازدواج به وجود میآید ،تجربه کنند .عدم تعهد زوجین آثار

باالیی دارند در همدلی ،درک ،مسئولیت پذیری و انعطاف

منفی زیادی بر خانواده گذاشته و بر روح و روان زوجین

پذیری ،توفیق بیشتری خواهند داشت.

اثر گذاشته و در واقع تمام زندگی را تحت الشعاع قرار

شواهد فراوان نشان می دهد که زوجین در جامعه امروزی

میدهد (.)51

برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و درک احساسات به

هدف از این پژوهش ،تعیین رابطه بین سبک زندگی و تعهد

مشکالت فراگیر متعددی دچار شده اند .بدیهی است که

زوجین با رضایت زناشویی بود .ضریب همبستگی رابطه

کمبودهای موجود در کفایت های عاطفی و هیجانی

معنی داری را بین سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت

همسران در کنار عوامل متعدد دیگر ،اثرات نامطلوبی بر

زناشویی نشان داد.

زندگی مشترک آنها می گذارد ( .)51جهت تبیین یافته های

نتایج این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه تعالی معنوی و

فوق می توان گفت که برای اکثر زوجین داشتن زندگی

رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .به

خوب و موفق منوط به داشتن سبک صحیح زندگی است

این معنی که سطوح باالی تعالی معنوی با افزایش رضایت

که تأثیر زیادی بر روابط زناشویی می گذارد .رضایت

زناشویی و سطوح پایین تعالی معنوی با میزان کاهش

زناشویی می تواند بطور کامل بر کیفیت زندگی تأثیر

رضایت زناشویی رابطه دارد .این نتیجه با نتایج مطالعات

بگذارد و تحقیقات انجام شده اهمیت تأثیر آن را بر انواع

دیگر ( )55همسو بوده است .این پژوهش نشان داد که بین

نتایج بالینی مانند بهداشت روانی ،بهداشت جسمانی و حتی

فعالیت جسمی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی داری

طول عمر تأیید نموده است (.)57

وجود دارد .به این معنی که ورزش و فعالیت جسمی می

نتیجهگیری

تواند بر میزان افزایش رضایت زناشویی تأثیر داشته باشد

بر اساس نتایج ،رضایت زناشویی در زوجین در مرتبه نخست

چنان که بر اساس یافته های پژوهش های صورت گرفته

تابعی از تعهد زوجین ودر مرتبه بعدی داشتن سبک زندگی

ورزش و فعالیت جسمی و فیزیکی جهت داشتن سبک

مناسب خواهد بود .به این معنا که تعهد و وفاداری و

زندگی و جلوگیری از فشار خون می تواند مؤثر باشد (.)53

همچنین سبک زندگی نقش مهمی در رضایت زناشویی

همچنین بین مدیریت استرس با رضایت زناشویی رابطه مثبت

دارد.

معنی داری وجود دارد .این نتیجه داللت بر این دارد که
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