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  ة آن با افراد عادية آن با افراد عاديسسرابطة سبك زندگي و رضايت زناشويي در ورزشكاران و مقايرابطة سبك زندگي و رضايت زناشويي در ورزشكاران و مقاي

 
  رسول حمايت طلب رسول حمايت طلب––     ابوالفضل فراهاني ابوالفضل فراهاني–– محمد خبيري  محمد خبيري ––  11سيه الماسيسيه الماسينفنف
  ،،استاد دانشگاه پيام نور تهراناستاد دانشگاه پيام نور تهران، ، دانشيار دانشگاه تهراندانشيار دانشگاه تهران، ،  دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نورارشد تربيت بدنيارشد تربيت بدنيكارشناسكارشناس

  استاديار دانشگاه تهراناستاديار دانشگاه تهران  
 
 
 

 چكيده
آماري نمونه . هدف از اين پژوهش، بررسي رابطة سبك زندگي و رضايت زناشويي ورزشكاران و مقايسة آن با افراد عادي بود

 نفر و افراد عادي 120مجموع  هاي فوالد مباركة سپاهان، ذوب آهن و شهرداري درتأهل باشگاهتحقيق متشكل از ورزشكاران م
، از بين افرادي كه از لحاظ سن، ) نفر100(هاي ورزشكاران با جامعة آماري يكسان و گروه افراد عادي به اين منظور گروه. بود

اين تحقيق توصيفي و از . گيري تصادفي انتخاب شدندروش نمونهجنس، درآمد و مدرك تحصيلي با جامعة آماري همتا بودند، به 
در اين تحقيق براي رضايت زناشويي از پرسشنامة  .دست آمده استنوع همبستگي بوده و اطالعات آن از طريق سه پرسشنامه به

 آن توسط استادان دانشگاه  كه روايي79/0ساخته با ضريب آلفاي  و براي سبك زندگي از پرسشنامة محقق95/0انريچ با اعتبار 
نتايج نشان داد كه براساس ضريب همبستگي پيرسون . شناختي استفاده شدهاي جمعيتاصفهان تأييد شده و پرسشنامة ويژگي

 رابطة مستقيم و معناداري وجود دارد كه اين رابطه در مورد P>05/0بين سبك زندگي و رضايت زناشويي ورزشكاران در سطح 
 >05/0Pعالوه نتايج حاكي از آن است كه سبك زندگي ورزشكاران نسبت به افراد عادي در سطح به.  معنادار بودافراد عادي نيز

ها، ارتباط سابقة فعاليت ورزشي، براساس يافته. باالتر است و در مورد رضايت زناشويي بين افراد عادي ورزشكاران تفاوتي ديده نشد
 معنادار نبوده P>05/0ت ازدواج و ميزان درآمد با سبك زندگي ورزشكاران در سطح تعداد فرزندان و مدرك تحصيلي، سن، مد

شناختي با رضايت هاي جمعيتهمچنين براساس رگرسيون چندگانه بين جنس، سن، مدت تأهل و ميزان درآمد، از ويژگي. است
عالوه نتايج نشان داد كه بين به. عكوس بودزناشويي ارتباط معنادار مشاهده شد كه رابطة بين مدت ازدواج با رضايت زناشويي م

 .شناختي با سبك زندگي ارتباط معناداري وجود داردهاي جمعيتمتغير جنسيت از ويژگي
 
 هاي كليديواژه

 .سبك زندگي، رضايت زناشويي، ورزشكاران
 

                                                           
 Email : almaci@yahoo.com                                             +98-021-23322321: تلفن  :  نويسنده مسئول- 11
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 مقدمه

ر برابر موانع سبك زندگي نوع خاص واكنش فرد د. سبك زندگي شامل الگوي كامل عمل و واكنش فرد است
شناختي درآمده صورت يكي از مسائل مهم روانامروزه سبك زندگي و اهميت آن به. و مشكالت زندگي است

سبك زندگي فرد، عوامل ). 6(زند انتخاب سبك زندگي، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، آيندة فرد را رقم مي. است
گيرد كه عواملي مانند وة برخورد با استرس را دربرميمختلفي از جمله ورزش، تغذيه، اوقات فراغت، نگرش و شي

البته نياز به روابط انساني، يكي از ). 10(ورزش منظم و عادت به تغذية سالم در درجة اول اهميت قرار دارند 
ترين نوع رابطه در پاسخ به كلية نيازها اعم از جسماني و نيازهاي عاطفي انسان است و ازدواج به عنوان صميمي

ترين رضايت زناشويي در خانواده مهم). 3(شود گيرد و يكي از مراحل تكامل انسان محسوب ميني شكل ميروا
ركن سالمت رواني افراد خانواده بوده و عبارت است از منطبق بودن رفتارهاي اجتماعي زناشويي زوجين با 

-امل مؤثر در رضايت زناشويي، مياز عو). 4(يكديگر و وجود تعادل منطقي بين نيازهاي مادي و معنوي زوجين 

توان به سن، طبقة اجتماعي، سطح تحصيالت، مسائل جنسي، فرزندان، مسائل مالي، عقايد، مذهبي و ارتباط با 
خانواده با هر هدفي كه تشكيل شده باشد، رضايت از زندگي در كيفيت و دوام و بقاي . قوام و دوستان اشاره كرد

بنابراين در صورت . عامل اصلي تشكيل و تداوم خانواده، ارضاي نيازهاي اساسي است. آن اثر غيرقابل انكاري دارد
 . ارضاي مطلوب نيازها، خانواده پابرجا بوده و در غير اين صورت دچار تزلزل خواهد شد

وجود ارتباط . در الگوي تبادل اجتماعي رضايت زناشويي به اين صورت تعريف شده است: نويسد مي1اكستي
اولسون و ). 3(كند  فرد در زندگي زناشويي انتظار دارد و آنچه در واقع امر در زندگي تجربه ميبين آنچه
رضايت افراد از : اند عبارتند ازمعتقدند سه زمينة كلي رضايتمندي كه به يكديگر وابسته) 1989 (2همكاران

 .طور كلي رضايت از زندگيازدواجشان، رضايت از زندگي زناشويي و به

اي حياتي است كه در مورد تمام اقشار جامعه اهميت دارد و  سبك زندگي و رضايت زناشويي، مسئلهارتباط
هاي ها و فدراسيونورزشكاران در نقش اعضاي باشگاه. هاي حائز اهميت جامعه، ورزشكاران هستنديكي از بخش

ورزشكار كسي است ). 2(ت كنند المللي و المپيك شركيابند تا در مسابقات باشگاهي، ملي، بينملي، فرصت مي
                                                           
1  - Occhetti 
2  - Olson et al 
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به فعاليت استعدادها و پرورش صفات اخالقي، كه براي تقويت كامل بدن، باال بردن عوامل جسماني، بارور كردن 
طور عملي و ذهني به توسعة ورزش توانند بهدليل درگيري عميق ورزشكاران در ورزش، آنها ميبه. پردازدمي

تنهايي در برابر آن بايست بهشود كه ميهاي زيادي درگير ميموقعيتبهورزش طريق يك شخص از . كمك كنند
 ).1(هاي شديد را تجربه كند مقاومت كرده و هيجان

آنها با استفاده از . ها با افراد غيرورزشكار پرداختندبه مقايسة فوتباليست) 2003 (1والكر و همكاران
هاي بهتري در ميزان خودشيفتگي نسبت به ها نمرهتپرسشنامة شخصيت خودشيفتگي، دريافتند كه فوتباليس

در پژوهش خود با عنوان تأثير سبك كاري و تركيبي از ) 2004( و همكاران 2پال). 20(غيرورزشكارها دارند 
هاي بهبود در گردن و اندام فوقاني كاربران كامپيوتر، به اين نتيجه شيوة زندگي و فعاليت بدني در عالئم و نشانه

كه فعاليت بدني همراه با سبك كاري، تأثيري در برطرف كردن درد مفاصل گردن و اندام فوقاني كاربران رسيدند 
 ). 17(كامپيوتر ندارد 

شده و در پژوهشي مبني بر بررسي رابطة بين زن و شوهر دونده، حمايت حاصل) 1999 (3بولوديس و اليس
 كه در نتيجة كاهش حمايت از يكديگر، رضايت جنسيت در مقابل رضايت از ازدواج به اين نتيجه رسيدند

رو رابطة بين سبك زندگي و رضايت زناشويي ورزشكاران و مقايسة آن با از اين). 15(يابد زناشويي نيز كاهش مي
تعيين ميزان رابطة سبك زندگي . ترين مسائلي است كه اين پژوهش درصدد پاسخ به آن استافراد عادي، از مهم
هاي موجود بين سبك زندگي ورزشكاران با افراد ورزشكاران با رضايت زناشويي، تعيين تفاوتورزشكاران و غير

-تعيين ميزان رابطة بين رضايت زناشويي و سبك زندگي ورزشكاران با ويژگي. عادي، از اهداف اين تحقيق است

 .شناختي آنها نيز بررسي شده استهاي جمعيت

                                                           
1  - Walker 
2  - Paul 
3  - Bolden and Alice 
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  تحقيقروش

از سوي ديگر، چون در پژوهش حاضر محقق ورزشكاران را با . نوع همبستگي استاين تحقيق، توصيفي و از 
 .اي است مقايسه–كند، روش تحقيق علّي افراد عادي مقايسه مي

هاي ذوب آهن، فوالد مباركة سپاهان و جامعه و نمونة آماري تحقيق، ورزشكاران متأهلي كه در باشگاه
از بين افراد موجود در . هاي كشور را داشتند، بودنددر سطح ليگشهرداري اصفهان كه سابقة فعاليت ورزشي 

-هاي مورد نظر، افرادي كه سابقة ورزشي و شركت در مسابقات باشگاهي داشتند و نيز متأهل بودند، بهباشگاه

ادشان  نفر بودند كه پس از ريزش تعد120اين افراد با جامعة آماري برابر و به تعداد . عنوان نمونه انتخاب شدند
صورت باشگاهي نداشتند و با گونه سابقة ورزشي به نفر كه هيچ100از بين افراد عادي نيز .  نفر رسيد109به 

گروه ورزشكاران از لحاظ سن، جنس، وضعيت اقتصادي و سطح تحصيالت همتا شده بودند، به اين روش انتخاب 
 .شدند

 روش و ابزار گردآوري اطالعات

 115نسخة اصلي آزمون . شدة انريچ استفاده شدزناشويي از پرسشنامة تعديلبراي سنجش ميزان رضايت 
اولسون و . هاي متعددي از آن استخراج شده استسؤالي است كه با توجه به طوالني بودن سؤاالت مقياس، نورم

يمانيان اعتبار در ايران نيز سل.  گزارش كردند92/0، اعتبار فرم اخير را با استفاده از روش آلفا )1989(اولسون 
 . محاسبه كرد95/0محقق نيز اعتبار اين ابزار را با استفاده از روش آلفا كرونباخ . دست آورد به95/0فرم اخير را 

دست  به79/0 سؤالي است و اعتبار آن 22ساخته كه ابزار براي پرسشنامة سبك زندگي از پرسشنامة محقق
هاي سن، جنس، شناختي، سومين پرسشنامه است كه مقولهتهاي جمعيپرسشنامة ويژگي. آمده، استفاده شد

 .كندتعداد فرزندان، سطح تحصيالت، ميزان درآمد و سابقة فعاليت ورزشي را بررسي مي
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 هاي تجزيه و تحليل اطالعاتروش

هاي ، داده15 نگارش SPSSافزار ها، از طريق برنامة نرمآوري دادههاي تحقيق، پس از جمعباتوجه به فرضيه
در سطح آمار توصيفي از ميانگين و . پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي تجزيه و تحليل شد

 .انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد

 

 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 P>05/0ايت زناشويي و سبك زندگي در سطح ، ضريب همبستگي بين رض1هاي جدول براساس يافته
معنادار است، بنابراين بين رضايت زناشويي و سبك زندگي در ورزشكاران رابطة مستقيمي وجود دارد، به اين 

 .كندمعنا كه هرچه ميزان رضايت زناشويي ورزشكاران افزايش يابد، سبك زندگي آنان بهبود پيدا مي

 

  زناشويي و سبك زندگي در ورزشكاران ضريب همبستگي بين رضايت-1جدول 
 سبك زندگي 

 r  = 246/0 رضايت زناشويي
01/0 =  p 

109 =  N 

 

 P> 05/0، ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي و سبك زندگي در سطح 2هاي جدول براساس يافته
ود دارد، يعني هر معنادار است، بنابراين بين رضايت زناشويي و سبك زندگي در افراد عادي رابطة مستقيم وج

 .يابدچه ميزان رضايت زناشويي افراد عادي باال باشد، سبك زندگي آنان افزايش مي
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  ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي و سبك زندگي در گروه عادي-2جدول 
 سبك زندگي 

 r  = 249/0 رضايت زناشويي
013/0 =  p 
100 =  N 

 

 معنادار است، بنابراين بين سبك P>05/0ده شده در سطح  مشاهt، 2شكل  و 3هاي جدول براساس يافته
شود ورزشكاران با داشتن همچنين مشاهده مي. زندگي افراد ورزشكار و عادي تفاوت معناداري وجود دارد

 .تر، نسبت به افراد عادي، سبك زندگي بهتري دارندميانگين سبك زندگي بهتر و انحراف معيار پايين
 ن نمرة سبك زندگي در دو گروه مقايسة ميانگي-3جدول 

 t P انحراف معيار ميانگين 
 72/6 44/29 عادي

 001/0 07/6 80/4 57/33 ورزشكار

 

27
28
29
30
31
32
33
34

عادی  ورزشکار

 
  مقايسة ميانگين نمرة سبك زندگي در دو گروه-1شكل 
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بنابراين بين رضايت .  معنادار نيستP>05/0شده در سطح  مشاهدهt، 2شكل  و 4هاي جدول براساس يافته
بنابراين رضايت زناشويي در دو گروه افراد عادي و .  افراد ورزشكار و عادي تفاوت معناداري وجود نداردزناشويي

 .داري نداردورزشكاران، تفاوت معني

  مقايسة ميانگين نمرة رضايت زناشويي در دو گروه-4جدول 

 t P انحراف معيار ميانگين 

 11/17 35/141 عادي

 31/14 14/145 ورزشكار
75/1 081/0 

 

139
140
141
142
143
144
145
146

عادی  ورزشکار

 
  مقايسة ميانگين نمرة رضايت زناشويي در دو گروه-2 شكل

، ارتباط بين سابقة فعاليت ورزشي، تعداد فرزندان و مدرك تحصيلي با رضايت 5هاي جدول براساس يافته
هاي همچنين ضريب همبستگي چندگانه بين ويژگي.  معنادار نبوده استP>05/0زناشويي ورزشكاران، در سطح 
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 تغييرات رضايت زناشويي توسط 25/0ضريب تعيين نيز نشان داد .  بوده است49/0شناختي برابر با جمعيت
رابطة بين سن، ميزان درآمد و جنسيت با . شودمتغيرهاي جنس، سن، مدت ازدواج و ميزان درآمد تبيين مي

 يعني با افزايش مدت رضايت زناشويي مستقيم و رابطة بين مدت ازدواج با رضايت زناشويي معكوس بوده است
 .ازدواج، رضايت زناشويي پايين آمده است

 شناختيهاي جمعيت رگرسيون چندگانة رابطة بين رضايت زناشويي با ويژگي-5جدول 
 B Beta t Sig شاخص ها

 001/0 -64/2 -321/0 -03/9 جنس

 001/0 88/3 856/0 58/1 سن

 001/0 -64/3 -749/0 -31/1 مدت ازدواج

 547/0 -605/0 -065/0 -987/0 تسطح تحصيال

 026/0 26/2 24/0 15/3 درآمد

 188/0 -32/1 -195/0 -97/2 سابقة فعاليت ورزشي

 320/0 -001/0 -141/0 -27/0 تعداد فرزندان 

002/0 = Sig ، 53/3 = F ،246/0 =R2 ، 496/0 = R 

 رضايت زناشويي ورزشكاران بر بنابراين بين.  معنادار نيستP>05/0 در سطح fدهد كه  نشان مي6جدول 
درصد از واريانس رشتة تحصيلي و رضايت  شش  Etaبراساس ضريب . حسب رشتة تحصيلي تفاوتي وجود ندارد

 .زناشويي مشترك بوده است

، فني و 71/151، هنر 28/147هاي علوم انساني مقايسة ميانگين نمرة رضايت زناشويي ورزشكاران رشته
مقايسة ميانگين نمرة رضايت زناشويي .  بوده است139ها  و ديگر رشته83/146شكي ، علوم پز55/142مهندسي 

ورزشكاران بر حسب رشتة تحصيلي آنان نشان داد بين رضايت زناشويي ورزشكاران بر حسب رشتة تحصيلي 
)181/0 = P (داري وجود نداردتفاوت معني. 
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 شناختيهاي جمعيتي رگرسيون چندگانة رابطة بين سبك زندگي با ويژگ-6جدول 
 B Beta t Sig شاخص ها

 009/0 -69/2 -344/0 -30/3 جنس

 691/0 399/0 092/0 058/0 سن

 848/0 193/0 042/0 025/0 مدت ازدواج

 558/0 589/0 066/0 344/0 سطح تحصيالت

 127/0 54/1 172/0 77/0 درآمد

 763/0 302/0 047/0 243/0 تعداد فرزندان 

 411/0 -826/0 -122/0 -/081 زشيسابقة فعاليت ور

046/0 = Sig ، 173/2 = F ،167/0 =R2 ، 408/0 = R 

، ارتباط سابقة فعاليت ورزشي، تعداد فرزندان و مدرك تحصيلي، سن، مدت 7هاي جدول براساس يافته
همچنين ضريب همبستگي .  معنادار نبودP>05/0ازدواج و ميزان درآمد با سبك زندگي ورزشكاران در سطح 

 تغييرات 167/0ضريب تعيين نيز نشان داد .  بوده است408/0شناختي برابر با هاي جمعيتچندگانه بين ويژگي
 .رابطة بين سبك زندگي و جنس مستقيم است. شودسبك زندگي توسط متغير جنسيت تبيين مي

 معنادار نبود، بنابراين بين سبك زندگي P>05/0ح  مشاهده شده در سطf، 7هاي جدول براساس يافته
 درصد از واريانس رشتة تحصيلي Eta ،4براساس ضريب . ورزشكاران بر حسب رشتة تحصيلي تفاوت وجود ندارد

 .و سبك زندگي مشترك بوده است

دسي ، فني و مهن14/35، هنر 53/33هاي علوم انساني مقايسة ميانگين نمرة سبك زندگي ورزشكاران رشته
مقايسة ميانگين نمرة سبك زندگي ورزشكاران بر .  بود22/32ها  و ديگر رشته22/33، علوم پزشكي 88/31

تفاوت ) P = 39/0(حسب رشتة تحصيلي نشان داد بين سبك زندگي ورزشكاران بر حسب رشتة تحصيلي 
 .داري وجود نداردمعني
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 بر حسب رشته تحصيليمقايسه ميانگين نمره سبك زندگي در ورزشكاران . 7جدول 

 F P Eta انحراف معيار ميانگين 

 68/4 53/33 علوم انساني

 53/3 14/35 هنر 

 45/5 88/31 فني و مهندسي

 69/4 22/33 علوم پزشكي 

 69/4 22/32 غيره

04/1 39/0 037/0 

 

 گيريبحث و نتيجه

 P>05/0زناشويي ورزشكاران در سطح  درصد واريانس سبك زندگي و رضايت 8/5براساس ضريب تعيين 
. داري وجود داردمعنادار بوده است، بنابراين بين سبك زندگي و رضايت زناشويي در ورزشكاران رابطة معني

 درصد از واريانس سبك زندگي و رضايت زناشويي در افراد عادي نيز مشترك بوده 2/6براساس ضريب تعيين 
نتايج مذكور با بخشي از . ؤثر در ايجاد رضايت زناشويي عقايد مذهبي استاز اين منظر كه يكي از عوامل م. است

گيري مذهبي همبستگي معناداري با رضايت دارد مذهب و جهتكه بيان مي) 1375(نتايج تحقيق موسوي 
اي در سعادت خانواده نقش دارد كه متخصصان، اصوالً عقايد مذهبي به اندازه. زناشويي دارد، همخوان است

 .داننداج افراد از مذاهب مختلف را غيرعاقالنه ميازدو

اند كه ورزشكاران هنگام مسابقات ورزشي، خودشان و تقديرشان را به نيروي برتري محققان ثابت كرده
دهندة گرايش عميق ورزشكاران به اعتقادهاي مذهبي است كه البته اين اعتقادهاي كنند كه نشانواگذار مي
عالوه بر اين، با نتايج ) 2003(اسميت . ندگي شخصي و مشترك ايشان نفوذ داردطور جدي در زمذهبي به

اي را بررسي كردند و كه مسائل مربوط به ازدواج و خانوادة ورزشكاران حرفه) 1996(تحقيقات براون و وارتايك 
گذارد، موجب يدريافتند كه نيازهاي فشردة كاري و زندگي ورزشي كه بر سبك زندگي آنها و روابطشان تأثير م
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آورد كه موجب جود مي نيازهايي را بهانشود كيفيت ازدواج بهبود يابد و سبك خاص زندگي ورزشكارمي
-طور كه بيان شد، يكي از ابعاد اصلي سبك زندگي، فعاليتهمان. شود، همسوستپذيري در دو طرف ميانعطاف

 .قرار دارندهاي ورزشي منظم و عادت به تغذية سالم در درجة اول اهميت 

براي اينكه . بخش و مثبت درگير خواهند بودافراد ورزشكار به احتمال زياد در ديگر الگوهاي رفتاري سالمت
آنها براي رژيم غذايي صحيح، استراحت و آرامش كافي، كنترل استرس در زندگي تالش خواهند كرد و تندرستي 

، در تحقيقي با )1382(همچنين مصور . ها خواهد بودهاي شخصي آنترين اولويتو رفاه روحي و جسمي، از مهم
عنوان بررسي رابطة سبك زندگي و رضايت زناشويي هنرمندان و مقايسة آن با افراد عادي، دريافت كه بين سبك 

بنابراين با نتايج اين پژوهش همسو . زندگي افراد عادي با رضايت زناشويي آنان رابطة معناداري وجود ندارد
 . نيست

بين سبك زندگي ) P=001/0(ة سبك زندگي افراد عادي و ورزشكاران نشان داد تفاوت معناداري مقايس
نتايج . عبارت ديگر، سبك زندگي ورزشكاران بهتر از افراد عادي بوده استبه. افراد عادي و ورزشكاران وجود دارد

ر سالمتي در ورزشكاران و ، با عنوان بررسي رفتارهاي پرخط)2004(اين تحقيق با نتايج پژوهش بايومرث 
سيگار سوء وي دريافت كه غيرورزشكاران بيشتر نسبت به ورزشكاران، تجربة . غيرورزشكاران، همخواني دارد

-هاي الكي را داشتند و همچنين نسبت به ورزشكاران احساس نااميدي بيشتري ميكشيدن و مصرف نوشابه

. دهد، اعتياد استك زندگي فرد را تحت تأثير قرار ميهمانطور كه اشاره شد، يكي از عواملي كه سب. كردند
عالوه به. هاي جسمي و ذهني شديدي را در پي دارداعتياد به سيگار و همچنين سوء مصرف الكل، آسيب

 سالمتي تمايل -هاي رژيمي بايومرت به اين نتيجه رسيد كه ورزشكاران نسبت به غيروزشكاران، بيشتر به برنامه
 . دهندنشان مي

هاي الكلي از عوامل مؤثر در سبك زندگي، تغذيه سالم و همچنين عدم استعمال دخانيات و مصرف نوشابه
و آرپي والكر ) 2007(نتايج اين تحقيق با نتايج پژوهش فريد . كنداست كه هر دو در مورد ورزشكاران صدق مي

ه زندگي و سالمتي را تا حد زيادي نشان دادند يكي از عوامل مؤثر در تغيير سبك زندگي كه اميد ب) 2003(
زيرا ورزشكاران براي رژيم غذايي صحيح، استراحت و . دهد، فعاليت جسمي است، همخواني داردافزايش مي

 .كنندآرامش كافي، كنترل استرس و زندگي تالش مي
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 زناشويي بين رضايت) P= 081/0(داري مقايسة رضايت زناشويي افراد عادي ورزشكار نشان داد تفاوت معني
كه رابطة بين زن و ) 1999(نتيجة تحقيق مذكور با تحقيق نتيجة بولدين . افراد عادي و ورزشكاران وجود ندارد

ها يا تعهد به فعاليت مشترك ربطي به شوهرهاي دونده را بررسي كرد و بيان داشت مشاركت در فعاليت
امل مختلفي از جمله طبقة اجتماعي، طوركه اشاره شد، عوهمان. رضايتمندي زناشويي ندارد، همسوست

تحصيالت، عقايد مذهبي، ابراز محبت و عشق زوجين به يكديگر، مسائل مالي، همكاري و تقسيم كار، ارتباط با 
بنابراين نقش فعاليت مشترك را در . اند كه بر رضايت زناشويي تأثير شگرف دارنداقوام و دوستان، از عوامل مهمي

 . كندي كمرنگ ميرابطه با رضايت زناشوي

 تغييرات رضايت زناشويي توسط متغيرهاي جنس، سن، ميزان درآمد و 246/0ضريب تعيين نيز نشان داد 
دارد بين رضايت كه بيان مي) 1373(پور نتيجة اين پژوهش با نتيجة تحقيق نجف. شودمدت ازدواج تبيين مي

ت همسر رابطة معناداري وجود دارد، همسو زناشويي زن و تحصيالت شوهر، رضايت زناشويي شوهر و تحصيال
كه بيان داشتند بين رضايت زناشويي و تحصيالت رابطة ) 1381(كاويان  همچنين با نتيجة تحقيق. نيست

، با عنوان بررسي و مقايسة عوامل )1375(عالوه با نتايج تحقيق موسوي به. معناداري وجود دارد، همسو نيست
ر سه گروه پزشكان، كارمندان و كارگران متأهل شهر تهران كه نتيجه گرفت بين مؤثر بر رضايتمندي زناشويي د

 .ميزان رضايت زناشويي و تعداد فرزندان ارتباط معناداري وجود دارد، مغايرت دارد

موسوي به اين نتيجه رسيد كه امكانات اقتصادي در رضايتمندي زناشويي تأثير دارد و تحصيالت عامل 
بنابراين با نتيجة تحقيق مذكور همخواني دارد كه اين با نتايج تحقيق نونيگ، . شناخته شدمؤثري در اين زمينه 

شده  در مورد نقش والدين و رضايت زناشويي را بررسي كه در فراتحليلي تحقيقات انجام) 2003(كمپل و فاستر 
 منفي وجود دارد، همسو كردند و به اين نتيجه دست يافتند كه بين تعداد فرزندان و رضايت زناشويي رابطة

تر شدن مدت ازدواج، رضايت زناشويي كه بيان داشت با طوالني) 1382(نيست ولي با نتيجة تحقيق صداقت 
 . يابد همخواني داردكاهش مي

در تحقيقات خود دريافتند كه بين ميزان درآمد و رضايت زناشويي ) 1382(و موسوي ) 1379(پور نجف
دهد، در جامعة طور كه نتايج نشان ميهمان. ابراين با نتيجة اين پژوهش همسوسترابطة مثبت وجود دارد، بن
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هاي ميزان درآمد، مدت ازدواج، سن، تعداد فرزندان، مدرك تحصيلي و ورزشكاران بين سبك زندگي و ويژگي
 .داري وجود نداردسابقة فعاليت ورزشي، ارتباط معني

كه رابطة سبك زندگي و رضايت زناشويي هنرمندان را ) 1382(نتايج اين تحقيق با نتايج پژوهش مصور 
هاي رشتة تحصيلي، مدرك تحصيلي، بررسي كرد وبه اين نتيجه رسيد كه بين سبك زندگي هنرمندان با ويژگي

، )1382(ي مصور رجامعة آما. داري وجود ندارد، همسوستسابقة فعاليت هنري و ميزان درآمد ارتباط معني
اند كه تري بر سبك زندگي تأثير گذاشتهاحتماالً در اين نمونة آماري عوامل مهم. ان بودندهنرمندان شهر اصفه

. ممكن است اين عوامل با موارد موجود در گروه ورزشكاران، مشابه باشند. اندتر ساختهنقش اين عوامل را كمرنگ
هاي چندگانه بين ويژگيهمچنين ضريب همبستگي . شودرو بين اين دو نتيجه همخواني ديده مياز اين

 تغييرات سبك زندگي توسط 167/0ضريب تعيين نيز نشان داد .  بوده است408/0شناختي برابر با جمعيت
 .شود كه در اين زمينه تحقيق مشابهي انجام نشده استمتغير جنسيت تبيين مي
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