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چکیده
مهمترین رکن سالمت افراد خانواده ،رضایت زناشویی است و جامعۀ سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و
ارتباطات سالم و بالندۀ افراد خانواده شکل میگیرد این پژوهش با هدف مطالعۀ نقش سبک زندگی در
رضایت زناشویی زوجین با روش کیفی در شهر تهران به انجام رسیده است .ابزار جمعآوری اطالعات ،
مصاحبۀ نیمهساختاریافته بوده که بدین منظور پرسشنامۀ محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت .روش
نمونهگیری ،نمونهگیری هدفمند بود .بدین منظور  6زوج در دسترس  ،به شیوۀ هدفمند که دارای سبک
زندگی مختلف بودند از شـــهر تهران انتخاب و پاسخ هایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مصاحبهها ،بعد از پیاده شدن بر روی کاغذ ،با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .بر
اساس نتایج به دست آمده زوجینی که دارای سبک زندگی یکسان و یا نزدیک به یکسان بودند نسبت به
زوجینی که دارای سبک زندگی متفاوت بودند ،از رضایت زناشویی باالتری برخوردار بودند.

واژگان کلیدی :سبک زندگی ،زوج ،خانواده ،رضایت زناشویی

 .5کارشناس ارشد مشاوره ایمیلz.bahari@yahoo.com :
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مقدمه
ازدواج مهمترین عرف و رسم معمول در تمام جوامع و فرهنگها میباشد که واجد
شکلگیری و شکلدهی نزدیکترین فرآیندهای ارتباطی بین دو نفر و در نهایت تشکیل
یک واحد اجتماعی به نام خانواده است (بیمن .)5111 ،اما آنچه که باعث تداوم ازدواج
میشود رضایت زناشویی است .عدم رضایت زناشویی ،سالمت ازدواج را چنان در معرض
خطر قرار میدهد که تکرار ناسازگاری ها و عدم حل اختالف نه تنها ثبات رابطه بلکه
رضایت زناشویی زوجها را نیز تهدید میکند (تالمن و هسیاو .)4001 ،عالوه بر عوامل
عمدهای همچون عوامل اقتصادی ،اجتماعی و شخصیتی عوامل دیگری همچون صمیمیت
زوجین (عرفانی اکبری )5131 ،وجود مرزهای زناشویی (هنری )5994 ،الگوهای تعاملی
خانواده (رحیمی )5111 ،سبکهای دلبستگی زوجین (جانسون )4001 ،نیز بر رضایت
زناشویی تأثیر میگذارند .در این میان میتوان از سبک زندگی به عنوان عامل مهمی یاد
کرد که رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهد .افراد در همۀ فرهنگها واجد
مجموعه ای از عواطف و احساسات هستند و اگرچه این عواطف و احساسات خاص
انسانها است ،اما انسانها به عنوان موجودات فرهنگی محصور در الگوی فرهنگی خویش،
در نحوۀ بروز این خصوصیت مشترک به شیوۀ خاص خود عمل میکنند که سبک زندگی
آنها نامیده میشود (بیمن .)5111 ،سبک زندگی الگوی زندگی یک فرد است که در
فعالیتها ،دلبستگیها و افکار شخصی بروز میکند .در واقع سبک زندگی چیزی بیش از
شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص است به طور کـــــــلی سبک زندگی شامل الگوی
کامل کنش و واکنش فرد در جهان است (آتش پورجنتیان .)5114 ،سبک زندگی
مجموعهای از طرز تلقیها ،ارزشها ،شیوههای رفتاری ،حالتها و سلیقهها در هر چیزی را
در برمیگیرد .موسیقی عامه ،تلویزیون و آگهیها همگی تصورها و تصویرهایی بالقوه از
سبک زندگی فراهم میکنند .سبک زندگی فرد ،سبک زندگی مفهومی است که در
ادبیات علوم اجتماعی و علم جامعهشناسی و مردمشناسی شکل گرفته است معنایی است
انداموار و به هم پیوسته از مؤلفههای مختلف که در شیوههای زندگی انسان مؤثر است.
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سبک زندگی از نگاه جامعهشناسی پلی است میان انتخابهای فرد و عوامل ساختاری
محدودکننده و همچنین تجربههای افراد در میدانهای اجتماعی مختلف و مفاهیمی
همچون هویت ،فرهنگ ،سلیقه ،مصرف سنت و نوگرایی ،فردیت و عمومیت تولید و
مصرف ،طبقه و قشر ،عاملیت و ساختارها و  ...را شامل میشود .به نظر میرسد که سبک
زندگی نقش تعینکنندهای در رضایت زناشویی داشته باشد" .الیس 5اظهار داشته که یکی
از بهترین تعاریف در خصوص رضایت زناشویی عبارت از احساس عینی از خشنودی،
رضایت و لذت تجربه شده در زن یا شوهر موقعی که همه جنبههای ازدواجشان را در نظر
میگیرند"(کاویان .)5115 ،رضایت زناشویی ،میزان عالقهمندی زوجین به یکدیگر و
نگرش مثبت به متأهل بودن است که به عواملی از جمله تحریف آرمانی ،مسائل شخصیتی،
ارتباط ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،رابطۀ جنسی ،فرزندان و
فرزندپروری ،خانواده و دوستان ،نقشهای مساواتطلبی و جهتگیری مذهبی وابسته
است .در تحقیقی واالنس انجام داد (" ،)5991عدالت ،برابری و پاداش به عنوان سه عامل
مؤثر در این مورد ذکر شده است .ارتباط سبک زندگی و رضایت زناشویی مسئلهای حیاتی
است که در رابطه با زوجین و زندگی زناشویی آنها از اهمیت برخوردار است .در این
خصوص گفته میشود هنگامی که همسران با هم مشابهاند ،راضیتر هستند (بارن و برن،
 )5993الیس در تحقیقی بیان میکند" تفکرات غیرمنطقی باعث نارضایتی در روابط زن و
شوهر میگردد (الیس )5996 ،میزان تفکرات غیرمنظقی در افرادی که دارای نارضایتی
زناشویی هستند بیشتر از افرادی است که دارای رضایت زناشویی هستند (سلیمانیان)5131 ،
رابطۀ معناداری بین رضایت زناشویی با سن ،تحصیالت و درآمد وجود دارد (گرین،
 )5996موسوی طی تحقیقی بیان میکند" عوامل اقتصادی ،اعتقادات مذهبی ،آداب و سنن
اجتماعی ،ارضای عاطفی زوجین و تفاهم در رضایتمندی زناشویی تأثیر دارد (موسوی،
 .)5133این تحقیق به بررسی این مسئله میپردازد که ،چگونه سبک زندگی میتواند بر
رضایت زناشویی زوجین تأثیر بگذارد؟
1. Ellis
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روششناسی پژوهش
پژوهشگر در صدد است تا عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را به صورت عمیق بررسی
کند ،بدین لحاظ در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است تا به طور عمیق و طبیعی
به جمعآوری اطالعات در مورد خانواده و میزان برخورداری زنان از رضایت زناشویی
پرداخته شود ،از طرفی پژوهشگر به دنبال اثبات فرضیهای نیست بلکه میخواهد با درک
چیستی و چگونگی رفتاری افراد مورد مطالعه به رضایتمندی آنها پی ببرد که بتوان به
تفسیر مناسب آن نیز دست یابد .چون هدف در این پژوهش شناخت و جمعآوری
اطالعات در مورد خانواده و میزان برخورداری زوجین از رضایت از زندگی زناشویی
است به همین دلیل به روش کیـفی میتوانیم درک عمیقتری از چگونگی روابط همسران
داشته باشیم .در روش کیفی که از طریق مصاحبه و مشاهده صورت میگیرد میتوان به
طور طبیعی روابط را زیر نظر داشت عالوه بر این ،این گونه مؤلفهها را نمیتوان به دقت و
عمیق با روش کیفی و از طریق پرسشنامه جمعآوری کرد .در این روش با وجود این که
پـــژوهشگر قصد آزمون فرضیهای را ندارد ،ولی این بدان معنی نیست که اوالً ،پژوهشگر
قبل از پژوهش نداند که در پی جستجوی چه چیزی است و ثانیاً ،پژوهشگر هیچ حدس و
گمانی پیرامون موضوع مورد پژوهش خود از قبل در ذهن نداشته باشد ،بلکه فقط
پژوهشگر فرضیۀ ساختارمند و از قبل تعیینشدهای را به شکل مرسوم روش کمی در ذهن
نمیپروراند .به عبارتی در فرضیه انعطافپذیری وجود دارد به همین دلیل اطالعات به
دست آمده تحلیلها و نتایج ،پژوهش را هدایت و فرضیهها را شکل میدهند .لذا
فرضیهآزمایی هدف روش کیفی نمیباشد بدین لحاظ در این پژوهش از روش کیفی
استفاده شده است تا به طور عمیق و طبیعی به جمعآوری اطالعات در مورد خانواده و
میزان برخورداری زوجین از رضایت زناشویی پرداخته شود ،از طرفی پژوهشگر به دنبال
اثبات فرضیهای نیست بلکه میخواهد با درک چیستی و چگونگی رفتاری افراد مورد
مطالعه به رضایتمندی آنها پی ببرد که بتوان به تفسیر مناسب آن نیز دست یابد .جامعۀ
پژوهشی ما  6جفت زوج تهرانی که دارای مشخصات زیر هستند :ساکن تهران ،دارای
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تحصیالت بین دیپلم تا دورۀ دکتری ،حداقل  1سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد .در
این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد ".در نمونهگیری هدفمند ،قصد
محقق انتخاب مواردی بود که با توجه به هدف تحقیق ،اطالعات زیادی داشتند .لذا در این
پژوهش به صورت کامالً تصادفی ولی هدفمند ،تعداد  6جفت زوج تهرانی انتخاب
میشوند که دارای سبکهای زندگی متفاوت میباشند .در این پژوهش جهت کسب
اطالعات و جمعآوری دادهها از ابزار مصاحبه استفاده میشود که پرسشنامۀ آن نیز محقق
ساخته است .الزم به ذکر است که روایی پرسشها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد
و سپس نمونهای اجرا شد و پس از نواقص مصاحبۀ رسمی اجرا شد .در مورد پایایی نیز به
دلیل این که هدف تعمیم نتایج نمیباشد ،مالک نیست .پرسشهای مصاحبه از نوع
پرسشهای باز است که در یک موقعیت کامالً طبیعی انجام میشود .از طرفی در طی
روبرو شدن با مصاحبه شوندگان این انعطاف وجود دارد تا فضای گفتگو با میل آنها تنظیم
شود در کنار این انعطاف پژوهشگر از تکنیک هدایت کلیات ،جهت هدایت مصاحبه به
سوی ارائۀ اطالعات مورد نظر و محور اصلی پژوهش ،نیز استفاده مینماید .بعد از
جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبه ،تحلیل محتوای عمیق دادهها انجام میگیرد.
در این پژوهش نیز بعد از جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبه ،تحلیل محتوای عمیق
دادهها انجام میگیرد .مطالب مهم مورد نظر در این پژوهش به چند مفهوم و موضوع اصلی
از قبیل :رضایت زناشویی زوجین میانفرهنگی ،سبک زندگی و در نهایت تأثیر سبک
زندگی بر رضایت زناشویی زوجین میانفرهنگی تقسیم گردید .به همین منظور
پرسشنامهای محقق ساخته طراحی شد که شامل  10پرسش بود که تعداد  53سؤال رضایت
زناشویی و  56سؤال در زمینۀ سبک زندگی و  3سؤال در مورد اطالعات عمومی بود .برای
بررسی هر مؤلفههایی در نظر گرفته شد ،مؤلفههای مربوط به رضایت زناشویی شامل:
گفتگو ،تبادل نظر ،احترام ،توجه ،همراهی کردن ،ابراز محبت و عالقه میباشد .مؤلفههای
سبک زندگی شامل الف) تحصیالت ب) فعالیتها و مهارتهای فرهنگی و هنری از قبیل:
مطالعه ،ورزش ،هنر ،تماشای تلویزیون ،رفتن به سینما و دیدن تئاتر ،سپری کردن اوقات
فراغت و اعتقادات مذهبی میباشد.
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یافتهها
جدول  .1وضعیت جمعیتشناختی نمونهها
مشخصات
کد
5
4

1

1
1
6

مدت

تعداد

ازدواج

فرزندان

جنس

سن

تحصیالت

شغل

خانم

49

دکتری

استاد دانشگاه

50

آقا

14

دکتری

دندانپزشک

سال

خانم

11

لیسانس

خانهدار

50

آقا

11

دیپلم

کارآزاد

سال

خانم

10

دیپلم

آقا

11

فوق دیپلم

راننده سرویس مدرسه
کارمند شهرداری،
دندانساز

45
سال

خانم

16

فوق لیسانس

خانهدار

56

آقا

14

لیسانس

کارمند

سال

خانم

14

دیپلم

خانه دار

55

آقا

10

لیسانس

کارمند ادارۀ برق

سال

خانم

10

دیپلم

بازیگر

3

آقا

10

دیپلم

کارگردان

سال

سؤالهای پژوهش:
سؤال اصلی :نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین چگونه است؟
سؤالهای فرعی .5 :اعتقادات مذهبی زوجین چگونه است؟
 .4نحوۀ گذران اوقات فراغت زوجین چگونه است؟
 .1میزان گفتگو در زوجین به چه میزان است؟
 .1مهمترین عوامل ایجاد رضایت از دیدگاه زوجین کدامند؟
پاسخ سؤال اول :اعتقادات مذهبی زوجین چگونه است؟

5
5

4

4
4
5
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جدول  .2اعتقادات مذهبی زوجین
شاخصها
تعریف از مذهب
عالقه به مراسم مذهبی خاص
فعالیت مذهبی در مساجد

فراوانی

درصد

داشته

50

%11/1

نداشته

4

%56/6

داشته

55

%95/3

نداشته

5

%1/1

داشته

4

%56/6

نداشته

50

%11/1

با توجه به جدول شماره  50 ،4نفر ( )%11/1تعریف از مذهب داشتند و  4نفر ()%56/6
تعریف از مذهب نداشتند .در مورد عالقه به مراسم مذهبی خاص  55نفر ( )%95/3عالقه
داشتند و  5نفر ( )%1/1عالقهای به مراسم مذهبی خاص نداشتند و این در حالی است که 4
نفر (  )%56/فعالیت مذهبی در مساجد داشتند و  50نفر ( )%11/1فعالیت مذهبی در مساجد
نداشتند.
مرد :مذهب راهی برای رسیدن به کمال و سعادت است رفتن به مکانهای مذهبی را خیلی دوست دارم
5

قبالً به مسجد میرفتم در حال حاضر خیر
زن :مذهب ستون زندگی است و چیزی جدای از زندگی نیست .اعیاد مذهبی رو خیلی دوست دارم .به
مسجد نمیروم
مرد :مذهب کالً جزء سمومی است که در جامعه تزریق شده من حج رو خیلی دوست دارم به مسجد

 4نمیروم
زن :مذهب وسیلهای است برای گول زدن مردم به مذهب معتقد نیستم به مسجد نمیروم
مرد :مذهب راهی برای رسیدن به خداست که سبب آرامش میشود .مراسم محرم رو خیلی دوست
1

دارم .به مسجد میروم
زن :مذهب رو اعتقاد به خدا و ائمه و خواندن نماز میدانم اعیاد مذهبی رو خیلی دوست دارم به مسجد
نمیروم
مرد :آیینی که انسان بهش اعتقاد داره و بر اساس آن عمل میکند مذهب است اعیاد مذهبی رو خیلی

1

دوست دارم به مسجد نمیروم
زن :مذهب توی فطرت انسان است و یک جور اعتقاد است مراسمهای مذهبی رو خیلی دوست دارم
به مسجد نمیروم
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مرد :هر کس باید پایبند به مذهب و دین خودش باشد مراسم دهۀ اول محرم به مسجد نمیروم
زن :پایبندی به اسالم مراسمهای خونگی که انجام میشه مثل ختم انعام و ....
مرد :مذهب یعنی دین و معتقدم که از طریق وراثت مننقل میشه پس قابل شکه نماز عید فطر رو خیلی

6

دوست دارم
زن :من به وجود خالقی که آفریننده کل جهانه معتقدم ولی به دین خاصی معتقد نیستم از بین
مراسمهای مذهبی مراسم عاشورا را خیلی دوست دارم

Chart Title
12
10
8
6
4
2
فعالیت
مذهبی در
مساجد
Series 2

عالقه به
مراسم
مذهبی خاص

تعریف از
مذهب

0

Series 1

نمودار  .1توزیع فراوانی اعتقادات مذهبی

نمودار باال نشان می دهد باالترین درجه در اعتقادات مذهبی مربوط به عالقه به مراسم
مذهبی خاص ()%95/3میباشد یعنی زوجین عالقمند به شرکت در مراسم مذهبی خاص
میباشند البته مرتبۀ بعدی متعلق به تعریف زوجین از مذهب ( )%11/1میباشد و
پایینتریـــــن رقم متعلق به شرکت زوجین در فعالیتهای مساجد یعنی ( )%56/6میباشد.
پاسخ سؤال دوم :نحوۀ گذران اوقات فراغت چگونه میباشد؟
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جدول  .3نحوۀ گذران اوقات فراغت زوجین
شاخصها
ورزش
مطالعه
موسیقی
رفتن به سینما تئاتر ،تلویزیون

فراوانی

درصد

داشته

50

%11/1

نداشته

4

%56/6

داشته

50

%11/1

نداشته

4

%56/6

داشته

54

%500

نداشته

0

0

داشته

6

%10

نداشته

6

%10

با توجه به جدول شمارۀ  50 ،1نفر (  )% 11/در زمان اوقات فراغت ورزش میکردند
در حالی که  4نفر (  )%56/اهل ورزش نبودند  50نفر ( )%11/1مطالعه هم داشتند و  4نفر
( )%56/6هیچ نوع مطالعهای انجام نمیدادند هر  54نفر ( )%500در زمان اوقات فراغت
موسیقی گوش میدادند .در مورد رفتن به سینما ،تئاتر و تلویزیون  6نفر ( )%10به این
مکانهای میرفتند( .رفتن به سینما ،تئاتر و دیدن تلویزیون) .و  6نفر دیگر یعنی ( )%10این
فعالیتها را انجام نمیدادند.
مرد :االن خیلی کم تقریباً سالهاست که سینما و تئاتر نرفتم
 5زن :اهل سینما رفتن نیستم قدیم خیلی دوست داشتم و میرفتم ولی اآلن دیگه نه به دلیل اینکه فیلمها
بیمحتواست
مرد :ماهواره نداریم چون دوست نداریم و ترجیح میدم تلویزیون تماشا کنم برای مقاصد علمی از
4

اینترنت استفاده میکنم
زن :نظر مثبتی نسبت به ماهواره ندارم و توی خونه هم ماهواره نداریم چون مضراتش بیشتر از محاسنش
است اگـــه کسی بـــه دنبال استفادههای مثبت و علمی باشد راههای خیلی بهتری وجود دارد
مرد :اوقات فراغت خودم را مطالعه میکنم ،تلویزیون میبیتنم ،با خانواده به سینما میرویم و یا جاهای

1

تفریحی دیگر
زن :بیشتر مطالعه میکنم ،ورزش میکنم ،موسیقی گوش میدم ،بنده ورزشکار هستم و رشتۀ
تخصصی من بدمینتون است ،کورت  1و یا با بچهها بازی میکنم و به کارهای خونه میرسم

 1مرد :به موسیقی خیلی عالقمندم ،موسیقی گوش میدهم ،سهتار تمرین میکنم یا اگر کنسرتی برگزار

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 1931

191

بشه شرکت میکنیم ،تئـــاتر رو خیلی دوست دارم
زن :سعی میکنم کارهایی رو که خیلی عالقه دارم و وقت ندارم انجام بدم مثالً :شیرینی بپزم ،خیاطی
کنم ،موسیقی گوش بدم ،فیلم مورد عالقم رو ببینم.
مرد :ما خیلی اوقات فراغت نداریم اون زمان کمی که وجود دارد را برنامه میذاریم با همسرم میریم
 1کوه و اگر توی خونه باشیم فیلم میبینیم موسیقی گوش میدیم مطالعه میکنیم و یا میریم سینما
زن :اوقات فراغتم را موسیقی گوش میدم فیلم میبینم و بیشتر از همه مطالعه میکنم
مرد :چون شغل من نیاز به مطالعه خیلی زیادی دارد بیشتر مطالعه میکنم
 6زن :چون آسم دارم بوی سرب کتاب و مجله اذیتم میکنه بیشتر سعی میکنم تلویزیون تماشا کنم به
کارهای خانه برسم با بچههام بازی کنم یا فیلمهایی که دوست دارم رو ببینم

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
رفتن به سینما ،
تئاتر  ،تلویزیون

موسیقی

مطالعه

ورزش

0

نمودار  .2توزیع فراوانی نحوۀ گذراندن اوقات فراغت

نمودار شمارۀ  4نشان میدهد که همۀ زوجین در اوقات فراغت خود به موسیقی گوش
میدهند 50 .نفر ( )%11/1به ورزش نیز میپردازند در حالیکه  4نفر ( )%56/6اصالً ورزش
نمیکردند در قسمت مطالعه  50نفر ( )%11/1مطالعه داشتند و  4نفر ( )%56/6بنا به دالیلی
مطالعه نداشتند و آخرین ستون فراوانی متعلق به رفتن به سینما ،تئاتر و تلویزیون میباشد که
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 6نفر ( )%10این فعالیتها را انجام میدادند و  )%10( 6دیگر ایــــــن فعالیتها را انجام
مید ادند.
پاسخ سؤال سوم :میزان گفتگو در زوجین چگونه است؟
جدول  .4میزان گفتگو
شاخصها

فراوانی

درصد

 4تا  1ساعت

 1نفر

%11/4

 5تا  4ساعت

 1نفر

%11/4

کمتر از  5ساعت

 4نفر

%56/6

گاهی در روز

 4نفر

%56/6

همانطور که در جدول شمارۀ  1مشاهده میشود ،بیشترین زمانی را که زوجین به
گفتگو میپردازند در طی روز بین  5تا  4ساعت است .یعنی  1نفر ( )%11/4بین  4تا 1
ساعت در روز را گزارش کردهاند که حداکثر گفتگو در روز را نشان میدهد 4 .نفر
( )%56/6مطالعه در روز را گــاهی عنوان کردهاند و  4نفر ( )%56/6به گفتگوی کمتر از 5
ساعت اشاره کرده است.
شکل  .4نمونههایی از بیان میزان گفتگو در روز در بین مصاحبهشوندگان
مرد :هیچی ما اصالً گفتگو نداریم اینکه بشینیم حرف بزنیم نه فقط در حد شام رو بیار ،فالن چیزو بخر
 5همین
زن :شوهرم خیلی آدم کمحرفیه فقط در حد سالم و مسائل روزمره ،خیلی حرف بزنیم نیم ساعت
مرد :خیلی زیاد از هر فرصتی برای حرف زدن استفاده میکنیم در روز  1-4ساعت گفتگو داریم
 4زن :همسرم سر هر مسئلهای دوست داره بشینیم و حرف بزینم خوب آدم رو قانع میکنه گفتگومون با
هم خوبه
مرد :از صحبت کردن با همسرم لذت م برم به من آرامش میده اگر بخوام ساعت میانگین بگم 1
 1ساعت گاهی هم بیشتر
زن :هر دومون دوست داریم صحبت کنیم .راجع به همه چی حدلقل  4ساعت میشه
 1مرد :هر وقت میخوایم حرف بزنیم بحثمون میشه حرف زدنمون که به  5ساعت نمیرسه
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زن :اصالً حرفای من رو نمیفهمه نمیدونم چی شد که با هم ازدواج کردیم اگر هم حرفی بزنیم راجع
به نیازهای پسرمونه ،خریدهای خونه ،مسائل پیش پا افتاده
مرد :خیلی برای صحبت کردن در مورد خودمون وقت نمیذاریم بین کار من و همسرم اینطوریه وقت
1

نداریم سعی میکنیم تو  5ساعت حرفامونو بزنیم
زن :خیلی وقت حرف زدن نداریم صبح که بدو بدو باید بریم بیرون ،شبم که خستهایم حداکثر خیلی
به خودمون لطف کنیم  5ساعت
مرد :تمام روز رو کار میکنم شب خستهام اصالً حس حرف زدن نداریم شاید  5ساعت

 6زن :من خیلی دوست دارم حرف بزنم اما همسرم عالقهای نشون نمیده تلویزیون نگاه کنه یا روزنامه
گاهی هم با لپتاپش کار میکنه شاید تو روز  5ساعت بشه

گاهی در روز

کمتر از  1ساعت

1تا  2ساعت

2تا  3ساعت

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

نمودار 4

طبق نمودار شمارۀ  ،5میزان فراوانی ساعت گفتگو به ترتیب 5 ،تا  4ساعت (4 ،) %10
تا  1ساعت ( ،) %10گاهی در روز ( ) %40و کمتر از  5ساعت ( ) %50است.
پاسخ سؤال چهارم :بهترین عوامل ایجاد رضایت از دیدگاه زوجین کدامند؟
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جدول  .5مهمترین عوامل ایجاد رضایت از دیدگاه زوجین
شاخصها
داشتن گفتگوی روزانه رضایتبخش
مشورت در امور
در جریان کار هم قرارگرفتن

فراوانی

درصد

داشته

4

%14/54

نداشته

4

%14/54

داشته

6

%500

نداشته

0

0

داشته

1

%10

نداشته

1

%10

شکل  .5نمونههایی از عوامل ایجاد رضایت از دیدگاه زوجین
5
4

مرد :عادت ندارم حرف بیرون رو ببرم خونه
زن :هیچ وقت نمیگه بیرون چه خبر بوده ،منم نمیپرسم
مرد :خوب حرفای بیرون از خونه و مربوط به کار رو به خانوادهام نمیگم  ،لزومی نداره
زن :میگه لزومی نداره که بگم چه کارهایی انجام دادم نمیخوام شماها رو درگیر کنم
مرد :تو امور جزئی خیلی با هم مشورت نمیکنیم مثالً اینکه خانمم خرید روزانه برای خونه میکنه

 1مشورت نمیکنیم اما برای یک ساعت حتماً با هم مشورت میکنیم
زن :تو جزئیات غیر مهم خیر ولی برای کلیات حتماً
1

مرد :برای مسافرت حتماً با هم مشورت میکنیم که کجا بریم ،کی بریم و ...
زن :برای مسافرت حتماً مشورت داریم
مرد :خریدهای جزئی رو خود خانمم انجام میده ،ولی برای خریدهای هفتگی حتماً با هم خرید

 1میکنیم
زن :آخر هفتهها من ،همسرم و فرزندانم همه باهم به خرید میریم
مرد :در مورد مسائل که برام اتفاق میافته دوست ندارم با همسرم صحبت کنم
 6زن :مگه چی بشه تو جمعی پیش بیاد حرفی از اتفاقات بیرون بگه اگر نه برای من نمیگه منم اونجا
میفهمم که چه اتفاقی براش افتاده

اطالعات باال نشان میدهد که در بین زوجین مورد مصاحبه مهمترین عواملی که باعث
ایجاد رضایت میشود عبارتند از :گفتگوی رضایتبخش ،مشورت در کارها ،در جریان
کارهای یکدیگر قرار گرفتن 1 .نفر از زوجین ( )%14/54گفتگوی رضایتبخش داشتند و
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میزان ساعت گفتگوی خــــوب و رضایتبخش (بین  4تا  1ساعت) را بیان کردهاند و 4
زوج دیگر ( )%14/54از میزان گفتگوی خود راضی نبودند اما عالقه به گفتگو داشتند.
مورد دیگر که در ایجاد رضایت از دیدگاه زوجین مؤثر بود مشورت در امور بود .همه 6
مورد ( )%500در موارد خرید ،مسافرت ،تغییر دکوراسیون منزل مشورت داشتند .در جریان
امور یکدیگر قرار گرفتن از نظر زوجین باعث ایجاد رضایت میگردد اما تنها  1زوج
( )%10بودند که در جریان کارهای یکدیگر قرار داشتند
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
در جریان کار هم مشورت در امور
قرار گرفتن

داشتن گفتگو

0

در بین عوامل ایجاد رضایت ،بیشترین موردی که زوجین مطرح کردهاند مشورت در
امور بوده است که همه از این امر برخوردار بودهاند .در قسمت داشتن گفتگو  1زوج
( )%61گفتگو داشتند و  4زوج ( )%16گفتگو نداشتند و در قسمت در جریان کار هم قرار
گرفتن  1زوج ( )%10در جریان کار هم قرار دا شتند و  1زوج ( )%10در جریان کار هم
قرار نداشتند
پاسخ سؤال اصلی :نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی چکونه است؟
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جدول  .6رابطۀ سبک زندگی با رضایت زناشویی
شاخصهای سبک زندگی

اعتقادات

نحوۀ گذراندن

گفتگو در

مذهبی

اوقات فراغت

زوجین

شاخصهای رضایت زناشویی
دانش گفتگوی رضایتبخش
مشورت در امور
در جریان کار قرار داشتن
نتیجه
جمع کل

نتیجه

داشته

1

---

1

--

1

---

1

نداشته

1

4

1

1

1

---

1

داشته

54

4

54

---

54

---

54

نداشته

--

---

---

---

---

---

---

داشته

6

---

6

---

6

---

6

نداشته

6

4

6

1

6

1

6

54

4

54

1

54

1

54

54

54

54

جمع
54
54
54
54
54

بررسی یافتهها
پس از تحلیل محتوای دادهها ،یافتههای زیر بدست آمد:
براساس یافتههای این بخش میتوان گفت :زوجینی که سبک زندگی یکسان داشتند .5 :از
تحصیالت باال (لیسانس و باالتر) برخوردار بودند و  .4در همۀ مؤلفههای فعالیتهای
فرهنگی و هنری یکسان بودند و زوجینی که سبک زندگی نزدیک به یکسان داشتند
زوجینی بودند که  .5تحصیالت متوسط ( دیپلم و فوق دیپلم ) برخوردار بودند .اما در همۀ
مؤلفههای فعالیتهای فرهنگی تقریباً یکسان بودند یعنی در برخی مؤلفهها شبیه بودند و در
برخی از مؤلفه ها به هم شبیه نبودند و زوجینی که دارای سبک زندگی متفاوت بودند
زوجینی بودند که  .5تحصیالت شبیه به هم نداشتند و عالوه بر آن در مؤلفههای
فعالیتهای فرهنگی و هنری با یکدیگر تفاوت داشتند .از نظر بوردیو تشابهات در سبک
زندگی ،سبب عادات خاص در زندگانی میشود که در عین عملی بودن ،پویا و فعال
میباشند .براساس مشاهدات علمی ،نیازهای فرهنگی نتیجه و تولید تربیت و تحصیالت
میباشد .اعمال و ترجیحات فرهنگی با سطوح تحصیلی و منشاء اجتماعی ،دارای پیوندی
تنگاتنگ میباشند .وزن زمینهها و پیشینههای خانوادگی و تحصیالت رسمی که تأثیر آن
بستگی زیادی به منشاء اجتماعی دارد ،همراه با میزان مشروعیت بخشی سیستم آموزشی در
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اعمال فرهنگی پایگاه باالتر تعیین میگردد و در صورت کنترل سایر موارد ،تاثیر منشاء
اجتماعی در فرهنگ برتر ،بیشتر میباشد (لبیبی .)5111 ،
زوجینی که رضایت زناشویی باال داشتند و در بیشتر زمینهها با هم مشـورت مـیکردنـد،
به یکدیگر احترام متقابل میگذاشتند ،بـه صـراحت بـه یکـدیگر ابـراز عالقـه مـیکردنـد و
رابطــهشــان را یــک رابطــۀ دوســتانه معرفــی مــیکردنــد و در کــل از زنــدگی و رابطــه بــا
همسرانشان راضی بودند از میان چند زوج  5زوج در این دسته قرار گرفتند.اما زوجین کـه
رضایتی در حد متوسط داشتند  ،با یکـدیگر مشـورت داشـتند ولـی فقـط در کلیـات بـا هـم
گفتگو داشتند اما نـه در زمـان مشـخص .نسـبت بـه هـم درک و توجـه و احتـرام داشـتند و
درحال حاضر از زندگیشان راضی بودند اما گذشتهای همراه با تنش داشتند که با تالش بـه
این رضایت دست یافتند .از میان زوجهای مورد مصاحبه تعداد  1زوج در ایـن دسـته جـای
دارند .زوجینی که با رضایت پائین گزارش شدند ،با همسرانشان صحبت میکنند ،بـا آنهـا
مشورت میکنند ،به یکدیگر احترام میگذارند اما در عین حال بیان میکنند که از زنـدگی
زناشویی خود راضـی نیسـتند  5زوج درایـن دسـته قـرار مـیگیـرد .در نهایـت گـروه آخـر
زوجهایی بودند که از زندگی زناشویی خود اصـالً راضـی نبودنـد ایـن دسـته اصـالً بـا هـم
مشورت نداشتند و هر کدام کار خود را میکردند ،در کل در یک رابطۀ یکسویه گرفتـار
شدند یا اصالً رابطهای وجود ندارد و از حرف نزدن و به عبارتی کمحرف بودن همسرشـان
ناراضیاند .از میان زوجهای مورد مصاحبه  5زوج در این دسته قرار گرفت.

بحث و نتیجهگیری
به اعتقاد بوردیو سبکهای زندگی محصول منظم سرمایههای فرهنگـی هسـتند کـه بـه نوبـۀ
خود به نظامهایی از نشانههای تشخیص اجتماعی تبدیل میشوند ( نظیر ممتاز ،عامیانـه و )...
دیالکتیک شرایط ساختی و سرمایههـای فر هنگـی مبنـایی اسـت کـه توزیـع سـرمایه ،یعنـی
ترازنامه روابط قدرت را ،به نظامی از تفاوتهای احساس شده و خصوصـیات ممتـاز ،یعنـی
توزیع سرمایۀ مشـــــروع متحول میسازد( .زکایی )5116 ،سـبک زنـدگی ،شـیوۀ زنـدگی
خاص یک فرد ،گروه یا جامعه اسـت .مجموعـهای از طـرز تلقـیهـا ،ارزشهـا ،شـیوههـای
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رفتاری ،حالتها و سلیقهها ،یعنی تمام چژهایی که اشتراک در آنها باعث به وجود آمـدن
تماس بیشتر میگردد و تماس بیشتر شباهت درک شده بیشتر را در پی خواهد داشـت زیـرا
هر چه دو فرد چیزهای مشترک بیشتری داشته باشند یکدیگر را بیشـتر مشـابه خواهنـد دیـد.
شباهت درکشده همراه با امکان ایجاد ارتباط ،منجر به موقعیتهای بینفردی میشـود کـه
ثمربخش است .همپوشی شبکه ارتباطی و تعاملهای بسیار ،منجـر بـه بسـیاری ویژگـیهـای
همشکل میشود (تری یاندیس )5119 ،تماس بیشتر همچنین باعث بوجود آمدن تصـورات
یکسان میگردد با توجه به اینکه تصورات زوجین در اعمال عینیت پیدا میکند لذا زوجـین
معموالً از فعالیتها و دلمشغولیهای نسبتاً مشابهی برخوردار میشوند کـه ایـن عامـل مهـم
نزدیکتر شدن زن و مرد را فراهم میکند (منـادی )5111 ،تصـورات مشـترک درک بهتـر
تفکرات و عقاید مشابه زن و مرد را که از طرفی به رفتار و مشغولیات نزدیـک بـه هـم خـتم
میشود و از طرف دیگر بـه رضـایت زناشـویی مشـترک آنـان مـیانجامـد سـبب مـیشـود
(منادی )5111،تصورات افراد بر اساس جهانبینی افراد است .جهـانبینـی نیـز امـری فطـری
نیست بلکه آموختنی اسـت .تصـورات بـر اسـاس ارتبـاط بوجـود مـیآینـد و پایـۀ آن زبـان
مشترک میباشد به طوری که در فرآیند تولید تصورات ،نمایان شدن آنها و ابعاد و عناصر
تشــکیلدهنــدۀ آنهــا ،ارتباطــات بــه صــورت زیربنــا مــیباشــند (منــادی )5111 ،در نتیجــه،
ارتباطات در گذر از تأثیر بر روی زبـان و تفکـر بـر روی تصـورات نیـز تـأثیر مـیگذارنـد.
(همان  )13 :یعنی تصورات ضمن اینکه زائیده ارتباطات هستند ،ارتباطات را نیز شـکل داده
و هدایت میکنند .با توجه به اینکه ارتباطات به دو صورت کالمی و غیرکالمی میباشـند و
ارتباط کالمی همان گفتگو است مـیتـوان گفـت از همـاهنگی افکـار ،ارزشهـای مشـابه،
معیارها یکسان و  ...از عوامل وجود گفتگو بـین زوجـین مـیباشـند در واقـع گفتگـو باعـث
شناخت زوجین از یکدیگر و نزدیک شدن آنها بـه یکـدیگر مـیشـود یعنـی از طرفـی بـه
اعتقاد تارد5و الزار 4پیوند تنگاتنگی بین عملکرد گفتگو تغییرات در نظرها در هر عرضـهای
وجود دارد ( منادی)5111 ،گفتگو و مذاکره به نوعی پیشدرآمد تفـاهم اسـت امـا در عـین
حال پیششرط آن نیز هست .وجود گفتگو قاعدتاً کـم شـدن مشـکالت را بـه دنبـال داشـته
سپس زن و مرد انتظارات معقول از یکدیگر پیدا میکننـد و بـدنبال آن رضـایت از زنـدگی
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افزایش پیدا میکند.گفتگو یا تعامل درست کلید صمیمیت و اسـاس بـه حـداقل رسـاندن و
حل اختالف و مشکالت زندگی است .برقراری ارتباط به صورت توانایی دو نفـر در انتقـال
و بیان نظرات و احساسات ،درک طرف مقابل و طرح صـحیح مشـکالت بـرای حفـ و یـا
تقویت رابطه توصیف میشود اگـر چـه گفتگـو و انتقـال پیـام یـک فـن آمـوختنی اسـت و
میتوان با آگاهی و مهارت به آن دست یافت ولـی تغییـر ذهنیـت و شخصـیت افـراد بسـیار
مشکل و زمانبر خواهد بود (ساداتیان و آذر )5119 ،گفتگو تنها راهی اسـت کـه بـه وسـیله
آن زوجین میتوانند دانستههای خود را از همسرشان افزایش دهند و همچنین دنیای درونـی
همسرشان را درک کنند (هندریکس،5933 ،ابراهیمی )5111 ،همچنـین گالسـر در تئـوری
انتخاب خود یکی از عادتهای مهرورزی را گفتگوی همیشگی میداند از نظـر او تنهـا راه
حل مشکالت زناشویی گفتگو با زبانی مهرورزانه اسـت .موفقیـت در ازدواج ،بـا یـادگیری
شیوۀ گفتگو با هم نسبت مستقیم دارد (گالسر )4000 ،نتایج بدست آمده مـیتـوان اینگونـه
بیان کرد که سبک زندگی میتواند در میزان رضایت زناشویی نقش بهسـزایی داشـته باشـد
البته به این نکته اشاره کرد که عوامل دیگری نیز میتواند در میـزان رضـایت زوجـین مـؤثر
باشـد ماننــد :داشــتن صــمیمیت ،میــزان سـرمایههــای فرهنگــی و  ...از نظــر بوردیــو در واقــع
سبکهای متفاوت زندگی به دنبال ایجاد ارتباط بین واقعیتها و کارکردهـا هسـتند کـه بـه
میزان زیادی به موقعیتهای ممکن متفاوت در فضای اجتماعی و متعاقب آن بـه نظـامهـایی
از ویژگی های ذائقــــــــــههای طبقات و بخشهای مختلف طبقـاتی اشـــــــــــــاره دارد
(بوردیــو )5911 ،هــر قــدر ایــن نزدیکــی و تشــابهات بیشــتر باشــد ســوء تفاهمــات و ســوء
برداشتها از رفتارها و گفتارهای هم کمتـر مـیشـود و در روابـط زوجـین احسـاس امنیـت
بیشتری ایجاد میکند زیرا در این صورت زوجین میتوانند رفتارهای یکدیگر را پـیشبینـی
کنند.
همانطور که بلومر در نظریۀ صمیمیت خود بیان میکند ذهن ،خود ،معناسازیها
تعریف از موقعیت و اشخاص مهم تعامالت مـا را هدایت میکند .فریبا عسگری ،پروین
حافظی و ثریا جمشیدی در تحقیقی که با عنوان رابطۀ سبک اسناد ویژگیهای شخصیتی با
رضایت از زندگی زناشویی انجام دادند .نتایج نشان داد بین سبک اسناد مثبت ،منفی و ابعاد

نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین

119

آنها ،باز بودن نسبت به تجربه ،و وجدانی بودن با رضایت زناشویی رابطۀ معنیدار وجود
ندارد .در بین متغیرهای سبک اسناد مثبت ،منفی و ویژگیهای شخصیتی (بیثباتی،
برونگرایی ،باز بودن نسبت به تجربه توافق و وجدانی بودن) به عنوان متغیرهای پیشبین،
متغیرهای توافق و برونگرایی به ترتیب پیشبینیکننده برای رضایت زناشویی بودند
.بوردیو سبک زندگی را اول مطالعه ،دارایی (کاالهای تجملی یا فرهنگی) میداند که
افراد دور خود جمع کردهاند مانند :خانه ،ویال ،قایق تفریحی ،ماشین ،اثاثیه ،نقاشیها،
کتابها ،نوشابهها ،سیگار ،عطر .دوم :فعالیتهایی که با آن خود را متمایز نشان میدهد
ورزشها ،بازیها ،تفریحات ( پیادهروی یا کوهپیمایی ،اسکی یا سوارکاری ،گلف یا
تنیس) ،لباس پوشیدن ،رسیدگی به ظاهر بدن خود ،نحوۀ استفاده از زبان و بودجهبندی
(بوردیو)5911 ،
گردن در جمعبندی خود چند عامل مهم را در مطالعۀ سبک زندگی برمیشمارد:
الگوهای مصرف ،نوع لباس ،نحوۀ صحبت ،نگرشها و الگوهای مربوط به نقاظ تمرکز
عالقمندی در فرهنگ مانند امور جنسی ،عقالنیت ،دین ،خانواده ،میهنپرستی ،آموزش،
هنرها و ورزشها( .گردن)5161 ،
جرالد لسلی به تحقیق قابل توجهی اشاره میکند که در آن بیشتر شهرنشینان مورد سؤال
شناخت خود را از موقعیت اجتماعی دیگران با توجه به عوامل سبک زندگی ایشان و در
رأس آن لباس و سپس طرز حرکات و سبک محاوره به دست میآورند .لسی از جمله
عوامل سبک زندگی را سلیقه (مثل سلیقه در تجهیز خانه ،مواد خواندنی و گذران وقت و
آداب معاشرت و در یک بیان کلی "الگوهای مصرف" میداند .لسلی یافتههای این
پژوهش را تأیید مینماید .سبک زندگی یکسان یعنی معناسازیهای مشترک ،تعریف
واحد از موقعیتها ذهنهای نزدیک به هم خودهای انعطافپذیر که باعت تفکر و
نقشگیری و در نهایت درک و همدلی میشود .در نتیجه باید گفت که سبک زندگی بر
رضایت زناشویی تأثیر میگذارد .یکی از عواملی که باعث ایجاد رضایت زناشویی
میگردد سبک زندگی افراد میباشد که تعریف از موقعیت و معناسازیها را تحت تأثیر
قرار میدهد هر چقدر سبکها یکسان باشد ذهنها به همدیگر نزدیکتر شده و گفتگو هم
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بیشتر میشود اینکه زوجین پیرامون چه موضوعاتی صحبت میکنند و آیا صحبتشان
تداوم دارد یا نه؟ راجع به چه مسائلی تفاهم دارند نشاندهندۀ نزدیکی یا دوری ذهنهای
آنهاست .هر یک از زوجین قبل از ازدواج دارای ذهنها ،خودها ،نمادها ،تفسیر و تعریف
از موقعیتهای متفاوتی هستند چون در فرهنگها و خانوادههای متفاوتی رشد کردهاند و
دارای سبکهای زندگی متفاوت میباشند حال هر چقدر سبک زندگی این زوجین به
همدیگر نزدیکتر باشد به تعریف واحد از موقعیتها میرسند ،معناسازیها و تفسیرهایشان
از رفتارها و گفتارهایشان به هم نزدیکتر میشود و خودهای آنها انعطافپذیرتر بوده و
آمادگی برای تغییر و نزدیکی بیشتر به همسرشان دارند چرا که هر چقدر ذهنها به هم نزد
یکتر باشند ،میزان گفتگو و تداوم آن و همچنین در جریان کار هم بودن و مشورت بیشتر
میشود لذا در روابطشان احساس امنیت بیشتری میکنند.
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