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بـرای  را  کارشناسان خانواده بهتـرین سـن ازدواج        
 سـال   22 تـا    20و برای دختران      سال، 28 تا   24پسران  

در مــورد تفـاوت سـنی       ).1378 ،1کارلسون( دانند  می
مـرد  (  سـال 4 تـا   3 بـین تفاوت سنی   میان همسران نیز    
ــر از زن ــده ا ) بزرگت ــخیص داده ش ســت مناســب تش

در مورد تأثیر طول مـدت ازدواج       ). 1370ساروخانی،  (
نشـان داد  ) 1376(بر سازگاری زناشویی، زمانی منفـرد      

 سازگاری زناشویی کاهش    ،ازدواجمدت  که با افزایش    
 .یابد می

ی  در ارزیــابی خــود در زمینــه) 1985 (2دیکســون
رضــامندی جنســی و شــادکامی زناشــویی نشــان داد  

دست   بهباالیی  های    هسی نمر که در رضامندی جن    کسانی
  .دارنـد بیشـتری   ، از زندگی زناشویی رضایت      اند  آورده

ــه در   م ــت ک ــواملی اس ــی از ع ــی یک ــکالت جنس ش
توانـد سـبب بـروز        های موفق و پایدار نیز مـی        ازدواج

از این رو پیش از ازدواج باید       . مشکالت زناشویی شود  
 ).1373شاملو، (نسبت به درمان آنها اقدام گردد 

ــاجو ــا در ) 1986( 3ی ــوان رابطــهپژوهشــی ب ی  عن
که هـر   همسرانی  استرس و رضامندی زناشویی در میان       

ـ ردک  در بیرون خانه کار می    دو   میـان  ، نشـان داد کـه   دن
وجـود  زناشویی همبستگی منفـی     استرس و رضامندی    

 .استباال استرس در میان زنان  و میزان دارد
 ارزیابی میزان رضامندی جنسی   در  ) 1995 (4گسان

دریافت کـه شـوهران     آمریکا  مقیم  ای    کرههمسران  میان  
رضـایت   جنسـی خـود      ی  از کیفیت رابطه  بیش از زنان    

میزان عزت نفس، نگرش مثبـت و همـدلی زن و    . دارند
تر مـرتبط شـناخته      شوهر با ارضای جنسی بهتر و کامل      

همبسـتگی   هـا تر جـوان در  رضامندی جنسـی    با  شد و   
وت فرهنگـی زن و     تفـا چنـین     هم. داشته است  یبیشتر

 .کاست میآنها جنسی رضایت شوهر از میزان 
ــی ــه) 1994 (5لیتآس ــت در ی در زمین ــش حمای  نق

 رضـامندی   میـان ی    که رابطه داد  زندگی زناشویی نشان    
 .از مردان استنیرومندتر زناشویی  و حمایت،نزد زنان 

مراقبت از اولیای   بررسی تأثیر   در  ) 1994 (6رتویکسا
که میـزان   داد  مندی زناشوئی نشان      رضابرمیزان  سالمند  

بـازداری  رضامندی زنان با حمایت عاطفی شـوهران و         
 1.ی تنگاتنگ داردا والدینشان رابطهنگهداری آنان از 

های خردسـال     نشان داد که وجود بچه    ) 1993 (7لاب
شـادکامی زناشـویی در زنـان       کاهش سطح    بادر خانه   

شمار  نیز   پوست ارتباط مستقیم دارد و نزد شوهران       سیاه
ی منفی بـا شـادکامی       رابطهدارای  ساله  12 تا   6فرزندان  

  .استآنها در روابط زناشویی 
خــود نشــان داد کــه بررســی در ) 1991 (8گــرین

 با همسرانمیان رضایت هر یک از   داری      همبستگی معنی 
 .سن آنها، تحصیالت و درآمد خانواده وجود دارد

ه شـد   نشان داد ) 1375،  جلیلی(دیگری  در پژوهش   
همکـاری شـوهر در خانـه و         برهای ازدواج    طول سال 

امـر  تأثیر دارد که ایـن      به همسر   وی  میزان ابراز محبت    
میزان چنین    هم. را در پی دارد   خود رضامندی زناشویی    

فرزندان نیـز در رضـامندی   همسران و شمار  تحصیالت  
فشارهای از ). جا همان(دانسته شده است  زناشویی مؤثر   

عنوان عاملی مؤثر بر روابط زن و         نیز به  اقتصادیمستمر  
 ).1378کارلسون، (شوهر یاد شده است 

ن و شـوهر در سـالمت       میـان ز  روابط  جا که     از آن 
 و از ســوی دیگــر داردآنــان تــأثیر روانــی و رفتــاری 

در سـالمت عـاطفی     میـان همسـران     روابـط   چگونگی  
هـای    روی   خانواده با کج     و نابسامانی  فرزندان نقش دارد  

هـایی از ایـن       پژوهش، انجام   اعی در ارتباط است   اجتم
 .دست مورد توجه قرار گرفته است

 
 روش

 مقطعی است کـه بـر       -این بررسی از نوع توصیفی    
ــر 148روی  ــرد و 74( نف ــه در )  زن74 م ــاه ک خوابگ

 -و خدمات بهداشـتی    دانشگاه علوم پزشکی     های  هلأمت
 .اند اجرا گردیده است ساکن بودهتهران درمانی 
ی   نامـه    پرسـش  210مجمـوع   ی اسـت کـه از       گفتن
ابـزار  . قابـل بررسـی بـود     نامه     پرسش 148،  شده  توزیع

_______________________________________ 
1- Karlson  2- Dixon   
3- Yogeu  4- Song   
5- Acitelli  6- Scuiter  
7- Ball   8- Green 
 



اس سازگاری زناشویی بر اسـاس      یگیری شامل مق    اندازه
 و  2الک( بـود    1ی آزمون سازگاری زناشویی     نامه  پرسش
هـای بسـیاری      در بررسـی  که تـاکنون     )1959،  3واالس

پرسش  15رای  دانامه    این پرسش . کار برده شده است     به
باشـد کـه       مـی  2-158از   آن   های  هی نمر   است و گستره  

 باال، سازگاری زیـاد     ه سازگاری کم و نمر    ،ینی پا ی  هنمر
ی   دهنـده   نشـان  100 زیـر    هـای   ه نمـر  .دهد  را نشان می  

ی سازگاری    دهنده نشانتر   و باال  100 های  هتنیدگی و نمر  
روش دونیمه  کمک    به) 1379(مظاهری  . زناشویی است 

گـزارش نمـوده     را   90/0پایایی و روایی بـاالی       ،کردن
تنیده و میان همسران   چنین با تمایز آشکار      هموی  . است

 . غیر تنیده، اعتبار بسیار باالیی را نشان داده است
شـناختی نیـز      های جمعیت    ویژگی ی  نامه  یک پرسش 

هـایی    دارای پرسـش  کـه   نامـه افـزوده شـد         به پرسش 
ــاره ســنی تفــاوت  ســن، ســن ازدواج، جــنس،ی  درب
ی   تحصیالت، رابطه میزان  ، طول مدت ازدواج،     همسران

خویشاوندی، قومیت یکسان یا غیر یکسان، همشهری یا        
، ازدواج  زنغیر همشهری بودن، دانشجو بودن با نبودن        

داشتن یا نداشتن ،  یا پس از آناز ورود به دانشگاهپیش 
 . بوددانشجویا نبودن همسران بودن  هم رشته  وفرزند
 1380ها در ماه اردیبهشـت سـال    نامه کمیل پرسش ت

ی   دربـاره  ،نامـه   پـیش از پاسـخ بـه پرسـش         .انجام شد 
چگـونگی  شـده و      اطالعـات گـردآوری   محرمانه بودن   
هـا توضـیح کـافی داده       به آزمـودنی  نامه    تکمیل پرسش 

نامــه  از دریافــت پرســششــماری از افــراد . شــد مــی
پـس   هـا را    نامـه   پرسـش گروهـی    و   ندخودداری نمود 

  .نددندا
دو و توزیع     کمک آزمون آماری خی     ها به   تحلیل داده 

 . انجام شد4دقیق فیشر
 

 ها يافته
ــردآوری داده ــه  پرســش148شــده از  هــای گ  ی نام
ی   دامنـه نشـان داد کـه      )  زن 74 مرد و    74(شده    تکمیل
ی    سال و دامنـه    30 سال با میانگین     23–32مردان  سنی  
.  سـال اسـت    25 سـال بـا میـانگین        19–25زنان   سنی

 5 سال بـا میـانگین       0–15همسران  سنی  تفاوت  ی    دامنه
در  سـال و     20در زنـان    میانگین سن ازدواج     .سال بود 

 1.  سال بود25مردان 
از ورود  پـس   آنان  % 72از ورود و    مردان پیش   % 28

هـای   در مورد آزمودنی   .به دانشگاه ازدواج کرده بودند    
یکـی  (بود % 58و  % 42قام به ترتیب    رااین   ،زن دانشجو 
از % 77). بـود نداده  پرسش پاسخ   ها به این      از آزمودنی 

% 23مردان اعالم کردند که همسر آنها دانشجو اسـت و    
گـو،    پاسـخ ی زنان     همه .دنهمسر غیر دانشجو داشت   آنان  

% 59 تحصـیلی    ی  رشـته از نظـر    . همسر دانشجو داشتند  
 %11ی پزشـکی،      های مـرد دانشـجوی رشـته        آزمودنی
های    نیز سایر رشته   %23 داروسازی و    %7 کی،پزش  دندان

دانشجوی نیز  های زن     آزمودنی% 5. علوم پزشکی بودند  
های     سایر رشته % 12پزشکی،     دندان %4ی پزشکی،     رشته

. ندهای غیرعلوم پزشکی بود     رشته% 37علوم پزشکی و    
 ی  رشـته . داشـتند  نیز مدرک دیپلم و یا زیر دیـپلم          35%

هـای زن     آزمـودنی  %7 رد و های م   آزمودنی% 1تحصیلی  
بــا همسرشــان زنــان % 8مــردان و % 4. مشــخص نشــد

 .ی تحصیلی متفاوتی داشتند رشته بودند و بقیه رشته هم
 سال،  3ها کمتر از       آزمودنی %33طول مدت ازدواج    

 سـال   6 آنهـا بـیش از       %33 سـال و     6 تا   3 آنها از    34%
بـا  بررسـی    زنان مورد    %66 مردان و    %72. گزارش شد 

زنان نیـز   % 44مردان و   % 44. شهری بودند   ان هم همسرش
از % 70. اند  کردند که با همسر خود خویشاوند بوده      بیان  
 ). فرزند3یک  تا (اند  دهندگان فرزند داشته پاسخ

بیـانگر سـازگاری زناشـویی در    دقیق فیشـر   آزمون  
و تنیــدگی زناشــویی در مــورد بررســی افــراد % 8/75
ی سازگاری زناشویی     مرهی ن   دامنه. باشد  میآنان  % 2/24

کـه  اسـت    )109میـانگین   ( 29 – 151دهنـدگان     پاسخ
مـرز میـان سـازگاری و       (100ی    ی کمی با نمـره      فاصله

 . دارد) ناسازگاری
تفـاوت  سـازگاری زناشـویی و      میان  دو    آزمون خی 

. نشان داد ) χ2=787/6(ی معکوس     ، رابطه همسرانسنی  
_______________________________________ 
1- Marital Adjustment Test    2- Locke 
3- Wallace       4- Fisher 
 



ی زناشویی   سازگار ،سنیتفاوت  با افزایش   به بیان دیگر    
 ).1جدول(یافته است کاهش 

 
 مطلـق و نسـبی میـزان        هـای    توزیع فراوانـی   -1جدول

سازگاری زناشویی براساس تفاوت سـنی همسـران در         
  مورد بررسیی نمونه

 )سال (همسران                 اختالف سنی 

 جمع 6بیشتر از 6 تا3 3کمتر از   سازگاری

 (%)فراوانی (%)فراوانی (%)فراوانی (%)فراوانی زناشویی

 )0/25 (37 )5/37 (18 )1/23 (12 )6/14 (7 ناسازگار

 )0/75 (111 )5/62 (30 )9/76 (40 )4/85 (41 سازگار

 )100 (148 )100 (48 )100 (52 )100 (48 جمع

 
ســازگاری زناشــویی و طــول مــدت ازدواج میــان 

وجـود دارد، یعنـی بـا       ) χ2=05/15(ی معکـوس      رابطه
 مدت زندگی مشترک، سازگاری زناشویی      افزایش طول 
  ).2جدول( یابد کاهش می

 
 مطلـق و نسـبی میـزان        هـای    توزیع فراوانـی   -2جدول

در طـول مـدت ازدواج      سازگاری زناشـویی براسـاس      
  مورد بررسیی نمونه

 )سال(طول مدت ازدواج 

 جمع 6بیشتر از 6 تا3 3کمتر از   سازگاری

 (%)فراوانی (%)وانیفرا (%)فراوانی (%)فراوانی زناشویی

 )4/30 (45 )8/44 (22 )36 (18 )2/10 (5 ناسازگار

 )6/69 (103 )2/55 (27 )64 (32 )8/89 (44 سازگار

 )100 (148 )100 (49 )100 (50 )100 (49 جمع

 
و سـایر متغیرهـای مـورد       سازگاری زناشویی   میان  
 .دیده نشدداری  ارتباط معنیپژوهش 

 بحث
ر برسـازگاری زناشـویی در      های مؤث   شناسایی عامل 

نمایـد    می به مشاورین زناشویی کمک      ،میان دانشجویان 
در دانشجویان مایـل بـه ازدواج،       را  تا میزان سازگاری    

از سوی دیگـر بـا      . )1373سلیمانیان،   (بینی نمایند   پیش
هایی که پس از ازدواج، باعـث تقویـت           شناسایی عامل 

رابطـه را   ایـن   تـوان     ، می دنشو   دوسویه می  ی  این رابطه 
 1  .هرچه بیشتر نیرومند نمود

های انجـام شـده       های بررسی حاضر با بررسی      یافته
هـای مـؤثر بـر سـازگاری و رضـامندی             پیرامون عامل 
سویی دارد و این خود بیانگر آن است کـه           زناشویی هم 

سلیمانیان، ( قابل شناسایی هستند     ها  بسیاری از این عامل   
1373.( 

تأثیر همسران  سنی  اوت  تفکه  داد  این پژوهش نشان    
 ،به بیان دیگر  . داردآنان  معکوس در سازگاری زناشویی     

سنی کمتـر از سـه سـال        تفاوت  بیشترین سازگاری در    
از جملـه   دیگـر   هـای     بررسیاین یافته با     .شود  دیده می 
کـه در بررسـی عوامـل مـؤثر بـر          ) 1376(آمیـز     صدق

دار   ی معنـی    رابطهبه  سازگاری زناشویی در شهر شیراز      
یان سازگاری زناشویی و تفـاوت کمتـر سـنی اشـاره            م

در این زمینـه گروهـی از       . خوانی دارد   نموده است، هم  
 3-4  بـه   سال و برخی   5-6پژوهشگران به تفاوت سنی     

نیـز    کارلسون).1370ساروخانی، (اند  سال اشاره نموده
 نگرش  ی  وشیوهها    داشت  چون چشم که  براین باور است    

در افـراد   و  شـود     رگـون مـی   با باالرفتن سـن دگ    افراد  
 ای فرهنـگ و اندیشـه   مختلـف دارای  یهـای سـن     گروه

زناشویی  ماندگاری  سنی بر   زیاد  تفاوت  ،  هستندمتفاوت  
 ).1378کارلسون،  (تأثیر خواهد گذاشت

ــه  هــم ــین ب ــاور چن ــاره در،)1991( 1نلســونب ی  ب
از خـود  تـر   رضامندی زناشویی زنانی که با مردان مسن 

ــرده ــد  ازدواج ک ــه دان ــود داردو نظری ــدگاه .وج  دی
 در این را زناشویی  دیـرضامنبه  ابیـدستیروانکاوی، 
 ،اعیـدگاه اجتمـدیاز . دـدان ممکن میی ـزنان به سخت

_______________________________________ 
1- Nelson 
 



 بـرای دسـتیابی بـه رضـامندی         یبهترفرصت  این زنان   
 .دارند
هـای    بررسـی که گرچـه    توان گفت     کلی می طور   هب
هـای    یافتهر  سن زن و شوه    تفاوت   ی  شده در زمینه    انجام

بـاور  تقریبـاً همگـی     انـد،       را گـزارش نکـرده    یکسانی  
بـودن سـن همسـران در اسـتواری           اند که نزدیک    داشته

 .نقش مؤثری داردپیوند زناشویی 
 ی با فاصلهپیوند زناشویی که هر گمان کرد اما نباید 

خواهـد بـود،     در معرض آسیب     ،زن و شوهر  زیاد  سنی  
شترک، تحصیالت بـاال    آرمان م ها،    دلبستگیبلکه وجود   

تـأثیر  پیوند زناشـویی    استواری   تواند بر   مانند آنها می  و  
 .دبگذار

 معکـوس   ی  نشـانگر رابطـه    ،پـژوهش ی دیگر     یافته
 ایـن   .اسـت سازگاری زناشویی با طول مـدت ازدواج        

از . خـوانی دارد    هـا هـم     ی سایر پژوهش    ها  یافته با یافته  
افت که  در بررسی خود دری   ) 1376(جمله زمانی منفرد    

ها،  علت بروز اختالف با افزایش طول زندگی مشترک، به    
  . شود سازگاری زناشویی کمتر می

ی   رابطـه این بررسی   متغیر درآمد که در      ی  در زمینه 
گفت توان     می ،داری با سازگاری زناشویی نداشت      معنی

در محیط خوابگاه کمتر دیده     پرستی    تجملاین نکته که    
که  ایناز  جو با آگاهی کامل     دانشهمسران   و نیز    شود  می
دوران دانشجویی درآمد مناسبی نخواهند داشت، بـا         در

ناهمخوان بودن  در  تواند    می،  اند  پیوند زناشویی بسته  هم  
؛ 1378کارلسون،  (ها    سایر بررسی با  بررسی  ی این     یافته

 .دخالت داشته باشد) 1378گری، 
نیـز   خویشاوند و همشهری بودن      هایدر مورد متغیر  

سو نیست    ها هم   با سایر بررسی  پژوهش حاضر   ی  ها هیافت
  .)جا همان(

تأثیر سن فرد در سـازگاری       ی  گفتنی است در زمینه   
های پـژوهش     آزمودنیی سنی     محدودهچون   ،زناشویی
 32تـا 19(  اسـت  ی سنی جامعـه نبـوده       محدودهحاضر  
های سایر    توان با یافته     پژوهش را نمی   ی  این یافته  ،)سال

 جمعیت عمومی مقایسه کـرد      درشده    مهای انجا   پژوهش
 ).1378کارلسون، (

 عوامل مانند سطح درآمد   سایر  تأثیر  شود    پیشنهاد می 
 فرزند در خانواده نیز مورد بررسی قرار       ن یا نبود  نبود و

 .گیرد
بـاالی  با توجه به شهرستانی بودن، درآمدکم، سطح        

هـا ممکـن اسـت        بودن شمار آزمودنی    تحصیالت و کم  
 جمعیت مـورد    ی  به همه نتوان  ی حاضر را    ی بررس   یافته

شود پژوهش بـر       بنابراین پیشنهاد می   .بررسی تعمیم داد  
پذیری بیشتری دارد، برای نمونه       روی گروهی که تعمیم   

 . انجام شود، دانشجویان متأهلی کلیه

هـا در یـک اتـاق          نامـه   از آنجا که پرکردن پرسش    
د و  ها تأثیر بگـذار     بر پاسخ ممکن است   همسران  توسط  

نامـه    که پرسش  شود پیشنهاد می یا ایجاد سوگیری کند،     
 .پاسخ داده شود) مردان و زنان(جداگانه گروه در دو 

 
 سپاسگزاري

از همکاری آقایان دکتر حمیدرضاپوراعتماد و دکتر       
 .شود علی مظاهری صمیمانه تشکر و قدردانی میمحمد
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