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  چكيده
و روابط خانوادگي  اين پژوهش با هدف اصلي ارائه مدل با اين رويكرد كه سبك زندگي، درك اجتماعي

، اين پژوهش از نوع مدل ها ا توجه به ماهيت فرضيهب.  رضايت زناشويي باشد، انجام شدي هبيني كنندتوانند پيش مي
يابي معادالت ساختاري است كه در آن به بررسي روابط دروني بين متغيرها در قالب كشف و تبيين مدل پرداخته 

در اين پژوهش .اند  بوده1393كليه معلمان مـتأهل ساكن در منطقه شرق تهران در سال جامعه آماري پژوهش، . شد
انتخاب و  نفر 132ي علمي و تعداد متغيرهاي مورد مطالعه، نمونه پژوهش به تعداد ها عايت مالكبر مبناي ر

، )LSQ (يزندگ سبك نامه پرسشآوري اطالعات از  جهت جمع . اجرا شدها آن ي پژوهش بر رويها نامه پرسش
ك اجتماعي حمايت شده،  درنامه پرسش رضايت زناشويي اينريچ و نامه پرسش سنجش عملكرد خانواده، نامه پرسش

ها نامه پرسشهاي حاصل از اجراي هاي آماري پژوهش، ابتدا دادهوتحليل داده به منظور تجزيه. استفاده گرديد
افزارهاي آماري در دو بخش  استخراج و در جدول اطالعات كلي تنظيم شد؛ سپس تمامي اطالعات با استفاده از نرم

هاي زندگي بر درك اجتماعي،  نتايج نشان داد كه سبك. حليل قرار گرفتندو ت توصيفي و استنباطي مورد تجزيه 
همچنين درك اجتماعي بر روابط . روابط خانوادگي و رضايت زناشويي اثر مستقيم و غيرمستقيم معناداري داشت

زناشويي خانوادگي و رضايت زناشويي اثرمستقيم معناداري داشته و روابط خانوادگي نيز به طور مستقيم بررضايت 
هاي زندگي مناسب، درك اجتماعي باالتر و  به طوركلي زوجيني كه داراي سبك ).>05/0P (بود گذارتأثيرمعلمان 

  .باشند ميروابط خانوادگي مثبت و قوي تري هستند از رضايت زناشويي باالتري برخوردار 
  ييشو زنايت رضاي، روابط خانوادگي، درك اجتماعي،هاي زندگ سبك: هاي كليدي واژه

                                                                                                                            
  شناسي اجتماعي، اداره آموزش و پرورش شهرستان آستارا   دكتري تخصصي روان: ي رابط  نويسنده.1

)ddrr__ffaarrsshhaadd__pp@@yyaahhoooo..ccoomm(  
  13/8/94  :تاريخ دريافت مقاله
  12/3/95   :تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه
، زاده رسـول ي و ا اژهعـامري، نوربـاال،   (يعني نظام خانواده در معرض تهديد قـرار گرفتـه اسـت           

 سالمت و   تأميندر چنين وضعيتي روز به روز كارايي خانواده در تحقق وظايف خود يعني              ). 1382
كالت لذا ضرورت توجه و پـرداختن بـه مـش   . شود يترم  رنگ  كمآرامش رواني و رضايت زناشويي      

 مـشكالت زناشـويي     دآورنـده يپدي و بينش به عوامـل زيـر بنـايي           خودآگاهزوجين از طريق ايجاد     
رضايتمندي زوجي يكي از جوانب بسيار مهم يك نظام زناشويي است كه             .دينما يم ضروري   ها  آن

  نقشي بسيار مهم در اسـتحكام و دوام آن داشـته           تواند  مي و   كنند  ميخود تجربه    همسران در ازدواج  
تـنش معلمـان ممكـن    . معلمان از جمله افرادي هستند كه در معرض تنش شغلي باال قراردارند . باشد

ان، فقـدان حمايـت مـسئوالن مدرسـه و مـشكالت            آمـوز   دانشاست فشار كاري، مشكالت رفتاري      
 ي  پايـه  بـه عنـوان       نيـز  در اين ميان،زن  ).2007،  1اسكالويك و اسكالويك  (ارتباطي با همكاران باشد   

 در تشكيل خانواده، نقشي اساسي در انسجام و دوام كانون خانواده وهمچنـين نقـش مهمـي                  اساسي
  ).1390فاضل، ( جامعه داردسازان آيندهدر پرورش و رشد شخصيت فرزندان و 

تـرين   مهـم  از يكـي  آن، ي و وجـه انـضمام  يانـه  كاركردگرايت به رغم اهميمفهوم سبك زندگ  
  بـوده اسـت  يـر  اخهـاي  دهـه  در   ي و مطالعات فرهنگ   شناسي جامعه در مباحث    ييني تب هاي  چهارچوب

 حس با هـم بـودن   يابي به دست راهبردي است كه افراد براي      يسبك زندگ ). 1392آبادي،    ابراهيم(
 روش سـازمان   زنـدگي  سـبك ).1392حجتي نيا،(برند  ميكار    به يا دن ين در ا  يگاهي به جا  يابي دست يا

 ).1382عليـزاده،  (اسـت  و سازگاري به روش خود فرد        يگران د  براي نگاه كردن به فرد،     يافتهوثابتي
 تـأثير  و اقتـصادي     ي اجتمـاع  يط كـه محـ     هستند  از آن  ي و علوم رفتاري حاك    شناسي  جامعه يقاتتحق
  ).2011، و همكاراننجفي(دارد  در افراد ي زندگ سبك برياديز

 داراي قـدرت     عـاطفهنگر،  اي  هايمقابلـه   يكـي ازروش   به عنـوان     يدرك اجتماع از سوي ديگر،    

                                                                                                                            
1. Skaalvik  



 بيني رضايت زناشويي معلمان جوان هاي زندگي، درك اجتماعي و روابط خانوادگي در پيش نقش سبك

22 

 يو به عنوان نوع   ) 2012،، حيدري، شريفي نيستانك و شهبازي     قدوسي( بوده   ي زندگ  سبك  بر تأثير
يافـت   رفـاه در   يشجهت افزا يافت كننده،    حداقل دو نفر به عنوان فراهمكننده و در        بين مبادله منابع، 

  مـورد   در ي احـساس ذهنـ    ي نـوع  يدر واقـع درك اجتمـاع     ). 1،2006چن (است شده   يف تعر كننده
 از بـرآورده كـردن      ياسـي  گفت مق  توان   مي  است و  ياز مورد ن  يط در شرا  يافتياري و در  يرش پذ تعلق،

  ).2،2010، پروسر و تيلورووچي(باشد  يگرانمي براي ديت تعلق و امنيت،رضاي،  احساسيازهاين
 ريـف تع در. كـرد  اشـاره  نيز   خانواده عملكـرد بـه ميتوان زناشويي، مؤثربررضايت عوامل بين از

 در تعـادل حفـظ و برقراري براي مشتركي تالش خانواده، عملكرد ميشودكه گفته خانواده عملكرد
 و تـضادها  حـل  بـاتغييرات،  همـاهنگي  در توانايي به خانواده عملكرد). 1379 ثنايي، (است خانواده

 بـين  مـرزِ  و حــد  رعايـت انضـباطي، الگوهاي اعمال در موفقيت و اعضا بـين همبستگي تعارضات،
. اسـت  خـانواده  نظـام  كـل  از حفاظـت  بـاهدف نهـاد ايـن بـر حاكم اصول و مقررات اجراي افراد،

 و شـود  مـي  خــانواده  در متفاوت شخصيت گيري شكل باعث فرايند اين در كيفي و كمي تغييرات
 مـشكالت  باشـد،  افـراد  رفتـاري  سالمت براي اي پشتوانه است ممكن اينكه وجود با موارد بيشتر در

 و اسـالمي  كـديور، (دارد بـسـتگي  متعــددي  عوامــل  بــه  كــه  كنــد  مـي  ايجاد را خاصـي رفتـاري
 يـا  زناشـويي  تعارضات ايجـاد در خـانواده عملكـرد كـه انـد داده نشـان ها پژوهش). 1383 فراهاني،
 همچنــين). 2006 ،3كينونلــويس ومــك فرابــوت كلــول، لينــدزي، (اســت مــؤثر زناشــويي رضــايت
 رضـايت  و خـانواده  عملكـرد  اصلي كننده پيش بيني  خانواده ساختار كه است داده نشان اه پژوهش
  ).2010 ،4الكرناوي (است زناشويي

 يترضا.  داشته باشديي زناشويت در رضااي كننده تعيين نقش ي كه سبك زندگرسد ميبه نظر 
 از ياست كه به عوامل و نگرش مثبت به متأهل بودن يكديگر به ين زوجمندي يي، ميزانعالقهزناشو

                                                                                                                            
1. Chen 
2. Wu Ch, Prosser, & Taylor 
3. Lindsey, Colwell, Frabutt & MacKinnon-Lewis 
4. Al-Krenawi 
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 اوقات هاي ي،فعاليت ماليريت ارتباط، حل تعارض، مديتي، شخصي، مسائل آرمانيفجمله تحر
 و طلبي هايمساوات نقش خانواده و دوستان، ي، پرور فرزند فرزندان وي، جنسي رابطهفراغت، 
 آن در كه است وضعيتي زناشويي  و به عباراتي ديگر، رضامندي. وابسته استي مذهبگيري جهت
نريماني، پرزور، (دارند  رضايت و شادماني احساس بودن  باهم و يكديگر با ازدواج از شوهر و زن

 ). 1394عطادخت و عباسي، 

خانواده با هر هدفي كه تشكيل شده باشد، رضايت از زندگي در كيفيت و دوام و بقايĤن اثر 
 رضايت.  ارضاي نيازهاي اساسي استعامل اصلي تشكيل و تداوم خانواده،.  داردانكاري غيرقابل

). 2000، 1گريف(است خانواده نهاد سالم عملكرد هاي كننده  تعيين ترين مهم از يكي زناشويي،
 هرلحظه از و شده همراه رضايت و خوشبختي با او زندگي دارد انتظار كند مي ازدواج كه كسي

 نشانگر خانوادگي اختالفات و خانوادگي خشونت طالق، افزون آمار روز. ببرد لذت خود زندگي
 ارتباط).1394نريماني و همكاران، (نيست  دستيابي قابل آساني به زناشويي رضايت كه است آن
 حياتي است اي مسئله رضايت زناشويي، با ، درك اجتماعي و روابط خانوادگي سبك زندگيبين

 هاي سازمانران و تمركز گسترش شهر تهبا اين حال، . كه در مورد تمام اقشار جامعه اهميت دارد
 كه ه است سبب شدشهرنشيني و ي شهري و رشد زندگي و فرهنگياسي سي، و اقتصادياجتماع

 و ي طرز تلقي نوع سبك زندگين كه ايددر آن به وجود آي  از سبك زندگيديشكل جد
 به موارد با توجهبنابراين. را در افراد دگرگون كندها سليقه و ها حالت رفتار، هاي شيوه و ها ارزش

 يت و رضاي بر روابط خانوادگي و درك اجتماعي زندگهاي ذكر شده بررسي نقش سبك
ها را در  تواند آن ، مي، به ويژه در بين معلمان بخاطر شرايط شغلي آنان جوانهاي ييزوجزناشو

هدف لذااستحكام بخشيدن به پيوندشان و برطرف كردن مشكالت و نقايص، راهنمايي كند، 
 بيني پيشدر  خانوادگي روابطو  اجتماعي درك، زندگي هاي سبك نقش  بررسيپژوهش حاضر

                                                                                                                            
1. Greef 
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  .جوان بود معلمان زناشويي رضايت

  روش
 گردآوري ي هنحو نظر اين پژوهش، از. همبستگي استپژوهش حاضر توصيفي و از نوع 

اهيت در اين پژوهش با توجه به م. است يرآزمايشي غمتغيرها كنترل لحاظ از و ميداني اطالعات،
 دانستكه در )تحليل مسير(يابي معادالت ساختاري توان تحقيق همبستگي را از نوع مدلها ميفرضيه

 هدف از شود و آن به بررسي روابط دروني بين متغيرها در قالب كشف و تبيين مدل پرداخته مي
  .زاي موجود در مدل است زا و درون هاي نهان برونآن بررسي رابطه سازه

جامعه آماري پژوهش، كليه معلمان جوان ساكن در :گيريه و روش نمونهجامعه، نمون
 انتخاب ها آناند و نمونه الزم در بخش كمي پژوهش از بين   بوده1393منطقه شرق تهران در سال 

ها، خصوصاً براي استفاده از مدل  هاي تعيين حجم نمونه در اين نوع پژوهش يكي از مالك. شد
نسبت . گيري شده است به نسبت حجم نمونه به تعداد متغيرهاي اندازهمعادالت ساختاري، محاس

در اين ). 1999، 1فابريگر، وگنر، مك كالوم و استراهان( است 10 تا 5پيشنهاد شده درحدود 
 نفر به 132پژوهش بر مبناي رعايت مالك فوق و تعداد متغيرهاي مورد مطالعه، نمونه ي به تعداد 

  : از ابزارهاي زير استفاده شدها براي جمع آوري داده. انتخاب شدروش نمونه گيري در دسترس
 نامـه   پرسـش گيري سبك زنـدگي از        در اين پژوهش براي اندازه     : سبك زندگي  نامه  پرسش

 سؤال بوده و هدف آن ارزيابي ابعاد مختلف         70 داراي   نامه  پرسشاين  . استاندارد استفاده شده است   
ش و تندرســتي، كنتــرل وزن و تغذيــه، پيــشگيري از ســالمت جــسماني، ورز(هــاي زنــدگي  ســبك
شـناختي، سـالمت معنـوي، سـالمت اجتمـاعي، اجتنـاب از داروهـا و مـواد               ها، سالمت روان    بيماري

در ايـن   ). 1391لعلـي، عابـدي و كجبـاف،        (اسـت   ) مخدر، پيشگيري از حوادث و سالمت محيطي      
ميـزان  .بـه اول اسـتفاده شـده اسـت        پژوهش براي گزارش روايي سازه از تحليل عـاملي تأييـدي مرت           

                                                                                                                            
1. Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan 
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بـه طـور كلـي نتـايج        . پايايي در پژوهش حاضر از طريق ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه شده اسـت            
 نهايي نشان داد كه ضريب آلفاي كرونباخ محاسـبه شـده بـراي              نامه  پرسشحاصل از بررسي پايايي     

   . بود95/0 سبك زندگي برابر نامه پرسش
 را اپـشـتاين، الرنــس، بالـدوين و         نامـه   پرسـش ايــن    :1ادهبزار سنجش خـانو   ا نامه  پرسش

  ســؤال  60 در قالـب   3مـك مـستر    عملكرد خـانواده بنـا بـر الگـوي       سنجش هدف   با) 1983(2بيشاب
هـدف آن   . سـازد   اين الگو خصوصيات سـاختاري و تعـاملي خـانواده را معـين مـي              . طراحي نمودند 

شكل، ارتباط، ايفاء نقش، پاسـخدهي عـاطفي،        سنجيدن عملكرد خانواده است و از شش بعد حل م         
 سنجش عملكرد خانواده متناسب با نامه پرسشلذا . آميزش عاطفي و كنترل رفتار تشكيل شده است     

اين شش بعد، از شش خرده مقياس براي سنجيدن آنها به عالوه يك خرده مقياس هفتم مربـوط بـه              
 نامـه   پرسـش يـي صـوري و محتـوايي ايـن          در ايران نيز روا   .عملكرد كلي خانواده تشكيل شده است     

در پژوهش حاضر  پايـايي بـه دسـت آمـده بـراي       .مورد تائيد قرار گرفته است    ) 1379(توسط بهاري 
  بـه    حل مشكل، ارتباط، ايفاء نقش، پاسخدهي عاطفي، آميـزش عـاطفي و كنتـرل رفتـار               ي  ها  مولفه

  .باشد مي 85/0 و 73/0 ، 68/0 ، 57/0 ، 52/0 ، 67/0ترتيب 
 گيري اندازه براي پژوهش اين در ):ENRICH( رضايت زناشويي انريچنامه پرسش

 در همكاران و السون. است شده استفاده انريچ زناشويي رضايت نامه پرسش از زناشويي رضايت
 زناشويي رابطه پربار و قوت عوامل شناسايي يا زا مشكل بالقوه هاي زمينه ارزيابي براي 1989 سال

 پژوهش در). 1386احدي،(كردند راتهيه »انريچ زناشويي رابطه تقويت و سازيپربار نامه پرسش«
 استفاده شده، تهيه 1373 سال در سليمانيان سوي از كه انريچ نامه پرسش سؤالي 47 فرم از حاضر
 مقياس اين. آمد دست به 95/0 نفري 11 گروه يك روي سؤالي 47 فرم اعتبار ضريب .است شده

                                                                                                                            
1. Family Assessment Device (FAD) 
2. Epstein, Lawrence, Baldwin & Bishop 
3. Mc Master Model  
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 اين در آزمودني نمره حداكثر. است گزينه 5 شامل آزمون بوده و هرگويه سمقيا خرده 12 شامل
 زناشويي، روابط از العاده فوق رضايت دهنده نشان 70 از باالتر نمره. است 235 با برابر نامه پرسش
 نسبي رضايت دهنده نشان 40 تا 60 بين هاي نمره زياد، رضايت دهنده نشان 60 تا 70 بين هاي نمره
 نشان  30 از كمتر هاي نمره و نسبي رضايت عدم دهنده نشان 30 تا 40 بين هاي نمره ط،متوس و

  . است زناشويي روابط از همسران شديد نارضايتي ي هدهند
گيري درك اجتماعي از  براي اندازه : درك اجتماعي حمايت شدهنامه پرسش

 درك اجتماعي -2ثبت،  درك اجتماعي م-1:  سوالي استفاده شده است كه شامل24 نامه پرسش
براي دستيابي به روايي سازه مورد نظر در نمونه اين پژوهش، از تحليل عامل تأييدي .منفي است

 LISRER(8.7)افزار اين تحليل در پژوهش حاضر با استفاده از نرم. مرتبه اول بهره برده شده است
سيار مطلوب گزارش ها در حد بنتايج حاكي از آن است كه تمامي شاخص.  انجام شده است

 نظري ي هها با سازها برازش بسيار نسبي دارد و اين بيانگر همسو بودن گويهاند و مدل با دادهشده
به طور . ميزان پايايي در پژوهش حاضر از طريق ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه شده است. است

آلفاي كرانباخ محاسبه  نهايي نشان داد كه ضريب نامه پرسشكلي نتايج حاصل از بررسي پايايي 
 منظور  به.  گزارش شده است872/0 درك اجتماعي حمايت شده برابر نامه پرسششده براي 

بار  يك تنها  مستلزمكه    مجموعه  يك سؤاالت   آماري هاي از مشخصه نامه پرسشپايايي برآورد 
  .   است  شده  است، استفاده آزمون   فرم كي  اجراي

جوزهاي الزم براي اجراي پژوهش در بين نمونه آماري انتخاب پس از كسب م:روش اجرا
 و است شده استفاده نامه پرسش چهار از پژوهش اهداف به دستيابي منظور به پژوهش اين شده، در

 بررسي سؤاالت؛ تحليل و  تجزيه: گرديد انجام زير موارد ها نامه پرسش شدن نهايي راستاي در
 نظر مورد سازه روايي حاضر پژوهش در روايي بررسي جهت. نآزمو روايي بررسي آزمون؛ پايايي
 مرتبه (أييدي عامليت تحليل طريق از نيز پژوهش اين در سازه روايي حصول منظور به. است بوده
 محاسبه به توصيفي، هاي شاخص محاسبه بر عالوه ها داده تحليل در. گرفت قرار بررسي مورد) اول
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 افزارهاي نرم از استفاده با ها داده استنباطي تحليل و  تجزيه تجه. شد اقدام استنباطي هاي شاخص
 معادالت مدل و اي نمونه تك دنت و است t آماري روش از پژوهش هاي فرضيه تناسب به آماري

  . شد استفاده ساختاري

  نتايج
هاي حاصل از اجراي هاي آماري پژوهش حاضر، ابتدا دادهوتحليل داده به منظور تجزيه

ها استخراج و در جدول اطالعات كلي تنظيم شد؛ سپس تمامي اطالعات با استفاده از هنام پرسش
از )  نفر56( درصد 4/42بر اين اساس  .وتحليل قرار گرفت افزارهاي آماري مورد تجزيه نرم

.  نفر به اين سؤال پاسخ نداده است1همچنين . اند مرد بوده)  نفر75( درصد 8/56پاسخگويان زن و 
  . بود58/7 و 73/34يانگين و انحراف استاندارد سن پاسخگويان به ترتيب برابر با همچنين م

  متغيرهاي پژوهش) ميانگين و انحراف معيار(ي توصيفيها شاخص. 1جدول
 M SD SEM حداكثر حداقل تعداد متغير

 04/0 46/0 49/3  90/4 48/2  132  سبك زندگي

 04/0 47/0 46/3 89/4 33/2 132  عملكرد خانواده

 04/0 50/0 40/3 80/4 16/2 132 رضايت زناشويي

 04/0 48/0 57/3 96/4 38/2 132 درك اجتماعي

، ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي سبك زندگيبه 1بر اساس نتايج گزارش شده در جدول 
ي به ، رضايت زناشوي47/0 و 46/3، عملكرد خانواده به ترتيب برابر با 46/0 و 49/3ترتيب برابر با 
  . است48/0 و 57/3 و درك اجتماعي نيز به ترتيب برابر با 50/0 و 40/3ترتيب برابر با 

زاي سبك زندگي و   برونبراساس اهداف پژوهش، مدلي فرضي تدوين شد كه شامل متغير
. زاي رضايت زناشويي بوده است اي درك اجتماعي، روابط خانوادگيو متغير درونمتغيرهاي واسطه

آيا مدل پيشنهادي براي رضايت زناشويي بر : ر گرفتن پرسش اصلي پژوهش مبني بر اينكهو با در نظ
هاي تجربي برازش دارد؟ هاي سبك زندگي، درك اجتماعي و روابط خانوادگي با داده اساس سازه
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ين با توجه به مدل اوليه در مورد روابط ب. افزار ليزرل استفاده گرديداز تحليل معادالت ساختاري و نرم
متغيرها، مدل چندين بار با حذف روابط ضعيف بين عوامل و توجه به روابط جديد و با مشاهده 

 نتايج .داري پارامترهاي برآورد شده، اصالح گرديد هاي اصالح مدل و معني اثرتغييرات در شاخص
  . است شده ارائه زير جدول در نهايي مدل هاي برازش ترين شاخص مربوط به مهم

  پژوهش ساختاري معادالت مدل برازش هاي شاخص.2جدول 

 ميزان كفايت برازش نام شاخص

  p (27/1125=001/0(   و معناداري آن)2χ(آماره خي دو 
  RMSEA( 069/0 (يبيريشه خطاي ميانگين مجذورات تقر

  NFI( 94/0 (ششاخص نرم شده براز
 NNFI( 93/0 (ششاخص نرم نشده براز

 CFI( 94/0 (يقي تطبششاخص براز

 GFI( 92/0 (ش برازنيكوييشاخص 

 AGFI( 90/0(شده  لي تعدش برازنيكوييشاخص 

اند و ها در حد بسيار مطلوب گزارش شده حاكي از آن است كه تمامي شاخص2نتايج جدول 
هاي ها برازش خوبي دارد و اين بيانگر اين است كه رابطه خطي بين متغيرها و سازهمدل با داده

 ضرايب مسير استاندارد شده و خطاهاي هر نشانگر در 1زيردر ادامه، در شكل . مكنون وجود دارد
  .بيني رضايت زناشويي ارائه شده استمدل پيش

                                                                                                                            
،  )كنترل وزن و تغذيه( A3،)ورزش و تندرستي( A2، )سالمت جسماني( A1و ) گيسبك زند (LSQ در اين مدل معادالت ساختاري .1

A4) پيشگيري از بيماريها(  ،A5)  ختيشنا روانسالمت(  ،A6) سالمت معنوي( ،A7)سالمت اجتماعي(  ،A8)  اجتناب از داروها و مواد
حل  (C1و ) كارايي يا عملكرد خانواده (FADهمچنين . باشدمي) سالمت محيطي (A10و ) پيشگيري از حوادث (A9،  )مخدر
) درك اجتماعي (SSP. باشدمي) كنترل رفتار (C6و ) آميزش عاطفي (C5، )ارتباط (C4، )همراهي عاطفي (C3،)ها نقش (C2، )مشكل

 ،)وييرضايت زناش (D2، )پاسخ قراردادي (D1و ) رضايت زناشويي (MS؛ )درك اجتماعي مثبت (B2و ) درك اجتماعي منفي (B1و 
D3) موضوعات شخصيتي( ،D4) ارتباط زناشويي( ،D5) حل تعارض( ،D6) مديريت مالي( ،D7) ي مربوط به اوقات فراغتها فعاليت(  ،
D8) روابط جنسي( ،D9) ها ازدواج و بچه(  ،D10) بستگان و دوستان( ،D11) ي مربوط به برابري زن و مردها نقش ( و D12 )جهت-

      . باشدمي) گيري عقيدتي
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  ييزناشو تيرضا ينيب شيپ يساختار معادالت مدل شده استاندارد بيضرا.1شكل

  
سبك  (با توجه به اينكه در مدل ساختاري آزمون شده باال، مسيرهاي بين متغيرهاي مكنون

 و متغير درك اجتماعي و روابط خانوادگي و رضايت زناشويي به زا برونبه عنوان متغير ) زندگي
هاي پژوهش هستند، در ادامه به اثرات مستقيم، غيرمستقيم و  همان فرضيه) زا درونعنوان متغيرهاي 

  .هاي پژوهش پرداخته شده است كل به آزمون فرضيه
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  متغيرهاي پژوهش ميرمستقيغ و ميمستق راتاث يمعنادار و بيضرا .3جدول 

 tآماره �β�نوع اثر�متغير مالك�بينمتغير پيش
  56/5*  45/0 مستقيم  درك اجتماعي

  63/3*  23/0 مستقيم  
  روابط خانوادگي  47/2*  14/0�)درك اجتماعي (ميرمستقيغ

  61/4*  37/0�كل
  84/6*  36/0�مستقيم

  43/2*  10/0�)روابط خانوادگي (ميرمستقيغ
  15/3*  14/0�)درك اجتماعي (ميرمستقيغ

  17/2*  06/0�)روابط خانوادگي و درك اجتماعي (ميرمستقيغ

  
  
  
  

  سبك زندگي
  
  

  
  

  رضايت زناشويي

  98/9*  66/0�كل
  78/4*  32/0  مستقيم  روابط خانوادگي  

  78/4*�31/0  مستقيم    درك اجتماعي
    52/3*�14/0�)يروابط خانوادگ (ميرمستقيغ  رضايت زناشويي

  38/6*�45/0  كل  
  82/4*  44/0  مستقيم  رضايت زناشويي  روابط خانوادگي

  
در . گذار استتأثيربر درك اجتماعي هاي زندگي به طور مستقيم  بنا بر مدل مفهومي، سبك

با توجه به .  و معناداري آن ارائه شده است t به همراه آماره ميزان ضريب مذكور نيز3جدول 
 خانوادگي روابط بر، )β =45/0و >05/0P( زندگي بر درك اجتماعي اثر مستقيم نتايج، سبك
 غيرمستقيم اثر اجتماعي درك طريق از  نيزخانوادگي برروابط و) β =23/0 و >P 05/0 (اثرمستقيم

)05/0 P< 14/0 و=β ( رضايت بر زندگي سبك  همچنين نتايج نشان داد كه.داردمعناداري 
معناداري  اثرغيرمستقيم و هر دو همزمان، اجتماعي خانوادگي و درك روابط طريق از زناشويي

 معنادار زناشويي رضايت بر زندگي سبك كل اثر كه دهد مي نشان نتايج ترتيب همين به. دارد
)05/0 P< 66/0 و=β (اثرمستقيم خانوادگي روابط بر اجتماعي درك باال نتايج به توجه با .است 
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)05/0 P< 45/0 و= β( اثرمستقيم زناشويي ضايتر، بر) 05/0 P< 31/0 و=β (رضايت بر و 
 همين به. معناداري دارد) β=14/0 و >P 05/0( مستقيم اثرغير خانوادگي روابط طريق از زناشويي
 و >P 05/0 (معنادار زناشويي رضايت بر اجتماعي درك كل اثر كه دهد مي نشان نتايج ترتيب

45/0=β (گذاراستتأثير زناشويي بررضايت مستقيم طور به  نيزخانوادگي روابط .است.  

  گيري بحث و نتيجه
اين پژوهش با هدف اصلي ارائه مدل با اين رويكرد كه سبك زندگي، درك اجتماعيو روابط 

اولين دسته از اين عوامل .  رضايت زناشويي باشد، انجام شدي هبيني كنندتوانند پيشخانوادگي مي
ن عوامل كه متغيرهاي ميانجي هستند، متغيرهاي درك اجتماعي سبك زندگي و دومين دسته از اي

هاي پژوهش، مطالعه از نوع مدل يابي معادالت  با توجه به ماهيت فرضيه.و روابط خانوادگي است
ساختاري بود كه در آن به بررسي روابط دروني بين متغيرها در قالب كشف و تبيين مدل پرداخته 

  .زاي موجود در مدل است زا و درون هاي نهان برون زهشد و هدف از آن بررسي رابطه سا
از جمله . سبك زندگي بر درك اجتماعي اثر مستقيم معناداري داردنتايج نشان داد كه 

، )1381(همكاران توان به پژوهش معتمدي شلمزاري و  مطالعات همسو با اين يافته پژوهش، مي
، )2000 (همكارانو1، بركمن)1389(حسينرپو و نياوردي، رياحي، )1391 (انيامانزائري لطف و 

 ي دربردارنده سالم زندگي سبك. اشاره كرد) 1381؛ به نقل از معتمدي شلمزاري، 1995 (2تويتس
 شامل رواني بعد و است؛ خواب و ورزش تغذيه، شامل جسماني بعد. است رواني و جسماني ابعاد

 و عابدي لعلي، (است معنويت و مطالعه يادگيري، هاي روش استرس، با مقابله اجتماعي، ارتباطات
 و است فرد زندگي شيوه زندگي، سبك است معتقد نيز) 2005 (كوكرهام). 1391 كجباف،
 اجتماعي حمايت استرس، با مقابله خواب، ورزش، تغذيه، شخصيتي، هاي ويژگي همچون عواملي

                                                                                                                            
1. Berekman  
2. Thoits 
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 هاي مؤلفه از يكي نوانع به اجتماعي حمايت درك بنابراين شود؛ مي شامل را دارو از استفاده و
با توجه به يافته ي . بالعكس و يابد مي بهبود سالم زندگي سبك وجود صورت در زندگي، سبك
ي ها تيموقعي برخورد با  نحوهتوان  توان گفت، با ارزيابي كردن سبك زندگي افراد مي ميفوق 

ي افراد ها تيموفقزان مختلف در زندگي فردي و اجتماعي را مورد ارزيابي و بررسي قرار داد و مي
  . را ارزيابي كرداجتماعيرا در روابط 
. دارد معنادار اثرمستقيم خانوادگي روابط بر زندگي سبك كه است آن از حاكي نتايج همچنين

 معنادار اثرغيرمستقيم نيز اجتماعي درك طريق از خانوادگي برروابط زندگي سبك ديگر، سوي از
 معناداري اثر غيرمستقيم و مستقيم صورت به خانوادگي روابط بر زندگي سبك كه معنا بدين. دارد
  و همكاران1، فيستز پاتريك)1390( ميمطالعات نعي اين يافته ي پژوهش، از جمله با نتايج .دارد

 زندگي سبك. ، همسويي دارد)2000 (2، كيجروريلي)1390 (، شجاعي)1393 (، باقري)2013(
 اختصاص خاص هويت با جامعه يا خانواده فرد، يك به كه است زندگي خاص سيستم و واره نظام
 متمايز هم از جوامع و ها خانواده افراد، و جوارحي و بيروني رفتار كلي هندسه واره نظام اين. دارد
 خانواده نهاد شود، مي فهميده و ديده زندگي سبك كه جاهايي از يكي). 1391 شريفي، (سازد مي

 و كند مي متحد را ما اعمال تمام كه است اي كننده  متصل وعموض زندگي سبك آدلر ديد از. است
 تشكيل زندگي و ديگران خود، با ارتباط در ما هاي برداشت و ها ارزش تمام از ما زندگي سبك
 هاي عادت و رفتارها طور همين دنيا، و خودشان مورد در افراد ديدگاه زندگي سبك شود، مي

 دهيم مي انجام كه هركاري. دهند مي تشكيل كنند مي لدنبا را شخصي هاي هدف كه ميهنگا خاص
 ؛)1385سيدمحمدي،  ترجمه؛2005ي، اكور(دارد قرار فرد به منحصر زندگي سبك اين تأثير تحت

 را خانواده افراد از هريك رفتار خانواده كه سيستمي رويكرد در خانواده تعريف به توجه با بنابراين
 روابط كه كرد ادعا  توان مي افراد بر زندگي سبك اثرگذاري نيز و داند مي اعضا ساير رفتار از متأثر

                                                                                                                            
1. Fitzpatrick 
2. Kiger & Riley 
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 افراد زندگي سبك دانستن با و باشد مي آنها زندگي سبك تأثير تحت شدت به خانواده اعضاي
  .نمود  بيني آنهاراپيش خانوادگي روابط شود مي خانواده يك

 و ر رضايت زناشويي اثر مستقيمنتايج اين مطالعه نشان داد كه سبك زندگي به طور همه جانبه ب
هاي  توان به پژوهش هاي همسو با اين فرضيه مي از جمله پژوهش.  داردي معنادارغيرمستقيم

 فراهاني،قربانعلي پور، ، )1390(اللهقلي و صادقي، موقاتي، رحماني، )1388(همكاران مظاهري و 
  . اشاره كرد) 1382 (ياحمدو ) 1385(، الماسي)1390 (يفاضل، )1387( و مقدسيبرجعلي

 بر) زندگي سبك هاي مؤلفه از (استرس مديريت هاي راه و رواني فشار با مرتبط عوامل
 هاي راه از كه افرادي كه نحوي به است، مؤثر زناشويي رضايت ميزان و جنسي مشكالت

 سبك تغيير. برخوردارند بيشتري رضايت از توجهي قابل ميزان به ،كنند مي استفاده مدار مسئله
 در همسويي و جنسي روابط كالمي، مبادالت بهبود ها، زوج ناكارآمد باورهاي در تغيير زندگي،
 فهم وك در تواند مي مناسب زندگي سبك. شود مي باعث را زندگي مشكالت حل چگونگي
 زندگي سبك داراي كه  افرادي.گردد زناشويي رضايت افزايش به منجر و دهد افزايش را زوجين
 و كنند تجربه را تري بيش زوجي مندي رضايت و سازگاري باشند، مطلوب و سازگار سالم،

 دنبال به را زوجي مندي رضايت و سازگاري كاهش ناسازگار، و نامطلوب زندگي سبك برعكس
  .باشد داشته
 اثرمستقيم خانوادگي و رضايت زناشويي برروابط اجتماعي درك اين پژوهش، نتايج به توجه با

 اسالمي هاي پژوهش به توان مي فرضيه اين با همسو هاي پژوهش جمله از .داشت معناداري و
  .كرد اشاره)2000 ( همكارانو بركمن ،)1388 (زاده فتاح ،)1388 (رجايي و ساقي ،)1380(

 يا و همسر: شود مي حاصل منبع سه از اجتماعي حمايتتوان گفت كه  ميدر تبيين اين يافته 
 به و) فرزندان و برادران و برادران و خواهران مادر، و پدر (هخانواد اعضاي و دوستان ،خاص فرد

 معنوي و هيجاني حمايت ،)شغل و پول تأمين مانند (مادي حمايت: گيرد مي صورت حالت چهار
 و ها پيشنهاد ارائه و مشورت مانند (اطالعاتي حمايت و) مراقبت و عشق همدردي، مانند(
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 درخالل ما كه احترامي و توجه. باشد مي فرد طفيعا امنيت تأمين محل خانواده). اطالعات
 شود، مي حاصل آن از كه بهزيستي و رضايت احساس و كنيم مي دريافت اجتماعي ارتباطات

 اجتماعي حمايت ادراك بنابراين. كند مي عمل مشكالت مقابل در محافظ يك عنوان به تواند مي
روابط خانوادگي و  تواند مي اجتماعي حمايت درك و است مهم بسيار صميمانه روابط درك براي

  .قراردهد تأثير تحت را زناشويي
اثر مستقيم و معناداري  پژوهش، روابط خانوادگي بررضايت زناشويي معلمان نتايج به باتوجه

 قادري ،)1390( مينعي هاي پژوهش به توان مي فرضيه اين با همسو هاي پژوهش جمله از. داشت
 و رفيعي امينيان، ،فاطمي ،پروين ،)2000 (ريلي و كيجر ،)1390 (يشجاع ،)1393 (باقري ،)1388(

 خانوادگي روابط داراي كه افرادي كلي طور به. كرد اشاره )2009 (1جانسون و) 1393(ردجاني
 ضعيف خانوادگي روابط داراي كه افرادي به نسبت باالتري زناشويي رضايت هستند قوي و مثبت

 و زندگي كيفيت كننده  تضمين هاي شاخص از يكي خانواده عملكرد. دارند زندگي در هستند،
 عوامل ترين مهم از يكي اعضاءآن منفي روابط و است آن اعضاي و خانواده رواني سالمت

  .باشد مي روحي اختالالت دارنده نگه و ايجادكننده
 هايي محدوديت با گيرد مي صورت رفتاري علوم در كه هايي پژوهش اكثر مانند حاضر پژوهش

 اين رفع يا كاهش براي تالش و بعدي هاي پژوهش انجام جهت ها، آن كه شناخت بوده همراه
 به دهي پاسخ در ها زوج مشاركت و همكاري جلب. رسد مي نظر به منطقي ها، محدوديت

 به پاسخگويي در ها آن دقت و نحوه در است ممكن كه بود دشوار پژوهش هاي نامه پرسش
 تهران شهر اي از زوجين معلم نمونه بين در تحقيق كه  آنجايي از .باشد تهداش اثرسوء ها نامه پرسش
 از شده انتخاب  همچنين نمونه.تعميم دهيم ديگر شهرهاي به توانيم نمي را آن نتايج است شده انجام
ي ها شود كه در پژوهش مي پيشنهاد .سازد مي مواجه مشكل با را نتايج تعميم كه بود دسترس در نوع

ي موجود در اين مطالعه، اين مطالعات در شهرها و نمونه آماري ها  كنترل محدوديتآتي ضمن
                                                                                                                            
1. Johnson 



   Journal of school psychology, Summer  2016                                     1395شناسي مدرسه، تابستان  رواني  مجله     
                  

 Vol.5, No.2/20-38                                                                                20-2/38ي  ، شماره5ي  دوره       

35 

 به مدت و طوالني فرايند يك در را تحقيق اين كه شود مي پيشنهاد محققان ديگري اجرا گردد و به
  .كنند مقايسه هم با را نتايج و داده انجام زوجين اين شدن دار بچه از پس خصوص

 منابع
 

 مقابله، هاي سبك با) خانواده عملكرد (خانواده تعامالت ساختار رابطه بررسي). 1380(علي  اسالمي،
 نامه پايان .كاشان شهر دانشگاهي پيش دوره آموزان دانش در جنسيتي هاي تفاوت و رواني فشارهاي

  .تهران معلم تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي
 و زندگي سبك رابطه) 1389 (رسول طلب، مايتح ابوالفضل و فراهاني، محمد؛ خبيري، نفسي؛ الماسي،

  .87-73 ،5 تابستان، ورزشي مديريت .عادي افراد با آن مقايسه و ورزشكاران در زناشويي رضايت
 و مذهبي تقليدات بين  رابطه بررسي). 1382 (عليرضا نيا، عرب و علي آشتياني، فتحي خدابخش؛ احمدي،

  .55-67 ؛5 ،پژوهي خانواده فصلنامه. زناشويي سازگاري
  .31-36 ،)2(2 معاصر، روانشناسي. زناشويي رضايت و شخصيت رابطه  بررسي).1386(بتول احدي،

فصلنامه . ايران جامعه به ي نگاهي با به سبك زندگاي  رشتهنيا ميكردي رو).1392(ابراهيم آبادي، حسين 
  .33 –53 ،)4(5،ي در علوم انساناي رشته ميانمطالعات 

هاي   جزو و قالــرطــغي ياــهزوج ينـب ادهانوــخ ييرااــك سهــمقاي و ابيــيارز). 1379(داــفرش ري،اـبه
 تهـشر دـشاريـشناسركا يهـنامناـپاي ،انونيـق پزشكي نمازسا نپزشكيروا بخش به مرجوعي قالــط
  .معلم تربيت هنشگادا وره،شاـم
 كنفرانس.خانوادگي ساختار و روابط بر زنان اشتغال اثرات ).1393(اميديان فاطمه، و مصطفي باقري،
  .126-90 پايتخت، پرداز ايده مديران موسسه تهران، :رفتاري مطالعات و انساني علوم المللي بين
 هاي مهارت آموزش جلسات تأثير .)1393 (وردجاني، ليال رفيعي و فاطمه امينيان،؛ آذر فاطمي، ندا؛ پروين،

 يك: شهركرد) س (جرها بيمارستان در شاغل زن تاريپرس پرسنل زناشويي رضايت وضعيت بر زندگي
  .46-37،)1(3، مامايي و پرستاري باليني مجله .باليني كارآزمايي مطالعه

  . انتشارات بعثتي همؤسس: تهران.ولچاپ ا. هاي سنجش خانواده و ازدواج مقياس). 1379 (اقرثنايي، ب
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 و ي سبك زندگين رابطه باي بررسيمقايسه.)1392 (حجتي نيا، فاطمه؛ پورشافعي، هادي و دستجردي، رضا
 و عادي شهر يي استثناوپرورش آموزش آموزگاران ي شغل فرسودگي مقابله با استرس باهاي سبك

 . 27-41، )6(13،تعليم و تربيت استثنايي. يرجندب
 ي سبك زندگنامه پرسش يابي ساخت و اعتبار.)1391( كجباف، محمدباقر و احمدي، عابد؛ محسني،لعل

)LSQ( .15،ي روانشناختيها پژوهش)26-39، )1  .  
 و جنسي رضايت ارتباط). 1390(اللهقلي  ليال، و نرجس صادقي، السادات؛ عفت موقاتي، اعظم؛ رحماني،

 پزشكي علوم دانشگاه پرستاري هاي مراقبت و تحقيقات مركز مجله. زناشويي زندگي از رضايت
  .82-90 ،24 ،7 ،تهران

 بين حمايت ي هبررسي رابط). 1389(ينب ز هسيد، حسينرپوو كبرعلي ، انياوردي ؛سماعيلامحمد، ياحير
  .85-121، )39(10،اجتماعي رفاه فصلنامه. اجتماعي و سالمت روان

 كيفيت بر اجتماعي حمايت هاي شبكه تأثير بررسي). 1391(زائري لطف، حسن و امانيان، ابوالفضل 
  . 111-134،)24(1، متخصص اجتماعي مجله مددكاران. تهران در سالمندان زندگي

 سازگاري با خانواده عملكرد از نوجوانان ادراك ي رابطه). 1388(عليرضا  رجايي، و محمدحسين ساقي،
  .71-82 ،10 ،رفتار و انديشه ي مجله. آنها
  .رهبري نهاد انتشارات: تهران. بهار هميشه). 1391(احمدحسين  شريفي،
 .تربيتي علوم و روانشناسي اي منطقه همايش .زوجين روابط و خانواده شناسي آسيب ).1390( ليال شجاعي،

  .2-23 بندرگز، واحد آزاداسالمي دانشگاه بندرگز،
 تأثير بررسي) 1382 (كاظم طباطبايي، زاده رسول و جواد اي، اژه احمدعلي؛ نورباال، فريده؛ عامري،

  .47-59 ،)2 (7 ،روانشناسي لهمج .زناشويي اختالفات در راهبردي درماني  خانواده مداخالت
  . نشر دانژه: تهران.  روانكاوي جامعه نگريشگامآدلر پ) 1382. (يد حميزاده،عل

 ناخشنود و خشنود كاركنان در خانواده عملكرد و زندگي كيفيت مقايسه). 1388(الهام  فتاحزاده،
  .اكار آزاداسالمي دانشگاه ارشد، كارشناسي پاياننامه .اراك شازند پااليشگاه
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 شخصيتي و سبك هاي ويژگي بيني پيشقدرت ). 1390 (زهرا ،كشاورز و  حسنشناس، حق اهللا؛ ،امينفاضل
 .زنان شناسي جامعه پژوهشي- علميي فصلنامه .زوجي زنان پرستار شهر شيراز زندگي بر رضايتمندي

2)3(، 20-13 . 
 و هنر فرهنگ، ژوهشگاهپ و صادق صبح انتشارات قم .زندگي سبك و مصرف ).1382 (محمد فاضلي،

  .18-28 ارتباطات،
 هاي سبك تغيير بر ستير درماني  خانواده اثربخشي .)1387 (قدوسي احقر، مصطفي و تبريزي زهرا؛ قادري،

  .16-31 ،)11(3 زناشويي، تعارض با مقابله
 آموزش شياثربخ تعيين). 1387(ليال مقدسي، و احمد برجعلي، اهللا؛ حجت فراهاني، مسعود؛ پور، قربانعلي
  .3-57  ،72 ،روانشناختي مطالعات. زناشويي رضايت برافزايش گروهي شيوه به زندگي سبك تغيير

 سـاختار تعامالت خانواده ي هبررسـي رابطـ). 1383 (حمد و فراهـاني، ملي اسالمي، عروين؛ديور، پك
آموزان  ر دانشهاي جنسي د هاي مقابله با فشـارهاي رواني و تفاوت با سبك) عملكرد خانواده(

  .97ـ 123 ،)2(34.  روانشناسي و علوم تربيتيهمجلـ. دانشـگاهي پيش
). 1385 سيدمحمدي، يحيي ترجمه( درماني روان و مشاوره كاربست و نظريه). 2005(جرالد  كوري،

 .ارسباران نشر: تهران
 اجتماعي و تحصيلي بروضعيت والدين نظارتي -ارتباطي رفتار تأثير بررسي). 1387(محمد علي  مظاهري،

  .فناوري و تحقيقات و علوم وزارت پژوهشي طرح نهايي گزارش خانواده، پژوهشكده .دانشجويان
 بررسي نقش حمايت اجتماعي ).1381. (عتمدي شلمزاري؛ اژهاي؛ پرويز فالح، جواد؛ كيامنش، عليرضام

سال 60باالتراز در رضايت مندي از زندگي، سالمت عمومي و احساس تنهايي در بين سالمندان 
  .35-52، 22، مجله روانشناسي .شهركرد

 پايبندي و معنوي بهزيستي نقش. )1394(مسلم  عباسي، اكبر و عطادخت، پرويز؛ پرزور، محمد؛ نريماني،
  . 10-1، )2 (4. مامايي و پرستاري باليني مجله. پرستاران زناشويي رضامندي بيني پيش در مذهبي

 شهرستان موردي مطالعه (طالق پديده بروز در ماهواره و خانواده تعامل رتاثي). 1390(نعيمي، محمدرضا
  .191-211 ،)1(1، جوانان مطالعات شناسي جامعه. )گرگان
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The role of lifestyles, social perception and family 
relationships in predicting of marital satisfaction the young 

teachers 
F. Pourofoghi1 

 

Abstrac 

The goal of this research is studying the role of lifestyles, social 
perception and family relationships and marital satisfaction of young 
couples. The current research is applied in the terms of goal and regarding 
data collection is descriptive and also in the terms of the relationship among 
research variables is causal. The research method has been survey which 
generalization of results is one of it’s the most important advantages. The 
study population, all the teachers were married and living in the East of 
Tehran in 1393.In this study, based on scientific criteria and observance of a 
number of variables, sample study of 132 randomly selected and evaluate 
lifestyle variables, social perception, family relations, marital satisfaction, 
needed findings and information, standard questionnaires were used. In 
order to analyze the statistical data, the data from the questionnaires were 
extracted. The results showed that the life styles on perception of social, 
family relationships and marital satisfaction had significant direct and 
indirect effects. The social perception on family relationships and marital 
satisfaction had direct and significant impact, and family relationships are 
directly influenced teachers marital satisfaction (P<0/05). Generally couples 
who have a decent living style, social perception higher and stronger and 
positive family relationships, have higher marital satisfaction. 
Keywords: lifestyles, social perception, family relationships, marital 
satisfaction 
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