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Abstract
The purpose of the current research was to study and compare marital satisfaction,
quality of life, happiness, and life expectancy among women with either fewer or
more than five years of marriage. This research design is casual-comparative and
the population of the research consisted of all married women with either less or
more than 5 years of marital experience in Dezful city. 170 married women (85
married women with less than 5 years of marital experience and 85 married
women with more than 5 years of marital experience) were recruited using
voluntary sampling method. The participants filled out the ENRICH Marital
Satisfaction Questionnaire, World Health Organization's Quality of Life Scale
(WHO-QOL BREF), the Oxford Happiness Inventory (OHI) and the Miller's Hope
Inventory (MHI). The data were analyzed using the t-test and SPSS-25 saftware. The
results showed that the married women with less than 5 years of marital experience
have more levels of marital satisfaction, happiness and life expectancy, but there is not
differences between the two group in  of quality of life variable. According to the
results, can conclude that passing time can affect how couples react to their marital life
and how they feel about it.
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Extended Abstract

Introduction:
One of the most powerful findings in the marital research literature may be

the honeymoon-is-over effect (Logan, 2018) which states that the initial high
levels of marital satisfaction decreases over time and follows a U-shaped curve.
The research has shown that the marital satisfaction is at the highest levels in the
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first years of marriage, then it decreases over the following years and finally it
gets higher after passing years (Lavner & Clarck, 2017). On the other hand,
martial life quality is essential to a useful, effective and satisfying personal life
and includes peoples' cognitive evaluation of their own life status (Grapton,
Lemesle, Arabian, & Strotz, 2018). In fact, quality of life is a general concept
and originated from cognitive and emotional perception of individuals from the
whole life. Ergo, people with high quality of life experience more positive
emotions from their own and others past, future and they recall more positive
events and have positive evacuation from their surroundings (Thimm, 2010).

Amato and James (2018) found that people experience different levels of
happiness in different cycles of their marital life. Also, Beja (2018) found that in
his research that the happiness people feel in their lives follows a U-shaped
curve which increases with increasing age initially then it decreases and finally
after years it increases again. Variety of studies have addressed the age
differences in hope along childhood and adolescence but only a few studies have
compared hope in adolescence and adulthood (Bronk, Hill, Lapsley, Talib, &
Finch, 2009). Most of the available studies have addressed to the age differences
in different developmental periods and because of large differences in their
samples combinations, comparing their results is not possible (Marques &
Gallagher, 2018). In result, given what has been mentioned and lack of research
literature in Iran regard to the current research, the current research aims to
compare marital satisfaction, quality of life, happiness and life expectancy among
women with fewer and more than five years of marriage in Dezful.

Method
The current research design was casual-comparative study. One hundred and

seventy (85 married women with less than 5 years of marital experience and 85
married women with more than 5 years of marital experience) married women
of Dezful were recruited using valuntary sampling method. The participants
were selected from public areas such as parks, mosques, and markets.

Instruments
Participants completed Enriching and Nurturing Relationship Issus

Communication Happiness-ENRIC, World Health Organization's Quality of
Life Scale–BREF, and the Oxford Happiness Inventory-OHI. The Cronbach's α
was calculated for all the used questionnaires in order to make sure of their
reliability. The results of Cronbach's α for the ENRICH, the WHOQOL-BREF,
and the OHI were satisfactory 0.84, 0.72, and 0.73, respectively.

Trend of research
For the purpose of the research, the research attended to different areas of

Dezful including public areas such as parks, mosques, and markets and
requested the eligible women to fill out the questionnaires. Also, the research
ethics were followed by explaining the purpose of the research, some
information about the research, the anonymity of the forms and the secrecy of



...The comparison of marital satisfaction, quality of life, happiness and life41

their personal information, their rights to withdraw the research, and also
instructions to complete the forms. After collecting the information.

Analysis of data
The data were analyzed using independent groups t-test, and Statistical

Package for Social Science version 25.

Findings
The results of the t-test showed that there are differences between the two

groups in terms of marital satisfaction, happiness, and hope. In more details, the
married women with marital life experience of less than 5 years have more
marital satisfaction (t = 3.406, p < 0.01), happiness (t = 3.398, p < 0.01) and
hope (t = 3.393, p < 0.01) than married with marital life experience of more than
5 years have more marital satisfaction. But there is not difference between the
two groups in life quality variable (t = 1.382, p = 0.169).

Discussion
As was mentioned earlier, the purpose of the current research was to

compare married women with marital life experience of less than 5 years with
married women with marital life experience of more than 5 years in terms of
marital satisfaction, marital life quality, happiness, and hope as well. The results
of the current research are in line with those of Shakerian (2009), Cohen and
Manning (2010), and Halford, Sanders, & Behrence (2011) who found out
newlywed couples experience more levels of marital satisfaction than couples
with more than 5 years of marital life. Also, Jose and Alfones (2012) and
Halford et al. (2011) found that couples with more than 5 years of marital life
experience more levels of quality of life than newlyweds which is in contrary to
the results of the current research which found no statistically significant
differences between the two groups which might be due to the narrow time
difference between the two compared groups of the current research. Alexander
et al. (2017), Cohen and Manning (2010), and Argyle (2001), in line with the
results of the current research, reported that newlywed couples experience more
levels of happiness than their old counterparts mainly due to the freshness of
their marriage and sexual satisfactions. Finally, the current research showed that
newlyweds experience more hope than couples with more years of marital life
which could be accounted for by privilege of not facing with heavy burden of
marital life problems and difficulties.

Conclusions
Generally, one can conclude that couples' marital life undergoes lots of

changes and developments during yeas and after shaping the marriage. The
researches have shown that marriages face with developmental challenges in
middle and later of adulthood in which women with well-adjusted identities can
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develop new interactional patterns and increase emotional intimacy in their
marital relationship. This, in turn, leads to more interactional behaviors between
the spouses along with longer period of marriage. Though one can conclude that
short marriages and long marriages differ in terms of their quality.
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بررسی و مقایسۀ رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، شادکامی و امید به زندگی در 
سال5باالتر از زنان با مدت ازدواج کمتر و
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چکیده
بررسی و مقایسۀ رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، شادکامی و امید به زندگی در زنان هدف پژوهش حاضر، 

جامعۀ و ،استياسهیمقا-یعليهاطرحپژوهش از نوع این بود. سال 5با مدت ازدواج کمتر و بیشتر از 
زن 170سال شهر دزفول بود. 5شامل کلیۀ زنان متأهل با مدت ازدواج کمتر و بیشتر از این پژوهش 

سال) شهر 5زن متأهل با مدت ازدواج بیشتر از 85سال و 5زن متأهل با مدت ازدواج کمتر از 85متأهل (
رضایت زناشویی انریچ ۀنامپرسشهاکنندهشرکتداوطلبانه انتخاب شدند. يریگنمونهروش بهدزفول

)(ENRICHمقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،(WHO) ،شادکامی آکسفورد ۀنامپرسش
)OHI امید میلر ۀنامپرسش) و(MHI).با استفاده از آزمون هادادهرا تکمیل کردندtest-tيهانمونه

سال در 5تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زنان با مدت ازدواج کمتر از SPSS-25افزارنرممستقل و 
سطح بهتري نسبت به زنان با مدت ازدواج بیشتر ازمتغیرهاي رضایت زناشویی، شادکامی و امید به زندگی 

نتایج، بر اساسهستند، اما بین دو گروه در متغیر کیفیت زندگی تفاوت وجود ندارد. برخوردارسال 5از 
و شانازدواجبر چگونگی واکنش نشان دادن افراد به تواندیمنتیجه گرفت که گذشت زمان توانیم

بگذارد.ریتأثنسبت به آن شاناحساسچگونگی 

رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، شادکامی، امید به زندگی.:ي کلیديهاواژه

مقدمه
-honeymoon-is(عسلماهدر ادبیات پژوهش زناشویی، اثر پایان هاافتهینیتريقوشاید یکی از 

over effect است. لوگان ()Logan, 2018 .(رضایت زناشویی ۀیاولاین مفهوم، سطوح باالي بر اساس
)marital satisfaction ییهاپژوهش. برخی از ابدییمبا افزایش زمان ازدواج، کاهش هازوج) در میان

که این تغییرات اندکرده، گزارش اندپرداختهزندگی زناشویی ةدورکه به بررسی میانگین تغییرات در طول 
اولیۀ يهاسال؛ به این شکل که سطح رضایت زناشویی افراد در کنندیمشکل پیروي Uاز یک منحنی 

. ابدییمو سپس با گذشت زمان افزایش ابدییمازدواج در باالترین حد قرار دارد، در طول چند سال بعدي کاهش 
که این کاهش کنندیماشاره گرانپژوهش). برخی دیگر از Lavner & Clarck, 2017الونر و کالرك (

) افراد به quality of lifeآن عواملی مانند کیفیت زندگی (بر اساسیک الگوي خطی و مداوم است که صورتبه
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). اگرچه Roberson, Lenger, & Olmstead, 2018ر و اولمستد (گلنبرسون،و. رابدییممرور زمان کاهش 
مباحثه وجود دارد، ولی دهندیمهنوز در ارتباط با این که آیا این تغییرات به شکل خطی یا غیرخطی رخ 

طول مدت ازدواج را بر شدت عوامل مختلف در آن مانند رضایت زناشویی، ریتأثکمی وجود دارد که يهاپژوهش
) به ویژه در فرهنگ ایرانی life expectancy() و امید به زندگی happinessکیفیت زندگی، شادکامی (

.شودیمسنجیده باشد و بیشتر مطالعات این زمینه به کشورهاي غربی مربوط 
متعددي مانند موفقیت زناشویی، ثبات زناشویی، شادکامی زناشویی، يهاشاخص، از ترقبليهاسالدر 

که همگی شدیمسازگاري زناشویی، کیفیت زناشویی و غیره براي ارزیابی رضایت زناشویی استفاده 
,Cao, Yuan, Fineجدا از هم ولی داراي همپوشانی هستند. کائو، یوان، فاین، زو و فنگ (ییهاسازه

Zhou, & Fang, 2018این حال، رضایت زناشویی به عنوان یک ارزیابی کلی و ذهنی افراد از کیفیت ). با
هاپژوهش). LeBaron, Kelley, & Carroll, 2018، کلی و کرول (بارونیلتعریف شده است. شانازدواج
کارکردهايمیزاننیچنهموسالمت روانی زن و مرددرمهمیکه رضایت زناشویی، نقشانددادهنشان 
.)Zhaoyang, Martire, & Stanford, 2018. زائویانگ، مارتیر و استنفورد (کندیمایفاخانوادهبهنجار
و براي فرد زاتنشبه لحاظ هیجانی و جسمی، توانندیمکه داراي رضایت زناشویی پایینی هستند، ییهاازدواج

، رضایت زناشویی به طور مستقیم و غیرمستقیم با پایداري واحد خانواده و کیفیت بهتر هرحالبهناسالم باشند؛ 
زندگی در ارتباط است در حالی که نارضایتی زناشویی با استرس، اضطراب و حتی انحالل رابطۀ زناشویی در ارتباط 

).Rajabi, Kordazizpourmoammadi, & Taqipour, 2017(پوریتقاست. رجبی، کرد عزیزپور محمدي و 
فردي است و شامل بخشتیرضاو مؤثراز سوي دیگر، کیفیت زندگی الزمۀ یک زندگی مفید، 

ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خودشان است. گرپتون، لمسله، عربیان و استروتز
)Grapton, Lemesle, Arabian, & Strotz, ). در واقع، کیفیت زندگی مفهومی کلی و ناشی از 2018

چگونگی ادراك شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. به همین علت، افراد داراي کیفیت زندگی 
، از گذشته و آینده خود و دیگران، رویدادهاي مثبت کنندیممثبت بیشتري را تجربه يهاجانیهباال، 

حالی که ). درThimm, 2010بی مثبتی از پیرامون خود دارند. تیم (و ارزیاآورندیمبیشتري را به یاد 
زندگی خود را يهاتیموقع، دیگران و رویدادها و شانندهیآافراد با کیفیت زندگی کم، خود، گذشته و 

منفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتري را تجربه يهاجانیهو کنندیممنفی و نامطلوب ارزیابی 
هاپژوهش). Pollo, Miot, Meneguin, & Miot, 2018میوت، منگوین و میوت (. پولو، کنندیم

اولیۀ ازدواج به اوج خود برسد و سپس تا يهاسالکه کیفیت زندگی تمایل دارد که در انددادهنشان 
. آماتو و جیمز ابدییم؛ از آن پس، با افزایش سن و مدت ازدواج، افزایش ابدییماواسط زندگی کاهش 

)Amato & James, 2018.(
لذت آنی، لذت از جمله معانی مختلفی شاملی کامشاد)Tsutsui, 2018تسوتسوي (به اعتقاد 

ی، اجتماعی و شناختی هیجانحداقل سه جزء داراي ی کام. شاداستاز کل زندگی رضایتطوالنی و 
هیجانی مثبت، جزء اجتماعی منجر به روابط اجتماعی گسترده و يهاحالتی باعث هیجانجزء است؛

بینی تعبیر و که وقایع روزمره با خوشاستمثبت با دیگران و جزء شناختی موجب برخورداري از تفکري 
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رویارویی با رویدادهاي دشوار در مقابل تا افراد درشودیمباعث . شادکامی )Chen, 2018. چن (شوندیمتفسیر 
در )Amato & James, 2018شوند. آماتو و جیمز (تفاوتی، ناامیدي و افسردگی مقاومبیشدن درگرفتار

ازدواج دریافتند که افراد در يهاسالخود روي کیفیت زناشویی و شادکامی در طول يهاپژوهش
بیجا . همچنین، کنندیممراحل مختلف زندگی زناشویی خود، سطوح متفاوتی از شادکامی را تجربه 

)Beja, 2018(از یک منحنی کنندیمریافت که شادکامی که افراد در زندگی خود احساس د ،U شکل
؛ سپس ابدییمافراد نیز افزایش ةشدکه با افزایش سن ابتدا سطوح شادکامی ادراك کندیمپیروي

.ابدییم، دوباره افزایش هاسالو سپس بعد از گذشت ابدییمکاهش 
خود را در مسیر بهبود ۀعالقموردنیروهاي تواندیم، اعتقاد به این است که شخص عالوهبه

). Slezáčková, Cefai, & Prošek, 2018به کار ببرد. اسلزاکوا، سفاي و پروسک (اشیزندگچگونگی 
با دوستان، همسر، همسایگان و يتريقو، افراد امیدوار و شادمان، روابط اجتماعی هاپژوهشبر اساس

و آور. ریوکین، لوپز، تریمبل، جانسون، برندیمبستگان خود دارند و از سالمت روان بیشتري بهره 
). مطالعات مختلفی Rivkin, Lopez, Trimble, Johnson, Orr, & Quaintance, 2018کوئینتانس (

ولی تنها معدودي از اندگرفتهوانی صورت سنی در امید به زندگی در طول کودکی و نوجيهاتفاوتبر 
پرداخته است. برونک، هیل، لپسلی، تلیب و یسالبزرگمطالعات به مقایسۀ امید به زندگی در نوجوانی و 

سنی را در يهاتفاوت). بیشتر مطالعات Bronk, Hill, Lapsley, Talib, & Finch, 2009فینچ (
يهانمونهيهابیترکبسیار در يهاتفاوتو به علت وجود انددادهرشدي مختلف مورد بررسی قرار يهادوره
هدف لذا). Marques & Gallagher, 2018وجود ندارد. مارکوس و گلگر (هاآن، امکان مقایسۀ بین هاآن

رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، شادکامی و امید به زندگی در زنان با پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ 
بود.شهر دزفولسال در5کمتر و بیشتر از سابقۀ ازدواج

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش

جامعۀ پژوهش حاضر شامل کلیۀ زنان اي است.مقایسه-طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی
85زن متأهل (170بود که 1397سال شهر دزفول در سال 5متأهل با سابقۀ ازدواج کمتر و بیشتر از 

سال) در اماکن 5زن متأهل با سابقۀ ازدواج بیشتر از 85سال و 5زن متأهل با سابقۀ ازدواج کمتر از 
داوطلبانه يریگنمونهیل به شرکت در مطالعه بودند به روش ، مساجد و بازارها که ماهاپاركعمومی مثل 
انتخاب شدند.

گیرياندازهابزار 
Enriching and Nurturing Relationship(رضایت زناشویی انریچ ۀنامپرسش

Issus Communication Happiness-ENRIC.( اولسون، فورنیر و توسطنامهپرسشاین
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& ,Olson, Fournierدراکمن ( Druckman, 1989 (همسرم خلق و ماده46داراي وساخته شده)
لیکرت پنج طیف بر اساسنامهپرسشاین يهاماده.و با آن سازگاري دارد) استکندیمخوي مرا درك 

نامهپرسشباال در این ةنمرشوند.گذاري مینمرهکامالً مخالفم) = 5کامالً موافقم تا = 1از اي (هرتب
پایایی ضرایب )Fowers & Olson, 1989فاورز و اولسون (.استرضایت زناشویی بیشترةنشان دهند

) ضرایب Amanelahi, 2015؛ امان الهی (90/0تا48/0از را نامهپرسشاین يهاعاملآلفاي کرونباخ 
؛ پور شریفی و شاکر 87/0و 92/0را به ترتیب نامهپرسشتنصیف این آلفاي کرونباخ و پایایی

)Poursharifi & Shaker, 2012 (ینسازگاري زوجۀنامپرسشبا را نامهپرسشاین همگرايروایی
)Couples Compatibility Questionnaire -CCQ (و امان) الهیAmanelahi, 2015(با

در پژوهش حاضر، ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این .اندکردهگزارش دار اشاخص رضایت معنۀنامپرسش
به دست آمد.84/0نامهپرسش

World Health(فرم کوتاه- مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 

Organization's Quality of Life Scale -BREF.( این مقیاس توسط سازمان بهداشت
ماده است که کیفیت زندگی 26) تدوین شده و شامل World Health Organization, 1996جهانی (

دردهاي (سنجندیمرا در چهار بعد سالمت جسمانی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیطی 
این يهاماده). شودیمشما ۀو کارهاي مورد عالقهاتیفعالجسمانی و مشکالت بدنی چقدر مانع انجام 

و شوندیميگذارنمره) تینهایب= 5تا اصالً= 1(از يارتبهیک طیف لیکرت پنج بر اساسمقیاس 
است. نمرة باالتر در این مقیاس نشان دهندة کیفیت زندگی باالتر است. 130تا 26ۀ نمرات از دامن

) ضرایب پایایی آلفاي Skevington, Lotfy, & O'Connel, 2004اسکیونتون، لطفی و اوکونال (
؛ و نجات، منتظري، هوالکویی نائینی، محمد و 82/0تا 68/0این ابزار از يهااسیمقکرونباخ خرده 

) این Nejat, Montazeri, Holakoui Naeini, Mohamad, & Majodzadeh, 2006زاده (مجید
72/0این مقیاس آلفاي کرونباخ ضریب پایایی در پژوهش حاضر گزارش کردند. 84/0تا 55/0ضرایب از 

به دست آمد.
Oxford Happiness Inventory(شادکامی آکسفوردۀنامپرسش -OHI.(ۀنامپرسش

عامل رضایت، خلق 5ماده و 29) تهیه شده و شامل Argyle & Luo, 1989شادکامی توسط آرگایل و لو (
این يهامادهکننده نیست).زندگی دلگرمکنمیمنفس است (حس مثبت، سالمتی، کارآمدي و عزت

حداکثر نمره بین = زیاد) با حداقل و 3تا اصالً= 0ي (از انمره4یک طیف لیکرت صورتبهنامهپرسش
؛ 90/0را نامهپرسشاین ضریب آلفاي کرونباخ )Argyle & Luo, 1989است. آرگایل و لو (87تا 0

هاي ) براي مؤلفهNoorbala & Alipour, 1999نورباال و علیپور (؛ و 92/0) Francis, 1999فرانسیس (
در این به دست آوردند.58/0نفسعزتو 68/0، کارآمدي 81/0، سالمتی 84/0، خلق مثبت 89/0رضایت 

به دست آمد.73/0نامهپرسشپژوهش، ضریب آلفاي کرونباخ کل 
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Miller Hope Inventory(امید میلر نامهپرسش -MHS .(میلر و طسواین مقیاس ت
مختلف يهاجنبهاست (من نسبت به سؤال48و شاملساخته شد)Miller & Powers, 1998پاورز (

بسیار =1از(يارتبه5طیف لیکرتبر اساسنامهپرسشاین يهامادهنظر مثبت دارم). امیزندگ
. میلر و 240تا 48بین این مقیاسيهانمرهو دامنۀ دنشومیيگذارنمره)بسیار موافق=5مخالف تا

و هوشیار 80/0را نامهپرسش) ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این Miller & Powers, 1998(پاورز
)Hoshyar, 2012 (82/0 در این پژوهش، ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این اندآوردهبه دست .

به دست آمد.75/0نامهپرسش

پژوهشياجراروند
، مساجد و بازارها هاپاركاین پژوهش بر روي زنان متأهلی که در مناطق عمومی شهر دزفول مثل 

ایل به همکاري بودند انجام گردید. براي اجراي این پژوهش نظارت دقیق و کامل بر تکمیل م
کتبی از طریق صورتبهشفاهی و هم صورتبهصورت گرفت و توضیحات مورد نیاز هم هانامهپرسش

قرار گرفت. این توضیحات هاکنندهشرکتدر اختیار هانامهپرسشیمه کردن دستورالعمل همراه با ضم
، اهمیت هاآنشامل آگاهی از حق انتخاب براي شرکت در پژوهش، محرمانه ماندن اطالعات شخصی 

، از آنان درخواست شد تا عالوهبهشرکت در پژوهش و اطالعات اندکی در ارتباط با موضوع پژوهش بود. 
پاسخ دهند.هاپرسشبا صداقت و توجه کامل به 

هادادهتجزیه و تحلیل 
مستقل و بستۀ آماري براي يهاگروهt-testبا استفاده از روش آماري آزمونهادادهتجزیه و تحلیل 

انجام شد.)Statistical Package for Social Science-25(علوم اجتماعی 

هایافته
18درصد) داراي سن کمتر از 06/7نفر (6زن با مدت ازدواج کمتر از پنج سال هايکنندهشرکتدر 
سال؛ در 25-34درصد) بین 82/38نفر (33سال و 18-24درصد) بین 18/41نفر (35سال، 
نفر 28سال، 18-24درصد) بین 35/2نفر (2سال 5زن با مدت ازدواج بیشتر از هايکنندهشرکت

درصد) 52/23نفر (20سال و 35-44درصد) بین 18/41نفر (35سال، 25-34درصد) بین 94/32(
درصد) داراي 53/23نفر (20زن با مدت ازدواج کمتر از پنج سال هايکنندهشرکتسال و باالتر؛ در 45

نفر 21انی و کارشناسی و درصد) داراي تحصیالت کارد76/51نفر (44تحصیالت زیردیپلم و دیپلم، 
زن با مدت ازدواج هايکنندهشرکتدرصد) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر؛ و در 71/24(

درصد) داراي 94/32نفر (28درصد) داراي تحصیالت زیردیپلم و دیپلم، 71/44نفر (38سال 5بیشتر از 
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) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و درصد35/22نفر (19تحصیالت کاردانی و کارشناسی و 
باالتر بودند.

1جدول
آماري متغیرهاي پژوهشيهاشاخص

يهاشاخص
آماري

متغیرها

زنان متأهل با مدت ازدواج کمتر 
)n= 85سال (5از 

زنان متأهل با مدت ازدواج بیشتر 
)n= 85(سال5از 

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
55/12204/1806/11331/18رضایت زناشویی

49/6787/1096/6939/12کیفیت زندگی
72/6355/783/5934/7شادکامی

2/12527/1769/11636/15امید به زندگی

، ییزناشو، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي رضایت شودیممشاهده 1که در جدول گونههمان
با و زنان متأهل سال5با مدت ازدواج کمتر از متأهلکیفیت زندگی، شادکامی و امید به زندگی زنان 

سال ارائه شده است.5مدت ازدواج بیشتر از 

2جدول 
و زنان متآهل با )n= 85(سال 5زنان متأهل با مدت ازدواج کمتر از t-testآماري و نتایج آزمون يهاشاخص

در متغیرهاي رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، شادکامی و امید زندگی)n= 85(سال 5مدت ازدواج بیشتر از 

تفاوت متغیرها
میانگین

تفاوت خطاي
معیار

حد پایین فاصلۀ 
اطمینان

حد باالي فاصلۀ 
اطمینان

آزمون همگنی 
واریانس لون

tمقدار 
pو سطح 

F= 49/978/299/399/1478/0رضایت زناشویی
376/0 =p

40/3
001/0p

05/1- 78/16-47/2کیفیت زندگی
06/1 =F
304/0 =p

38/1-
169/0 =p

F= 88/314/162/113/619/1شادکامی
276/0 =p

39/3
001/0p

50/850/255/345/13امید به زندگی
09/2 =F
15/0 =p

39/3
001/0p

5با مدت ازدواج کمتر از متأهلدو گروه زنان ، مقایسۀ شودیممالحظه 2که در جدول گونههمان
)، t ،001/0p= 6/3سال در متغیرهاي رضایت زناشویی (5با مدت باالي زنان متأهل سال و 
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) تفاوت معناداري وجود دارد، t ،001/0p= 3/3و امید به زندگی )t ،001/0p=39/3شادکامی (
زنان نسبت به سال 5با مدت ازدواج کمتر از زنان متأهل یعنی، میزان میانگین این سه متغیر در میان 

بیشتر است، و بین این دو گروه در متغیر کیفیت زندگی تفاوت سال 5با مدت ازدواج بیشتر از متأهل 
).t ،169/0 =p= - 38/1وجود ندارد (

بحث
در زنان با یبه زندگدیو امیشادکام،یزندگتیفیک،ییزناشوتیرضاۀیسمقاهدف پژوهش حاضر 

با مدت ازدواج متأهلنتایج نشان داد که زنان و بود سال شهر دزفول5از شتریازدواج کمتر و بمدت
که سال هستند. 5با مدت ازدواج بیشتر از متأهلسال داراي رضایت زناشویی بیشتري از زنان 5کمتر از 

و )Cohen & Manning, 2010()، کوهن و منینگ Shakerian, 2009شاکریان (يهاپژوهشبا
يهاپژوهشهمسو و با نتایج ) Halford, Sanders, & Behrence, 2011(هالفورد، سندرز و برنس 

,Sotudeh(، ستوده، گندمشین و دینداربوسجین )Ahmadi & Dadashi, 2016(احمدي و داداشی

Gandomshin, & Dindarbusjin, 2014( الکساندر، گرید، کانید و شیرین ،)Alexander, Grade,

Kanade, & Shireen, 2017،(یگلویکسکر)Kriegelewics, 2016 ( و خوزه و آلفونس)Jose &

Alfons, 2012(ه مرور زمان، حوادث مهم زندگی زناشویی ناهماهنگ است. در طول زندگی مشترك، ب
، تولد فرزندان، مشکل مالی و سایر عوامل بر میزان رضایت زناشویی و سالمت عمومی هاتعارضاز جمله 
که با افزایش طول مدت ازدواج انددادهنشان هاپژوهشتأثیر منفی داشته باشد. برخی از تواندیمزوجین 

زندگی متأهلی مانند فرزندان، مشکالت هايیتمحدودبا بسیاري از اهزوجافراد، به علت مواجه نشدن 
اقتصادي و غیره، در ابتداي ازدواج از رضایت زناشویی باالتري برخوردارند که با گذشت زمان و تجربه 

شدن و غیره،داربچههلی مانند مشکالت مالی، محدودیت زمانی، أمتعدد زندگی متهايیتمحدودکردن 
نشان داند که ) Ahmadi & Dadashi, 2016(کاسته شود. احمدي و داداشی تواندیماز شدت آن 

زناشوییزندگیدریکدیگرعواطفوهااحساسپذیرشودركتواناییزوجین بامنديیترضااحساس 
خودازدواجدر خصوصراصمیمیتومنديیترضاازباالییسطحکهزنانیواستهمراهبیشتري
,Momeni(هستند. مؤمنی دقیقبسیارخودشریکباورهايوهااحساسبینییشپدر،کنندیمگزارش

بیان کرده است که در مراحل ابتدایی زندگی زناشویی، زوجین به ویژه زنان از رضایت زناشویی ) 2011
.کنندیمرا تجربه تريیفیتکبیشتري برخوردار هستند و زندگی زناشویی با 

نشان داد که بین دو گروه از زنان در متغیر کیفیت زندگی تفاوت وجود ندارد. نتایج حاصل از نتایج
,Jose & Alfons(خوزه و آلفونس يهاپژوهشکلی با نتایج به دست آمده از صورتبهاین یافته 

که در رسدیمبه نظر گونهیناناهمسو است. )Halford, et al., 2012(و هالفورد و همکاران )2012
درمقطعیمطالعاتدچار نوسان شده و تغییراتی داشته باشد. برخیهازوجطول زمان، کیفیت زندگی 

کیفیت زندگی در ابعاد مختلف بااليسطوحکهدهندیمنشانمدت متفاوت ازدواج،با طولمورد زوجین
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مطالعات ازدیگربرخی). Jose & Alfons, 2012(است مشهودازدواجپایانیهايسالوآغاز ازدواجدر
باهايازدواجکیفیتوشودیمتغییردچارهازوجافزایش سن باکه کیفیت زندگیاستدادهنشاننیز

که علت آن را در پختگی بیشتر شودیمکم، بیشتر با طول مدتهايازدواجنسبت به زیادمدتطول
دانندیمبا یکدیگر هاآنۀرابطشدن تریغنو هاآنهمسران در برخورد با وقایع مختلف زندگی زناشویی 

)Marques & Galagher, 2018(درزمانیتغییراتدر موردنقیضیوضدومتفاوت. مطالعات نتایج
ازدواجدر ابتدايکیفیت باال و مثبت و رضایت بیشتربهبرخی؛اندکردهگزارشهازوجکیفیت زندگی 

تعاملوتعارضحلمثبتوسازندههايیوهشفاقد راازدواج کردهتازهزوجینبرخیوکردهاشاره
از رضایت زندگی بیشتري هازوجو معتقد هستند در اواخر و مراحل بعدي ازدواج، دانندیمهمسري

).Marques & Galagher, 2018(برخوردار هستند

سال از شادکامی بیشتري نسبت به 5ازدواج کمتر ۀسابقبا، نشان داده شد که زنان متأهل ینچنهم
سال برخوردار هستند. این یافته با نتایج به دست آمده از 5ازدواج بیشتر از ۀسابقبا متأهلزنان 

)Kriegelewics, 2016(کریگلویکز )، Alexander, et al., 2017(الکساندر و همکاران يهاپژوهش

,Cohen & Manning(و کوهن و منینگ  همسویی دارد. شادکامی امري چندعاملی است و )2010
مؤلفه در سازگاري و به دنبال آن شادکامی ینترمهمباعث ایجاد آن شود. تواندینمیک عامل به تنهایی 

ابتدایی زندگی، يهاسالعوامل شخصیتی باشد. از طرفی، با گذار از مراحل مهیج تواندیمدر زوجین 
است به دالیل بسیاري از جمله ورود فرزندان به عرصه زندگی و افزایش هیجانات بین زنان ممکن 

تصویر ذهنی قبل از ازدواج و مشکالت اقتصادي و یريگشکلتقاضاهاي محیطی، اشکال عاطفی، عدم 
که انددادهاشاره شده نشان يهاپژوهشارتباطی دچار افول شده و از شدت شادکامی زنان کاسته شود. 

يهاچالش. پیدایش این شوندیرو مروبهتحولیهايچالشبا بزرگسالیاواخروطاواسهمسران در
مانند حضور فرزندان، داشتن زمان کمتر براي خود و اوقات فراغت هایییتمحدودتحولی همگام با ظهور 

ۀسابقبا يهازوجاز شدت شادکامی توانندیمکمتر و مشکالت مربوط به تربیت فرزندان و امور مالی 
کمتر مواجه هستند.هایییتمحدودتازه ازدواج کرده با چنین يهازوجزناشویی بیشتر بکاهد در حالی که 

سال از امید بیشتري 5ازدواج کمتر ۀسابقدر نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که زنان متأهل با 
ته با نتایج به دست آمده از سال برخوردار هستند. این یاف5ازدواج بیشتر از ۀسابقبا متأهلنسبت به زنان 

و زادهفالحپژوهش هايیافتههمسو و با ) Halford, et al., 2011(هالفورد و همکاران يهاپژوهش
اذعان داشت که افراد ازدواج و توانیمناهمسو است. ) Fallahzadeh & Hadian, 2006(هادیان 

که به طور کلی از رسدیمو این گونه به نظر کنندیمتشکیل زندگی را با امید به داشتن زندگی بهتر آغاز 
ابتدایی از هايیجانهدر سطح باالیی قرار داشته باشند. از سوي دیگر، به خاطر ینیبخوشنظر سطح 

کرده یا یپوشچشمزندگی که ممکن است به هر دلیل رخ دهد هايینابسامانبسیاري از مشکالت و 
در میزان امیدواري توانندیمما با ادامۀ زندگی مشترك عوامل بسیاري را ناچیز شمارند، اهاآناهمیت 

يهاپژوهشبه زندگی خود بکاهد. هاآنزنان تأثیرگذار واقع شود و موجب شود از میزان امیدواري 
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صورتبهکه زوجین در ابتداي زندگی و مراحل ابتدایی ازدواج خود دهندیمصورت گرفته عمدتاً نشان 
بیشتري برخوردار هستند و این ینیبخوشو یشناختروانو سازگاري، بهزیستی رضایتامی،شادککلی از

سپري شده است بیشتر هاآنرا نسبت به زوجینی که مدت زمان بیشتري از ازدواج یشناختروانحاالت 
شخصیتی، میزان درآمد، پایگاه هايیژگیوکه البته عوامل بسیاري همچون، دهندیماز خود نشان 

,Channing(اجتماعی، داشتن فرزند، داشتن شغل و غیره در بروز این حاالت دخیل هستند-اقتصادي

ابتدایی زندگی، به تدریج ممکن است تصوراتی که از زندگی خود يهاسال. افراد با گذار از مراحل )2018
احساس کنند زندگی ایدآلی را که در ابتدا براي خود داشته بودند را دست نیافتنی بدانند و یا این که

کاسته شود و نسبت به هاآنمتصور شده بودند را ندارند و این موجب شود به مرور از سطح امیدواري 
و بهتري نداشته باشند.ترروشنآینده تصور 
نتایج پذیريیمتعمتواندیمبود که داوطلبغیرتصادفی، و صورتبهدر پژوهش حاضر یريگنمونهروش 

جامعه زنان مختلف را با احتیاط مواجه سازد. نتایج حاصل از این پژوهش مربوط به هاي جمعیتو هاگروهبه 
، کنترل ینچنهم. باید با احتیاط صورت گیردمردان متأهل تعمیم نتایج آن به و در نتیجه .استمتأهل 

پذیريیمتعماز جمله عواملی باشد که تواندیمورود و خروج يهامالكنکردن متغیرهاي مزاحم نداشتن 
نتایج به دست آمده را با محدودیت مواجه کند. با توجه به اهمیت رضایت زوجین از رابطه خاص زناشویی و 

بالینی و غیربالینی يهانمونهموضوع در شودیمنقش آن در رضایت از زندگی مشترك به طور عام، پیشنهاد 
مورد مطالعه قرار گیرد.ايیسهمقااز مردان و زنان به شکل ياجامعهبا 

گیريیجهنت
ازدواج دچار تغییر و يریگشکلگفت که زندگی زوجین در طول زمان و بعد از توانیمدر کل، 

با بزرگسالیاواخرواواسطدرهاازدواجکه انددادهنشان هاپژوهش.شودیمتحوالت متعدد و بسیاري 
تعاملی جدیديالگوهايتوانندیمخودۀافتیسازگار هویتبا. زنانشوندیمرو بهروتحولّیهايچالش

امرایندهند.افزایشازدواجپایانیهايسالزناشوییِروابطدرراعاطفیصمیمیتدهند وگسترشرا
. برخی ازشودیممنجربیشترمدت ازدواجطولباهمسراندربیشترتعاملیرفتارهايبهخودۀنوببه

ارزیابیاز پیشتربخشتیرضارازناشوییروابططول زمان،درهازوجکهانددادهنشانهاپژوهش
که در مراحل کنندیمو بیان اندکردهمطالعات خالف این را گزارش ازدیگربرخیحالی که؛ درکنندیم

و انرژي بیشتر و حمایت بیشتر از جانب هاجانیهابتدایی زندگی زناشویی، زوجین به ویژه زنان به دلیل 
مورددرمقطعیمطالعات. از سوي دیگر، برخیکنندیمرا تجربه يترتیفیکدیگران، زندگی زناشویی با 

کیفیت زندگی در ابعاد مختلفبااليسطوحکهدهدیمنشانمتفاوت،هايازدواجمدت طولبازوجین
لحاظاززیادمدتطولبايهاازدواجبنابراین.استمشهودازدواجپایانیهايسالوازدواجآغازدر

تفاوت دارند.کمطول مدتهايازدواجباکیفی
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سپاسگزاري
نمایم.میاز همه کسانی که امکان انجام این پژوهش را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی 
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