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 دهيچک
 دييد تأاز جمله حوزه سالمت در مطالعات متعددد   يو اجتماع يفرد يآن بر ابعاد مختلف زندگ ريتأثو  يت روابط مثبت خانوادگياهم :نه و هدفيزم

 يها رات دههييمعتقدند تغ يگر برخيد ياز سو. اند د داشتهين تأكيان زوجينه ميز همواره به حسن معاشرت و روابط بهين ينيد يها آموزه. شده است

ان همسران را به دنبدال داشدته   يبرابرطلبانه، گسست در روابط م يها ، اشتغال زنان و نگرشينداريرات ديي، تغاستفاده از رسانهش ير از جمله افزاياخ

ن كه با يزوج ين سوال پاسخ دهد كه سبک زندگين پرداخته و تالش دارد به ايمتأهل يابانتخ يسبک زندگ شناسايي به مقاله اين اساس، اين بر. است

 است؟  يرابطه معنادار دارد، متاثر از چه عوامل ييزناشو يزندگ يداريپا

 در نمونده  0۳36مطلوب، طرح اثر و اندازه كوكران فرمول از استفاده با و بوده تهران شهر متأهل مردان و زنان ،يپيمايش مقطع نيآماري ا جامعه :روش

 . انجام شده است تهران شهر حوزه 01از  يا مرحله چند اي خوشه شيوه گيري به نمونه. است شده گرفته كار به تحليل نهايي و تجزيه

، يتيجنسد  يهدا ، نگدرش ينددار ي، داستفاده از رسانهمتاثر از  يانتخاب يسبک زندگنبوده و  يافته غالبيان همسران يدر م يافراط ييفردگرا :ها افتهي

 . ان كار و خانواده بوده استيبا همسر و تضاد م يهمگون

 يزنددگ  يداريد ش پايافدزا  يدر راسدتا . ده استيز را به چالش كشيمتما يرات معاصر با سبک زندگييان تغيق، رابطه ميتحق يها افتهي :يريگ جهينت

 .لحاظ شود قات حوزه خانوادهيج تحقين و نتاي، الزم است خواست زوجييزناشو
 

 ، همسران،ي، مطالعات مقطعكيفيت زندگيزندگي،  سبک ،يروابط خانوادگ :ها واژه كليد

 

 مقدمه
كاركرد خانواده،  ساختار و به وجود آمده در تغييرات اخير، هاي دهه در

 در زوجين دهد يم نشان شواهد و برخي  پرسش كشيده به را ن نهاديا تداوم

 روابدط  چگونگي در. هستند رو روبه مشكالتي با مند، رضايت ارتباط برقراري

 برخدي نشدان   .خدورد  چشم مدي  به متناقض گاهي و متفاوت نتايج زوجين،

 در شكل روزافزون بهبخشي  و خودتحقق فردي، استقالل بر تأكيد اند، داده

ميدان   در افراطي فردگرايي كه معتقدند ديگر برخي و( 0) است توسعه حال

ت ياهم يز، برخين يداخل يها پژوهش(. 8، 0)ست ني غالبي يافته همسران

خانواده  يگر نابسامانيد يو برخ( 3) يخانوادگ يها د ارزشيخانواده و بازتول

 (. 0، 0)دهند  يرا نشان م يافراط ييو فردگرا

 يدي ا همگرايد  يدي تدوان فردگرا  يكه به كمک آن مد  ياز جمله موضوعات

سدبک  . ن اسدت يمتدأهل  يبانتخا ين زد، سبک زندگين را تخميان زوجيدرم

اسدت   ييهدا  تيف كامل فعالياست كه دربردارنده ط ياز زندگ يبخش يزندگ

 يسدبک زنددگ   (Kalmijn)ن يكالم. دهند يروزمره انجام م يكه افراد در زندگ

 يبا همسر در زنددگ  به اشتراک گذاشته شده يها تين را فعاليدر روابط زوج

 (Joint lifestyle) ترکمشد  يسدبک زنددگ  (. 0)ف كدرده اسدت   يد روزمدره تعر 

و عددم  ( 0)ن فدراهم آورد  يک زوجيارتباط نزد يبرا يتواند مجموعه خوب يم

نشان از وجدود   است كه (Separate lifestyle)ز يمتما يانتخاب آن، سبک زندگ

وجدود   و كدافي  تحقيقدات  وجدود  عددم . ان همسدران دارد يد در م يدي فردگرا

 كه كندمي مطرح را پژوهش ينا اساسي سؤاالت تحقيقات، نتايج در دوگانگي

دارد،  يرابطه منفد  ييزناشو يزندگ يداريز كه با پايمتما زندگي وع سبکيش

  است؟ يثر از چه عواملأزان است؟ و متيبه چه م

، مبادلده،  يشدن، نوساز يجهان يها ين عمدتا با تئوريان زوجيروابط م

كده بده    ن شدده يدي ه كاشدت تب يد و نظري، اقتصاد خانه جد يه فرهنگيسرما

 . ق ارائه خواهد شدينه تحقيشيها اشاره شده و سپس پ اختصار به آن

 زدايدي، جهداني شددن    گيدنز، مدرنيته متأخر را با سنت :تهيمدرن يتئور
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 ها و پيشنهادهاي سياستي چالش: نيهلأسبک زندگي مشترک و متمايز در مت

 82۳/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

(Globalization) يو بازانديشدددي اجتمددداع (Social Reflexivity)  همبسدددته

دان در ها بدا مدر   وي معتقد است، موقعيت زنان و موازنه قدرت آن. داند مي

حال تغيير است و زيستن در عصر اطالعات به معناي افدزايش بازانديشدي   

 يكسان مدرنيته و دين تعامل متاخر، و اوليه مدرنيته در(. 6)اجتماعي است 

 باعد   آن، مرحله نخست در مدرنيته ماهيت از نادرست تفسير .است  نبوده

. شدد  خواهد ديدناپ و يافته دين، كاهش نفوذ كه شد انديشه اين گيري شكل

 ديدن . اسدت  آمدده  پديد هاي ديني گرايش احياي نوعي دوم، مرحله در اما

 و گفتگو به تن كه آن بر باشد، مشروط داشته زيستي هم مدرنيته با تواند مي

 (. ۳)بسپارد  بازانديشي

كندد و   يمد  اجتنداب نده  يپرهز يانسان از رفتارهدا  :(Exchange)مبادله  يتئور

او داشدته   يان را برايا حداقل زيكند كه حداكثر سود و  يمرا انتخاب  يتعامالت

نده از  يز بزرگتدر بدودن هز  يمعتقد است در اوقات فراغت ن (Knowles) ناولز. باشد

 (.2)مشترک است فعاليت نسبت به  يت انفراديل انتخاب فعاليپاداش، دل

، فرهنگدي  هداي  سدرمايه  هدا و  واره بورديو عادت :فرهنگي هسرماي يتئور

 كده  اند اجتماعي تصورات ها، واره عادت. داند يم رفتار كننده هدايت ن راانسا

 (. 2)كند  يم هدايت را آنها انسان فرهنگي هاي سرمايه

اقتصداد،   (New home economic theory): د خان ه ي  اقتصاد جد يتئور

را كداهش   ييش و شدانس انحدالل زناشدو   يژه را افدزا يد و ييه زناشويسرما

 (. 01)دهد  يم

م و يمستق يگذارريتأثها، توان  رسانه :(Cultivation theory) ه كاشتينظر

د گربندر  يد شدناختي از د  ريتدأث . م بر مناسبات انسداني را دارندد  يرمستقيغ

(Gerbner) يزيد بوده و فهم مخاطد،، بدر آن چ    ات رسانهريتأثن يتراز مهم 

 (.00)شود  ش داده مييها نما رسانه يايمبتني است كه در دن

 يان سدبک زنددگ  يد ق به رابطه مينه تحقيشياز پ يحوزه بخشن يدر ا

 يانتخداب  يگر به سبک زندگيو بخش د ييزناشو يزندگ يدارين و پايزوج

فراغدت   ل نشدان داده، يد ه. اندد  آن پرداختده  يهدا  كنندده  نيين و تعيمتأهل

در ياسدنا (. 01)اسدت   ييزناشو يزندگ يداريدر پا ين عامليمشترک زوج

(Snyder) و ارتنر (Orthner) (.03، 08)اند د كردهييتأافته را ين يز اين 

 يبده عوامدل اجتمداع    ين برخيزوج يدر عوامل مرتبط با سبک زندگ

. اند ن و رسانه اشاره داشتهياز جمله د يبه عوامل فرهنگ يو برخ يقتصادا

 ييانددد كدده رابطدده زناشددو نشددان داده (Becker and Lois)س يو لددوئ بكددر

ن يكدالم (. 00)شود  يده مي، ديليتحص يهمگون ن بايتر، در زوج بلندمدت

، ساعات ي، داشتن فرزندان وابسته، همگونيينشان داده، مدت زمان زناشو

 نگسدتون يك(. 0)ن اثدر دارد  يزوجد  يط آن بدر سدبک زنددگ   يو شرا يكار

(Kingstone) و  يين با مدت زمدان زناشدو  يمشترک زوج يها تيرابطه فعال

ش روابط در مراحل اول و آخر و كداهش  ياشكل افز uرابطه  (Miller) لريم

لدر  ينگسدتون و م يك. را نشدان داده اسدت   ييزناشو يانه زندگيروابط در م

ط كددار را مطددرح يط محدديشددرا (Bott)ت ، بدداياجتمدداع يگدداه اقتصدداديپا

و همكدداران،  (Matthews)و يددو همكدداران، مت (Allen) آلددن(. 0)نددد ا كددرده

نشدان   (Lavee & Ben-ari) يآر بدن  و يالو و (Perry-Jenkins)ندز  يجنك يپدر 

ن اثرگدذار  يت با هم بودن زوجد يفيان كار و خانواده، در كياند، تضاد مداده

و ( 0۳)الت و سدن  يصدرآمد، تح رابطه( Dardis)س يدارد(. 06 ،00)است 

ان يد رابطه م ييفسا يدقصا(. 0)اند فرزندان را نشان داده ل نقش دوگانهيه

 فرزندان، سدط  تحصديالت، شدبكه    ازدواج، مدت طولبا  ران يروابط زوج

وگدو در خدانواده    معتقدد اسدت، گفدت    يمنادو ( 02)اجتماعي نشان داده 

و ( 80)و همكداران   ييبابدا ، (81) يلواريخوشفر و ا(. 02)كم است  يرانيا

رابطده   ييزناشدو  يبا سازگار يندارياند، د نشان داده، (88)ف يو س يينكو

 پدور و  ي، نخشد (83) يطالعات جهاندارالشكنقش رسانه در م. معنادار دارد

در . نشدان داده شدده اسدت   ( 6)و عبدالملكي و همكاران ( 80)پور ميابراه

، (80)(Rogers and DeBoer)بدر   يد و راجدرز  متأهدل  زندان  درآمد و اشتغال

را  يج متفداوت ينتا( 8۳) همكاران و و طهماسبي( 86) (Teachman) تيچمن

 . اند گزارش كرده

ن در ابعداد  يزوجد  يهدا  تيد م فعاليديد ر مطالعات مختلدف د دچنانكه 

مشدترک   يهدا  تيد كده فعال  يقرار گرفته است، درحال يمحدود مورد بررس

وگو بدا همسدر،    ان همسران در ابعاد مختلف از جمله گذران زمان؛ گفتيم

ق به آن پرداختده خواهدد   ين تحقيز مطرح بوده كه در اين يكرد مالنهيهز

 يتوان سبک زنددگ  يانجام شده م يها پژوهشها و  يتئوربا توجه به . شد

مشدترک   يهدا  تيد فعالدهنده  ا كاهشي  شيثر از عوامل افزاأن را متيمتأهل

ت، يجنس) ياجتماع ياقتصاد يها يژگيو ريتأثه ين پنج فرضيبنابرا. دانست

مددت زمدان   ) يمرتبط با چرخه زندگ يها لفهؤم؛ (التيسن، درآمد، تحص

بددو ازدواج،   در يهمگدون ) ييزناشدو  يرهدا ي؛ متغ(د؛ داشتن فرزنييزناشو

 يرهدا ي؛ متغ(الت، تفاوت در درآمديحاضر، تفاوت در تحص درحال يهمگون

 يمدرتبط نوسداز   يرهدا يو متغ( تضداد كدار بدا خدانواده    )مرتبط با اشتغال 

ا هدر دو  يد ، تدک درآمدد   استفاده از رسانه، يتيجنس يها ، نگرشينداريد)

ن اساس ين مطرح بوده و بر ايمتأهل يزندگ بر سبک( نيدرآمد بودن زوج

  .ن، آزمون خواهد شديمتأهل يعامل بر ابعاد مختلف سبک زندگ 00

 

 روش

كرت بوده و ياس ليبا ابزار پرسشنامه در مق يمقطع يشيماين پژوهش، پيا

( نفر 086810۳) 0321شهر تهران در سال  متأهلآن، افراد  يجامعه آمار

ندان  يدر سدط  اطم  يريگ نمونه يبراساس خطا حجم نمونه(. 82)اند بوده

ل ي، تعدد يو ضدر  8برابر با  (Design effect) اثر طرحدرصد، با احتساب  20

، متناس، 00/1برابر  باًيتقر) يزش احتمالي، و با احتساب ر80/1 يپاسخ يب

نفر در نظر گرفته  8111( رانيخانواده مركز آمار ا يرين نرخ در آمارگيبا ا

مصداحبه دعدوت    يا زن بدرا يبوده و از هر خانوار مرد  متأهل ها نمونه. شد

 Probability proportional) يا چند مرحله يا ، خوشهيريگ وه نمونهيش. شدند

to size) ل يد ه تحليد پرسشدنامه در تجز  0۳36ت يو در نهاحوزه بوده  01از

متغيرهدا از اعتبدار صدوري     ييايد اعتبدار و پا  براي. به كار گرفته شد يينها
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 فاطمه مديري

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /822

بتني بر داوري و قضاوت متخصصان استفاده شدد و در پايدايي از آلفداي    م

متغيرها بده شدرح    عملياتي و مفهومي تعاريف. كرونباخ استفاده شده است

 :زير است

و مفاهيم ( 0) برگرفته از تعاريف سوبل و كالمين :سبک زندگي متأهلين

در  هاي مشترک با همسر سبک زندگي مشترک، فعاليت، (82، 00)مشابه 

هاي مشترک با همسر در سدط    سط  باال و سبک زندگي متمايز، فعاليت

هاي مشترک با همسر در  ي فعاليت گويه 86بر اين اساس  .باشد پايين، مي

بدا    گويده  6)عامدل ديددار اجتمداعي    0تحليل عامل اكتشافي وارد شدند و 

اي بدا آلفد    گويده  ۳)، گذران زمان خدارج از خانده   ( 232/1آلفاي كرونباخ 

، (202/1با آلفاي كرونباخ   گويه 0)، گذران زمان در خانه (260/1كرونباخ 

كدرد مدالي   و هزينده ( ۳۳1/1با آلفاي كرونباخ   گويه 0)وگو با همسر  گفت

و با استفاده از نقطده  . استخراج شدند( 28۳/1با آلفاي كرونباخ   سه گويه)

 . دو سبک مشترک و متمايز ايجاد شد (Cut point)برش 

؛ (8)(White)برگرفتدده از وايددت  :(Marital happiness) يينش  از زناش  و

دهنده داشتن يدک حدس    معنايي است كه نشان (82)(Locksley)ي الكسل

 . شده است230/1گويه با آلفاي كرونباخ  08نشاط زناشويي با . خوب است

(Xu)گويه برگرفتده از مطالعده زو    0از تركي،  :ش به طالقيگرا
بدا  ( 31) 

 . ساخته شده است 218/1كرونباخ  آلفاي

گويه برگرفتده از   ۳از تركي،  :(Gender Attitudes) يتيجنس يها نگرش

(Spence & Helmreich)مطالعات اسپنس و هلمريچ 
و گليک و فيسک ( 30) 

(Glick& Fiske)(38 ) ساخته شده است 22۳/1با آلفاي كرونباخ . 

كرونبداخ   يبدا آلفدا    هيد گو 0، يبدو ازدواج از ترك يهمگون: با همسر يهمگون

كرونبدداخ  يبددا آلفددا   هيددگو 0، يدداز ترك حددال حاضددر،  يو همگددون 200/1

الت ين در تحصد يتفاوت زوج. ساخته شده است( 0)ن يبرگرفته از كالم۳06/1

 .ده شده استيالت و درآمد زن از مرد سنجيو درآمد از تفاضل تحص

ت زمان زناشويي در مد : (Life cycle)يمرتبط با چرخه زندگ يها مؤلفه

، و داشدتن فرزندد در   (سدال و بيشدتر   81سال،  81كمتر از )سط  اسمي 

 . سط  اسمي است

مركدز آمدار    يسطوح آموزش يبندسط  مطابق با طبقه 00الت در يتحص

ن، متوسدط و  ييها به سه سط  پدا  هيو در آزمون فرض( 33)ده شده يران سنجيا

ها به  هيده شده و در آزمون فرضيسنجسط   0درآمد در . افته استيل يباال تقل

ر يد ز يسن در سه گدروه سدن  . افته استيل ين، متوسط و باال تقلييسه سط  پا

  درخانواده. سال در نظر گرفته شده است 01سال و باالتر از  01تا  30سال،  30

درآمدد هسدتند و در    يزن و مدرد هدر دو دارا   (Dual-income family)دو درآمد 

 . فقط مردان درآمد دارند (Single-incom family) دخانواده تک درآم

( 30) (Kopelman) برگرفته از كاپلمنگويه  6از تركي،  :تضاد كار با خانه

 . ساخته شده است 282/1با آلفاي كرونباخ 

روز پرسيده  ساعات مصرف اينترنت و ماهواره در شبانه :استفاده از رسانه

 002/1ه از رسانه با آلفداي كرونبداخ   شده و از تركي، اين دو گويه، استفاد

 . ساخته شده است

هداي فدرد را    داشتن اهتمام ديني به نحوي كه نگرش و كدنش  :ينداريد

 6از تركيد،  ( 36) (Huber)مطالعه هوبر و هوبر براساس (. 30)متأثر سازد 

 . ساخته شده است 283/1آلفاي كرونباخ گويه با 

 

 توصيفي هاي يافته
. درصد زن بودند 0/00درصد مرد و  6/02ت آمده نمونه بدس 0۳36از 

تا  01درصد  36سال،  01درصد از مردان متأهل در دامنه سني زير  3/32

درصدد از   0/02همچندين  . سال و باالتر بودند 00درصد  ۳/80سال و  00

 6/06سال و  00تا  01درصد  30سال،  01زنان متأهل در دامنه سني زير 

دهد،  مي  تركي، جنسي و سني نمونه نشان. اند دهسال و باالتر بو 00درصد 

هداي متغيدر سدبک     توزيع گويه 0نمودار . معرف جامعه آماري است  نمونه

 .دهد زندگي متأهلين را نشان مي

 

 
 متأهلين يانتخاب يسبک زندگ -1نمودار 
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 ها و پيشنهادهاي سياستي چالش: نيهلأسبک زندگي مشترک و متمايز در مت

 822/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

شدهر تهدران،    دهد، انتخداب غالد، افدراد متأهدل در    ينشان م 0نمودار 

افتده  يان همسدران،  يد در م يافراطد  ييمشترک است و فردگرا يسبک زندگ

كسدان نبدوده   يمشترک در ابعاد مختلف  يها تين فعاليهمچن. ستين يغالب

ن يو كمتدر  يكدرد مدال  نهيز در گذران زمان در خانه و هزين تمايشتريب. است

 يک زنددگ رابطده سدب  . ز در گذران زمان در خارج از خانده بدوده اسدت   يتما

اعدداد  )آورده شدده اسدت    0در جددول   ييزناشو يزندگ يدارين با پايمتأهل

ر در سدتون  يمقداد . ز درصدد هسدتند  يمشترک و متما يهامندرج در ستون

ر و عالمدت سدتاره   يد دو متغ يدهندده مقددار همبسدتگ    نشدان  يآزمون آمار

  (.دهد يمعنادار بودن را نشان م

با نشداط   متأهلين يعاد سبک زندگم تمام ابينيبيم 0چنانكه در جدول 

 يكده سدبک زنددگ    يكسدان . ش به طالق رابطه معنادار دارديو گرا ييزناشو

تدر و  نييپدا  يينشداط زناشدو   يكنند، در سط  معناداريز را انتخاب ميمتما

 يک سدبک زنددگ  يلجست ج برازش مدل ينتا. دارند يشتريش به طالق بيگرا

  .مينيب يم 8جدولن را در يب شيپ يرهايبا استفاده از متغ متأهلين
 

 ييزناشو يزندگ يداريبا پا متأهلين يسبک زندگ يهمبستگ -1جدول 

 
 

 نيب شيپ يرهايبا استفاده از متغ متأهلين يک سبک زندگيلجست ج برازش مدلينتا -2جدول 

  نيمتاهل يسبک زندگ

  يدار اجتماعيد ارج از خانهگذران زمان خ گذران زمان داخل خانه وگو با همسر گفت يكرد مال نهيهز
 

 ( زن: مرجع)ت يجنس مرد -820/1 ٭-2۳0/1 ٭-602/1 -016/1 -020/1

 سن فرزندان بزرگسال سال 31كمتر از  012/1 -001/1 068/1 -010/1 -1۳8/1

 31-01 081/1 -018/1 -121/1 -003/1 -102/1 (سال 00باالتر از :مرجع)

 پلمير ديز 000/1 306/1 -801/1 031/1 820/1
 (پلميباالتر از د: مرجع)الت يتحص

 پلميو د يدانشگاه شيپ 883/1 860/1 -1۳0/1 026/1 830/1

 8801كمتر از  326/1 02۳/1 ٭-136/0 -000/1 008/1
 (3۳01باالتر از : مرجع)درآمد 

 8801-3۳01 -103/1 082/1 ٭-210/1 ٭-038/1 112/1

 ( يستت: مرجع) يتينگرش جنس برابرطلبانه  ٭-3۳0/0 ٭-082/8 ٭-822/0 ٭-۳02/1 ٭-601/1

 ينينابيب -000/1 ٭-068/1 -33۳/1 -323/1 103/1

 نييپا ٭220/1 ٭202/1 ٭062/0 ٭322/0 8۳1/1
 (باال: مرجع) ينداريد

 متوسط ٭201/1 008/1 ٭088/0 ٭022/0 080/1

 (باال: مرجع) استفاده از رسانه نييپا ٭602/0 ٭023/0 ٭002/0 ٭203/1 -02۳/1

 متوسط ٭230/1 ٭312/0 02۳/1 -112/1 -100/1

 نييپا ٭۳16/1 ٭021/1 ٭602/1 0۳6/1 081/1
 (باال: مرجع)بدو ازدواج  يهمگون

 متوسط ٭613/1 ٭181/0 ٭۳23/1 3۳0/1 320/1

 (باال: مرجع)حال حاضر  يهمگون نييپا ٭660/1 ٭0۳8/0 ٭۳00/1 ٭۳00/1 ٭118/0

 متوسط 0۳1/1 ٭000/1 300/1 -016/1 ٭010/1

 (دارد: مرجع)داشتن فرزند  822/1 123/1 -330/1 ٭-082/1 ٭000/1

 (سال 81ش از يب: مرجع) ييمدت زمان زناشو 000/1 ٭636/1 321/1 ٭622/1 062/1

 (شتريمرد ب: مرجع)الت يتفاوت تحص 112/1 -80۳/1 830/1 132/1 -066/1

 (شتريمرد ب: مرجع)مد تفاوت درآ 313/1 320/1 -031/1 1۳6/1 ٭-080/1

 (هر دو درآمد: مرجع)تک درآمد -1۳0/1 022/1 -020/1 82۳/1 ٭۳00/1

 (باال: مرجع)تضاد كار و خانواده  ٭-216/1 ٭-101/0 -106/1 80۳/1 ٭-000/1

 constant ٭-186/8 ٭-082/0 -602/1 -۳28/1 -۳00/1

006/0 8۳1/0 062/08 202/02 160/2 Chi-Square 

Hosmer and Lemeshow test 2 2 2 2 2 يدرجه آزاد 

212/1 ۳82/1 030/1 100/1 08۳/1 p مقدار 

022/1 066/1 882/1 026/1 3۳3/1 Nagelkerke R Square 
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 فاطمه مديري

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /821

 يرهدا يمتغ ريتدأث دهد، در ابعداد مختلدف،    ينشان م 8چنانكه جدول 

با همسر و تضاد  ي، همگونيتيجنس يها، نگرشينداري، داستفاده از رسانه

ت يد افدراد از اهم  ياجتمداع  ياقتصداد  يهايژگيو خانه باالتر بوده و و كار

تر و نييپا ينداريتر، ديسنت يتينگرش جنس. برخوردار بوده است يكمتر

با در يز در سط  معنادار و تقريمتما يكمتر با سبک زندگ استفاده از رسانه

 . تمام ابعاد همراه است

 

 يريگ جهيبحث و نت
ن يان زوجينه مياره به حسن معاشرت و روابط بههمو ينيد يها آموزه

ن موضوع متعددد اشداره شدده    يم به ايدر قرآن كر. د داشته استيتأك

تدرين شديوه    با همسرتان به بهترين و پسنديده: نكهياز جمله ا. است

ن اسدت كده   يد خددا ا  يهدا  ؛ از نشدانه (02ه يد نساء آ)معاشرت كنيد 

ان يد و ميريشان آرامش گيام كه در كنار يتان قرار داديبرا يهمسران

؛ زن و شدوهر لبداس   (80ه يروم آ)م يو محبت قرار داد يشما مهربان

داريد و يا به نيكي  نگه يكيزنانتان را به ن(. 02۳ه يبقره، آ)كديگرند ي

( ص)پيدامبر (. 830بقدره آيده   )رها كنيد و مبادا به آنها ستم كنيدد  

رد را با خانواده است كه بهترين برخو يفرمودند كه بهترين شما كس

 (.3۳)ام هستم  خود داشته باشد و من بهترين شما نسبت به خانواده

ان همسران يمعتقدند در عصر حاضر گسست در روابط م محققان ياما برخ

ق بده  يد ن تحقيد در ا. دارد ير صعوديدر خانواده س ييجاد شده و فردگرايا

وان سدبک  روزمره بدا عند   يمشترک با همسر در زندگ يها تيفعال يبررس

  :ق نشان دادين تحقيج اينتا. مين پرداختيمتأهل يزندگ

 مشدترک   يدر ابعاد مختلف سبک زنددگ  متأهلت افراد يانتخاب اكثر

 يعيافتده شدا  يان همسدران  يم يين در جامعه ما فردگراياست و بنابرا

و  يافراط يها دگاهيها و د يشيكژاند ياريافته ما را از بسين يا. ستين

هدا و   يوع نابسدامان يبدرآورد شد  . كند يخانواده دور م در مورد يطيتفر

برخوردار  ييت بااليمدار ما از اهم خانواده در جامعه خانواده يها ،يآس

 يالمان از دغدغه فروپاشد يد خيبا يافته، از طرفين يبا توجه به ا. است

 ييم كه شناسدا يگر توجه داشته باشيخانواده آسوده باشد و از طرف د

 . برخوردار است ييت بااليز از اهميمتما ير سبک زندگعوامل اثرگذار ب

 را بده   متأهدل مشترک، افراد  يها تيان حاصل از فعاليند سود و زيبرآ

روزمدره سدوق    يمتفداوت در ابعداد مختلدف زنددگ     يها انتخاب سبک

در گذران زمان خارج از خانه در جامعه ما  يياگر چه فردگرا. دهد يم

ز در گذران زمان در خانده  يمتما يندگاما سبک ز ؛ستين يافته غالبي

افتده  يش يافدزا  يدار اجتماعينسبت به گذران زمان خارج از خانه و د

 يانگر وجود رفتار متفاوت در حوزه خصوصيتواند ب يافته مين يا. است

 ياجتماع ين معنا كه از آنجا كه نظارت و فشارهايبه ا. باشد يو عموم

شتر است، ممكن يو در گذران زمان خارج از خانه ب يدار اجتماعيدر د

ن ممكن است يهمچن. افراد به اجبار به آن رو آورده باشند ياست برخ

زنان در خانه  هعمدطور  بهن موضوع باشد كه يدهنده اافته نشانين يا

و امور منزل مشغول هستند و مشاركت مدردان در امدور    يداربه خانه

 . ستياد نيز يليخانه خ

 ييزناشو يزندگ يداريمرتبط با پا يها مؤلفهبا  متأهلين يک زندگسب 

 يسدبک زنددگ  . دارد يهمبسدتگ ( ش به طالقيو گرا يينشاط زناشو)

ش به طالق رابطده  يم و با گرايرابطه مستق يين با نشاط زناشويمتأهل

 يينكده نشداط زناشدو   يا يتوانندد بدرا   ين افراد ميبنابرا. معكوس دارد

مشترک با همسر را گسترش  يها تيدامنه فعال داشته باشند يشتريب

نده  يتوانند بدا آمدوزش آن، زم   ين كارشناسان خانواده ميهمچن. دهند

ر ين مسد يد ز در ايد ما نيخانواده را فدراهم كنندد و صددا و سد     يداريپا

 . تواند كمک كننده باشد يم

 دارد يمنف ريتأثمشترک  يبر سبک زندگ يسنت يتيجنس يها نگرش .

و  يدار د به امر خانهين بوده كه زنان فقط بايعتقاد بر اا يبه شكل سنت

و  ياسيت و پرورش فرزندان بپردازند و مردان امور سيو ترب يفرزندآور

هدر  ن مقاله نشان داده كده  يافته اي. را بر عهده داشته باشند ياجتماع

ان يد شدتر باشدد فاصدله م   يدر افدراد ب  يسنت يتيجنس يها چه نگرش

 . شتر استين بيزوج

 از جمله داشدتن فرزندد و مددت زمدان      يمرتبط با چرخه زندگ يها ؤلفهم

مشدترک بدا همسدر دارندد و      يهدا  تين فعالييدر تب يسهم اندك ييزناشو

 . نشده است دييتأبه وجود فرزندان  يين نسبت دادن مشكالت زناشويبنابرا

 شتر باشد، يب ييزناشو يبا همسر بدو ازدواج و در زندگ يهر چه همگون

افتده لدزوم   ين يد ا. كمتر خواهد بدود  متأهلينز در يمتما يدگسبک زن

ن تشابه ياگر زوج. دهد يدر ازدواج را نشان م يهمسرتوجه به همسان

در بددو ازدواج داشدته    ياقتصداد  ياجتماع يبه لحاظ فرهنگ يشتريب

بدست آورند و تفاوت  ييزناشو يدر طول زندگ يشتريباشند، سازش ب

مشدترک   يهدا  تيد داشدته باشدند فعال   الت و درآمديدر تحص يكمتر

شتر يخانواده ب يدارينه پاين زميبا هم خواهند داشت و بنابرا يشتريب

، تفداوت در  يو درآمدد  يليتحصد  يها ان تفاوتيدر م. شود يفراهم م

ش از يپد  يآموزشد  يها وجود دوره. دارد يتر كننده نييدرآمد نقش تع

 ييزناشددو يدگن در طددول زندديازدواج و در آسددتانه ازدواج و همچندد

ن يد ما در ايصددا و سد  . را به دنبال داشته باشد يتواند تبعات مثبت يم

 . ار كمک كننده باشديتواند بس يحوزه م

 در  اًبد يز تقريمتما يتر باشد، سبک زندگنييپا ينداريدزان يهر چه م

بده   يند ين داافته، متخصصين يا يريكارگ با به. شتر استيتمام ابعاد ب

 ييزناشدو  يزندگ يداريو پا ينداريد ياد را به سوتوانند افريم يخوب

 . ، كننديترغ

 اًبيز در سط  معنادار و تقريمتما يزندگتر رسانه با سبک  نييمصرف پا 

خدانواده و   يبدا فروپاشد   اسدتفاده از رسدانه  . در تمام ابعاد همراه است

د يد ن الزم است ديست و بنابرايهمراه نهميشه ضدخانواده  يها ارزش
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 ها و پيشنهادهاي سياستي چالش: نيهلأسبک زندگي مشترک و متمايز در مت

 820/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

آن بهدره   يايد افتده و از مزا يرسانه كاهش استفاده از به نسبت  يمنف

 . برده شود يشتريب

 با همسر و  ي، همگونيتيجنس يها، نگرشينداري، داستفاده از رسانه

 متأهلين ين سبک زندگييدر تبرها ير متغيش از سايتضادكار و خانه ب

 يو مرتبط با چرخه زنددگ  ياجتماع ياقتصاد يها مؤلفهسهم دارند و 

 .دارند ياندكسهم 

ر ارائه يبه شرح ز ييو اجرا ياستيس يشنهادهايق پيتحق يها افتهيبراساس 

 :شود يم

 و  يزان اجتمداع يد ر به برنامه يرانيت خانواده ايواقع بارهدر يرساناطالع

 ياز طرفدد يراندديات خددانواده ايددبددا احاطدده بددر واقع: گددذاران اسددتيس

گدر بدا توجده بده     يابد و از طرف دي يش از حد كاهش ميب يها دغدغه

ج يشدود نتدا   يشنهاد ميپ. شود ينه اتخاذ مياست بهيعوامل اثرگذار، س

ن يا. مرتبط ارسال شود يها و نهادها حوزه خانواده به ارگان يها طرح

ت روابدط  يد ت و كميد فيدر ك يتيجنسد  يها ام داده شود كه نگرشيپ

 يها رات دههييكنند و با توجه به تغ يفا ميا ين نقش مهميان زوجيم

رفته شده و آموزش داده ين پذيان زوجيم ير الزم است روابط افقياخ

 يليتحص يجاد شود كه ارتقاينان خاطر ايد اطميگر باياز طرف د. شود

ن يخانواده منجر نخواهد شد و زنان از ا يها ،يزنان به آس يو اقتصاد

الزم . برندد  يبهره م ييزناشو يانسجام خانواده و زندگ يارتقا در راستا

رد تا يتر قرار گ قيحوزه خانواده مورد مطالعه دق يها ،يوع آسيت شاس

 ياجتمداع  يهدا  يزيد ر شود و برنامده  ييبهتر شناسا يات اجتماعيواقع

 . رديبراساس آن صورت گ

 تا  ييالت ابتداياز دوران تحص يآموزش به افراد در مراحل مختلف زندگ

دواج و آموزش ش از ازدواج، آموزش ضمن ازيرستان، آموزش پيان دبيپا

 يدرسد  هداي  باشود در كت يشنهاد ميپ. است ييزناشو يدر طول زندگ

ن حوزه تنها بده  يآموزش در ا. نه با همسر گنجانده شوديوه ارتباط بهيش

ابندد  ي يد آگداه يد ز بايبلكه افراد مجرد ن ؛ابدي ياختصاص نم متأهلافراد 

-انهمسد . توجده داشدته باشدند    يد به چه نكدات يبا ينيكه در همسرگز

ت مشدترک را بده حدداقل رسدانده و     يفعال يها نهيتواند هز يم يهمسر

اثرات سدازش و  . داشته باشد يخانواده را در پ يداريو پا يينشاط زناشو

 . د آموزش داده شوديمشترک با يتوافق دوجانبه در زندگ

 افدراد بدا    ياجتماع يت اقتصاديق نشان داد بهتر شدن موقعين تحقيا

ن يد كنندده ا  دييتأ. مشترک با همسر همراه است يها تيش فعاليافزا

 ياجتماع ياقتصاد يم ناامنيدياست كه در آن د يگريج، مطالعه دينتا

الزم (. 0)باشدد   يم يمدرن خانوادگپست يها ش ارزشيدر افزا يعامل

فراهم شود تدا   يا نهيزم ياست در حوزه اشتغال و اصالح ساختار شغل

امرار معاش مناس، داشته باشند و  يافراد بتوانند با ساعات كار منطق

ساعات . وقت خود را در خانواده و در كنار افراد خانواده بگذرانند يمابق

ان هفته ي، كار در پايكار فت مختلف، ش،ي، كار در چند شيكار طوالن

. مشترک بدا همسدرگردد   يها تيدر جهت كاهش فعال يتواند عامل يم

 يزنان ضرور يص توانمندساززنان و مردان و به طور خا يتوانمندساز

ط يشدرا  ياجتمداع  يت اقتصداد يد شان بدا بهبدود موقع  ياست چرا كه ا

 .كنند يمشترک با همسر را فراهم م يها تيش فعاليافزا

 ديد برابرطلباندده هراسدديددجد يهددا د از بددروز و بسددط نگددرش يددنبا .

ر انسدجام خدانواده و   يرات را در مسد ييد ن تغيد ان ايرانيا ييگرا خانواده

 يهدا  اند و گسترش نگدرش  مشترک به كار گرفته يها تيالش فعيافزا

 .انسجام خانواده بدنبال نخواهد داشت يبرا يبيبرابرطلبانه آس

 جاد ينه ايباالتر، زم ياجتماع يت اقتصاديزنان جامعه ما با كس، موقع

 يد از ارتقاين بايبنابرا. اند مشترک با همسر را فراهم كرده يها تيفعال

و استحكام  يداريم راه پايت شود و بدانينان حماز ياجتماع ياقتصاد

 .ستيدار ن ها تنها بازگشت به سنت زن خانه خانواده

 مشدترک   يها تيزنان از فعال: يو نسل يتيجنس يها توجه به تفاوت

تواندد   يكه م ييها از راه يكين يشوند و بنابرا يبا همسر خرسندتر م

ش يكننده باشدد افدزا   شان كمکيباالتر در ا ييجاد نشاط زناشويدر ا

تر شناخته  جوان يها د نسلين بايهمچن. مشترک است يها تيفعال

شان كده در جهدت انسدجام خدانواده هسدت      يا يها شوند و خواست

تدر از   يجدد  يها شان واكنشينصورت اير ايابد چرا كه در غيتحقق 

 ريتدأث دن ير كشد يتصود در بهيها با رسانه(. 32)دهند  يخود نشان م

 يهددا ان تفدداوتيدد، بيمشددترک در انسددجام خددانوادگ يهددا تيددفعال

اشدتغال   يريكدارگ  هن حوزه، اقدام زنان در بيدر ا يو نسل يتيجنس

شدنهاد  يپ. كننده باشند مشترک، كمک يها تيش فعاليدرجهت افزا

و  يتيجنسد  يهدا  ت نگرشيو اهم يهمسرت همسانيشود اهم يم

و  ياجتمداع  يهدا  در دروس و در برنامده  ييآن بر روابط زناشو ريتأث

شدده در  از پيش تعيدين  يهاالزام .ها گنجانده شود رسانه يخانوادگ

اي كن شدن هست و ازدواج به صدورت رابطده   جوامع در حال ريشه

تواندد رابطده صدميمي و    يدر آمده كه دليل پيدايش و ادامه آن مد 

 يهدا ها در تدرويج ارزش در اين ميان، رسانه. عاطفي با همسر باشد

توانندد نقدش   يشكل دادن به نگرش و رفتار زوجين مد و  يخانوادگ

 .مهمي را ايفا كنند

  در  يسدنت  يتيجنسد  يهدا  د بدانند كه وجدود نگدرش  يبا متأهلافراد

 يها مشترک رابطه معكوس دارد و بسط نگرش يها تيخانواده با فعال

ن يزوج. انسجام خانواده بدنبال نخواهد داشت يبرا يبيبرابرطلبانه آس

داشته باشند  يا شدهکيكمتر تفك يتيجنس  هر چه نگرشد بدانند يبا

 ييشتر خواهد شد و نشاط زناشويان آنها در ابعاد مختلف بياشتراک م

 . ش خواهد داشتيافزا

 بدا گسسدت روابدط     اسدتفاده از رسدانه  و  ينداري، ديبرخالف تصور برخ

 يگدذار  اسدت يافتده در س ين يد از ا. ان همسران ارتباط معنادار نددارد يم

د بده افدراد   يد با. نه برديتوان بهره به يم ياسالم يرانيبر فرهنگ ا يمبتن
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 فاطمه مديري
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در  ييزناشدو  يزنددگ  يداريد شود كه اشتراک با همسر و پا يرسان اطالع

 ريتدأث ن با توجه به يهمچن. ر استيپذ شتر امكانيب ينيد يها ه آموزهيسا

 اًيد ثان. هراس داشت استفاده از رسانهد از ينبا اوالً يرسانه بر سبک زندگ

تواندد در   ي، مد كندفا يا ين نهاد رسالت خود را به درستيكه ا يدر صورت

 . داشته باشد يثرؤنقش م يت روابط خانوادگيتقو يراستا

 ر و تشکريتقد
 و جامع مديريت و مطالعات مؤسسه مصوب طرح از مستخرج مقاله نيا

 هاي كننده تعيين و متأهلين زندگي عنوان سبک با كشور جمعيت تخصصي

 امور زنان معاونت مالي حمايت با كه باشد مي( تهران شهر: مطالعه مورد)آن 

 .است شده اجرا جمهوري رياست خانواده و
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Abstract 
Background: The importance of positive family relationships and its impact on various aspects of social life, 

including health, have been stressed in several studies. Religious teachings have always emphasized companionship 

and optimal relations between couples. This study examines married lifestyles and its determinants and seek to 

determine the factors affecting their lifestyle.  

Methods: A cross-sectional survey of married men and women in Tehran was done. We selected 1736 samples by 

multi-stage cluster sampling from 50 districts and the data were analyzed. 

Results: Extreme individualism was not prevalent among spouses. Selective lifestyles were affected by mass media, 

religion, gender, and attitudes of the spouse leading to conflict between work and family.  

Conclusion: Findings of this study, have challenged the relationship between contemporary changes and a separate 

lifestyles. In order to increase the stability of marital life, it is necessary to explain family policies and  consideration 

of individual intimate needs of married couples. 
 
Keywords: Cross-Sectional Studies, Family Relations, Life Style, Spouses, Policy, Quality of Life 
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