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بررسی عوامل اثرگذار بر سبک زندگی متأهلين در شهر تهران
فاطمه مدیری
( تاریخ دریافت1395 /6 /1 :
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تاریخ پذیرش)1395 /10 /11 :

چکيده
رابطه فعالیتهای اشتراکی با همسر با پایداری زندگی زناشویی در مطالعات متعدد آزمون و تأیید شده
است .بر این اساس ،این مقاله به شناسایی عوامل اثرگذار بر فعالیتهای اشتراکی با همسر در ابعااد
مختلف با عنوان سبک زندگی متأهلین پرداخته است .جامعهی آماری پیمایش ،زنان و مردان متأهل
شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران و اثر طرح مطلوب 1736 ،نمونه در تجزیه و تحلیل
نهایی به کار گرفته شده است .شیوهی نمونهگیری ،خوشهای چند مرحلهای بوده و نمونهها با توجه به
جمعیت متأهلین هر منطقه و هر حوزه از  50حوزه شهر تهران انتخاب شدهاند .ابزار مورد استفاده
پرسشنامه بوده و از تحلیل عامل اکتشافی و رگرسیون چند متغیره در تحلیل دادهها استفاده شده است.
در تحلیل عامل اکتشافی  5عامل از فعالیتهای اشتراکی با همسر استخراج شده و پنج فرضیهی اصلی
تأثیر ویژگیهای اقتصادی اجتماعی ،مؤلفههای مرتبط باا چرخاه زنادگی ،نگارشهاای جنسایتی،
متغیرهای زناشویی و تضاد کار با خانواده بر این ابعاد آزمون شدهاند .نتایج نشان می دهد :فعالیتهای
اشتراکی در مردان ،افراد تحصیلکرده ،افراد با نگرشهای جنسیتی برابرطلبانه ،افراد همگونتر با همسر،
بیشتر مشاهده می شود .نگرشهای جنسیتی و همگونی با همسر بر سبک زندگی متأهلین اثرگذاری
بیشتری داشته و تأثیر مؤلفه های مرتبط با چرخه زندگی اندک است .درآمد ،تفاوت در درآمد ،تضاد
کار با خانواده و مدت زمان زناشویی ،نقش دوگانهای در ابعاد مختلف سبک زندگی متأهلین دارند.
این متغیرها ،بیشترین توان تبیین را در دیدار اجتماعی (  29 /5درصد) و کمترین توان تبیین را در هزینه
کرد مالی (  10 /3درصد) دارد .فعالیتهای اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف یکسان نبوده و عوامل
اثرگذار و شدت تأثیر آن ها نیز در ابعاد مختلف متفاوت است .نتایج تحقیق تأیید کنندهی تئوریهای
مبادله ،سرمایه فرهنگی بوردیو و تئوریهای اقتصاد خانهی جدید میباشد.
واژگان کليدی :سبک زندگی متأهلین ،فعالیت هاای اشاتراکی باا همسار ،گاذران زماان اشاتراکی،
نگرشهای جنسیتی ،همگونی.

 - 1این مقاله مستخرج از طرح مصوب مؤسسه مطالعات و مدیریت جاامع و تخصصای جمعیات کشاور باا عناوان
سبک زندگی متأهلین و تعیین کنندههای آن (مورد مطالعه :شهر تهران) میباشد کاه باا حمایات ماالی معاونات اماور
زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال  1394اجرا شده است.
 استادیار گروه مطالعاات خاانواده ،ازدواج و طاالق ،مؤسساه مطالعاات و مادیریت جاامع و تخصصای جمعیات
کشورfateme.modiri@psri.ac.ir ،
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مقدمه
در پی تغییرات اقتصادی اجتماعی دهههای اخیر ،خانواده نیز تغییراتی در ساختار ،کارکرد و ابعاد
مختلف خود تجربه کرده است که طیف وسیعی از آرا متخصصین و آیندهنگریشان از ثبات و
پایداری تا اضمحالل و فروپاشی خانواده را موجب شده است .در زمینهی تغییرات به وجود آمده
که احتمال فردگرایی افراطی در خانواده را مطرح نموده و تداوم و پایداری خانواده را به پرسش
کشیده اند ،رصد وضعیت خانواده ،بررسی کمیت و کیفیت روابط زوجین و همچنین شناسایی
عوامل اثرگذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اگرچه با ظهور خانواده هستهای امکان ظهور و تجلی صمیمیت و روابط نزدیک میان همسران
فراهمتر شده و هرچه از عمر خانواده هستهای میگذرد ،اهمیت این روابط بیشتر میشود ،اما در
عصر حاضر برخی شواهد نشان میدهد زوجین در برقراری ارتباط مؤثر و رضایتمند با مشکالت و
ناهماهنگیهایی روبه رو بوده و گسست در روابط میان همسران سیر صعودی دارد .زمانیکاه
کارکردهای خانواده از قبیل کارکردهای زیستی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی آسیب ببیند ،اعضای آن
به تدریج احساس رضایتمندی خود را از دست میدهند و کاهش تدریجی رضایتمندی نیز،
موجب گسست عاطفی شده ،همگرایی روابط در زوجین جای خود را به واگرایی میدهد و
درنهایت ممکن است به واقعهی حقوقی طالق منجر شود و اگر به طالق نیز نینجامد ،فضایی آکنده
از دلسردی ،تأثیرات نامطلوب جسمی و روانی خود را بر همهی اعضای خانواده خواهد گذاشت.
در چگونگی روابط زوجین ،نتایج متفاوت و گااهی متنااقض در پاژوهشهاا باه چشام
می خورد .برخی پژوهش ها نشان می دهند تأکید بر استقالل فردی ،حفس حاریم خصوصای و
خودتحقق بخشی د ر روابط زوجین به شکل روزافزون در حال توساعه اسات(کالمین 2001 ،1
 640:به نقل از باال  ،2مادسان  ،3ساولیوان  ،4ساوئیدلر  ،5تیپاتن  1985 6؛ بلومساتین  7و شاوارتز
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 1983؛ بومپس  1990 1؛ لستهاق 2و میکرز  )1986 3و برخی دیگر نشان می دهند کاه فردگرایای
افراطی در روابط میان همسران یافته غالبی نیست(کالمین 639 :2001 ،؛ وایت .)1983 4
پژوهشهای داخلی نیز این دوگانگی را در خانواده ایرانی نشان می دهند .برخی بر اهمیت
خانواده و بازتولید ارزشهای خانوادگی تأکید میکنند (آزادارمکی و همکاران )80 :1389 ،و برخی
دیگر بروز درجاتی از فردگرایی افراطی ر ا نشان می دهند(مدیری و همکاران 1394 ،؛ آزادارمکی و
همکاران :1390 ،گرمارودی 1388 ،؛ سلیمی نیا 1384 ،؛ محمد 2008 ،؛ مهدوی.)2008 ،
از جمله موضوعاتی که به کمک آن میتوان فردگرایی یا همگرایی در میان زوجین را تخمین
زد ،سبک زندگی افراد در زندگی روزمره است .کالمین ( بر اساس تعریف سوبل  5از سبک زندگی)
مفهوم سبک زندگی در روابط زوجین را مطرح کرده و آن را فعالیتهای به اشتراک گذاشته شده

6

(اشتراکی) زوجین در زندگی روزمره میداند (کالمین  .)2001 ،7سبک زندگی در بردارندهی طیف
کامل فعالیتهایی است که در زندگی روزمره انجام میشود و در روابط میان زوجین ،از جمله
راههایی که ایشان میتوانند رابطه خود را بر اساس آن تعریف کنند شیوه ای است که در زندگی
روزمره خود ترتیب می دهند و آن اشتراک یا تمایز با همسر در فعالیتهای زندگی روزمره است که
سبک زندگی اشتراکی یا متمایز را به وجود میآورد.
رابطااه ی میااان ابعاااد مختلااف ساابک زناادگی اشااتراکی زوجااین بااا پایااداری ازدواج و
رضایت زناشویی ،مکرر آزمون وتأیید شاده باوده اسات .انتخااب سابک زنادگی اشاتراکی
می تواند مجموعه خوبی بارای ارتبااط نزدیاک زوجاین فاراهم آورده (کاالمین641 :2001 ،
به نقل از بوت  8و همکاران 1984،؛ هیال  1988،9؛ کایم و اساتیف  1991،10؛ تکسالی  1980 ،11؛
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مک هال و هاساتن  1985،1؛ ریسامن 2و همکااران؛ 1993؛ روگارز و آمااتو  1997،3؛ سیمسان و
انگلند  ) 1981،4و عدم انتخاب آن ،نشان از وجود فردگرایی در میان همسران دارد.
پژوهش پیرامون روابط میان زوجین از اهمیت ویژهای برخوردار است .عجین بودن جامعه ایرانی
با خانواده ایرانی ،همهگیر بودن خانواده در ایران ،وجود دیدگاههای مبتنی بر تحقیقات جوامع دیگر و
وجود دیدگاههای افراطی و تفریطی در حوزه خانواده لزوم بررسی ابعاد مختلف خانواده را نشان
می دهد .همچنین ارتباط مؤثر اعضا در خانواده ،در شکلگیری رو ابط دیگر اعضای خانواده و
شکل گیری نظام اجتماعی نقش بسزایی داشته و پیامدهای مثبت و منفی جمعیتی و اجتماعی را به
دنبال دارد .بنابراین سالمت ،پویایی و کارکرد مثبت جامعه در گرو ارتباط مؤثر زوجین بوده و
فردگرایی در روابط آنها میتواند موجبات سستی و ناپایداری خا نواده و نظام اجتماعی را فراهم
آورد .مضاف بر آن ،در تحقیقات عمدتاً ازدواج و طالق ،بیش از کم و کیف روابط همسران مورد
توجه بوده و جای آن دارد که روابط و پیوندها در خانواده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
همچنین نتایج این گونه تحقیقات میتواند راهکارهایی در پایاداری زناشاویی ارائاه داده و در
سیاستگذاریهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ای را فراهم میآورد تا از طریق فهم
واقعیتهای اجتماعی ،راه بر قضاوتهای عجوتنه و نادرست بسته شود .آگاهی از واقعیتهای
اجتماعی در این حوزه ،راه را بر پیامدهای منفی وقوع آن بسته و پیش بینیهای افراطی را محدود
میکند ،و دغدغههای عامه مردم و مسئولین و برنامه ریزان اجتماعی را تعدیل بخشیده و نظرات
افراطی را هدایت می کند .در تحقیقات گذشته ،خانواده از این دید مورد بررسی قرار نگرفته و در
صورت انجام تحقیق ،نمایی از روابط زوجین به دست خواهد آمد .همچنین شناخت و معرفی
عوامل اثرگذار بر سبک زندگی متأهلین میتواند راهنمایی برای زوجین ،محققین و برنامهریزان باشد.
چنانکه گفته شد سبک زندگی متأهلین در این تحقیق ،برگرفته از تعریف کالمین است و با
فعالیت های اشتراکی با همسر در زندگی روزمره در ا بعاد مختلف تعریف شده که یک سر این
طیف سبک زندگی اشتراکی و سر دیگر آن سبک زندگی متمایز را نشان می دهد .فر

ما این
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است که فعالیت اشتراکی با فراهم کردن کنش متقابل زناشاویی لاذتبخاش ،شاانس زنادگی
زناشویی پایدار را فراهم می کند .عدم وجود تحقیقات کافی در روابط میان زوجاین و وجاود
دوگانگی در نتایج تحقیقات ،سؤال اساسی این پژوهش را مطرح میکند که علیرغم مطالعات
فراوان که نشان از پیامدهای مثبت اجتماعی ،اقتصادی ،جمعیتی و روانای در انتخااب سابک
زندگی اشتراکی دارد ،چرا برخی افراد کنشهای متمایز را بار کانشهاای اشاتراکی تارجیح
میدهند و سبک زندگی در گروههای مختلف اجتماعی چگونه است

مبانی نظری و پيشينه تحقيق
سبک زندگی متأهلین از منظر جامعه شناسی ،عمدتاً با تئوریهاای مبادلاه ،سارمایه فرهنگای
بوردیو ،شبکه اجتماعی و تئوریهای اقتصاد خانهی جدید تبیین شده که در ادامه به اختصار به
آنها ا شاره خواهد شد و سپس پیشینه تحقیق ارائه میشود.
تئوری شبکه  :1تئوری شبکه به تحلیل ساخت اجتماعی میپردازد و ضمن توجاه باه کال
ساخت ،الگوی روابط موجودِ داخل ساخت را نیز بررسی میکند .بات  2در مقاله خود با عنوان
نقشهای زناشویی و شبکههای اجتماعی ،به شبکه اجتماعی افراد و تأثیر آن بر پذیرش نقشها
اشاره دارد .بات نظریه خود را با ترکیب دو مفهوم اساسی تبیین میکند :جادایی نقاشهاای
خانوادگی و اتصال به شبکه اجتماعی .منظور بات از متصالنه بودن  ،3آشانایی و دیادارها باا
اشخاصی است که یک خانواده با آنها آشناست اما مستقل از خانواده اناد .شابکه متاراکم یاا
متصل  4برای توصیف شبکه ای به کار میرود که در آن  ،میان واحدهای تشکیل دهناده رواباط
بسیاری وجود داشته و شبکه پراکنده  5نیز ،برای توصیف شبکهای به کار میرود که درآن روابط
کمی میان واحدهای تشکیل دهنده وجود دارد .زن و شوهری که شابکهی رواباط ا جتمااعی
متراکم دارند میزان بیشتری از جدایی نقاشهاای زن و شاوهر را داشاتند و در مقابال زن و
شوهری که در یک شبکه اجتماعی پراکنده زندگی میکنند ،از محیط و دوستان خارج از خانه
1.Network theory
2- Bott
3.Connectedness
4.Close knite
5.Loose knite
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کمک و حمایتی کسب نمیکنند پس به کمکهای متقابل به یکدیگر و حتی قبول نقاشهاای
سنتی یکدیگر مجباور مایشاوند (باات .)1955 ،بناابراین رواباط زوجاین ،درون خاناه باه
حمایتهایی که از شبکههای اجتماعی دریافت میکنند بستگی دارد.
تئوری مبادله  :1فر

اصلی نظریه مبادله این است که انسان باا اجتنااب از رفتارهاای پار

هزینه ،به دنبال پاداش در روابط ،تعامالتی را انتخاب میکند که حداکثر سود و یا حداقل زیان
را برای او داشته باشد .ناولز معتقد است در اوقات فراغت نیاز هزیناههاا و پااداشهاایی کاه
می تواند از طریق اوقات فراغت مشترک تحمیل شده باشد توسط همسران بررسای مایشاود.
هزینه ها شامل پول و زمان است و پاداشها میتواند لذتهاای شخصای  ،ارزشهاا و یاا اماور
مرتبط با ارزشها باشند (ناولز  2- 6 :2004 ،2به نقل از نای  .)1979 ،3وی بیان میکند" :با توجه
به این که میان پیامدها و رضایت رابطه مستقیم برقرار است ،بناابراین اگار پااداش بزرگتار از
هزینه ها باشد ،رضایت زناشویی به عنوان نتیجهی فعالیتها افزایش مییابد .مقایسه جاایگزین
می تواند پاسخگوی دلیل انتخاب فعالیت انفرادی نسبت به اشتراکی باشد .اگر فعالیت فراغتی
بتواند موجب افزایش اعتماد شود زوجین به این فعالیت اشاتراکی روی مایآورناد .هزیناه و
پاداش ها میتواند در مورد کودکان نیز صدق کناد .از آن جاا کاه کودکاان بزرگساال اساتقالل
بیشتری می خواهند بنابراین همسران وقت بیشتری را با هم میگذرانند" ( ناولز.)8 :2004 ،
تئوری سرمایه فرهنگی بوردیو :بر اساس اندیشه بوردیو عادت وارههاا و باه تباع آنهاا،
سرمایههای فرهنگی انسان ،کنترل کننده و هدایت کننده رفتارها و اعماال وی اسات .عاادت
وارهها در مرکز سرمایههای فرهنگی انسان قرار دارند و در اطراف این عادت وارهها ،تصورات
اجتماعیاند که سرمایههای فرهنگی انسان آنها را هدایت میکند .به عبارت دیگر طبق نظریاه
عمل بوردیو ،سرمایههاای فرهنگای انساان ،راهنماای اعماال و تصاورات اوسات .فرهناگ،
شخصیت ،محیط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی فرد در شکلگیری اندیشه و تفکر وی تأثیر
دارد و در چگونگی شکلگیری یا تغییرات تصورات او دخیل است (منادی.)1385 ،

1.Exchange
2.Knowles
3.Nye
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تئوری اقتصاد خانهی جدید  :1بر اساس تئاوری اقتصااد خاناهی جدیاد ،اقتصااد سارمایه
زناشویی ویژه را افزایش و شانس انحالل زناشویی را کاهش می دهد .اقتصاددانان به نقش مهم
شغل به عنوان عامل انسجام بخش زناشویی با افازایش ساود اقتصاادی تأکیاد دارناد (هیال،
 .)1988هیل  2در عوامل اثرگذار بر پایداری زندگی زناشویی نشان داده فرزندان از طرفی زمان
اشتراکی زوجین را کاهش می دهند و از طرف دیگر به عنو ان سرمایه زناشویی در پیشگیری از
انحالل ازدواج کمککننده هستند ،بناابراین نقاش دوگاناه ای باازی مایکنناد .همچناین وی
می نویسد " :اقتصاددانان به نقش مهم شغل به عنوان عامل انسجام بخش زناشاویی باا افازایش
سود اقتصادی تأکید دارند .وی نشان داده در سالهاای اولیاه زنادگی زوجاین تفااوت میاان
همسران بیشتر است و با گذشت زمان تفاوتها کمرنگتر میشوند"(هیل.)1988 .
نقش دوگانه فرزندان در پایداری زندگی زناشویی در مطالعات متعدد دیگار نیاز مشااهده
شده است (هیل 1988 ،به نقل از وایت  ،3بوت  ،4ادواردز  1986 ،5؛ گلان  ،6ماکتناان  1982 ،7؛
هاوسنت  1979 ،8؛ کمبل  ،9کانورس  ،10رودگرز  1976 ،11؛ میلر  1976 ،12؛ فیلی  1973 ،13؛ ریدر ،14
 1973؛ فلمن  1971 ،15؛ هیک  ،16پلت  .)1971 ،17همچنین برخی نشان داده اند ،فرزندان با کاهش

1- New home economic theory
2- M artha Hill
3- White
4- Booth
5- Edwards
6- Glenn
7- M C Lanahan
8- Houseknecht
9- Campbell
10- Converse
11- Rodgers
12- M iller
13- Figley
14- Ryder
15- Feldman
16- Hicks
17- Platt
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زمان مشترک و کاهش درجه مصاحبت زوجین موجب نارضایتی زناشویی مایشاوند(کالمین،
 2001به نقل از هال 1985 ،؛ وایت ) 1983 ،و برخی نیز نشان داده اناد فرزنادان بار زنادگی
زناشویی تأثیری ندارند(کالمین 2001 ،به نقل از کینگستون.)1987،
بکر 1و لوئیس نشان داده اند که در زوجین با همگونی تحصایلی ،رابطاهی زناشاویی بلناد
مدتتری دیده می شود و همچنین همگرایی در سبک زندگی موجب انعطافپذیری در زندگی
زناشویی شده و پیشگیری از انحالل آن را به همراه دارد .آنها سبک زندگی را با همگونی در
فراغت زوجین ،که شامل  7فعالیت کار بیرون از خانه ،ورزش ،تفریحات بیرون از خانه ،دیدار
همسایه ها ،دوستان و آشنایان ،و تفریحاتی از قبیل نقاشای کاردن ،عکاسای ،رقاص ،سااخت
موسیقی  ،فعالیت های فرهنگی از قبیل اپرا ،تئاتر ،نمایشگاه و کنسارت ،فعالیاتهاای سیاسای
سنجیده اند(بکر و لوئیس.)2010 ،
کالمین در مقالهی خود با عنوان «سبک زندگی اشتراکی  2و متمایز  3در روابط زوجاین» باه
بررسی  1523زوج ازدواج کرده و همزیست در هلند پرداخته و تالش کرده توضی ح دهد چاه
زوج هایی فراغت متمایز دارند و چرا این سبک زندگی را انتخاب کرده اند چهار گونه فراغتی
دیدار دوستان و اقوام ،تفریح ،سرگرمی داخلی و خارجی را عملیاتی کارده و باه ایان نتیجاه
رسیده که مدت زمان زناشویی تعیین کنندهی مهمی در سبک زندگی به شمار میآید؛ بطاوری
که در اوایل زندگی درجه جدایی بات بوده و سپس کاهش مییابد .داشاتن فرزنادان وابساته،
سبک زندگی متمایز را به دنبال دارد .نقش ارزشها و همگونی زوجین متوسط است .همگونی
اقتصادی فرهنگی ،سبک زندگی اشتراکی را به همراه دارد ،اما این تأثیر زیاد نیسات .شارایط
نامناسب کار ن یز از جمله ساعات کاری زیاد و کار نامنظم نیز تأثیراتی بر سبک زندگی زوجین
دارد (کالمین.)653 :2001 ،
کینگستون ( ،) 1987نیز نشان داده فعالیتهای اشتراکی زوجین با مادت زماان زناشاویی
رابطه مثبت دارد" .میلر ( )1976رابطه  Uشکل افزایش روابط در مراحل اول و آخر ازدواج و
کاهش روابط را در میانه زندگی زناشویی نشان داده است .کینگستون ( )1987و میلر ()1976
1- Becker& Lois
2- Joint lifestyle
3- Separate lifestyle
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نشان دادند پایگاه اقتصادی اجتماعی با سبک زندگی اشتراکی رابطه مثبت دارد و بات رابطاه
کنشهای اشتراکی را با شرایط محیط کار نشان داده است" (کالمین.)640 - 641 :2001 ،
همچنین فن در بیان عوامل اثرگذار به تحقیق آلن  1و همکاران ( ،)2000متیو  2و همکااران
( ،)1996پری جنکینز  )2000( 3اشاره کرده که نشان می دهند چگونه تضادهای موجود در کار
خانواده ،می تواند در کیفیت و زمان با هم بودن زوجین اثرگذار باشد(فن.)2009 ،
داردیس نشان داده ،درآمد حقوقی سرپرست خاانواده و درآماد غیار حقاوقی ،دو متغیار
اثرگذار در فعالیت های فراغتی است .سن نیز متغیر اثرگذاری است؛ بطوری که در سنین باات
فعالیت های فعال کمتر مشاهده می شود .تحصیالت بر گذران فراغت اثر مثبت دارد (داردیس،
.)199 :1993
4

توی و بن آری رابطه میان نزدیکی زوجین با استرسهای مرتبط با کاار را در  169زوجِ
شاغل بررسی کرده اند .این مطالعه نشان داده که استرس شغلی تأثیری بر روابط نزدیک زوجین
ندارد اما واسطه ای برای خلق منفی در افراد است .یافتههای این تحقیق نشان مای دهاد تاأثیر
استرس کاری به خلق منفی و همچنین تأث یر منفی آن بر کیفیت زناشویی ،فاصاله ای را ایجااد
می کند که این فاصله ممکن است بر روابط زناشویی یا بر مکانیسمهای دفااعی در زماانهاای
استرس اثرگذار باشد(توی و بن آری.)2007 ،
در پژوهش های داخلی کمتر تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر فعالیاتهاای اشاتراکی باا
همسر پرد اخته است .صادقی فسائی و ملکیپور ( ) 1392در پژوهش کیفی به بررسی یکای از
جنبه های کنش متقابل زناشویی به نام فاصله با رویکردی جنسیتی پرداخته اسات .وی نتیجاه
گرفته که کمبود ارتباطات و فقدان همدلی خصیصهی مرکزی مفهوم سازی زنان از فاصله بود.
در مقابل برای مردان کمبود نزدیکی فیزیکی و جنسی به منزلهی فاصله درک شد .فرزند از سویی ،به
منزلهی زاویۀ سوم ،فاصلۀ فیزیکی و عاطفی را از دیدگاه مردان ایجاد کرده و از سوی دیگر نداشتن
فرزند به عنوان زمینهای برای شکلگیری فاصله عمل میکند .بین طول مدت ازدواج با فاصله نیز

1- Allen
2- M atthews
3- Perry-Jenkins
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ارتباط وجود دارد .دریافت ذهنی مشارکت کنندگانی که کمتر از پنج سال از ازدواجشان گذشته بود
و همسرشان از پدیدهها متفاوتتر است و با گذشت زمان ،زوجین به تجارب و عادتوارههای
یکسان دست مییابند .زنان و مردانی که از سطح تحصیالت باتتر برخوردارند ،نقش بیشتری در
مدیریت رابطهی زناشویی دارند و از رفتارهای فاصلهگذار به منظور تعدیل کردن فاصلهی بین خود
و همسر استفاده میکنند .همچنین وی مینویسد" :طبق نظر بوردیو ،سرمایه فرهنگی عالوه بر
تحصیالت ،شامل عادتواره نیز هست .از جمله عادتوارههایی که به اشکال مختلف اختالتتی در
رو ابط زوجین به وجود میآورد ،طرحوارههای جنسیتی است .طرحوارههای جنسیتی شبکهی
سازمان یافتهای از دانش دربارهی معنای زن بودن یا مرد بودن است .در خانوادههای با شبکهی
متراکم ،تقسیم نقش تفکیکی است و مشارکت کمی میان زن و شوهر وجود دارد .در مقابل در
خانوادههای با شبکه اجتماعی پراکنده به دلیل میزان کمِ کمکهای دریافتی همسران از اطرافیان،
تقسیم نقشهای خانوادگی اشتراکی است .روایت زنان و مردان بیانگر این است که آمیختن فرد با
زاویهی سوم سبب ایجاد فاصله در روابط زناشویی شده که مطابق با مدل استیفن مارکز است .زنان
بر این باورند که شغل همسران رقیب آنهاست .مردان نیز در مقابل از اینکه فرزندان توانستهاند به
شخص اول زندگی همسرشان تبدیل شوند ،شاکی بودند"(صادقی فسائی.)1392 ،
نتایج پژوهش باستانی نیز نشان داده هرچه شبکهها متراکمتر باشند ،رابطهی زن و شوهر
تفکیک شدهتر خواهد بود(صادقی 6 :1392 ،به نقل از باستانی .)2001،منادی یکی از نکاات
قابل تعمق در خانوادهها را مسأله زمان با هم بودن اعضای خانواده و انواع فعالیتهاای آنهاا
می داند و وجود این تفاوت ها را ناشی از طبقه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و تصورات آنها
از مسائل مختلف از جمله زندگی می داند .وی مینویسد" :گفتوگاو در خاانواده ایرانای کام
است و طبق نظریه بوردیو ،سرمایههای فرهنگی نیروی محرکه اعمال اوسات"(مناادی:1384 ،
 164به نقل از بوردیو.)1989 ،
چنان که مالحظه شد در نتایج تحقیقات فوق ،تفاوتها و گاه تناقضهایی مشاهده میشاود
که می توان آن را به تفاوتهای فرهنگی در جوامع مختلف و همچنین به تفاوت در گروههاای
اجتماعی مختلف نسبت داد .این نتایج اهمیت بررسی پدیدههای اجتماعی در جوامع مختلف
را نشان می دهد و اینکه نتایج تحقیقات جوامع دیگار را نبایاد باه جامعاه خاود نسابت داد.
همچنین در مطالعات مختلف دیدیم فعالیتهای اشتراکی زوجین در ابعاد محدود و به ویژه در
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اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفته بود ،در حالی که فعالیتهای اشتراکی میان همسران در
ابعاد مختلف و وسیع تر از جمله گذران زمان ،گفتوگو با همسر و هزینه کرد مالی مایتواناد
مطرح باشد که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد.
با توجه به تئوری های مبادله ،سرمایه فرهنگی بوردیو ،تئوریهای اقتصاد خانهی جدیاد و
همچنین پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی میتوان سبک زندگی متاأهلین را متاأثر از
مجموعه ای از عوامل دانست که افزایش دهنده یا کاهش دهنده فعالیتهای اشتراکی با همسار
هستند .بنابراین میتوان پنج فرضیه اصلی تأثیر ویژگیهای اقتصادی اجتماعی (جنسیت ،درآمد،
تحصیالت)  ،نگرشهای جنسیتی ،مؤلفه های مرتبط با چرخه زندگی (مدت زمان زناشویی ،داشتن
فرزند) ،متغیرهای زناشویی (همگونی با همسر در بدو ازدواج ،همگونی با همسر در حال حاضر،
تفاوت در تحصیالت ،تفاوت در درآمد) ،تضاد کار با خانواده بر سبک زندگی متأهلین را مطرح
نمود و بر این اساس  11عامل اثرگذار بر ابعاد مختلف سبک زندگی متأهلین را آزمون کرد .بنابراین
در قالب  11فرضیه تأثیر جنسیت ،درآمد ،تحصیالت ،نگرشهای جنسیتی ،مدت زمان زناشویی،
داشتن فرزند ،همگونی با همسر در بدو ازدواج ،همگونی با همسر در حال حاضر ،تفاوت در
تحصیالت ،تفاوت در درآمد ،تضاد کار با خانواده بر سبک زندگی متأهلین طرح و آزمون شد.

روش تحقيق و دادهها
این پژوهش ،پیمایشی مقطعی با ابزار پرسشنامه در مقیاس لیکرت ،در پی شناساییِ تعیین کنندههای
سبک زندگی متأهلین است .جامعه آماری این پژوهش نیز ،افراد متأهل شهر تهران بوده است.
جمعیت تهران در سال  1390بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران  8153974نفر بوده که در 6014
حوزه سکونت دارند و  4262047از این جمعیت متأهل هستند (نتایج سرشماری .)1390
با توجه به حجم باتی جامعه آماری و محدودیت زمان و بودجاه ،پاژوهش ،در نموناهای
معرف و متناسب با شرایط انجام شد .حجم نمونه بر اسااس خطاای نموناهگیاری در ساطح
اطمینان  95درصد و با خطای نمونهگیری  0/05بر اساس فرمول کاوکران  384نفار در نظار
گرفته شده است  .با توجه به اینکه فرمول کوکران فرمول نمونهگیری تصادفی ساده است و باا
احتساب اثر طرح  1برابر با  2و ضریب تعدیل بی پاسخی  0/25حجام نموناه  1728در نظار
1- Design effect
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گرفته شد و با احتساب ریزش احتمالی خانوارهای نمونه (تقریبا برابر  ،0/15متناسب با این نرخ در
آمارگیری خانواده مرکز آمار ایران) به  2000نفر افزایش یافت .نمونهها متأهل بوده و از هر خانوار
مرد یا زن برای مصاحبه دعوت شدند .شیوهی نمونهگیری ،خوشه ای چند مرحلهای( 1)PPSبوده
است .به این منظور ،ابتدا تعداد متأهلین مناطق  22گانه شهر تهران ( 4262047نفر) را در نظر
گرفتیم و سپس با توجه به جمعیت هر منطقه تعداد نمونهی هر منطقه را مشخص کردیم .سه گروه
سنی زیر  40سال 40 ،تا  54سال 55 ،سال و باتتر را نیز لحاظ کردیم تا نمونه حتی المقدور معرف
باشد .برای دستیابی به نمونهها در هر منطقه ،با توجه به تفاوتهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی
موجود بین مناطق شهر تهران و به منظور انتخاب نمونهای معرف از این مناطق از تقسیم جمعیت
شهر تهران ( )8153974که در  6014حوزه پراکندهاند ،بر 50حوزه فاصله انتخاب  163079.48به
دست آمد .اولین حوزه به شکل تصادفی انتخاب شد و سپس با اضافه کردن فاصله انتخاب به اولین
حوزه ،حوزه دوم انتخاب شد و به همین ترتیب حوزههای دیگر انتخاب شدند .سپس با توجه به
جمعیت هر منطقه و حوزه های انتخاب شده در آن منطقه و همچنین جمعیت هر حوزه ،تعداد
نمونه ها در هر حوزه مشخص شد .به این ترتیب پراکندگی حوزههای انتخاب شده ،در عمال
پراکنش متغ یرهای تحت مطالعه را تا حد قابل مالحظه ای تأمین میکند.
نقشه های حوزههای منتخب از هر منطقه از مرکز آمار ایران تهیه شد .جهت نموناهگیاری،
پرسشگران با مراجعه به حوزههای منتخب نمونهگیری و درب منازل افراد ،به جمعآوری دادههای
پرسشنامه ی نهایی که بعد از تهیه پرسشنامه مقدماتی و آزمون مقدماتی آن تأیید شده بود ،اقدام
کردند .نمونهگیری با همکاری بیش از  10پرسشگر در آبان ،آذر و دی ماه  1394انجاام شاد.
پرسشنامهها توسط مجری طرح بررسی شد ،پرسشنامههای با بیپاسخی بات و نامعتبر کنار گذاشته
شد و در نهایت  1736پرسشنامه ا نتخاب و در تجزیه تحلیل نهایی به کار گرفته شد .جهت اعتبار و
پایایی متغیرها از اعتبار صوری مبتنی بر داوری و قضاوت متخصصان و در پایاایی گویاههاای
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است .چنانچه این مقدار بیشتر از  0/7باشد ،میتوان گفت
ابزار دارای پایایی باتیی است (حبیبپور و صفری .)359 :1388 ،از نسخه  19نرم افزار  SPSSدر
توصیف دادهها و از تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چند متغیره در تحلیل دادهها بهره بردهایم.

1- Probability proportional to size
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تعاریف مفهومی و عملياتی متغيرهای تحقيق
در آزمون مقدماتی تحقیق دیدیم که افراد متأهل در زندگی روزمرهی خود ،الزاما اشتراک یا تمایز
با همسر را انتخاب نمیکنند و بسیاری از افراد میانه این طیف را انتخاب میکردند .همچناین
بسیاری از افراد در ابعاد مختلف سبک زندگی متأهلین برخورد دوگانه داشتند .به عنوان مثال،
افرادی در گذران زمان در خارج از خانه اشتراک و در هزینه کرد مالی تمایز با همسر را انتخاب
می کردند و  . ...بنابراین متغیر سبک زندگی متأهلین در مقیاس لیکرت تنظیم شد .بر این اساس
متغیر سبک زندگی متأهلین متغیری فاصله ای است که میزان فعالیتهای اشتراکی با همسار را
می سنجد و یک سر این طیف ،سبک زندگی اشتراکی و سر دیگر آن سبک زندگی متمایز را نشان
می دهد .بنابراین سبک زندگی انتخابی فرد میتواند اشتراکی ،متمایز یا بینابینی باشد .چنانکه
گفتیم ،سبک زندگی متأهلین در این تحقیق به فعالیتهای اشتراکی با همسر در مقیاس لیکرت
اشاره دارد و برگرفته از مطالعه کالمین ( )2001است .بک ر و لوئیس ( ،)2010ورگا ( )1972و
تکسلی ( ) 1980نیز مفاهیمی مشابه آن را به کار برده اند .بر این اساس  19گویهی فعالیتهای
اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف زندگی روزمره در تحلیل عامل اکتشافی وارد شد.
متغیر وابسته سبک زندگی متأهلین 5 :عامل گذران زمان در دیدار اج تماعی ،گذران زماان
خارج از خانه ،گذران زمان در خانه ،گفتوگو با همسر و هزینه کرد مالی از  19گویهی به کار
رفته استخراج شد و متغیر سبک زندگی متأهلین مشتمل بر  5بُ عد به شرح زیر ساخته شد:
 گذران زمان در دیدار اجتماعی :از ترکیب  4گویه دیدار با والدین ،دیادار باا خاواهر وبرادر ،دیدار با اقوام و فامیل ،دیدار با دوستان با لحاظ کردن بار عاملی هر گویاه و باا آلفاای
کرونباخ  0/806ساخته شد.
 گذران زمان خارج از خانه :از ترکیب  4گویه رفتن باه رساتوران ،ساینما ،تئااتر و ، ...تفریحاتی از قبیل رفتن به پارک و  ، ....خرید کردن ،رفتن به مسافرت با لحاظ کردن بار عاملی
هر گویه و با آلفای کرونباخ  0/726ساخته شد.
 گذران زمان در خانه :از ترکیب  4گویه انجام عالقهمندیها در خانه ،تماشای تلویزیون وماهواره ،گوش کردن به موسیقی ،گذران زمان بدون فعالیت خاص با لحاظ کردن بار عاملی هر
گویه و با آلفای کرونباخ  0/818ساخته شد.
 -گفتوگو با همسر :از ترکیب  4گویه گفتوگو در مورد فعالیتهاای روزاناه ،گفاتوگاو در
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مورد مشکالت شخصی  ،گفتوگو در مورد مشکالت فرزندان ،گفتوگو در مورد مساالل و مشاکالت
خانواده پدری با لحاظ کردن بار عاملی هر گویه و با آلفای کرونباخ  0/770ساخته شاد .در ایان
بخش ها سؤال شد که تا چه حد فعالیتهای زیر را با همسرتان انجام مای دهیاد (همیشاه باا
همسر ،اغلب با همسر ،تا حدودی با همسر ،به ندرت با همسر ،هرگز با همسر).
هزینه کرد مالی :از ترکیب  3گویهی در خانواده ما پول توسط زن و مرد به طور مشاترکنگهداری و خرج می شود ،در خانواده ما مرد درآمدش را هرطور که می خواهد خرج میکناد،
در خانواده ما زن درآمدش را هرطور که می خواهد خرج میکند ،با لحاظ کردن بار عاملی هر
گویه و با آلفای کرونباخ  0/812ساخته شد .در این بخش سؤال شد که به گویههای زیر پاسخ
دهید (اصال  ،کم ،تا حدودی ،زیاد ،خیلی زیاد).

متغیرهای مستقل پژوهش شامل متغیرهای زیر میباشند:
نگرش های جنسیتی  :1با گویه های سرپرست بودن زنان در محیط کاار قابال قباول اسات
(معکوس)  ،در صورت عدم نیاز مالی زنان نباید بیرون از خانه کاار کنناد " ،بطاورکلی ماردان
نسبت به زنان ره بران سیاسی بهتری هستند" " ،تحصیالت دانشگاهی برای مردان مناسبتر از
زنان است" " ،وظیفه زن خانه داری و بچه داری است" " ،مارد بایاد تصامیم گیرناده اصالی در
خانواده باشد"  " ،اگر در خانواده درآمد زن بیشتر از مرد باشد برای رابطه آنها خوب نیست" ،
پرسیده شده است .این  7گویه که در پیمایشهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته و روایی و
پایایی آن مورد تأیید است ،برگرفته از مطالعات اسپنس و هلمریچ  1972 ،2؛ سوییم  3و همکاران
()1995؛ گلیک  4و فیسک ( ) 1996بوده و در مقیاس لیکرت پرسیده شده است .از ترکیب این
 7گویه با لحاظ کردن بار عاملی هر گویه ،متغیر نگرشهای جنسیتی با آلفای کرونبااخ 0/887
ساخته شد.
همگونی با همسر در بدو ازدواج :همگونی با همسر در دو بعد همگونی در بدو ازدواج و
همگونی در زمان حاضر برگرفته از پیمایش کالمین ( )2001پرسیده شده است :همگاونی باا
1- Gender Attitudes
2- Spence & Helmreich
3- Swim
4- Glick& Fiske
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همسر در بدو ازدواج با  5گویهی در زم ان ازدواج شباهت شما به همسرتان در موارد زیار باه
چه اندازه بود از نظر سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،تحصیلی .این گویهها در
مقیاس لیکرت پرسیده شده است .از ترکیب این  5گویه با لحاظ کردن باار عااملی هار گویاه
متغیر همگونی با همسر در بدو ازدواج با آلفای کرونباخ  0/841ساخته شد.
همگونی با همسر در حال حاضر :توافق با همسر در حال حاضر با معکوس  4گویهی باا
همسرتان در ارتباط با خانواده همسر ،توقعات همسر ،روابط جنسی و مسائل مذهبی به چه اندازه
اختالف دارید در مقیاس لیکرت پرسیده شده است .از ترکیب  4گویه ماذکور ،همگاونی باا
همسر در حال حاضر با لحاظ کردن بار عاملی هر گویه و با آلفای کرونباخ  0/746ساخته شد.
تضاد کار با خانواده 3 :گویه در مقیاس لیکرت برگرفته از تحقیق کاپلمن  )1983(1پرسیده شده
است .زمان کار من به قدری زیاد است که به دشواری میتوانم به مسئولیتهای خانوادگی بپردازم؛
فشار محل کار باعث می شود بعضی کارهای خانه و خانواده را ترک کنم؛ به خاطر وظایف شغلی
بعضی تفریحات و دید و بازدیدهای خانوادگی را کنسل میکنم .از ترکیب این  3گویه با لحاظ
کردن بار عاملی هر گویه و با آلفای کرونباخ  0/917متغیر تضاد کار با خانواده ساخته شد.
تفاوت در تحصیالت و درآماد :تفااوت در تحصایالت و درآماد از تفاضال تحصایالت و
درآمد زن از مرد سنجیده شده است.
مؤلفه های مرتبط با چرخه زندگی  :2شامل مدت زمان زناشویی در مقیاس نسبی ،و داشاتن
فرزند در سطح اسمی است.
تحصیالت :تحصیالت فرد در  11سطح بیسواد ،نهضت/ابت دایی ،راهنمایی ،متوسطه ،دیپلم
و پیش دانشگاهی ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس ،دکتارای عماومی ،دکتارای تخصصای،
تحصیالت حوزوی پرسیده شد.
درآمد :در  5سطح زیر  750هزار تومان ،از  750هازار توماان تاا  2250هازار توماان ،از
2250هزار تومان تا  3750هزار تومان  ،از  3750هزار تومان تا  5250هزار توماان و بااتتر از
 5250هزار تومان سنجیده شد.

1- Kopelman
2- Life cycle

148

دو فصلنامه مطالعات جمعیت ی ،دوره ،2شماره ،2پاییز و زمستان 1395

یافتههای توصيفی
از  1736نمونه مورد بررسی  48/6درصد مرد و  51/4درصد زن بودند .در ایان نموناه 38/3
درصد از مردان متأهل در دامنهی سنی زیر  40سال 36 ،درصد  40تا  54سال و  25/7درصاد
 55سال و باتت ر بودند .همچنین  49/4درصد از زنان متأهل در دامنهی سنی زیر  40سال34 ،
درصد  40تا  54سال و  16/6درصد  55سال و باتتر بوده اند .ترکیب جنسای و سانی نموناه
نشان می دهد ،نمونه بدست آمده نمونه ای معرف از جامعه آمااری اسات .باه لحااظ وضاعیت
تحصیلی  3/5درصد از این افراد ب یسواد 7/6 ،درصد تحصیالت ابتدایی 12 ،درصد راهنمایی،
 11/2درصد متوسطه 32/2 ،درصد پیش دانشگاهی و دیاپلم 6/7 ،درصاد فاوق دیاپلم21/7 ،
درصد لیسانس 4/2 ،درصد فوق لیسانس 0/2 ،درصاد دکتاری عماومی 0/6 ،درصاد دکتاری
تخصصی بودند .به لحاظ شغلی بیش از نیمی از افراد شاغل و حدود  7درصد بازنشسته بودند.
 51/4درصد شاغل 38/8 ،درصد خانه دار 0/9 ،درصد دانشاجو 6/8 ،درصاد بازنشساته1/1 ،
درصد بیکار 0/9 ،درصد دارای درآمد بدون کار 0/1 ،درصد سایر موارد بوده است .به لحااظ
سطح درآمد  38/8درصد از این افراد بدون درآمد یا فقط یارانه بگیر بودند 4/2 .درصاد نیاز
دارای درآمد زیر  750هزار تومان 34/1 ،درصد درآمد از  750هزار تومان تا  2250هزار تومان
داشتند 14/7 .درصد درآمد از  2250هزار تومان تا  3750هزار تومان داشتند 6/1 .درصد درآمد
از  3750هزار تومان تا  5250هزار تومان داشتند و  2/1درصاد درآماد بااتتر از  5250هازار
تومان را گزارش کرده اند .جدول  1توزیع گویههای متغیار سابک زنادگی متاأهلین را نشاان
می دهد.
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هرگز با همسر

به ندرت با همسر

تا چه حد این فعالیتها را با همسر خود انجام میدهید

سبک متمایز

دیدار اجتماعی

درصد فراوانی

سبک بينابينی سبک اشتراکی

دیدار با والدین

2 /6

6

12/1

1442 100 47/9 31/4

دیدار با خواهر و برادر

2 /6

5 /5

11/4

1695 100 53/6 26/8

دیدار با اقوام و فامیل

3

5 /3

9/8

1647 100 59/7 22/2

35/2

15/1

11/8

1556 100 29/8

دیدار با دوستان
متغير دیدار اجتماعی
گذران زمان رفتن به سینما ،تئاتر... ،

11/3

18/8

8 /1

69/9

2 /9

2 /5

5/7

1439 100 72/2 16/7

9 /3

3 /9

7/8

1647 100 59/2 19/9

خرید کردن

4 /2

7 /7

17

1718 100 31/3 39/8

رفتن به مسافرت

1 /5

0 /8

2/8

1693 100 80/6 14/3

خارج از خانه تفریح و سرگرمیهایی مانند رفتن به پارک و ....

متغير گذران زمان خارج از خانه
گذران زمان در انجام عالقهمندیهای خود در منزل
خانه

اغلب با همسر

متغیر

جمع
همیشه با همسر

گویهها

تا حدودی با همسر

جدول  : 1توزیع درصدی نظر پاسخگویان بر حسب گویههای سبک زندگی متأهلين

8/3

8/2

83/5

8 /8

18/9

27/5

1680 100 15/2 29/6

3

6 /6

20/4

1715 100 21/9 48/1

گوش کردن به موسیقی

10/7

22/7

22/1

1450 100 14/2 30/3

گذران زمان بدون فعالیت خاص

5 /6

15

24/4

1669 100 25/9 29/1

تماشای تلویزیون و ماهواره

متغير گذران زمان در خانه

23/6

22/8

53/6

گفتوگو با گفتوگو در مورد فعالیتهای روزانه

11/1

5 /7

13/6

1772 100 45/2 24/4

گفتوگو در مورد مشکالت شخصی

10/8

5

8/7

1727 100 53/7 21/8

همسر
گفتوگو در مورد مسائل و مشکالت فرزندان

7 /9

1 /7

4/9

1462 100 62/9 22/6

گفتوگو در مورد مسائل و مشکالت خانواده پدری

39/3

13/7

12/2

1604 100 21/5 13/3

متغير گفت وگو با همسر

9/9

23/8

66/3

هزینه کرد مالی در خانواده ما پول به طور مشاترک نگهاداری و خارج 18/6

17/7

31/2

1734 100 17/4 15/1

درخانواده ما مرد درآمدش را هر طور که مایخواهاد

3 /1

5 /2

9/1

1731 100 63/4 19/2

درخانواده ما زن درآمدش را هر طور که میخواهد خرج

6 /5

11/4

14/5

367 100 49/3 18/3

میشود
خرج یا پس انداز میکند
یا پس انداز می کند
متغير هزینه کرد مالی

20/8

18/3

60/9
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چنانکه در جدول  1مشاهده میشود  69/9درصد از متأهلین شهر تهران در دیدار اجتماعی،
 83/5درصد در گذران زمان خارج از خانه 53/6 ،درصد از پاسخگویان در گذران زمان در خانه،
 66/3درصد در گفتوگو با همسر و  60/9درصد از پاسخگویان در هزینه کارد ماالی ،سابک
زندگی اشتراکی را انتخاب کرده اند .همچنین 18/8 ،درصد از متأهلین شهر تهاران در دیادار
اجتماعی 8/2 ،درصد در گذران زمان خارج از خانه 22/8 ،درصد از پاسخگویان در گذران زمان
در خانه 23/8 ،درصد در گفتوگو با همسر و  20/8درصد از پاسخگویان نیز در هزینه کرد مالی
سبک زندگی متمایز را انتخاب کرده و انتخاب مابقی پاسخگویان سبک زندگی بینابینی باوده
است .از یافتههای این جدول میتوان نتیجه گر فت سبک زندگی اشتراکی ،انتخاب غالب افراد
متأهل در شهر تهران است؛ بنابراین فردگرایی افراطی در میان همسران یافتاه غاالبی نیسات.
همچنین فعالیت های افراد متأهل در ابعاد مختلف یکسان نبوده و با کاهش نظارت اجتمااعی،
افزایش عمق رابطه ،افزایش هزینهها ،از افرادی که سبک زندگی اشتراکی را انتخاب کرده اناد
کاسته شده است .شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2آورده شده است.
جدول  : 2شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

انحراف استاندارد واریانس

مینیمم  -ماکزیمم

دیدار اجتماعی

8 /4389

8 /8703

2 /44712

5 /988

0 - 11 /16

گذران زمان خارج از خانه

8 /1790

8 /7110

1 /66487

2 /772

0 - 9 /80

گذران زمان در خانه

6 /8285

6 /9630

2 /49254

6 /213

0 - 11 /38

گفتوگو با همسر

7 /1617

7 /8800

2 /68637

7 /217

0 - 10 /58

هزینه کرد مالی

5 /4968

5 /8660

1 /41908

2 /014

0 – 8 /10

همگونی با همسر در بدو ازدواج

13 /6929

14 /3475

2 /81568

7 /928

0 – 18 /98

همگونی با همسر در حال حاضر

12 /3763

13 /5170

2 /41960

5 /854

2 /16 – 14 /25

نگرش جنسیتی

9 /6323

9 /9905

6 /84274

46 /823

0 – 26 /36

تضاد کار با خانواده

3 /7620

3 /7620

2 /71630

7 /378

0 – 13 /37

همانطور که در جدول  2می بینیم ،میانگین ابعاد مختلف سبک زنادگی متاأهلین بااتتر از
میزان متوسط  1و تأیید کننده این است که انتخاب اکثر افراد متأهل شهر تهران ،سبک زنادگی
 - 1تفاضل مینیمم و ماکزیمم تقسیم بر 2
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اشتراکی است .میانگین همگونی با همسر بااتتر از میازان متوساط و میاانگین نگارشهاای
جنسیتی ،تضاد کار با خانواده پایینتر از میزان متوسط میباشد.

یافتههای تحليلی
در تحلیل چند متغیره  11متغیر عامل جنسیت ،تحصیالت ،درآمد ،داشتن فرزند ،مدت زمان
زناشویی ،نگرش های جنسیتی ،همگونی با همسر در بدو ازدواج ،همگونی با همسر در حال حاضر،
تفاوت در تحصیالت ،تفاوت در درآمد ،تضاد کار با خانو اده (منطبق با  11فرضیه مطرح شده) وارد
مدل رگرسیونی شد .نتایج مدل رگرسیون به روش گام به گام  1در جدول  3آورده شده است.
چنانکه ذکر شد ،متغیر وابسته سبک زندگی متأهلین است که با  5بعد دیدار اجتماعی ،گذران زمان
خارج از خانه ،گذران زمان در خانه ،گفتوگو با همسر و هزینه کرد مالی سنجیده شده است.
جدول : 3تحليل چندمتغيره تعيين کننده های سبک زندگی اشتراکی متأهلين به روش گام به گام
تعیین کنندهها
جنسیت (مرد)
تحصیالت
درآمد
فرزند
مدت زمان زناشویی
نگرش جنسیتی
همگونی با همسر در بدو ازدواج
همگونی با همسر در حال حاضر
تفاوت تحصیالت
تفاوت در درآمد
تضاد کار با خانواده
F

 pمقدار
R
R Square
Adjusted R Square

گذران زمان خارج
دیدار اجتماعی
از خانه

2

گذران زمان در
خانه

گفتوگو با
همسر

هزینه کرد مالی

Beta

Beta

Beta

Beta

Beta

- 0/137

- 0/057
0/110

- 0/252

- 0/139
0/134
- 0/087
0/121

0/102

- 0/306
0/177
0/241
0/047
119/075
0/000
0/546
0/298
0/295

- 0/069
- 0/067
- 0/143
0/093
0/307

0/090
- 0/163
0/152
0/220

- 0/156
0/227
0/235

0/102
- 0/053
57/305
0/000
0/463
0/214
0/210

- 0/145
0/078
45/097
0/000
0/420
0/176
0/173

- 0/102
0/095
48/793
0/000
0/455
0/207
0/203

0/074

- 0/077
0/261
- 0/148
49/396
0/000
0/324
0/105
0/103
1- Stepwise

 - 2از آن جا که ابعاد مختلف سبک زندگی متأهلین به شکلهای متفاوت متاأثر از  11عامال ماذکور هساتند بناابراین
همه ی عوامل در جدول رگرسیونی آورده شده و خانههای خالی در هر بعد نشان دهنده این اسات کاه عامال ماذکور
در آن بعد ،در رگرسیون گام به گام معنادار نشده است.
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چنانکه در جدول  3مشاهده میشود می بینیم همگونی با همسر در بدو ازدواج ،در حال حاضر
تعیینکنندههای با اهمیتی در تبیین سبک زندگی متأهلین است .به تعبیر دیگر هر چه فرد همگونی
بیشتری با همسر خود داشته باشد ،هزینه های فعالیت اشتراکی کمتر از فواید آن بوده و افراد به
سمت سبک زندگی اشتراکی سوق داده میشوند .بنابراین دو فرضیهی تأثیر همگونی با همسر در
بدو ازدواج و همگونی با همسر در حال حاضر بر س بک زندگی متأهلین تأیید میشود.
همچنین این جدول نشان می دهد هر چه نگرشهای جنسیتی سنتیتر باشد فعالیاتهاای
اشتراکی با همسر کمتر میشود .نگرش های جنسیتی در واقع قرار دادن مرزی به نام جنسیت
در بیان پدیدههای اجتماعی است و جنسیت است که مشخص میکند چه کسی برای سیاست،
تحصیل ،اشتغال یا برای خانه داری مناسبتراست  .بنابراین فرضیه تأثیر نگرشهای جنسیتی بر
سبک زندگی متأهلین تأیید میشود .هر چه متأهلین نگرشهای جنسیتی سنتیتری داشته باشند
فعالیت های اشتراکی با همسر کمتر خواهند بود و برابرطلبای جنسایتی ،افاراد را باه سامت
فعالیت های اشتراکی بیشتر سوق خواهد داد .چنانکه می بینیم همگونی با همسر و نگرشهای
جنسیتی بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی متأهلین دارند.
همچنین جدول  3نشان می دهد درآمد و تفاوت در درآمد ،تضاد کار باا خاانواده و مادت
زمان زناشویی نقش دوگانهای در ابعاد مختلف س بک زندگی متأهلین دارند .اگر چه با افزایش
درآمد ،فعالیت اشتراکی فرد با همسر در دیدار اجتماعی افزایش مییابد اما درآمدهای بااتتر،
گذران زمان در خانه و گفتوگو با همسر را کاهش می دهد .همچنین هر چاه تفااوت درآماد
میان همسران بیشتر باشد فعالیتهای اشتراکی در دیدار اجتماعی و گذران زمان خارج از خانه
که از عمق کمتر ارتباط و نظارت اجتماعی بیشتر برخوردار است ،بیشتر بوده و این تفاوت بر
فعالیت های اشتراکی در گذران زمان در خانه ،گفتوگو با همسر و هزینه کرد مالی که از عمق
بیشتر و نظارت اجتماعی کمتری برخوردار است تأثیر منفی دارد .به نظر میرسد در دو بعاد
اول (دیدار اجتماعی و گذران زمان خارج از خانه) برآیند سود و زیان حاصل از فعالیتهاای
اشتراکی فرد را به سوی سبک زندگی اشتراکی و در دیگر بعدها به سوی سبک زندگی متمایز
سوق می دهد .بنابراین فرضیه تأثیر تفاوت در درآمد بر سبک زندگی متأهلین ،پذیرفته میشود
اما تأثیر آن در ابعاد مختلف سبک زندگی اشتراکی متأهلین همانند نبوده ،در برخی ابعاد کاهش
دهنده و در برخی ابعاد افزایش دهنده بوده است.
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چنانکه می بینیم زنان در ابعاد دیدار اجتماعی ،گذران زمان خارج از خانه ،گذرا ن
زمان در خانه و گفت وگو با همسر ،فعالیت های اشتراکی کمتری را گزارش کرده اند و
بنابراین فرضیه تأثیر جنسیت بر سبک زندگی متأهلین در دیدار اجتماعی ،گذران زمان
خارج از خانه ،گذران زمان در خانه و گفت وگو با همسر پذیرفته می شود .البته
چنانکه در پژوهش سبک زندگی متأهلین و تعیین کننده های آن بحث شده است،
فعالیت های اشتراکی با همسر برای زنان با نشاط زناشویی بیشتر و تمایل به طالق
کمتر همراه است و زنان در صورت داشتن فعالیت های اشتراکی با همسر ،از زندگی
زناشویی نشاط بیشتری دارند؛ بنابراین می توان گفت گزارش کمتر زنان در فعالیت های
اشتراکی با همسر ،به اهمیت بیشتر کنش های اشتراکی در زنان و امکان تحقق کمتر آ ن
در برخی ابعاد برمی گردد (مدیری.) 1394 ،
همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش تحصیالت فعالیت های اشتراکی با همسر در
سه بعد گذران زمان خارج از خانه ،گفت وگو با همسر و هزینه کرد مالی در سط ح
معنادار اف زایش می یابد و تفاوت در تحصیالت بر سبک زندگی انتخابی (اشتراکی،
متمایز یا بینابینی) تأثیری ندارد .بنابراین بخشی از فرضیه تأثیر تحصیالت بر سبک
زندگی متأهلین پذیرفته شده و فرضیه تأثیر تفاوت در تحصیالت بر سبک زندگی
متأهلین پذیرفته نمی شود.
همچنین نتایج جدول  3نقش دوگانه تضاد کار با خانواده و مدت زمان زناشویی را نشاان
می دهد .تضاد کار با خانواده گذران زمان در خارج از خانه را کاهش داده لیکن فعالیاتهاای
اشتراکی با همسر در گذران زمان در خانه و گفتوگو با همسر را افزایش می دهد و با افزایش
مدت زمان زناشویی گذران زمان با همسر در خارج از خانه کاهش و گذران زمان با همسر در
خانه افزایش یافته است.
تزم به ذکر است که این متغیرها بیشترین توان تبیین را در فعالیتهای اشتراکی با همسر
در دیدار اجتماعی ( 29/5درصد) و کمترین توان تبیین را در هزینه کرد مالی ( 10/3درصاد)
دارد .بنابراین فعالیت های اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف یکسان نبوده و متااأثر از عوامال
مختلف است و شدت تأثیر عوامل اثرگذار نیز در ابعاد مختف متفاوت است.
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بحث و نتيجهگيری
تحقیقات در حوزه ی کمیت و کیفیت روابط همسران در طول زندگی زناشویی اندک باوده و
عمدتاً در جامعه ما مغ فول مانده است .از طرفی همبستگی فعالیتهای اشاتراکی باا همسار و
نشاط زناشویی در مطالعات متعدد تأیید شده و بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر فعالیتهای
اشتراکی با همسر از اهمیت وافری برخوردار است که ما در این تحقیق به این مهام در ابعااد
مختلف زندگی روزمره با عنوا ن سبک زندگی متأهلین پرداخته ایم .بر این اساس ،این مقاله در
پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که علی رغم مطالعات فراوان که نشاان از پیامادهای
مثبت اجتماعی ،اقتصادی ،جمعیتی و روانی در سبک زندگی اشتراکی دارد ،چرا برخی سبک
زندگی متمایز را بر سبک زندگی اشتراکی تر جیح می دهند و سابک زنادگی در گاروههاای
مختلف اجتماعی چگونه است
بررسی پیشینهی مطالعات انجام شده نشان داد ،عمدتاً فعالیتهای اشتراکی میان همساران
در ابعاد محدود و بیشتر در اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفته و ما در این تحقیاق ابعااد
وسیع تری از فعالیتهای اشتر اکی متأهلین را مطالعه کردیم .جامعه آماری این پژوهش مقطعی ،
با ابزار پرسشنامه در مقیاس لیکرت ،افراد متأهل شهر تهران بوده و نمونهها با در نظر گارفتن
جمعیت هر منطقه و حوزه به شکل تصادفی از میان  50حوزه انتخاب شدند و در نهایت 1736
پرسشنامه در تجزیه تحلیل نهایی به کار گرفته شد .نتایج این تحقیق نشان داد:
همگونی با همسر در بدو ازدواج و در زندگی زناشویی بر سبک زندگی متأهلین اثرگذار است.
مشابه این یافته در تحقیق کاالمین ( ،)2001بکار و لاوئیس ( ،)2010وگلار ( ،)2008صاادقی
فسائی و ملکیپور ( ) 1392دیده شد .این یافته لزوم توجه باه همساان همساری در ازدواج را
نشان می دهد .اگر زوجین تشابه بیشتری به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در بدو ازدواج
داشته باشند ،فعالیت های اشتراکی بیشتری با همسر داشته و بنابراین زمینه پایاداری خاانواده
بیشتر فراهم می شود .همچنین همگونی با همسر در حال حاضر (توافق با همسار در زنادگی
زناشویی) بر سبک زندگی متأهلین اثر مثبات دارد و بناابراین همساران باا ایجااد توافاق در
موضوعات مختلف می توانند شرایط زندگی پایدار زناشویی را فراهم آورند .تئوری مبادلاه باه
محاسبه سود و زیان توسط کنشگران اجتماعی اشاره کرده و بر اساس این تئوری کمترین زیان
و بیشترین پاداش در شرایط برابر و همگون کنشگران اجتماعی به دست میآید.
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نگرشهای جنس یتی سنتی بر سبک زندگی متأهلین تأثیر منفی دارد .گفتیم نگرشهای جنسیتی
در واقع ،قرار دادن مرزی به نام جنسیت در بیان پدیدههای اجتماعی اسات .در نگارشهاای
جنسیتی ،جنسیت است که مشخص میکند که چه کسی برای سیاست ،تحصایل ،اشاتغال یاا
برای خانه داری مناسب تراست  .به شکل سنتی اعتقاد بار ایان باوده کاه زناان فقاط باه امار
خانه داری و فرزندآوری و تربیت و پرورش فرزندان بپردازند و مردان امور سیاسی و اجتماعی
را بر عهده داشته باشند .تغییرات دهههای اخیر و توفیقهایی که زنان در امور اجتماعی کسب
کرده اند موجب شده این مرز کمرنگ شود و در کشورهای مختلف و در گروههاای اجتمااعی
مختلف نگرش هاای متفااوتی در ایان حاوزه وجاود داشاته باشاد .تحقیقاات مختلاف تاأثیر
نگرش های جنسیتی در روابط همسران را به شکلهای متفااوت گاز ارش کارده اناد .کاالمین
( )2001با این فر

که نگرشهای جنسیتی سنتی به تمایز فعالیتهاای همساران در اوقاات

فراغت منجر خواهد شد ،نتیجه گرفته که این اثرگذاری ضعیف بوده و اهمیت چندانی ندارد.
وگلر ( )2008نشان داده که نگرش های جنسیتی سنتی به اشتراک همسران منجر خواهد شد و
هزینه کرد مالی اشتراکی در برابرطلبیهای جنسیتی کمتر است .صادقی فساائی و ملکایپاور
( ) 1392همخوان با این تحقیق نشان داده ،هر چه نگرشهای جنسیتی سنتی در افراد بیشاتر
باشد فاصله میان زوجین بیشتر است .در این تحقیق دیدیم هر چه افراد نگرشهای جنسایتی
سنتیتری داشته باشند فعالیتهای اشتراکی با همسر در آنها کمتر است و برابرطلبی جنسیتی،
فعالیت های اشتراکی با همسر را افزایش می دهد .به عبارت دیگر ،تغییراتِ فرهنگی در جامعه
ما به سمت مدرنیته ،در جهت انسجام خانواده و افزایش فعالیتهای اشتراکی با همسر به کار
گرفته شده است.
بات رفتن سطح تحصیالت فعالیت های اشاتراکی باا همسار (در گاذران زماان خاارج خاناه،
گفت وگو با همسر ،هزینه کرد مالی) را افزایش می دهد .گفتیم تحصایالت باه عناوان سارمایه
فرهنگی رفتارها و کنشهای افراد را شاکل داده و نقاش تعیاینکنناده ای در سابک زنادگی
متأهلین بازی می کند .تأثیر تحصیالت بر سبک زندگی متاأهلین باا تئاوری سارمایه فرهنگای
بوردیو و تحقیقات هیل ( ،)1988فن ( ،)2009داردیس ()1993؛ آلندورف ( ،)2012کینگستون
( ،)1987میلر( ،)1976ریسمن ( ،)1993بات "(کالمین ،) 2001صاادقی فساائی و ملکایپاور
( )1392و منادی ( )1385همخوان است.
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درآم د و تفاوت در درآمد بر سبک زندگی متأهلین تأثیر دوگانهای دارند .از یک طرف افزایش
درآمد ،فعالیتهای اشتراکی با همسر را در دیدار اجتماعی افزایش می دهد و از طرف دیگر با
افزایش درآمد ،گذران زمان در خانه و گفتوگو با همسر کاهش مییاباد .همچناین هار چاه
تفاوت در در آمد میان همسران بیشتر باشد ،فعالیتهای اشتراکی در دیدار اجتماعی و گاذران
زمان خارج از خانه که از عمق کمتر ارتباط و نظارت اجتماعی بیشتر برخوردار است ،بیشاتر
شده و این تفاوت بر فعالیتهای اشتراکی در گذران زمان در خانه ،گفتوگو با همسر و هزینه
کرد مالی که از عم ق بیشتر و نظارت اجتماعی کمتری برخوردار است ،تأثیر منفی دارد .به نظر
می رسد در دو بعد اول برآیند سود و زیان حاصل از فعالیتهای اشتراکی فرد را به سوی سبک
زندگی اشتراکی سوق می دهد و در دیگر ابعاد فرد به ساوی سابک زنادگی متماایز هادایت
می شود .این یافته نشان میدهد هر چه تفاوت در درآمد میان همسران کمتر باشد فعالیتهاای
اشتراکی با همسر افزایش مییابد و توجه به این موضوع ،در درآمدهای بات از اهمیت بیشتری
برخوردار است .تأثیر درآمد بر سبک زندگی متأهلین در تحقیقات با نتاایج مختلاف گازارش
شده است .اثر مثبت درآمد بر سبک زندگی متأهلین در تئوریهای اقتصااد خاناهی جدیاد و
همچنین تحقیق "کینگستون ()1987؛ میلر ()1976؛ هیال ()1988؛ ریسامن ()1993؛ باات"(
کالمین)2001،؛ فن ()2009؛ داردیس()1993؛ آلنادورف ( )2012تأییاد شاده اسات .وایات

1

( ) 1983نشان داده تعامل میان زوجین با درآمد ارتباط ندارد و ما در این تحقیق نشان دادیم که
درآمد بر سبک زندگی متأهلین در ابعاد مختلف تأثیر متفاوت دارد .بر خالف تفاوت در درآمد
که به اشکال مختلف بر سبک زندگی متأهلین اثرگذار است ،این تحقیق نشان داد که تفاوت در
تحصیالت بر سبک زندگی متأهلین اثر معناداری نداشته و بناابراین تاأثی ر درآماد بار رواباط
همسران بیش از تحصیالت است .
جنسیت نیز عامل تعیینکننده ای در سبک زندگی متأهلین است .زنان فعالیتهای اشتراکی
با همسر را کمتر گزارش کرده اند .البته چنانکه پیشتر نیز گفتیم ،نتایج تحقیقات ما نشاان داده
فعالیت های اشتراکی با همسر برای زنان با نش اط زناشویی بیشاتری هماراه اسات و زناان در
صورت داشتن کنش های اشتراکی با همسر از زندگی زناشویی خود نشاط بیشاتری دارناد و

1- White
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بنابراین می توان گفت گزارش کمتر زنان در تعامل با همسر باه اهمیات بیشاتر فعالیاتهاای
اشتراکی برای زنان و امکان تحقق کمتر آن در برخی ابعاد برمیگردد(مدیری.)1394 ،
داشتن فرزند بر گفتوگو با همسر تأثیر مثبت دارد .این گفتوگو میتواند زمینه همادلی
بیشتر فرد با همسر و انسجام خانوادگی را فراهم کند .تئوری مبادلاه ،هیال ( ،)1988کاالمین
( ،) 2001صادقی ،فسائی و ملکیپور ( ) 1392نشان دادند ،داشتن فرزند بر فعالیتهای اشتراکی
تأثیر مثبتی دارد و نتایج این تحقیقات با این تحقیق در بعد گفتوگو با همسر همخوان است.
وایت ( ،)1983فن( ،)2009مک هال ( ) 1985نشان دادناد داشاتن فرزناد وابساته باا کااهش
کنش های اشتراکی در گذران زمان همراه است و کینگساتون ( ) 1987نیاز نشاان داده وجاود
فرزندان در گذران زمان و فعالیتهای اشتراکی زوجین تأثیری ندارد.
تضاد کار با خانواده ،گاذران زماان باا همسار در خاارج از خاناه را کااهش داده لایکن
فعالیت های اشتراکی با همسر در گذران زمان در خانه و در گفتوگاو باا همسار را افازایش
می دهد .به نظر میرسد افراد با گفتوگوی بیشتر و با افزایش گذران زمان اشتراکی در خاناه
تالش میکنند فاصله ی ایجاد شده در گاذران زماان خاارج از خاناه را تارمیم کنناد .کاالمین
( )2001نیز نشان داده بود که فشارهای محیط کار بر کنشهای اشتراکی زنان اثر کاهنده دارد.
مدت زمان زناشویی نیز بر سبک زندگی متأهلین تأثیر دوگانه دارد .با افزایش مدت زماان
زناشویی گذران زمان با همسر در خارج از خانه کاهش یافته است .میتاوان ایان یافتاه را باا
گسترش شبکه اجتماعی با هماتن در افراد سالمند توجیه کرد .با افزایش مدت زمان زناشویی
گذران زمان با همسر در خانه افزایش یافته است .این یافته نشان می دهد فعالیتهای اشتراکی
با همسر معطوف به موقعیت نیز هست؛ به عنوان مثال با افزایش مدت زمان زناشویی که افراد
بیشتر در خانه می مانند و شاید توان فیزیکی کمتری برای گذران زمان خارج از خاناه داشاته
باشند ،گذران زمان با همسر در خانه افزایش مییابد .کینگستون ( ،)1987کاالمین ( )2001و
صادقی ،فسائی و ملکیپور( ) 1392نشان داده بودند ،فعالیتهای اشتراکی زوجین با مدت زمان
زناشویی رابطه مثبت دارد .میلر ( )1976رابطه Uشکل افزایش روابط در مراحال اول و آخار
ازدواج و کاهش روابط را در میانه زندگی زناشویی نشان داده بود.
فعالیتهای اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف یکسان نبوده و متأثر از عوامل مختلف است
و شدت تأثیر عوامل اثرگاذار نیاز در ابعااد مختلاف متفااوت اسات .همگاونی باا همسار و
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نگرش های جنسیتی بیشترین سهم را در تبیین سبک زندگی متأهلین دارند و سهم مؤلفههاای
مرتبط با چرخه زندگی اندک است .ای ن مدل بیشترین توان تبیین را در فعالیتهای اشتراکی با
همسر در دیدار اجتماعی ( 29/5درصد) و کمترین توان تبیین را در هزینه کارد ماالی (10/3
درصد) داراست.
بطور کلی می توان گفت عدم همگونی با همسر در بدو ازدواج ،عدم همگونی با همسر در
حال حاضر ،نگرشهای جنسیتی سنتی و تحصیالت پایینتر ،مهمترین عواملی هستند که افراد
را به سمت انتخاب سبک زندگی متمایز سوق می دهند.
درپایان با توجه به تعیین کننده های سبک زندگی متأهلین پیشانهادات و راهکارهاا در دو
سطح خرد و کالن قابل طرح است:

 آموزش به افراد :آموزش در این حوزه تنها به افر اد متأهل اختصاص نمییابد ،بلکه افرادمجرد نیز باید آگاهی یابند که در همسرگزینی باید به چه نکاتی توجه داشته باشند .همگونی در بدو
ازدواج و توجه به همسان همسری میتواند هزینههای فعالیتهای اشتراکی را به حداقل رسانده و
افزایش نشاط زناشویی و پایداری خانواده را در پی داشته باشد .اگر زوجین تشابه بیشتری به لحاظ
فرهنگی اجتماعی اقتصادی و همچنین تفاوت کمتری در درآمد داشته باشند ،زمینه پایداری خانواده
بیشتر فراهم می شود .همچنین باید اثرات سازش و توافق دو جانبه در زندگی مشترک آموزش داده
شود تا شرایط افزایش فعالیتهای ا شتراکی فراهم آید.عالوه بر آن باید همسران باه اهمیات
فعالیت های اشتراکی با یکدیگر در ابعاد مختلف پی ببرند و به این موضوع اهمیت دهند.
 در سطح خرد و کالن باید دانست نگرشهای برابرطلبانه با افزایش فعالیتهای اشتراکیبا همسر ارتباط دارد .افراد متأهل باید بدانند که وجود نگرشهای جنسیتی سنتی در خانواده
با فعالیتهای اشتراکی رابطه معکوس دارد و بسط نگرشهای برابرطلبانه آسیبی برای انسجام
خانواده به دنبال نخواهد داشت و هر چه نگرشهای جنسیتی کمتر تفکیاک شاده ای داشاته
باشند ،فعالیت های اشتراکی باا همسار در ابعااد مختلاف افاز ایش خواهاد یافات .همچناین
برنامه ریزان اجتماعی نباید از بروز و بسط نگرشهای جدید برابرطلبانه هراس داشته باشاند.
خانواده مدار بودن ایرانیان موجب شده ،این تغییارات در مسایر انساجام خاانواده و افازایش
فعالیت های اشتراکی به کار گرفته شود و گسترش نگرشهای برابرطلبانه آسیبی بارای تاداوم
خانواده نخواهد بود.
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 برنامه ریزی ها بایاد در جهات بهیناه کاردن وضاعیت اشاتغال ،درآماد و تحصایالت وتوانمندسازی زنان انجام شود .در این تحقیق دیدیم ،افزایش تحصیالت بر ابعاد مختلف سبک
زندگی متأهلین اثرگذار بوده و با افزایش درآمد فعالیاتهاای اشاتراکی باا همسار در دیادار
اجتماعی افزایش می یافت .اثرات نامطلوب درآمد بات بر سبک زندگی متأهلین با توانمندسازی
زنان و کاهش تفاوت در درآمد همسران اصالح خواهد شد .اگر سیاستهای دولات بار ایان
اساس تنظیم شود ،تداوم و استمرار خانواده بیشتر تحقق مییابد.
 اصالح ساختار شغل ی نیز در جامعه ضروری است .از یک طرف باید دسترسی همگانیبه شغل وجود داشته باشد و از طرف دیگر نیاز است فشارهای کاری حتی المقدور کاهش یابد.
اگرچه نهاد خانواده خود قادر به ترمیم برخی مشکالت ناشی از فشار محیط کار است ،اما باا
کاهش تضاد محیط کار با خانواده ،گذران زمان اشتراکی همسران افزایش خواهد یافت .ساعات
کار طوتنی ،کار در پایان هفته و کار در شیفت شب میتوانند موانعی در فعالیتهای اشتراکی
با همسر در گذران زمان باشند.
همچنین در حوزه مطالعاتی ،انجام تحلیل زوجای در رواباط همساران ،بررسای رواباطزوجین در ابعاد دیگر ،ب ررسی کیفیت زندگی زناشویی ،مطالعه کیفی سبک زنادگی متاأهلین،
بررسی تفاوتهای جنسیتی در سبک زندگی متأهلین ،بررسای تفااوتهاای نسالی در سابک
زندگی متاهلین ،مقایسه سبک زندگی متأهلین در خانوادههای تک نانآور و دو نانآور پیشنهاد
میشود.
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